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Úvodem

To. čemu říkáme česká literatury, trvá už úctyhodných jedenáct 
století. Je opravdová výhoda. mťiže-li nám poučení o fenoménu tak 
obsáhlém poskytnout jediná kniha, zvláště je-li lak nevšední jako 
tato. I niverzitní učitelé a akademičtí vědečtí pracovníci, kteří se 
dali dohromady, aby ji sepsali, platí ve svém oboru, v české literární 
historii, za jeho přední představitele. Netřeba se ovšem bát shluků 
cizích slo\ nebo informačních závalu. Profese pisatelů přichází ke 
slovu přehledným členěním látky a jasnou logikou výkladu, přes- 
nýin pojmenováním a ukázněným, nicméně živým slohem, stálým 
rozlišováním podstatného a detailního, také však zjevováním složi
tosti. dramatičnosti a nejednoznačnosti literatury šatné a jejích pro
měn. 'lálo kniha ovšem na žádné své stránce nezapírá, že je určena 
především těm. kdo chtějí věděl spíš více než méně a kdo chtějí spíš 
porozumět jevům a zdrojům jejich životnosti než bifloval jména 
a dala. Je tedv přednostně určena zájemcům, kteří s učebnicemi rá
di pracují sami a po svém: tedy náročnějším středoškolákům (popří
padě jejich učitelům) i posluchačům nižších univerzitních ročníků. 
\ kdo z dospělých chce mít ve vlastní knihovně moderní příručku 
zahrnující celé české písemnictví, neprohloupí, koupí-li si právě 
tento svazek.

Náš vztah к jednotlivým oborům lidského poznání bývá samo
zřejmě závislv na učitelských osobnostech, které nás do nich uvádě
jí, ale stejnou měrou i na úrovni učebnic, které v nás ono poznání 
mají zaněcovat, prohluboval a kultivovat. Kniha s titulem Česká li
teratura od počátků к dnešku patří nivslím к těm. které jsou s to 
založil vztah vážný, trvalý a otevřený proměnám.

Jiří Opelík
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I.

O D  P O Č Á T K Ů  
D O R A N É H O  O B R O Z E N Í  

( 9 .  S T O L E T Í  -  1.  T Ř E T I N A
1 9 .  S T O L E T Í )





S t ř e d o v ě k



1 . K A P I T O L A

Česká literatura , 
a předchozí tradice ; ; i v i ;

1. PO Č Á T K Y  Č E S K É  L IT E R A T U R Y

Literatura v národním jazyce vstupuje na jeviště Českých kultur
ních dějin na přelomu 13. a 14. století. Hlásí se ke slovu monumentál
ními epickýini básněmi, rafinovanou duchovní lyrikou, vyzrálými pře
klady evangelií a žalmů. Starší učenci se domnívali, že tato tvorba je 
vyústěním dlouhého vývoje: předpokládali, že navazuje zčásti na ne
dochovaná literární díla, zčásti na ústní tradici. Dnes se naproti tomu 
přikláníme stále rozhodněji к názoru, že je výsledkem vývojového sko
ku: vzepětí tvořivé energie, s jehož obdobami se v dějinách literatury
-  tak jako v dějinách výtvarného umění, hudby a myšleni -  setkáváme 
i v jiných dobách a na jiných místech. Domníváme se, že zrození čes
ké literatury je jednou z převratných změn -  politických, sociálních 
a kulturních - ,  které se u nás odehrávají kolem roku 1300.

L I T E R A T U R A
Lehár 1993a.

2 . P Ř E D C H O Z Í L IT E R Á R N Í T R A D IC E

Literatura v národním -  českém -  jazyce u nás vzniká poměrně 
pozdě; literární tradice trvá však kolem roku 1300 na naší půdě již 
čtyři staletí. Není to tradice jediná, nýbrž několikerá: staroslověn
ská, latinská, hebrejská, německá. Čím hlouběji do minulosti, tím 
žárlivěji střeží mnoho ze svého tajemství. Novodobá věda usiluje už 
dvě stě let o to, rekonstruovat reálný obraz staroslověnské a latin
ské vzdělanosti 9 .-11. století, doložené skoro vesměs teprve pozděj
šími opisy a rozpornými svědectvími v historických pramenech. Dě
jiny bádání o nejstarších obdobích literárního vývoje na naší půdě 
jsou dějinami naukových sporů. Následující výklad je nemůže úpl
ně obejít: soustředí se na bezpečné nebo alespoň víceméně pravdě
podobné poznatky, ale nebude zastírat skutečnost, že 9 .-11 . století 
zůstává obestřeno množstvím záhad. ь .■..>
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Novák 1 9 3 6 -3 9 : II; Jakobson 1957; Kraus 1933.





2 .  K A P I T O L A

Staroslověnské písemnictví 
na Velké Moravě: 8 6 3 -8 8 5

1. B Y Z A N T SK Á  m i s i i ;

Roku 863 přišli z Byzance na Velkou Moravu bratři Konstantin 
a Metoděj, které na žádost knížete Rastislava vyslal císař Micha
el III.. aby dokončili pokřesfanštění země, započaté před více než 
půlstoletím misionáři z Bavorska. Zavedli do bohoslužbv. dosud la
tinské. slovanskv jazyk. Za jeho základ vzali nářečí, jímž mluvilo 
slovanské obyvatelstvo v okolí Soluně, odkud pocházeli, a Konstan
tin pro něj vytvořil z řecké minuskule (ij. malých písmen) a někte
rých písem orientálních samostatnou abecedu. Tento jazyk, lišící se 
jen málo od řeči obyvatel velkomoravské říše, se stal prvním spisov
ným jazykem Slovanů. 1 žíváme dnes pro něj moderního, uměle vv- 
tvořeného názvu jazyk staroslověnský: pro písmo, jímž Konstantin 
a jeho žáci na Velké Moravě psali, se vžil název hlaholice.

u t i : h \  11 и \
\ i i š i c ; i  1 % ( > .

2 . K O N S T A N T IN  \  M K TO DK J

Nevíme bezpečně, zda Konstantin a Metoděj bvli původem Reko
vé. či Slované. 0  jejich životě před příchodem na Velkou Moravu 
jsme však informováni dost podrobně. /  dochovaných životopis
ných zpráv vystupuje dvojí rys, který lni zřejmě pro osobnost obou 
bratrů charakteristický: na jedné straně líhnutí к rozjímavému ži
votu v ústraní, ke studiu, ke knihám; na druhé straně vynikající 
schopnosti správní a diplomatické. Starší. Metoděj, měl právnické 
vzdělání, které mu otevřelo cestu ke státní službě. Deset let spravo
val slovanskou provincii byzantské říše na území dnešního Bulhar
ska; poté se však vzdal všech svých hodností a odešel do jednoho 
z klášteru na úpatí maloasijského Olympu. Konstantina oslnil 
v útlém mládí Řehoř Naziánský. největší teolog východní církve 
a básník církevních hymnů. jehož spisům prý se naučil zpaměti. 
\ patnácti letech odešel do Cařihradu a dovršil své vzdělání na ta-
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Hlaholice, 
(гг. Glitjíoliut 

C.lozianiis 
( I lltilwlsliý 

sborník 
К lozili ), 
znřálrli 

11. století
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mější vysoké škole, kile l>\ I jedním z jeho učitelů pozdější patriar
cha lotios. pokládanv y.a nejučenějšího muže své dohv. Před vyso
kými úřady na císařském dvoře, které inu nabízel jeho ochránce, 
všemocný kancléř Theoklist. dal přednost životu učence: stal se 
knihovníkem při chrámu s\. Sofie, později vyučoval na cařihradské 
vysoké škole filozofii a teologii. Budil obdiv svými jazvkovými zna
lostmi -  na rozdíl od současníků ovládal kromě řečtiny i jiné jazy
ky, především hebrejštinu a s\rštinu -  a sčetlostí \ díle řeckých cír
kevních spisovatelů: literární památky z doby blízké jeho životu inu 
dávají výmluvné přízvisko l ilozof. í\> státním převratu v roce {!.)(>. 
při němž byl zavražděn kancléř Theoklist, odešel k bratrovi do 
kláštera v maloasijské Bithvnii. Nezůstali v tomto tichém ústraní 
dlouho. I 7. roku 860 bvli pověřeni posláním k (.'bazarům, původně 
tureckému kočovnému kmeni, usazenému severně od O rn éh o mo
ře: podle pozdějšího Konstantinova životopisu měli (ihazarv. kteří



v 8. století přijali židovské náboženství, získat pro křesťanství, po
dle některých moderních badatelů bylo úkolem poselství spíše zís
kání spojence proti ruským nájezdům. Konstantin za pointu v měs
tě Qiersonu na poloostrově Krymu obohatil své jazykové znalosti 
studiem hebrejštiny, samaritánštiny, chazarštiny a polštiny; také 
zde nalezl ostatkv papeže a mučedníka sv. Klimcnla. čtvrtého řím
ského papeže, vyhoštěného do Cher so nu císařem Trajánem, který 
ho tam dal roku 101 popravil -  později mu získaly úctu v Římě. 
kam je přenesl. Po návratu se Metoděj slal opatem bohatého klášte
ra Polyehron -  tato funkce v lé době nevyžadovala kněžského svě
cení - ,  kdežto Konstantin se uchýlil do soukromí. O dva roky po
zději byli bratři vyzváni к misijní cestě na Velkou Moravu.

I . I T I . K VTl  R \
Vašim 1966.

3 . S L O V A N SK Á  L IT U R G IE

l ž předtím pravděpodobně pomýšleli na zavedení slovanského 
jazyka do bohoslužby mezi Slovany žijícími \ Byzanci. Na tuto myš
lenku je přivedly příklady, které viděli u východních národů: 
v okruhu byzantského křesťanství nebyla řečtina jediným bohoslu
žebným jazykem jako latina na Západě a Konstantin později hájil 
slovanskou liturgii proti jejím odpůrcům poukazem na to. že Armé
ni, Peršané, Gruzínei. Gólové. Egypťané. Arabové a Syřané užívají 
v liturgii také svých jazyků. К uskutečnění svého záměru bratři 
zřejmě nezískali souhlas, ale už ve vlasti přeložili do slovanského ja
zyka výbor z evangelií určený к předčítání při bohoslužbě. Po pří
chodu na Velkou Moravu jej za pomoci slovanských učedníku, kte
ré s sebou přivedli, rozšířili na překlad všech čtvř evangelií, poté 
přeložili ostatní knihy Nového zákona a žaltář (tj. soubor starozá
konních žalmů), který bvl nezbytný к recitaci církevních hodinek 
(tj. modliteb, kleré jsou v určitou denní dobu povinni konal du
chovní): Metoděj prý na konci svého života pořídil také překlad vět
šiny ostatních knih Starého zákona. Spolu s jednotlivými částmi 
bible přeložili nejpotřebnější liturgické pomůcky a dali svému pů
sobení pevný právní rámec laickým a církevním zákoníkem, které 
sestavili podle řeckých předloh.

I . 1 T E R  \ T l  RA
Važica 1940, 19<>(>.
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4 . O S l I »  B Y Z A N T S K É  M ISIE

Byzantská misie měla pohnuté osudy. Rastislava nevedlo к žádos
ti. s níž se obrátil na Michaela III.. jen přání, aby se jeho lid učil 
křesťanské víře ve svém jazyce. Vedly ho к ní také politické důvody: 
usiloval o to. aby jeho země nebyla církevní organizací spjata 
s franckou říší. Toto úsilí obsahovalo zárodek budoucích konfliktů: 
frančtí duchovní na Moravě, sloužící mši latinskv. pokládali slovan
skou liturgii za kacířství a byzantští misionáři, opírající se o Rasti
slavovu podporu, zřejmě odmítali podřízenost pasovskému bisku
povi. pod jehož pravomoc spadalo latinské duchovenstvo. IV» více 
než tříletém působení na Velké Moravě odešel Konstantin, který 
měl pravděpodobně jako jediný kněžské svěcení, s bratrem a učed
níky do Říma. Dosáhl tam toho. že roku 868 papež lladrián II. 
slavnostně schválil slovanské liturgické knihy, dal vysvětit Metoděje 
s učedníky na kněze a povolil pro moravsko-panonskou diecézi vý
sadu slovanské řeči у bohoslužbě.

Konstantin, který budil v Římě obdiv svou učeností, koncem té
hož roku onemocněl, přijal řeholní jméno Cyril a vstoupil do jedno
ho z řeckých klášterů, které tam v té době -  jako i na jiných místech 
v Itálii -  existovaly. I I. února 869 zemřel a hned po své smrti byl 
ctěn jako světec. Metoděj toužil vrátit se do Byzance, ale na žádost 
panonskélm knížete Kocela, v jehož sídle na Blatenském jezeře se 
bratři cestou do Říma nějaký čas zdrželi, bvl ustanoven arcibisku
pem panonským a moravským se sídlem v Sirmiu (dnešní Srěmské 
Mitrovici ve Vojvodině): kromě toho obdržel rozsáhlé pravomoci pa
pežského legáta pro slovanské země. Cestou na své působiště však 
byl zajat bavorskými biskupy, dva a půl roku vězněn ve švábském 
klášteře Ellwangen a propuštěn teprve roku 87.4 na zásah nového 
papeže Jana Vlil. Diecézi se už Janu V III. nepodařilo v plném rozsa
hu obnovit, protože Kocelovo území bylo mezitím podrobeno franc
ké říši, a Metodějovi nezbylo než vrátit se na Moravu, kde se za jeho 
nepřítomnosti zmocnil vlády Rastislavův synovec Svatopluk.

Následující léta vyplnil intenzivní činností organizační a literár
ní: v té době se rozvinula také překladatelská i původní činnost vel
komoravské literární školy, jejíž jádro tvořili mladí Slované, které 
Konstantin s Metodějem přivedli jako své pomocníky. Koexistence 
slovanské a latinské liturgii*, od prvopočátku napjatá, se však měni
la ve vleklý konflikt, neboť opozice latinských kněží. pocházejících 
z Německa a Itálie, získávala stále větší vliv na knížete Svatopluka 
a usilovala u papeže o Metodějovo sesazení. Dosáhla toho, že se

15
5TAR0SL0VĚNW
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před ním musel roku 880 v Římě obhajoval proti nařčení. že učí 
bludy a slouží bez jeho souhlasu mši slovansky. Jan \  III. siee poté 
obnovil souhlas s užíváním slovanské bohoslužby (kterou výslovně 
nepovolil při jeho propuštění roku 873) a zůstal mu do konce živo
ta nakloněn, zároveň však jmenoval na žádost knížete Svatopluka 
vůdce protimetodějovské opozice Wichinga biskupem v Nitře. Po 
roce 881 Metoděj navštívil na pozvání císaře lias i lia I. Cařihrad: jak 
se zdá. rozpoznával již. že papež nemá dost síly. aby slovanskou bo
hoslužbu natrvalo ochránil, a usiloval touto cestou zajistit její exi
stenci v Byzanci a Bulharsku. Na posledních letech jeho života, vy
plněných horečnou činností, leží tragický stín: stále se přiostřující 
rozpory s knížetem Svatoplukem a biskupem Wichingcm ho vpo- 
sled přiměly к lomu. aby nad oběma vyhlásil exkomunikaci. (>. dub
na 885 zemřel. Smuteční obřady nad jeho rakví, konané latinsky, 
řecký a slovansky, symbolizují cyrilometodějskou ideu. usilující
o sjednocení východní a západní církve, a jeví se v nich zkřížení 
dvou kultur, řecké a římské, jež Konstantin s Metodějem uskutečni
li ve svém díle.

Po Metodějově smrti slavil \ \  iching vítězství: papež Štěpán \  . vy
dal zákaz slovanské mše, Metodějovi žáci byli vyhnáni, zabiti na 
útěku nebo prodáni do otroctví. Wichingův trium ívšak nepřetrval



Iři desetiletí. Na počátku 10. století zanikla Velká Moravu pod ná
porem Maďarů.

U T K K  \ T l  I! \  
Vušioa 196().

17
SIARÜSLOVTNSKF
písemnictví

NAVEIKI
MOBAVt:
863-S85

5 . L I T E R Á R N Í  O D K A Z  V K L K E  MORAVY

Jaký smysl vkládali do literární činnosti v slovanském jazyce její 
tvůrci -  Konstantin. Metoděj a později velkomoravská literární ško
la - ,  objasňují díla. jimiž ji sami komentovali: především veršovaný 
Proglas, tj. předmluva к překladu evangelií, a dále prozaické životo
pisy věrozvěstů, / ir o l  Konstantinův a /.irol Yletoilčjňr.

Proglas složil pravděpodobně sám Konstantin, o němž Víme, že 
bvl autorem nedochovaných řeckých básní. V ystavěl jej na motivu 
knih -  rozuměl jimi knihy bible -  obsahujících boží zákon: duše 
bez knih jako by bvla у člověku mrtvá a národy jsou bez nich bez
branné; boží slovo obsažené v knihách bible povznáší jednotlivého 
člověka i celé národv nad nedokonalý, pouze smyslový a pudový ži
vot. Proglas je prozářen světlem řecko-byzantské vzdělanosti. Jeho 
dvanáctislabičný verš je upravený jamhickv trimetr (tj. trojčlenný 
verš), který byzantské básnictví převzalo z antiky, a základní for
mální prvek básně -  řečnické figury založené na opakování slov -  
pochází z řecké církevní poezie. Vpoteóza psaného slova evangelií 
navazuje na byzantskou tradici, v níž h\l Kristus uctíván jako vtěle
né Slovo, a třebaže Konstantin výslovně mluví jen o knihách bible, 
zaznívá z jeho veršů úcta. jíž se v Byzanci těšila kniha vůbec.

/ir o l  Konsldiiliniir vznikl za Metodějova života a za jeho účasti. Je 
jednak historickým pramenem, jednak stylizovaným literárním dí
lem: drží sc ustáleného schématu y\pracovaného byzantskými životy 
svátých a mísí hodnověrné údaje s tradičními motivy, čerpanými 
z bible a z řeckého písemnictví. V íee než polovinu jeho textu tvoří 
Konstantinovy teologické disputace: disputace s patriarchou Janem 
Gramatikem je polemikou s obrazoborectvím (tj. odmítáním uctívání 
svátých obrazu), odsouzeným roku 842 jako kacířství: disputace 
s arabskými učenci je polemikou s islámem: disputace s ehazarskými 
učenci je polemikou s judaismem: disputace s latinskými duchovní
mi v Benátkách je polemikou s odpůrci slovanské liturgie. Nejsou to 
zápisy skutečných disputací (disputace - Janem Gramatikem je nepo
chybně literární fikce, disputace s arabskými učenci možná rouiěž:
je totiž sporné, zda byl Konstantin před misí к Chazarům opravdu 
pověřen, jak autor životopisu uvádí, posláním к Vrahům, kteří v té «O

X. 
±  ;

S*
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době ohrožovali Byzanc jednak vojensky, jednak polemikou s křes
ťanstvím). Vlají nicméně reálný základ: jejich předlohou byly Kon
stantinovy řecké spisy, které Vletoděj přeložil (lo staroslověnštínv. Au
torovým cílem bylo dokázat, že Konstantin byl světec a že lni 
к působení na Velké Moravě předurčen božím úradkem.

Také Život Metodějův byl napsán ještě na Velké Moravě, brzy po 
Metodějově smrti, ale ještě před začátkem pronásledování slovan
ských kněží, tedy v roce 885 nebo počátkem roku 886. Jelm obsa
hem je obhajoba Metodějova životního díla proti jeho odpůrcům. 
Vutor zřejmě usiloval o lo, získat podporu moravských velmožů ve 
vrcholícím zápasu mezi latinskou a slovanskou stranou v moravské 
církv i. Zjevně neměl dost času na to, aby text stylisticky propracoval 
a dal mu definitivní podobu. Přestože se oba životopisy doplňují na
tolik, že tvoří obsahově jeden celek, většina učenců, kteří se jimi za
bývali. se shoduje na tom, že jsou dílem dvou různých autorů. Neví
me o nich nic určitého: o obou lze říci jen tolik, že byli příslušníky 
velkomoravské literární školy, vzniklé pod vlivem osobnosti a díla 
Konslanlina-ťilozofa. jenž vtiskl jejím projevům pečeť svého ducha.

Stejně jako tálo tři díla je i celý zbývající literární odkaz Velké 
Moravy -  počínaje biblickými překlady a konče zákoníky -  spjat se 
slovanskou liturgií. Její zavedení bylo epochálním činem. Na Velké 
Moravě sice nepřežila dvacetiletí ohraničené lelv 863 -8 8 5 . čekala 
ji však skvělá budoucnost.

L I T E R  \ T l  l i  V
Yušica l%(>: Vavřínck l% :i.

6 . DHL IIÝ Ž I V O T
s t a  b o s  l o v  ř: N s  к  ř: 11 o  p í  s ě  m n  i c t  v í

Po vypuzení z Moravy se Konstantinovi a Metodějovi žáci uchýli
li do Chorvatska a do Bulharska, kde našli vlídné přijetí u cara Bo
rise. V Bulharsku vznikla kolem Klimenta Velického a Konstantina 
Bulharského literární střediska v Ochridu a Preslavi. V nich začí
ná. dalo by se říci. druhý život staroslověnského písemnictví. Kilvž 
car Symeon (893-927), který měl vynikající řecké vzdělání, prohlá
sil po svém nástupu na trůn slovanský jazyk za oficiální jazyk bul
harské církve i bulharského státu, dal tím podnět к jeho novému 
rozkvětu. V znik jednoduššího písma, cyrilice; revize původního, cy
rilometodějského překladu bible; překlady řeckých děl teologic
kých. liturgických, právních a kronikářských: také však původní li
terární tvorba, prozaická i básnická -  lo jsou v stručném výčtu
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výsledky symeónovské epochy, která bývá nazývána zlatým věkem 
bulharského písemnictví. Z Bulharsku se slovanská bohoslužba 
a církevněslovanské písemnictví rozšířily do Srbska a na kyjevskou 
Bus. pokřtěnou roku 988. Jejich prostřednictvím, provázeným pří
mým vlivem řecké vzdělanosti, připojila Byzanc tyto země do svého 
kulturního okruhu. Konstantin a Metoděj mohli sotva tušit, jakého 
rozsahu jejich dílo nabude. Církevněslovanské písemnictví -  jak je 
v tomto období nazýváme, pokud vyhrazujeme termín „staroslověn
ský“' jen pro písemnictví z období Velké .Moravy a přemyslovských 
Čech -  tvoří skvělou kapitolu literárních dějin bulharských, srb
ských. chorvatských a ruských, a církevní slovanštiny se dnes. po ví
ce než tisíci letech, užívá při bohoslužbách jižních a východních 
Slovanu v rozsáhlé části Kvropy a Asie.

l i  r i : к v n  и \
Vašica Ю -K ): Máchal 1922.
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3 .  K A P I T O L A

Latinská a slovanská tradice 
v přemyslovských Cechách: 
JO.-11. století

1. H I S T O R I C K É  P Ř E D P O K L A D Y  
K U L T U R N Í H O  VÝVOJ E

Zkázu slovanské liturgie na Velké Moravě, zánik velkomoravské 
říše a usídlení Maďarů v l hrách zpřetrhaly rodící se kulturní svazky 
západních Slovanů s Byzancí. Těžiště kulturního vývoje se posunulo 
na západ: do přemyslovských Cech, které hledaly politickou a kul
turní oporu v německé říši, rodící se z trosek říše východofraneké. 
Roku 895 se kmenová knížata v čele se Spvtihněvem podrobila 
v Režně králi Arnulfovi a podřídila Cechy církevně řezenskému bis
kupství. To mělo vedle důsledku církevně organizačních a politic
kých nutně i důsledky kulturní: orientaci na latinskou vzdělanost, 
jejímiž nositeli byli latinští kněží přicházející z Bavorsku, Švábska 
a Saska. Tato orientace ještě zesílila, když bylo roku 97,4 založeno 
pražské biskupství a v jeho čele stanul biskup Dětmar. rodem Sas. 
Za jeho nástupce Vojtěcha, zvoleného roku 982, však nastal obrat: 
druhý pražský biskup se zřejmě pokusil o velkorysé sloučení východ
ní a západní -  slovanské a latinské -  kulturní tradice.

I . I T K R  \ T l  li \
Pekař 1922: 13n.: Yašieu 1940.

2 . Z Á H A D Y  10 .  S T O L E T Í

Co se odehrávalo v 10. století -  nejzáhadnějším století českých 
dějin -  a co utvářelo ráz století následujícího, je od osvícenství 
předmětem vášnivých sporů. Zakladatel moderní slavistikv Josef 
Dobrovský se díval na cyrilometodějskou vzdělanost y přemyslov
ských Cechách krajně skepticky, \utorita patriarchy české vědv. jak 
by l Dobrovský nazýván, způsobila, že ještě na počátku našeho stole
tí nazval velký vídeňský slavista Vatroslav Jagié staroslověnské pí
semnictví v Cechách pokojovou květinou. Spor o jeho rozsah a vý
znam se z velké části točí kolem korunního svědectví o jeho 
existenci, tzv. Krisliánorv lependv. Tento latinský spis je sice věno



ván životu sv. Ludmil) a sv. Václava, ale v prvních dvou kapitolách 
líčí pokřtění českého knížete Bořivoje arcibiskupem Metodějem na 
Velké Moravě a přenesení slovanské liturgie do Cech. Prologem, 
adresovaným biskupu Vojtěchovi, se hlásí do konce 10. věku. Dob
rovský jej považoval za mystifikaci a prohlásil legendu za podvrh 
z počátku I I. století. O sto let později zahájil historik Josef Pekař 
velkolepou kampaň za její rehabilitaci a spolu s tím i za rehabilita
ci významu slovanské vzdělanosti v Cechách. Postupně dospěl к ná
zoru. že poté. co byl pražský knížecí rod pokřtěn Metodějem, zauja
li na jeho dvoře pevné místo slovanští kněží. kteří byli přesvědčeni, 
že slovanské písmo je schváleno Hímcm. a ve věcech učení a kultu 
se snad přizpůsobili římskému obyčeji; po roce 895, kdy se řezen- 
ský biskup stal duchovním správcem českého křesťanství, přicháze
li sice ze Západu latinští kněží a docházelo jistě к třenicím, ale ješ
tě o století později, v době Vojtěchově, působili latinští i slovanští 
kněží vedle sebe. \  téže době, kdy Pekař vystoupil s obranou pra
vosti Kristiánovy legendy, začali ruští učenci objevovat v rukopisech 
vzniklých na Rusi, v Chorvatsku a v Srbsku staroslověnské památky 
českého původu. Geniální podněty Pekařovy a objevy ruských sla- 
vistů rozvinula po první světové válce plejáda badatelů zvučných 
jmen. Po Pekařově smrti (1937) však spor o Kristiánovu legendu. 
zdánlivě definitivně uzavřený, propukl znovu a spolu s ním ožilv 
pochybnosti týkající se staroslověnské vzdělanosti v Cechách: její 
přímé souvislosti s Velkou Moravou, její životaschopnosti, jejího dě
jinného významu. Pokud přijímáme datování Kristiánovy legendy 
do doby, do níž se sama hlásí, jeví se v jejím světle konec 10. století 
jako období rozkvětu slovanské i latinské tradice, spjatého s osob
ností biskupa -  a pozdějšího světce -  Vojtěcha. Vili obhájci pravosti 
Kristiánovy legendy však nejsou zajedno v názoru, zda spolehlivě 
vypovídá o celém období, jež líčí, nebo jen o kulturním snažení své 
vlastní dohv. Jaroslav Ludvíkovský, její poslední vydavatel, ji v Peka
řových stopách pokládal za historický pramen dokládající kulturní 
kontinuitu Cech s Velkou Moravou. Oldřich Králík, který zasáhl do 
studia nejstarších literárních dějin řadou převratných prací, napro
ti tomu dokazoval, že podmínky pro renesanci cyrilometodějské 
tradice nastalv teprve v době Vojtěchově a že staroslověnské písem
nictví bylo do Cech přineseno z Chorvatska.

I . I TI - H VTI и \
IVkař 190.5. 1906; Liá«lvikovskv 1978: Třeštík  1980. 1997: Králík 1971.
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3 . D O B A  S V.  VÁCLAVA

Stoupenci názoru, že staroslověnská literatura v Cechách přímo 
navazuje na Velkou Moravu, kladou její zlatý věk - a  obecněji první 
kulturní vzestup -  do 10. století, do doby sv. Václava. Představa bo
haté literární činnosti v slovanském jazyce, nevysychajících zdrojů 
byzantské vzdělanosti a opožděného vlivu latinských škol říše Karla 
Velikého má však málo opor v dochovaných památkách a zpochyb
ňují ji nepřehlédnutelná historická fakta. Za doklad kvetoucí slovan
ské liturgie se považují tzv. Kvjevské listy. Je to příručka obsahující 
proměnlivé části mše, psaná hlaholicí nejstaršího známého tvpu 
a sestavená pravděpodobně saniým Konstantinem-Cvrilem: dochova
ný tc\t však obsahuje české jazykové znaky -  bohemisinv - .  a proto 
se soudí, že to je pozdější opis pořízený v Cechách. Do doby brzy po 
zavraždění knížete Václava (920 nebo 935) se datuje starší ze dvou 
staroslověnských vypsání jeho života, jež vznikla \ Cechách. První 
staroslověnská legenda o se. lá t la vu. Bývá připisováno očitému 
svědku líčených událostí: byl však také vysloven názor, že vzniklo 
teprve na rozhraní osmdesátých až devadesátých let 10. století. Snad 
už za Václavova života vznikla staroslověnská legenda o sv. Ludmile: 
nedochovala se však a hlavním důkazem její existence je pozdější 
rusko-eírkevněslovanská legenda, o níž se předpokládá, že je její 
zkrácenou úpravou. Kulturní vliv Byzance činí sporným fakt, že Ce
chy oddělili od byzantské říše až do svého pokřesťanštění na konci 
10. století Vladaři usazení v Podunají. Latinská literární díla české
ho původu nejsou z této doliv doložena vůbec a domněnka, že Ce
chy zasáhla kulturní aktivita probuzená v 8. století školskou refor
mou Karla Velikého, naráží na námitku, že dobu sv. Václava dělí od 
tzv. karolinské renesance nedohledná časová vzdálenost. Krátce ře
čeno: zatímco jedni učenci vidí v polovině 10. století období kultur
ního rozkvětu, jiní tu nenacházejí žádné znáiukv tvůrčí činnosti.

I . I T K R  M  l l< \
Yašica 1910: Večerka 1963a. 1963b. 1961. 1970: (»raus 1963. 1966: Králík 1971.

4 . D O B A  SV . V O J T Ě C H  \

Toužíme po pozitivním poznání a skličuje nás. jak málo ho po 
generace trvající spor o staroslověnskou vzdělanost \ Cechách při
náší. Zároveň však cítíme, co vyslovil jeden z jeho účastníků, Josef 
IVkař: velké dálky mají v času stejně jako v prostoru svá tajemství, 
která střeží, jako by věděly, že jsou kusem jejich kouzla. Na konci



10. století vstupujeme do doby, která, ač též zabalena množstvím 
záhad, je přece jen osvětlena prameny o něco lépe než předchozí 
desetiletí. Kulturní dění na přelomu 10. a II. století se zřejmě do
stalo do pohvbti založením pražského biskupství a o něco později 
vlivem osobnosti sv. Vojtěcha.

Druhy pražský biskup Vojtěch, syn knížete Slavníka, který z hra
du Libice vládl značné části dech. nabyl vzdělání v Magdeburku, 
na škole, z níž vyšla řada misionářů působících ve slovanských ze
mích. Bvl odchován zbožností, která se tehdy šířila z burgundského 
kláštera \ Clunv ve východní Irancii: ideálem clunyjského křest an- 
ství, jež v každodenní pra\i kladlo důraz na askezi, meditaci, četbu 
a citovou vroucnost, bvlo následování vzorů svatosti korunované 
mučednictvím. l’o návratu do dech se Vojtěch \ biskupském úřadě 
střetl s prostředím zpola barbarským. Spory s Boleslavem II. a jeho 
velmoži ho roku W 0 přiměly к odchodu do Híma. kde vstoupil do 
kláštera. O dva rokv později se vrátil do dech. ale už 091 odešel 
znovu do Itálie. Když dal roku 995 Boleslav povraždit na Libici 
(dnes Libice nad Cidlinou, nedaleko soutoku Cidliny s Labem) 
všechny mužské členy slavníkovského rodu a dokončil tímto krva
vým činem sjednocení země pod vládou Přemyslovců, odešel Voj
těch z Itálie přes Německo, l brv a Polsko jako misionář do pohan
ského Pruska a našel lam 997 vytouženou mučednickou smrt.

Vojtěch strávil většinu života v cizině, jeho mučednictv í literárně 
oslavili cizinci a stal se dříve světcem polským než českým. Přesto 
hluboko zasáhl do českého dějinného vývoje. Pro jeho kulturní ori
entaci měl zřejmě nemenší význam než studium v Magdeburku je
ho první římský pobyt. \  Itálii telidv bvly četné byzantské kolonie 
a řecké kláštery. Díkv stvkům s řeckými mnichy poznal Vojtěch vý
chodní církev, s níž ideově souvisela cyrilometodějská tradice, a zdá 
se. že podpora slovanské liturgie se stala součástí jeho záměru uči
nit z Prahy středisko šíření křesťanství, kolem něhož se měla sesku
povat další území na slovanském Západě a v Podunají.

I I I  I .  l i  4 1  l l i  \

Králík 1971.

5 . K R I S T I Á N O V A  L E G E N D A

K ristiánům  legenda, stěžejní literární dílo Vojtěchovy doby. je 
pokus o syntézu latinské a staroslověnské vzdělanosti. O jejím auto
rovi víme jen to, co o sobě sám prozrazuje v prologu. Byl Vojtěchův 
příbuzný, snad jeho strýc: mluví o sobě jako o mnichovi a jediným
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C.iísl východní k ryp tv  klášterního kostela bened iktinů  v Pm ze-H řevnm  ě. 
p řed  rokem  1015

mužským klášterem v Cechách té bvl Vojtěchem založený be
nediktinský klášter v Břevnově; jmenoval se snad Kristián, ale for
mulace. v níž se toto jméno objevuje, dovoluje -  stejně jako oslove
ní „nejdražší synovce“ -  také jiný výklad (Oldřich Králík usiloval 
dlouho ti důkaz, že tzv. Kristián je totožný s Vojtěchovým nevlast
ním bratrem Radimem, pozdějším arcibiskupem v llnězdně -  hle
dal \ něm přední osobnost kulturního hnutí, jemuž dal název slav- 
níkovská renesance ale posléze od léto hvpotézy upustil).

Kristián píše, že chce nahradit starší, neúplná a vzájemně si od
porující vylíčení života sv. Ludmily a sv. Václava, kteří ozařují svět
lem svých ctností Ccchv jako nové hvězdy, podává však mnohem  
víc: dějiny českého křesťanstv í pojaté jako pokračování cyrilometo
dějské tradice. I silu je o to, postavit Ccchv po bok velkým křesťan
ským zemím, a chce toho dosáhnout povznesením vzdělanosti: 
nabádavě poznamenává, že kdyby v zemích jiných křesťanských ná
rodu chovali oslátky tak vynikajících světců, jako je Ludmila a Vác
lav. byli bv je dávno vylíčili zlatým písmem, kdežto Ceši se к nim 
chovají netečně, ač nemají jiných svátých než tvto dva. Píše latin-



sky. ale součástí jeho kulturního programu ji* jak latinská, tak sta
roslověnská vzdělanost: zdůrazňuje. že slovanská bohoslužba bvla 
oficiálně schválena římskou církví, poukazuje na to. že se jí dosud 
ve slovanských zemích, hlavně v Bulharsku, získává Kristu mnoho 
duší. a sám čerpá jak z latinských, tak staroslověnských pramenů. 
Vytýkaje svým krajanům, že dosud literárně sdostatek neoslavili pa
mátku svých světců, píše formálně propracovanou prózou, pro niž 
jsou charakteristické dva stvlotvorné prvky: za prvé takzvané hyper- 
baton. tj. oddělování slov. jež syntakticky patří к sobě (zejména 
předložek, spojek, vztažných zájmen), a jejich kladení na důrazné 
místo ve větě; za druhé takzvaný kursus, tj. prozaický rytmus, uží
vaný především ve větných závěrech (klauzulích). Kristián ještě ne
ní zasažen vlnou návratu к římským klasikům, jež se v 10. století, 
za císaře Oty I.. zdvihla ve školách nové římské říše: více než tři 
čtvrtin) jeho slovní zásoby jsou naproti lomu totožné se slovníkem 
Vulgáty, tj- latinského překladu bible pořízeného na přelomu 
I. a 5. století sv. Jeronýmem.

l i r  i : и v n  и \
l.iidvíkovskv 1973, l (>78.
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Dvojjazyčné prostředí, v němž vznikla Kristiánova legenda, je 
pro dobu kolem roku 1000 i pro celé následující 11. století příznač
né. Snad už na přelomu 10. a II. století byla do staroslověnštiny 
přeložena legenda o sv. Václavu, kterou napsal kolem roku 980  
z podnětu císaře Oly II. mantovský biskup Gumpold a klerá byla 
jedním z Kristiánových pramenů; novodobí historikové ji shledávají 
nesnesitelně vyuinělkovanou, ale autorovi současníci pokládali její 
styl za vrchol literárního umění. Staroslověnský překlad Gumpoldo- 
vy legendy -  označujeme jej jako Druhou staroslověnskou legendu
o sv. Václavu — je součást rozsáhlé překladatelské aktivity: vzešel 
z ní překlad Života sv. Víta, kterému kníže Václav zasvětil nový kos
tel na pražském hradě. Života sv. Benedikta, zakladatele řádu, jenž 
zřídil tři nejstarší kláštery na české půdě, a mají v ní původ překla
dy řady dalších latinských děl, kolujících po středověké Evropě. Po
dvojnost západní a východní tradice v i l .  století není jen jazyková: 
staroslověnské liturgické texty, jichž se v Cechách užívalo -  některé 
vynikají básnickou krásou - ,  se hlásí jednak к římskému, jednak 
к byzantskému obřadu.

L I T H I I  \ T l  К \
Jakobson 1939: Vašira 1910; Večerka 1963a. 19631».

7. S Á Z A V S K Ý  K L Á Š T E R

Ohniskem slovanské vzdělanosti se \ II. století stal Sázavský 
klášter, po ženském klášteře u Sv. Jiří na pražském hradě a muž
ských klášterech v Břevnově (dnes součást Prahy) a na Ostrově 
u Davle (na Vltavě západně od Prahy) čtvrtý klášter v zemi, zřízený 
v roce 1032. Jeho zakladateli Prokopovi, roku 1204 prohlášenému 
za svátého, se z pera moderního historika dostalo výmluvného pří
vlastku „strážce odkazu cyrilometodějského". Stvkv Sázavského 
kláštera s kyjevskou Rusí hrál\ významnou úlohu v kulturní výmě
ně raného středověku. Export staroslověnských literárních děl do 
Ruska, ležícího ve sféře Byzance a východního křesťanství, a do 
Chorvatska, jež leželo ve sféře Rima a bylo českým poměrům blízké 
koexistencí latinské a slovanské bohoslužby, svědčí o tom. že staro
slověnská vzdělanost v ('echách nebyla ani epizodický, ani okrajový 
jev; dokazuje, že měla dost sílv ke kulturní expanzi.

I . I T K K  \ T l  H \
Jakobson 19.49: VaSira 194(1; Večerka 1963a. 1963b.



8 . Z Á P \ S  I. M I N S K É  Л SLOV \ N S K K  LI TI  KGIK

Kuli um í a politický rozmach konec 10. století však vystřídala 
v II. století dlouhá řada krizí. Politický význam českého státu po
klesl po neúspěchu Přemyslovců v bojích s polskými Piastovci. I lo
bu pražského biskupství v římské církevní politice převzalojiolské 
llnězdno a uherský Ostřihom. Myšlenka spolupráce mezi Římem 
a Bvzancí. jíž byl dočasně nakloněn konec 10. století, vzala roku 
105 I za své schismatem, rozkolem západní a východní církve. Brzy 
nato byli slovanští benediktini, obviňovaní -  podobně jako v téže 
době chorvatští hlaholité -  z kacířství, vypuzeni knížetem Spyti- 
Iměvem II. ze Sázavského kláštera do l her a nahrazeni latinskými. 
Když nastoupil na trůn Vratislav II.. povolal je roku 1064 zpět 
a před rokem 1080 dokonce požádal papeže Řehoře VII. o povolení 
slovanské liturgie pro celou oblast pražské diecéze. Jeho žádost ne
měla v době. kd\ Rím usiloval o věroučnou a jazykovou jednotu 
církve, naději na úspěch: dostal příkrou odpověď, která mu přika
zovala. aby slovanskou liturgii naopak všemi prostředky potíral. 
\  ratislav se tím neřídil, naopak si oblíbil nového sázavského opata 
Božetěcha, vynikajícího řečníka a všestranně nadaného umělce. 
Ještě v říjnu 1001), za V ratislavova nástupce Břetislava II.. vysvětil 
biskup Kosmas nové oltáře obnoveného klášterního kostela a vložil 
při tom do jednoho z nich ostatky ruských mučedníků Borise 
a Olěba, synů kyjevskélm knížete \  ladimíra, zavražděných stejně ja
ko sv. Václav vlastním bratrem a spolu s ním na Rusi vzpomína
ných. \le  už roku 1006 museli slovanští mniši opustil Sázavu na
vždy. jejich knihy byly zničeny a klášter bvl odevzdán definitivně 
benediktinům latinského obřadu. O neúprosnosti zápasu mezi la
tinskou a slovanskou liturgií podává o dvě desetiletí později nepří
mé svědectví kronikář Kosmas Pražský: třebaže prožil větší část ži
vota \ II. století a musel hýl o slovanské bohoslužbě i slovanském 
písemnictví dobře informován, ve své kronice o nich důsledně mlčí.

L I T E  К \ T l  H \
Vašieu 1940.

0 . V Ý Z N A M V Í T Ě Z S T V Í  L A T I N Y

/ kázu staroslověnského písemnictví přežila jediná píseň, zřejmě 
proto, že byla určena ke zpěvu mimo kostel -  Hospodine, pomiluj 
ny. postupně počeštěná a od 12. století připisovaná sv. Vojtěchovi. 
Cyrilometodějská tradice sice žila v latinských legendách cyrilomc-
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todějských a prokopských po celý středověk a návrat v k ní jsou vý
znamnými hody v pozdějších kulturních i politických dějinách, ale 
literární dění na naší pudě se stalo napříště součástí západoevrop
ského vývoje. Můžeme zajisté litovat toho. že se naše země nestaly 
místem trvalého stýkání Západu s Byzancí, jejíž umění se ještě v do
bě politického a hospodářského úpadku říše, ukončeného 1153 do
bytím Cařiliradu Turky, vzepjalo k oslnivému rozmachu. Zatímco 
však západní civilizace procházela převratnými politickými změna
mi. byzantští vzdělanci pokládali svůj stát, založený na římských zá
konech, řecké vzdělanosti a křesťanství, za pozemský obraz říše bo
ží. Zatímco na půdě západní církve prodělávala bouřlivý rozmach 
scholastika -  jak nazýváme oficiální učení západní církve, jehož vý
voj vyvrcholil v 13. století - .  Byzanc ustrnula na syntéze řeckého 
myšlení s křesťanstvím, k níž došli ve f. století církevní otcové, tj. 
nejstarší církevní spisovatelé pokládaní za pravověrné. Zatímco 
v západní Evropě vznikly na půdě zúrodněné latinskou vzdělaností 
literatury v národních jazycích, byzantské písemnictv í žilo z dědic
tví klasických řeckých autorů -  je příznačné, že když v 10. století 
objevovali italští humanisté své době řeckou literaturu, nerozlišova
li zpočátku díla antická a byzantská. Prosazení západní orientace 
s sebou neslo předpoklady dynamického w'voje. Církevněslovanské 
písemnictví jižních a východních Slovanů, kteří zůstali v oblasti By
zanci'. tvoří skvělou kapitolu v literárních dějinách těchto národů. 
Me tak jako byzantské písemnictví žilo z dědictví antiky, žilo cír
kevněslovanské písemnictví Srbů, Bulharů a Busů z řecko-byzant- 
ských vzorů a při všem svém bohatství je poznamenáno nehybností 
byzantské civilizace.

U T K K  \ T t  К \
I.cliár 199.4a: Dostálová 1990: 1’icch io  1991.



4 .  K A P I T O L A  

Latinská literátura 
12. a 13. století

I. K \ R O P \  KOI.KM H O K l  I 100:
/ R O D  N O V O D O B Ý C H  N Á R O D N Í C H  L I TKR- VTI R

Doni kolem roku 1100 -  zkáza staroslověnského písemniotví a ví
tězství latinské vzdělanosti -  jo křižovatkou ěeského kulturního vývo
je. \  téže dohě se však převratně mění také evropský Západ: rok 1100 
vyznaěuje v literárních dějinách západoevropského středověku konec 
jedné epochv. Do 12. století byla Kvropa kulturně nejednotnou oblas
tí: skládala se z rozptýlených kulturních ohnisek, která se pokoušela
o sloučení barbarských tradic s antickou vzdělaností tradovanou círk
ví. Po roce 1100 končí stěhování národů a z germánské anarchie se 
rodí jednota křesťanského světa. Demonstruje ji první křížová výpra
va. kterou 1095 vyhlásil papež l rban N II. Hlavní silou této přeměny 
však nebylo ani náboženství, ani politické dění. Rvi jí nástup nových 
jazyků, nejprve románských: zrození francouzské a okcitanské poe
zie. Současně nastaly hluboké změny také v germánských jazycích: 
v 12. století se objevuje spisovný jazyk anglický a německý, ve filolo
gii označovaný jako středoanglickv' a středodolno- a středolmrno- 
německý. Básníci 12. století, francouzští jako němečtí, Chrétien de 
Troyes lak jako Walther von der Yogelvveide, jsou součástí novodobé 
literatury. \  rátíme-li se do 9. nebo 10. století, vstupujeme do úplně ji
ného světa: do světa archaických jazyků, archaické představivosti, ar
chaických forem. Nejbohatší slovesnou tvorbou v národním jazyce je 
v období raného středověku starogermánská poezie. Její soumrak 
spadá do doby první křížové výpravy. Žije pak dál jen v odlehlé ost
rovní enklávě na Islandu: všude jinde staré formy germánské poezie 
zanikly a byly vystřídány novými. Do následujícího období bude 
z epochy před rokem 1100 zasahovat v celé západní Kvropě trojí vliv: 
vliv byzantské literatury, která mu bude dodával množství témat: vliv 
arabské vědy, která poznamená jeho myšlení: vliv keltské slovesnosti. 
kvetoucí na území dnešní Bretaně a Velké Británie, která zanechá 
hlubokou stopu v jeho obraznosti. Románskými literaturami se však 
na přelomu 11. a 12. století hlásí ke slovu nový typ civilizace.
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2 . POJ EM S TŘ E D O  V К К I

Pojem středověku vytvořili kolem roku 1500 italští humanisté, 
aby pojmenovali „barbarské“ období mezi koncem antikv a svou 
vlastní dobou: „střední věk", přes který, jak si představovali, podá
vají ruku antickému Řecku a Římu. Od 17. století, kdy se ujalo roz
dělení dějin na starověk, středověk a novověk, prošel tento pojem 
dlouhým vývojem a období, jež označuje, bylo rozmanitě hodnoce
no. Osvícenci v 18. století pokládali středověk nejen za období 
úpadku civilizace, ale přímo za protiklad novověkého úsilí o vládu 
rozumu a všeobecný pokrok. Romantismus v reakci na osvícenství 
naopak viděl ve středověku velkolepou dobu rytířství a jednotného 
křesťanského životního názoru, zdroj duševního života a umělecké 
tvorby evropských národů. Pozitivistická věda druhé poloviny 
19. století postavila idealizovaný obraz, jejž si o středověku vytvořili 
romantikové, do střízlivějšího světla a rozšířila pojem středověku 
na označení vývojového stupně všech národů, nejen evropských (za
čalo se tak mluvit například o dórském středověku v antickém Řec
ku, o středověku v dějinách Japonska apod.). Jako konec starověku 
zobecněl rok 476, kdy oficiálně zanikla západní část římské říše. 
Za počátek novověku bvl pokládán pád Cařihradu roku 1453 
a s ním spojený rozkvět humanismu v Itálii, kam směřoval proud 
prchajících řeckých učenců: také však objev Ameriky roku 1492: 
ještě jindy začátek německé reformace, vyznačený vystoupením  
Martina l.uthera roku 1517. Všechny tyto periodizační mezníky -  
ba i sám pojem středověku -  byly prohlubujícím se studiem politic
kých, sociálních a kulturních dějin zpochybněny. V dějinách zápa
doevropských literatur se přesto pro období mezi antikou a rene
sancí -  případně humanismem -  tradičního pojmu středověk dál 
běžně užívá. Na rozdíl od jeho tvůrců, humanistů 15. století, však 
středověk nechápeme jako dějinnou přerývku dělící antickou litera
turu od jejího vzkříšení. Hrdinskou epikou, která rozezněla sever 
dnešní Francie, a trobadorskou Ivrikou. která čarovně rozkvetla na 
jih od řeky Loiry -  na území, jež dnes označujeme moderním, umě
le utvořeným názvem Okcitanie - .  pro nás začínají dějiny moder
ních evropských literatur.

1.1 Г К R \  T l  I? \
Šiist.i 1937: OurtiíM 1954; Z uinthor 1972; \  iscan li 1967: Petrů 1992.



L A T I N S K Ý  S T Ř E D O V Ě K

Latinská literatura se rozvíjela nepřetržitě od konce antiky. S jis
tou nadsázkou bvlo řečeno, že latinský spisovatel 9. a 10. století je 
právě tak jako autor století 12. а 1.4. kolegou Ciceronovýin a \ugiis- 
tinovým. Reěeno jinak: doba kolem roku 1100 není v latinské litera
tuře -  na rozdíl od literatur v národních jazycích -  koncem staré 
a začátkem nové epochy. Latinský středověk je univerzální a konzer
vativní; není však monolitní a nehybný. Jeho univerzálnost je ome
zena nestálostí literárních center; jeho konzervativnost rozkládají 
od (). století tendence к zjednodušení klasické latiny. Nejvýznačnější 
z řady spisovatelů, v jejichž díle se tyto tendence objevují, je na kon
ci (>. století papež Řehoř Veliký: ačkoli dobře ovládal jazyk, jímž psa
li prozaikové a básníci císařského Říma, příliš si svého klasického 
vzdělání nevážil a usiloval o lo, přiblížil latinu, kterou sám psal, 
současnému jazykovému cítění. Snahy o zjednodušení latiny byly 
opětovně potlačeny návraty ke klasické tradici. Starší historikové 
střcdolatinské literatury v těchto návratech spatřovali předzvěst ital
ské renesance a vytvořili pro ně pojem „středověkých renesancí“: 
karolinské v 8 .-9 . století, vyvolané v život školskou reformou Karla 
Velikého; otonské v 10. a 11. století, uskutečněné školami nové řím
ské říše za císaře Oty I. a jeho nástupců; renesance 12. století, jejímž 
ohniskem byly francouzské a anglické školy. Dnes užíváme pojmu 
středověkých renesancí s výhradou, že jejich tvůrci nejsou pouhými 
předchůdci humanistů 15. století. Tzv. středověké renesance jsou li
terární hnutí, která tkvějí ve své vlastní době a mají svou vlastní 
hodnotu. Jsou projevem trvalého obnovování klasické tradice.

LITKR \ T l  R \
Ker 1 9 0 1: C u rtiw  1954; Viscardi 1967; Vidm anová 1994.

4 .  L A T I N S K Ý  S T Ř E D O V Ě K  
A N Á R O D N Í  L I T E R  VTLIRY

S národními jazyky vstupují kolem roku 1100 do evropské litera
tury nové ideály: к ideálu světce přibývá ideál rytíře, к ideálu aske
tického života ideál dvorské společnosti. Jsou živnou půdou, z níž 
vyrůstají nové literární druhy: hrdinský epos, rytířský román, dvor
ská lyrika. Básníci, kteří je tvoří, prošli latinskými školami, ale žijí 
na šlechtických dvorech. Literatury v národních jazycích jsou pro
niknuty technickou zkušeností a myšlenkovou kulturou latinského 
písemnictví, nejsou však jeho prostým pokračováním. V dalším vý
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voji se latinské písemnictví s literární tvorbou v národních jazycích 
mísí, aniž s ní splývá. Na jedné straně -  ale jen do jisté mír\ -  se 
stává součástí literárních dějin jednotlivých národů; na druhé stra
ně zůstává svým jazykem a celou svou povahou mezinárodní.

М Т К Н Л ' П  HA
Visoawli 1467; l.udvíkovskv 1964.

5 . L A T I N S K Á  L I T E R A T U R A  V Č E C H Á C H

Zatímco Francie se kolem roku IKK) stává kolébkou západoev
ropských národních literatur, na naší půdě jo celé 1 2 .  století a sko
ro celé století následující vyplněno latinským písemnictvím. Na 
samém počátku 1 2 .  století vzniklo stěžejní historické dílo přemy
slovské doby, kronika děkana svatovítské kapituly Kosmy. V/. do 
konce následujícího století na ni navazovala řada méně význam
ných kronikářů, které označujeme jako Kosinový první a druhé po
kračovatele. Druhou linii v dějinách českolalinského písemnictví
1 2 . - 1 , 4 .  století tvoří hagiografie, tj. literatura o životech svátých. 
Pro její projevy se v moderní vědě vžil od 19. století termín legen
da. Ve středověké latině měl původně slovesný význam (původně to 
je gerundivum, tj. přídavné jméno slovesné, od lego. legere -  ..čtu”. 
„číst"1): označovala se jím vyprávění o životě a smrti světce, která se 
měla číst při oliciu neboli kanonických hodinkách (tj. modlitbách, 
к nimž katolička církev zavazuje v určitou denní dobu duchoven
stvo). Později se osamostatnil jako podstatné jméno, které označo
valo četbu takového vyprávění při oliciu (tedy nikoli vyprávění sa
mo). Dnes jím označujeme všechny hagiografické texty, liturgické 
i neliturgické. Legendy byly nezbytným dokladem při kanonizač- 
ním procesu (tj. svatořečení, oficiálním prohlášení za svátého), čet
lo se z nich při mši ke cti jednotlivých světců, byly součástí kano
nických hodinek shrnutých v breviáři (tj. modlitební knize pro 
kněze), předčítaly se v klášterech -  bud' v kostele, nebo v refektáři, 
ij. klášterní jídelně -  jako kázání, sloužily к propagaci kultu světců 
а к povznesení náboženského života. Záhy začaly být pořádány do 
souborů. Nej větší proslulosti z nich dosáhla Legenda a urea (Zlatá 
legenda), kterou před rokem 1260 sestavil italský dominikán Jakub 
do Voragino. Jakubova sbírka obsahuje některé legendy voliče staré
ho původu, navazující na řecký dobrodružný román, jehož hrdiny 
zaměnily křesťanskými mučedníky; sloužila náboženskému vzdělá
ní, ale zároveň v ní nacházela uspokojení jedna z trvalých lidských 
potřeb; touha po poutavém příběhu. Latinské legendy českého pů



vodu so naproti tomu od 10. do 14. století soustředí výhradně na 
domácí světec. Jejich tematika naznačuje, к jakému účelu vznikaly. 
Sloužily jednak к upevnění českého křesťanství, jednak к reprezen
taci Cech před cizinou.

Spolu s kronikářstvím a hagiograíií rozkvétají v 12.-13. století 
další dva literární žánry: kazatelství (homilctika) a liturgický zpěv 
(přesněji řečeno jeho texty). O kazatelství na naší půdě kolem polo
viny 12. století poskytuje názornou představu sbírka kázání cizího 
i domácího původu, pro niž se vžil název Opatovichý homiliář. Ně
které vynikající kazatele známe jménem: v první polovině 12. stole
tí je lo olomoucký biskup Jindřich Zdík, muž světového rozhledu, 
přítel papežů a zakladatel Strahovského kláštera, o století později 
jiný olomoucký biskup Robert. Kázání dochovaná z 12.-13. století 
jsou vesměs latinská: není však vyloučeno, že některá z nich byla 
pronesena před věřícími neznalými latiny česky.

Liturgickému zpěvu, který je součástí mše a kanonických hodi
nek. dal podobu, v níž se pak obecně rozšířil v římské církvi, papež 
Řehoř Veliký koncem 6. století. Zrevidoval do té doby užívané bo
hoslužebné zpěvy, shromáždil je do zpěvníku, jenž je znám jako In- 
tifonarium sancli Gregorii (Aníifonář sr. Řehoře), a zřídil při chrá
mu sv. Petra a lateránské bazilice v Římě к jejich pěstování pěvecké 
školy. Gregoriánský chorál, jak se zpěv římské církve podle svého 
zakladatele nazývá, se v Cechách dočkal prvního velkého rozkvětu 
kolem poloviny 13. století zásluhou děkana svatovítské kapituly Ví
ta. V době posledních Přemyslovců uváděl blíže neznámý domini- 
kán Domaslav do Cech bohatý, rafinovaný, subtilně propracovaný 
styl, jejž vytvořilo latinské církevní básnictví ve Francii. Jeho protěj
škem je prostý sloh písní v liturgických knihách svatojiřských bene
diktinek, psaných v době, kdy byla představenou kláštera dcera 
Přemysla Otakara 11. Kunhuta.

V téže době byla v klášteře sv. Jiří nově upravena velikonoční 
slavnost, která se zde provozovala od konce 12. nebo začátku
13. století. Už ve své původní podobě je tálo slavnost, při níž se dra
maticky předvádělo, jak Iři Marie marně hledají v hrobě Krista, aby 
jeho tělo pomazaly mastmi, dokladem poměrně rozvinutého litur
gického dramatu.

Počátkem sedmdesátých let 13. století, v době rozkvětu králov
ství, se začalo v Praze pěstovat studium poetiky a rétoriky. Pěstová
ní těchto disciplín spolu se studiem latinských autorů, antických
i středověkých, připravovalo rozmach české literatury kolem roku 
1300.
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Charakterizovali jsme latinskou literární produkci 12.-13. stole
tí jako celck. Zastavíme se nyní u jejích dominant: /a  prvé n Kosmy 
a jeho pokračovatelů, za druhé u latinské hagiogralie.

L I T  К K V i t  H \
Yilikovskv 1948: Vidm anová 1994: l.eliár 1993a.

(). KO S MA S

Kosmas (asi 1045-1125) nabyl vzdělání v Lutychu (Liège \ dneš
ní Belgii), kde bvlv nejslavnější školy v kulturní oblasti nové římské 
říše. Na kněze byl vysvěcen teprve roku 1099 (jako většina svět
ských kněží té dobv bvl ženat; jeho syna Jindřicha ztotožňovalo 
starší hádání s Jindřichem Zdíkem, novější s pozdějším stejnojmen
ným proboštem svatovítské kapituly). I 110 je doložen jako člen sva
tovítské kapitulv. nejpozdčji 1120 se stal jejím děkanem. 1119 začal 
psát prózou prokládanou verši (tzv. prosimetrem) dějiny země. jedi
né literární dílo, o němž bezpečně víme, že je jeho autorem. Nazval 
je Chronica Hoënioruni (Kronika česká) a vylíčil v něm české dějiny

Povolání P řem w la Oráče nu trůn. rotundu sv. K ateřiny ve Znojmě, 
před  polovinou 12. století



od nejstarších. mytických doli |>o svoji současnost: osmdesátiletý 
stařce stačil zachytit ještě počátek vlády Soběslava I.. klerv usedl na 
knížecí stolec několik měsíců před jeho smrtí.

Kosmas psal pro učené přátele -  jednotlivé knihy svého spisu vě
noval mělnickému proboštu Sehířovi. svatovítskému kanovníku 
Gcrvasiovi a břevnovskému opatu hlimentovi - .  literární puЫikutu 
kapitul (tj. sboru kněží při určitém chrámu) a klášterních konven
tů. Jeho dílo. protkané reminiscencemi na antické autorv. je pro
niknuto štěstím z literární kultiirv sdílené vybranými znalci. Přes 
tento -  bezmála intimní -  ráz sleduje Kosinová kronika dalekosáh
lý záměr: chce podat výklad dějin sloužící potřebám přemyslovské 
dynastie a pražského biskupství na počátku 12. století.

Ve vyprávění o puvodu Cechů a počátcích přemyslovského rodu 
Kosmas zformuloval vyhraněné pojetí národa a státu: národ tvoří 
potomci praotce Čecha, kteří si zvolili vládce z přemyslovského ro
du. stát je totožný s mocí knížete, kníže je ztělesněním národa. Pro
roctvím o dvou zlatých olivách, jež vložil do úst pohanské kněžně 
Libuši, předznamenal svůj druhý záměr: postavit na české nebe po 
bok sv. Václavu žehnající postavu sv. Vojtěcha. Na rozdíl od sv. Vác
lava nebyl Vojtěch po své smrti uctíván jako český světec, ale stal se 
patronem Polska: y české náboženské tradici zůstal dlouho ci
zincem. jímž s e  ve své vlasti stále víc cítil za svého života. Kníže 
Břetislav se ho pokusil roku 1039 přivlastnit českému křesťanství 
přenesením jeho ostatků z llnězdna do Praliv. Co Břetislav začal 
násilným aktem při válečné výpravě, to Kosmas usiluje dokončit li
terárně. \bv Vojtěcha co nejpevněji svázal s českou zemí. upravuje 
systematicky jeho životopis: protože píše -  na rozdíl od Kristiána -  
po církevním schismatu, zamlčuje v něm v š í 1,  c o  mohlo i jen nazna
čovat. že Vojtěch podporoval slovanskou liturgii.

Kostrou Kosniow kronikv je posloupnost českých knížat a praž
ských biskupu. Souvislé vyprávění se v ní střídá s analistickými zázna
my. které hvlv Kosinovými prameny pro starší dobu. Nesouvislé spoje
ní análů (původně letopisných poznámek připisovaných na okraji 
kalendáře, který musel mít každý kostel, později samostatných letopi
su) se souvislým výkladem ukazuje, jak obtížně Kosmas zápasil s lát
kou. Své literární nadání a svou stylistickou obratnost rozvinul v jed
notlivých epizodách, v jednotlivých výjevech, v jednotlivých detailech. 
\  nich evokuje s podivuhodnou plastičností vyprávěné děje: jako celek 
je však jeho kronika místy labyrint zpráv různého rázu i puvodu.

František Palacký, který nazval Kosmu zakladatelem národního 
dějepisectví. kladl na autora kro n iky  řcskř táž měřítka jako na no
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vověkého historika. Po Palackcm jimi Kosmu soudila dlouhá řada 
jeho kritiku i obhájců. Dnes vinic, že Kosmas siec rozlišuje bájivé 
podání starců, hodnověrné podání, vyprávění očitých svědků 
a vlastní zkušenost, ale nepracuje s nimi jako moderní historik, 
pečlivě zvažující hodnověrnost pramenů: je tendenční spisovatel, 
který psal o dějinách veskrze zaujat aktuálními potřebami vlastní 
doby -  ideovými, politickými, kulturními. Kosinová kronika je dílo 
stáří, její autor prožil větší část svého života v i l .  století. \ a  začát
ku 12. století, kdy vznikla, se stala součástí nových proudů latinské
ho dějepiseetví, které souvisely se vznikáním národních států. Jako 
literární dílo však vyrůstá z minulého věku: je pozdním květem 
otonské renesance. Kosmas je okouzlen antickou vzdělaností: nikoli 
však jejím duchem, antickou hum anitas, ideou vnitřně svobodného 
člověka, jež došla pregnantního vyjádření v díle Ciceronově, nýbrž 
jen jednou z jejích složek: formální dokonalostí římských klasiků. 
Jak napsal jeden z jeho vynikajících znalců, vzývá sice Múzu. ale ve 
skutečnosti píše s pomocí boží.

LITER VH К \
Kolář 1925: T řeslík  l'H>8: Králík I97(>.

7. KOSMOVI  P O K R A Č O V A T E L É

\  Kosinově kronice pokračoval neznámý člen vyšehradské kapi
tuly. kterého označujeme jako Kanovníka vyšehradského; vylíčil ob
dobí vlády Soběslava !.. na jehož počátku opustil své dílo jeho před
chůdce, a dovedl své vyprávění do roku 1142. \  šedesátých letech 
12. století doplnil rovněž neznámý Mnich sázavský Kosmovu kroni
ku dějinami svého kláštera: je pozoruhodné, že o jeho slovanské 
epoše píše s pietou, rozcházející se s Kosinovou protislovanskou 
tendencí. Kanovníka vyšehradského a Mnicha sázavského tradičně 
označujeme jako První pokračovatele Kosinový- Na letopis prvního 
z nich navazuje tzv. Druhé pokračování Kosnwvo. Sahá do roku 
1283 a skládá se ze zápisu několika anonymních autorů, z nichž 
někdy na přelomu 13. a 14. století sestavil neznámý kompilátor, asi 
kanovník Svatovítského chrámu, dosti nesourodý celek. Jeho lite
rární cena je nepatrná, ale je významným historickým pramenem 
pro prvních osmdesát let 13. století, která žádné jiné kronikářské 
dílo nezachycuje.

Sázavský mnich uvedl do českolatinského dějepiseetví klášterní 
kroniku. Po něm budou psát kroniky tohoto typu jiní: kolem roku 
1300 vylíčí Jindřich Rezbář dějiny cisterciáckého kláštera ve /daru



nad Sázavou a z kroniky zamýšlené původně jako dějiny Zbraslav
ského kláštera vyroste nejvýznamnější historiogralické dílo první 
poloviny I I. století, l ěený kaplan biskupa Daniela Yineentius, kte
rý se roku 1158 s \  ladislavem II. zúčastnil tažení císaře Fridricha I. 
Barbarossy proti Milánu, uvedl y nedokončené kronice Vladislavovy 
vládv do ěeskolatinského dějepiseetví cizí dějiny. Soustavně je však 
pojal do vyprávění o české historii teprve opat Zbraslavského kláš
tera Petr Zitavský, když se na počátku I I. století ujal dokončení 
kroniky, kterou začal psát jeho předchůdce Ota.

L IT  К R \  T l  li \
Bláhová 197 L

8 . L A T I N S K Á  I, К G E N  D l  Š T I K A

Latinské legendy 12.-13. století navazují na starší tvorbu. Jsou 
součástí vývoje, který začíná v 10. století a uzavírá se v době Kar
la IV.; autorem poslední významné latinské legendy českého středo
věku není nikdo menší než sám císař. Po přestávce tří staletí naváže 
na tento vývoj latinská Hagiografie barokní doby. Datov ání jednotli
vých legend -  jak absolutní (jehož cílem je stanovit dobu vzniku), 
lak relativní (jehož cílem je určit archctvp. tj. primární text. a filia
ci. tj. posloupnost děl, jež jsou od arehelvpu odvozena) -  je nesmír
ně obtížné a od dob Dobrovského se o ně vedou stále trvající spory. 
Klíčovým problémem je datování Kristiánovy legendy, představa
o vývoji latinských legend českého středověku závisí na tom, zda ji 
považujeme za dílo z konce 10. století, nebo za pozdní falzum. Při
klonili jsme se v předchozí kapitole к obhájcům její pravosti: vše. 
co nyní řekneme o latinské hagiogralii českého původu, vychází 
z tohoto předpokladu.

Гак jako se zájem latinsky píšících kronikářů 12.-13. století upí
ral. počínaje Kosmou, skoro výhradně к českým dějinám, píší i au
toři latinských legend od 10. do 14. století výhradně o českých syčí
cích: obzor jedněch i druhých je ohraničen potřebami českého 
státu a českého křesťanství. O autorech legend to ovšem platí jen 
potud, pokud píší v Cechách a pro domácí potřeby. Bada autorů le
gend o českých světcích jsou cizinci. Nejstarší zachovaná legenda
o sv. Václavu. C.rescente p ile  (Když se šířila víra), vznikla pravděpo
dobně v benediktinském klášteře sv. Kmitierania v Bez ně; kolem ro
ku *)80 ji na přání císaře Oty II. přepracoval mantovský biskup 
Cumpold; další václavskou legendu napsal počátkem II. století 
Laurentius z Monte Cassina. Památku sv. Vojtěcha oslavil koncem
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10. století jeden z mnichů kláštera 11a římském Aventinii, kdo Voj
těch pobýval -  snad Jan Canaparins noho opat Lev a začátkem
11. století Bruno z Querfurtu. který později našel tak jako Vojtěch 
mučednickou smrt v Brusku. Xojstarší latinskou cyrilometodějskou 
legendu napsal počátkem 12. století římský biskup. kardinál Lov 
z Ostie, který se v téže době, kdv Kosmas usiloval o to, vymazat cír- 
kovněslovanskou tradici z českých dějin, zasazoval svou autoritou
o opětovné smíření Rima s Byzancí. Pro všechny tyto cizince posu
novali noví mučedníci hranice křesťanské víry do nových, vzdále
ných. donedávna pohanských krajů. Autoři českého původu z nich 
usilovnou kulturní prací udělali národní patrony a utvářeli dál je
jich kult.

Podle Gumpoldovy legendy, jíž na konci 10. století užil jako jed
noho ze svých pramenů Kristián, napsal koncem 11. nebo začát
kem 12. století neznámý autor rýmovanou prózou legendu začínají
cí slovy Oportet nos J h ttres (Sluší se. bratří), určenou ke čtení před 
sborem mnichů ve výroční don smrti sv. Václava 2H. září. N vstavěl ji 
na konfliktu světského a duchovního života, státního a církevního 
zájmu, knížecího a asketického ideálu; jeho vyprávění přechází stá
le znovu v meditaci o smyslu Václavova života. \ e  13. století, době 
rozmachu václavského kultu, vznikly dvě velké, stylisticky vynikají-



S v a tý  I it. 
sra lý  I ojtěeh 

a sra lý  liíc la r  
adorovaní 
biskupem  

D anielem . 
Flores sanrli 

Bernardi. 
12. století

cí legendy / t annuncielur ( lby  zvěstováno bylo) a Oriente iont sole 
(k d y :  vycházelo už slunce). Neznámý autor legendy í / annuncielur 
ztělesnil ve Václavovi podobně jako před ním autor legendy Oportet 
nos fraires asketický ideál světce. V legendě Oriente iam sole je na
proti tomu ideál světce spojen s ideálem rytíře, křesťanského kníže
te. který je ochráncem země.

Zatímco václavské legendv se rozrůznily do řady podob, do nichž se 
promítaly kulturní proměny 10.-14. století, prokopské legendy jsou 
podivuhodně jednotné. Od nejstarší zachované legendy o sv. Prokopu 
z konce 11. nebo začátku 12. století, kterou označujeme jako I ita mi- 
nor (Menší život), po legendu I ita maior (I ětší život) z první poloviny 
století čtrnáctého tvoří prokopská hagiogralie jediný světcův životopis 
v několika úpravách.

Nejpozději ve П . století vznikla tzv. Moravská legenda o Cyrilu 
a Metodějovi, jejíž autor obratně spojil Kristiánovo vyprávění s vy
právěním Lva z Ostie. a postupně к ní přibyly další cyrilometoděj
ské texty domácího puvodu. Počínaje prokopskou legendou I ita wi- 
nor a Mnichem sázavským -  jenž pojal její větší část do svého 
letopisu -  se v kruzích latinského duchovenstva začíná znovu při
pomínat církevněslovanská tradice: cyrilometodějské a prokopské
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legendy udržovaly vzpomínku na tli živou až do doby Karla IV., kdv 
byl \ pražských Finanziell a v olomoucké diecézi zaveden oficiální 
kidt soluňských bratří.

Kult sv. Vojtěcha -  posledního světce, jehož hagiografic si po
všimneme -  vznikl z potřeb nového arcibiskupství v lluězdně, při 
jehož založení navštívil Vojtěchův hrob císař Ota III. O chronologii 
vojtěšských legend, jež tento kult propagovaly, se vedly ostré pole
miky. Oldřich Králík vystoupil svého času s názorem, že nejstarší 
'/. nich jsou l'prsus de passione stmelí Adalberti (lěrše o um učení 
sc. I ojlčcha) a že jejich autorem je nevlastní Vojtěchův bratr, hněz- 
denský arcibiskup Radim, kterému dlouho usiloval připsat autor
ství Kristiánovy legendy. Tento názor -  jako řada jiných Králí
kových hypotéz -  byl všeobecně odmítnut, ale to nic nemění na 
skutečnosti, že Králík otevřel bádání o latinských legendách české
ho středověku vůbec a vojtěšských zvláště netušené ob/.orv. Mimo 
jiné obrátil pozornost na Kosmovu „literární repatriaci“ sv. Vojtě
cha a ukázal, že měla jen částečný úspěch: kapitoly Kosinový kroni
ky o přenesení Vojtěchových ostatků do Cech se sice dostaly do bre- 
viářů a četly se jako legenda na světcův svátek, ale prosadit spojení 
Vojtěchova a Václavova kultu se Kosmovi nepodařilo -  jeho ..dvě 
zlaté olivy“ do liturgie nepronikly a pozdější hagiografická tvorba 
zůstala к jeho myšlence hluchá.

I . I TKI I  VTl  К V
Ludvíkovskv 1973.



5 .  K A P I T O L A  

Německé básnictví 
v Cechách 13. století

I. Z L A T Ý  VĚ K N Ě M E C K É H O  B Á S N I C T V Í  
V C E C H Á C H

Velmocenská politika, hospodářské úsilí a kulturní ctižádost po
sledních Přemyslovců uvedly český stát do živých styku se západní
mi zeměmi. Ccši odcházejí ěastěji než dosud do ciziny jako válečníci 
nebo diplomaté a Praha hostí spolu s italskými právníky a finanční
ky německé dvorské básníky, minnesiíngery. Příliv cizinců na krá
lovský dvůr -  a později též na dvorv českého panstva -  byl podporo
ván tzv. kolonizací. Tímto termínem dnes označujeme osidlování 
rozsáhlých hvozdů \ pohraničí i ve vnitrozemí a jejich přeměnu v ze
mědělskou půdu. později zakládání měst. První vlnu kolonizace, 
která začala z iniciativy velkých klášterů a šlechty v druhé polovině
12. století, uskutečnili čeští osadníci. Od poloviny 13. století, kdy 
к zemědělskému osidlování přihvla kolonizace městská, podporova
ná králem, však proudí do země přistěhovalci z Německa.

Královský dvůr a české panstvo podléhá v té době stále víc ně
meckému kulturnímu vlivu. Několik desetiletí ohraničených počát
kem vlády Václava I. a vymřením Přemyslovců -  tj. lety 1 23 0 až 
1 3 0 6  -  je zlatým věkem německého básnictví v Cechách. Je jím 
okouzlen nejprve královský dvůr, po něm šlechta. Prvním němec
kým básníkem, který našel mecenáše ve Václavu I., byl rytíř z Porý
ní Reinmar von Zweiter, vynikající představitel německé dvorské 
poezie -  minnesangu -  13. století. Po něm přicházejí další, větší
i menší: Němec Sigeher a Rakušan Friedrich von Sunburg, autoři 
oslavných básní na Václava I. a Přemysla Otakara II.: Rakušan II- 
rieh von dem Tiirlin. který pro Přemysla složil veršovaný rytířský 
román П illehalin; Ulrich von Etzenbach, rodák z českého králov
ství. který ve veršovaném románu Itexandreis, složeném podle slav
né latinské básně Guallera Castellionského. přirovnal Přemysla 
Otakara II. к Mcxandru Velikému a řadu narážek na české politic
ké poměry vložil i do svého dalšího eposu II illiidni ion  Wenden, vě
novaného životu panovníka bájné slovanské říše. Přemyslův syn
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Václav II. by] sám minnesängerein -  z jeho tvorby se docilovaly Iři 
formálně vyspělé básně ovlivněné tvorbou jednoho z největŠích bás
níků pozdního období německé dvorské lyriky. Heinricha von Mei
ßen, zvaného Frauenlob.

Po panovníkovi se stávají mecenáši německých básníků čeští pá
ni. Heinrich von Freiberg, snad původem ze Saska, dokončil v osm
desátých letech 13. století pro Boreše z Býzmbiirka veršovaný ro
mán Tristan a ho ldu  velkého německého básníka Gottfrieda von 
Straliburg a složil oslavnou báseň na rytířskou cestu, kterou roku 
1293 podnikl do Paříže Jan z Michalovie.

Po zavraždění Václava III. roku 1306 a pokusu německého patri
ciátu v Praze a Kutné Hoře získat roku 1309 násilným převratem 
politickou moc v zemi, odpovídající nesmírně vzrostlé moci hospo
dářské. se spolu se změnou společenského klimatu změnila kultur
ní situace. I.esk německého básnictví na pražském dvoře pohasl 
a v kruzích českého panstva, vyburcovaného к odporu, politické
mu. hospodářskému, ale i kulturnímu, se zrodila potřeba literární 
tvorby v rodném jazyce.

i r r  i: и v ř i  u \
Kraus 1933: Bolir 1980: li í in k o v á -lia /il 19% .

2 . N Ě M E C K Á  L I T E R Á R N Í  T R A D I C E  
A Č E S K É  P Í S E M N I C T V Í

Německé básnictví doby posledních Přemyslovců není epizoda bez 
pokračování v pozdějším literárním vývoji. I L století bude v Cechách 
dobou rozkvětu německé prózy: kancléř Karla l \ .  Jan ze Středy pro
pracuje ve svých původních dílech, v překladech z latiny a v listinách 
své kanceláře elegantní styl, klení pronikavě ovlivní současníky. Rud 
ještě v době Karlově, nebo počátkem 15. století vznikne v ('echách 
vrcholné dílo německé pozdně středověké prózy Ickerrnann <ius lliili- 
m m  (Oráč z Cech) Jana ze Žatce. \  16. století se hornicky Jáchymov 
stane významným centrem německého protestantského písemnictví 
a v Jihlavě se ujme tzv. moistersang. ..mistrovský zpěv", tj. zpěvní po
ezie navazující na vzory velkých minnesängem a pěstovaná měšťan
skými uměleckými spolkv v Mohuěi. Norimberku a jiných němec
kých městech: rozsah německé literární produkce v Cechách té doby 
názorně ilustruje fakt, že zde během 16. století vyšlo kolem tří set ně
meckých tisků. \  17.-18. století, v době baroka, bude němčina v Ce
chách spolu s latinou jazykem naukové literatury, ale také poezie 
a divadla provozovaného na šlechtických dvorech.



Tímto letmým výhledem jsme daleko přesáhli časový horizont 
přelomu 13. a II. století. Vraeojíce se před něj. musíme alespoň 
stručně pojednat o hebrejském písemnictví přemyslovských Cech.

l i r  i . u m  к  v
Kraus 19.13: Trosl 1939. 1977: Sirom šík | I99.r»|.
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Hebrejské písemnictví 
v přemyslovských Cechách
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rejského písemnictví doby přemyslovské se tak zachovaly jen trosky, 
ale i ty rozsahem převyšují celou latinskou produkci té doby. 
Z 12. století jsou známy skoro jen citáty ze ztracených spisů a jmé
na autorů těchto děl. především jméno plodného pražského spiso
vatele Izáka Labana. X následujícího věku se dochovala díla dvou 
vynikajících autorů, \hraham, ěeským příjmením Chládek, který 
v hebrejském písemnictví středověké Evropy proslul jako ..jeden 
z českých mudrců", napsal v třicátých letech 1.4. století rozbor ži
dovské liturgie Irilgntli Habósem (Záhonek balzámu) a jeho žák 
Izák Or Zárúa rozsáhlý komentář к rituálním předpisům Or Zárún 
(Srětlo isáté), podle jehož názvu dostal druhou část svého jména. 
Oba tito učenci studovali ve Francii a byli ovlivněni francouzskými 
vykladači talmudu (tj. souboru výkladů judaistického náboženství 
a práva), ale jejich díla jsou zřejmě zbytkem vyhraněné pražské tal- 
mudistické škok. Гак jako se  v hebrejských spisech francouzského 
původu často užívalo pro výklad obtížných pojmů francouzštiny, 
užívali pražští talmudisté češtiny: vpiskv (glosy) v hebrejských ruko
pisech patří к nejstarším písemným dokladům českého jazyka.

L I T E  К A T I  И Л 
Jakobson

ním z projevů rozmachu českého království a spisy pražských ži
dovských autorů nedokumentují jen duchovní vyspělost pražské ži
dovské obce, ale dokládají také vědomí sounáležitosti s českým



královstvím. Prostředí, v němž vznikaly, mělo tolik vnitřní síly, že 
bylo schopno kulturní expanze- Vutorita pražského židovského pí
semnictví zanechala stopy \ židovských obcích v Německu a proni
kala na východ do Polska.

I . I T K R  Ч Г I RA  
Jakobson Ю.">7.
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i .  co j i :  f o l k l o r n í  s l o \  k s n o s t

Zabývali jsme se zatím jen literárními tradicemi, staroslověn
skou. latinskou, německou a hebrejskou. \  následující kapitole vy
ložíme, jak. v čem, do jaké míry tyto tradice souvisí -  popřípadě ne
souvisí -  s literaturou v národním jazyce, která jako jev trvalé 
platnosti, doložený souvislou řadou písemných památek, vstupuje 
do českých kulturních dějin na přelomu 13. a I L století. Ještě 
předtím se však musíme zdržet u tradice slovesné tvorby, která žila 
vedle tradic literárních, anebo lépe řečeno vně těchto tradic, mimo 
ně: zastavíme se n tradice folklorní (lidové) slovesnosti. Zájem o li
dovou slovesnost probudilo v 19. století nadšení romantiku -  ro
mantické literatury i vědy -  pro předhistorieká období dějin a sta
robylou národní poezii. Pojetí folkloru prošlo od té dobv ve vědě 
složitým vývojem. Dnes vymezujeme rozdíl mezi literaturou a folk- 
lorem tak. že literární dílo je projev individuální tvorby, kdežto 
folklorní dílo je projev tvorby kolektivní. \  tomto pojetí není folk
lorní dílo projevem lidové slovesnosti (folklorním faktem) proto, že 
je vytvořil lidový básník nebo vypravěč; stává se folklorním faktem 
teprve tím. že je přejato lidovým společenstvím, které je traduje úst
ním podáním a podle svých aktuálních potřeb je obměňuje.

Z folklorní slovesnosti před koncem 13. století je zachycena pís
mem jediná oblast: pohanské pověsti, které čteme u Kristiána 
a v Kosmově kronice. Přes sto let se ve vědě vede polemika, zda 
u nás existovaly epické hrdinské zpěvy, jaké známe z folklorní tra
dice ruské a jihoslovanské. \  jen nepřímo jsme zpraveni o existenci 
pohanských obřadních, kultických písní.

U T E R  V i l R \
Hogatyrev 1971.



2 . P O H A N S K É  P O V Ě S T I  I K R I S T I Á N A  \  KOSVI \

\  Kristiánově legendě je zachována nejstarší verze pověsti o půvo
du přemyslovského rodil, v podobě sice již literárně zpracované, ale 
ještě blízké mytickému a magickému myšlení primitivní společnosti.
I Kosmy ji o sto let později čteme v rozšířeném znění spolu s dalšími 
pohanskými pověstmi, odjinud neznámými. Jeho „bájivé podání star
ců“ zůstává z větší části záhadou. Kosmas uchyl předchůdcem mo
derních Folkloristťi a nezaznamenal pohanské pověsti tak, jak je sly
šel z úst lidu; byl vzdělaným spisovatelem, který psal pro neméně 
vzdělané čtenáře, a v bájích, jež vypravuje, hýří klasickou učeností. 
Jeho obraz českého pohanství je konkrétně ovlivněn římským histori
kem l.ivicm, obecně antickou tradicí přejatou středověkem a doplně
nou hiblickvmi motivy. Kosmovo „bájivé podání starců" sice není jen 
výplod učenosti a básnické fantazie, za něž je pokládali někteří vý
znamní učenci, ale je především literaturou. Obsahuje více či méně 
rozpoznatelné prvkv folklorní tradice; tv jsou však natolik promíseny 
s literárními motivy, že ji z nich nejsme s to jako celek rekonstruovat.

Ú T E K  \ T l  li \
Ludvikovsky 1948: Králík 19<>9Ь.

3 . E X I S T O V A L  V Č E S K É M  B Á S N I C T V Í  
H R D I N S K Ý  E P O S ?

\  minulém století vystoupil vídeňský slavisla Vatroslav Jagié 
s názorem, že v českém básnictví vůbec nevznikly epické písně, ja
ké známe z tradice ruské a srbské. Jan Gebauer, vůdčí osobnost 
české jazykovëdv a literární historie té doby, naproti lomu hájil 
předpoklad, že v české folklorní tradici existovaly krátké písně, kte
ré se na rozdíl od rozsáhlých písní ruských a srbských neseskupily 
do větších celků, lento předpoklad se však dodnes nepodařilo ani 
pro předkřesťanskou. ani pro křesťanskou dobu bezpečně proká
zat. Byl podniknut pokus rekonstruovat ústní epiku z Kosinových 
pověstí; roztroušené stopv epickýeh písní byly hledány v některých 
osobních jménech, jež se vyskytují v Kosinově kronice a v latin
ských legendách: bvla vyzkoušena hypotéza, že s technikou ústního 
eposu souvisí styl Dalimilovy kroniky  z počátku 14. století; byla 
zkoumána možnost, že popisy bitev v této kronice souv isí s praslo- 
vanskvm eposem. Žádný z těchto pokusu nevedl к uspokojivému vý
sledku. Jediné přímé svědectví, které mluví pro Gebauerův předpo
klad. je zmínka kronikáře Vincentia o válečných zpěvech, jimiž
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mladí bojovníci doprovázeli přípravy na tažení Vladislava II. proti 
Milánu roku 1158. Bohužel je lak stručná, že si o těchto zpěvech 
nedovedeme udělat konkrétní představu.

M  r i . l t  Vi  l  к  \
l.chár 199.$a.

4 . S V Ě D K C T V Í  O i : \ I S T K \ C I  Kl  LTI CKÝCI I  P Í S N Í

\  10. a l l .  století jsme v přemyslovských Cechách sledovali zápas 
římského a byzantského křesťanství. Ale v temném 10. století se 
odehrával ještě jiný zápas, jenž často uniká zraku historiků: zápas 
křesťanství s pohanstvím. Pohanská kněžna Drahomíra, matka sv. 
Náclava. zřejmě není literární šablona, nýbrž naléhavá a (íživá reali
ta druhého desetiletí tohoto věku.

O tom, jak houževnatě přežívalo pohanství v nově pokřesíanště- 
né zemi, svědčí opakované církevní zákazy pohanských obřadů: ješ
tě v 12. století si neznámý kněz opisuje do Ojmtovickélio homiliáře 
pro svoji potřebu kázání, v němž se ukládá duchovním, ahv zakazo
vali „ďábelské písně“, které lid v noci zpívá nad hroby. O existenci 
takových kultických písní jsme však zpraveni jen nepřímo: písemné 
prameny z nich nic nezaznamenaly.

Václav Černý, profesor srovnávací literatury na pražské univerzitě
-  po básníku Jaroslavu \  rchlickém a kritiku F. X. Saldovi třetí velký 
zprostředkovatel poznání románských literatur u nás - ,  vyvolal po 
druhé světové válce senzaci knihou o staročeské milostné lyrice. 
Znalost trobadorské poezie mu umožnila postavit nečetné texty 
dvorské lyriky dochované ze 14. století do nového světla a ve stopách 
francouzských literárních historiků, kteří se koncem minulého sto
letí pokoušeli hledat původ trobadorské poezie v lidové písni, došel 
k závěru, že staročeská milostná lyrika vznikla z tzv. májových písní
-  tj. písní provázejících jarní slavnosti - ,  na něž byly v 13. století na
roubovány formy dvorské poezie. Tato teorie však byla vyvrácena 
a existence i podoba lidové písně před zrozením literatury v národ
ním jazyce se tak znovu ocitly v říši pouhých domněnek.

I lTKR \ Tl  К \
Nejedlý 1«Ш -Г>6/1; Černý 1918; Lehár 1990.

5.  FAKTA A D O M N Ě N K Y

Folklorní tradice před vznikem literatury v národním jazyce, 
a ještě mnohem dřív. před počátky literární tradice na naší půdě



vůbec -  tedy před počátkv křesťanství a před vznikem historického 
vědomí -přitahuje naši zvídavost neméně než několikerá tradice li
terární. \ le  vše, co o ní víme, je hrstka fakt, na nichž důmysl něko
lika badatelských generací navršil množství domněnek, zpravidla 
alespoň dočasně více či méně pravděpodobných, někds však také 
úplně fantastických.

I . I T E R  VI’ l R \  
l .r luír 19V.4u.
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Zrození české literatury: 
doba kolem roku 1300
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I. P R V N Í  D O K L A D Y  Č E S K É H O  J \ Z Ï  К \ 
A P Í S E M N I C T V Í

Počínaje přelomem 11. a 12. století objevují se v latinských -  a po
zději též hebrejských -  rukopisech české glosv. tj. překlady jednotli
vých slov, částí vél i kratších textů. Duchovní si je vpisovali do svých 
latinsky psaných pomůcek -  bible, biblických slovníků, žaltářů aj. -  
pro potřeby kazatelské a misijní praxe. Nejstarší z těchto glos obsa
hují stopy staroslověnštinv. Kulturně historickou kuriozitou jsou čes
ké poznámky v zápisníku papežského legáta \lberta Bohéma, který 
používal v polovině 13. století češtiny jako tajné řeči v cizím prostře
dí. a rozmarné poznámky některé z jeptišek pražského kláštera sv. Ji
ří o známých mniších z konce téhož věku. Literární povahu má te
prve překlad několika aforismů ze slavné sbírky I4iaretra (Toulec) 
sv. Bonaventury, který pochází asi ze sedmdesátých let 13. století.

Před koncem 13. století kromě toho nepochybně existovaly pře
klady základních modliteb a formulí, které potřebovala církev к čin
nosti mezi věřícími neznalými latiny. České překlady Otčenáše. 
Krédu, Desateru, Zdrávasu i křestních, zpovědních a oddavkových 
formulí jsou sice dochovány teprve v zápisech ze I L-15. století, ale 
můžeme předpokládat, že jsou mnohem starší.

Jedinými doklady české básnické tvorby před poslední třetinou
13. století jsou dvě prosté písně: Hospodine, pom iluj ну a Sva tý  l ác- 
luve. Píseň Hospodine, pom iluj «у, jejíž autorství přičítala zbožná 
tradice od 12. věku sv. Vojtěchovi, byla původně složena staroslo
věnsky -  pravděpodobně v druhé polovině 10. století -  a postupně 
počeštěna. O písni Svatý Václave bezpečně víme, že vznikla nejpo
zději v osmdesátých letech 13. století; je však pravděpodobné, že by
la složena už na přelomu 12. a 13. století, kdy se obecně prosazova
la představa sv. Václava jako věčného panovníka Cech obsažená 
v její první sloce.

Klademe si přirozeně otázku, zda tyto dvě písně byly ve své době 
tak osamocené, jak se nám jeví z dálky staletí, nebo zda to jsou



zbytky rozsáhlejší básnické produkce. Poměrně četné prameny, kte
ré dokládají jejich existenci, dávají na tuto otázku jednoznačnou 
odpověď: obě písně z nich vystupují jako jediná díla svého druhu,  
jako jediné písně, které byly v obecném oběhu, jako dědičný maje
tek národní tradice.

\  jazyce památek z 13. století nepozorujeme nářeční rozrůzně
nost. Soudí se proto, že v této době již existoval společný kulturní 
český jazyk, jehož se užívalo při kázání a misijní činnosti mezi věří
cími. při soudních řízeních a v jiných formách ústního styku. Jeho 
základem byl běžně mluvený jazyk ve středních Cechách, který spo
joval různé nářeční skupiny a byl obohacován cizími vlivy: nábo
ženskou terminologii ovlivnila latina a staroslověnština, terminolo
gii týkající se feudálního zřízení a jeho hospodářské soustavy 
němčina. O několik desetiletí mladší jazyk literárních děl z doby 
kolem roku 1300 má již značně ustálenou podobu a ve I 1. století se 
vyvíjí hlavně jeho slovník a větná skladba. Nejstarší písemné dokla
dy českého jazyka jsou psánv písmeny latinské abecedy, jichž je mé
ně než českých hlásek, brzy se však začalo užívat spřežek. tj. dvou 
nebo více písmen pro jednu hlásku. Zatímco v 13. století je spřežko- 
vý pravopis ještě nesoustavný a primitivní, v památkách z počátku 
století čtrnáctého obdivujeme propracovanou pravopisnou sousta
vu, kterou zřejmě vytvořili vzdělanci spjatí společným jazykovým 
programem. Rubem její dokonalosti byla obtížnost, pro kterou zá
hy ustoupila méně přesnému, ale pohodlnějšímu spřežkovému pra
vopisu, jímž jsou psány literární památky z pozdějších desetiletí.

I I T E H  M  I I !  \

FlajShans 1903; Havránek 1936: Škarka 1919: l.ehár 1990.

2 . P Ř K D P O K I . A D Y  VZNI KL Č E S K É  L I T E R A T U R Y

Po skrovných nábězích к literárnímu projevu se kolem roku 1300 
jakoby naráz rodí literatura, která si ukládá vysoké ideové i formální 
cíle. Tento jev překvapoval starší literární historiky, kteří si při jeho 
vysvětlování pomáhali předpokladem ztracených památek, příprav
ného období nedoloženého prameny. Pro nás je dnes srozumitelněj
ší. protože známe jeho předpoklady skutečné, nikoli hypotetické. 
\  druhé polovině 13. století se začíná v českém duchovenstvu pro
bouzet národní vědomí, vyvolané odporem proti rostoucímu vlivu 
cizinců v církvi, a znenáhla proniká mezi české panstvo, jež žárlí na 
cizí dvořany v královské radě a střetá se s rostoucí hospodářskou 
mocí německého měšťanstva. Dotkli jsme se již událostí z roku
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1309, kdy německý patriciát v Praze a Kutné Hoře vvnžil neklidné 
doby po vymření Přemyslovců a pokusil se zmocnit politické moci, 
která bv odpovídala jeho hospodářskému významu. Česká šlechta 
tehdy -  řečeno slovy historika Josefa Susty -  stanula nad hlubokou 
propastí. Otřes ducha vyvolaný poznáním, že již není jediným pá
nem v zemi, ji, jak jsme již řekli, vyburcoval k ráznému odporu. 
Způsobil také, že zatoužila po literární tvorbě v rodném jazyce, kte
rá bv byla oporou jejího zápasu. Jejími podporovateli jsou takoví pří
slušníci panstva jako Vilém Zajíc z Valdeka, kterému dal neznámý 
autor procítěného žalozpěvu nad jeho smrtí roku 1319 básnický pří
vlastek „přítel českého jazyka“, a zaznívají v ní tvrdě formulovaná 
protiněmecká hesla: do básně o Alexandru Makedonském vložil v té 
době neznámý autor příkrý odsudek Němců, kteří přišli do země ja
ko hosté, a nyní by se chtěli dočkat doby, kdy na pražském mostě ne
bude viděl Čecha -  z podobných výroků by se dala sestavit malá čí
tanka. Nacionalismus, v jehož ovzduší se rodí česká literatura, byl 
novodobým českým myšlením jak vyzdvihován jako příklad pro sou
časnost. tak také zavrhován jako projev barbarské nenávisti. Jedno
i druhé hodnocení vkládá do událostí a činů starých půl tisíciletí no
vověká hlediska: za prvé směšuje středověký nacionalismus s nacio
nalismy, které se v Kvropě zrodily po napoleonských válkách, za 
druhé promítá do dějů na přelomu 13. a 14. věku problémy kon
fliktního čcsko-německého společenství 19. a 20. století. My zde po
pisujeme nacionalismus doby kolem roku 1300 jako historický, tj. 
dobově podmíněný a ve své době zakotvený jev a s l e d u j e m e  proces, 
jejž uvedl do pohybu v dějinách literatury.

Autory prvních literárních děl v českém jazyce jsou lidé. z nichž 
ani jediného neznáme jménem. Z jejich tvorby však jsme s to vyčíst, 
že se pohybovali na průsečíku šlechty a církve: prošli latinskými 
školami, v nichž byli připravováni na církevní dráhu -  což nezna
mená, že se nutně stali duchovními - ,  a působili jednak na šlechtic
kých dvorech, jednak v prostředí šlechtických jeptišek. Národnostní 
uvědomění šlechty má bez ohledu na lo. jak sobeckými důvody bylo 
vyvoláno, pro vznik české literatury rozhodující význam potud, že jí 
vytvořilo dostatečně početné a dostatečně vnímavé publikum. 
Živnou půdu pro ni však připravil rozkvět studia latinské poetiky 
a rétoriky, jehož jsme u nás svědky v sedmdesátých letech 13. stole
tí. \  tomto faktu se zračí hluboká souvislost českého literárního vý
voje s vývojem západoevropským: pěstování latinské poetikv a réto
riky bylo jedním z nejvýznamnějších předpokladů vzniku všech 
národních literatur evropského Západu.



i . г г  i : н n  i и \
Šusla 1917-19: Lehár 1993a; Šváb 1963: C urtiiis I9">1.

3 . N E J S T A R Š Í  E P I K A :  DA L I MI L OV A  K R O N I K A ,  
\  LEX A N1) R El D A , V E R Š O VA N É  L E О E N1) Y

Literatura v národním jazyce se hlásí ke slovu především rozsáh
lými epiekými básněmi: Dalimilovou kronikou. Alexandreidou  a ver
šovanými legendami. Kromě Dalimilovy kroniky m í  všechny docho
valy ve zlomcích, z nichž jen tušíme monumentalitu ztracených 
celku: Dalimilova kronika  má přes 1500 veršů, z M exandreidy se 
dochovala necelá polovina z původních asi 8500 veršů, z legend, je
jichž rozsah se odhaduje na několik tisíc veršů, známe dnes dvacet 
zlomků, z nichž největší obsahují 100-200 veršů, nejmenší jednot
livá slova nebo dokonce jen jejich zbytky.

Dalimilova kronika  vznikla pravděpodobně jako reakce na po
hnuté události roku 1309 a nemnoho pozdější spory panstva s Ja
nem Lucemburským. Její autor si předsevzal „všě české skutky v jed
no svázati“: souvisle vypsal celé české dějiny od příchodu bájného 
praotce Čecha po korunovaci Jana Lucemburského roku 1311. Dě
jinná paměť je \ jeho rukou zbraní politické agitace. Promítaje do 
minulosti konflikty své doby, vyzývá к ráznému odporu proti němec
kým ..hostům" a nedvojsmyslně varuje mladého krále Jana. že nebu- 
de-Ii milovat české pány, nezbude mu než odejít ze země. Dalimilova 
kronika  je současně historický spis. politický manifest a epická bá
seň. Jako historický spis se opírá o Kosmu a jiné prameny; jako poli
ticky manifest formuluje ideologii šlechtické třídy; jako epická bá
seň je protějškem evropské hrdinské epiky, která dostala výsostný 
výraz ve starofrancouzské Písni o liolandovi z konce 11. století. Je 
psána sdružené rýmovaným bezrozměrným veršem, tj. veršem o ne
stejném počtu slabik, jímž je složena také řada pozdějších básní ze
14. století, vesměs stylisticky prostých a tíhnoucích к próze. Strohé 
přiřazování dvojverší, souřadná větná stavba a vyprávění rozčlánko- 
vané do uzavřených epizod budí pocit, že se vše děje s osudovou nut
ností; opakování týchž, jen málo obměňovaných formulací a motivů 
vyvolává představu jednolitého dějinného proudu. Autor českému 
panstvu nabádavě připomíná národní a rodové tradice, staví mu 
před oči ideál českého panovníka, českého světce a českého šlechti
ce, zahleděn do minulosti odsuzuje rytířské a dvorské životní lormy 
přicházející od 13. století z ciziny, neboť je pokládá za změkčilost, 
jež přivedla kdvsi bojovnou, prostě žijící šlechtu к nynějšímu ůpad-
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ku a na pokraj zkázy. Jednoduché vidění světa, přímočarý životní 
názor a prosté slovesní* prostředky dávají ve svém výsledku háseň si
ce drsnou, ale vášnivě naléhavou. Přestože vznikla jako časové dílo. 
udržela si trvalou oblibu až do 15. století.

Máme potřebu názornosti a neradi se smiřujeme s tím. že nezná
me jméno prvního Čecha, který v rodném jazyce, nadto vypjatě 
osobním tónem, vyslovil názory své dobv a své společenské vrstvy. 
Pobělohorský historik Tomáš Pěšina z Ceelmrodu ztotožnil autora 
s boleslavským kanovníkem Dalimilem, pravděpodobně smyšleným, 
kterého v 10. století vypočítává mezi svými předchůdci kronikář 
Václav Hájek z Libočan. I ž Josef Dobrovský na konci 18. století 
rozpoznal, že to je omyl, ale jména Dalimil užíváme pro označení 
autora kroniky dál, protože čelné pokusy nahradit je jménem reál
ně existující osobnosti (biskupem Janem 1\. z Dražic, kronikářem 
Františkem Pražským, Petrem 1. z Rožmberka aj.) opakovaně ztros
kotaly na faktu, že text díla neposkytuje pro její identifikaci dosta
tečnou oporu. Je to výraz skutečnosti, že literární činnost a umění 
vůbec nebyly ve středověku zvláštním oborem lidské činnosti. Bás
ník a spisovatel -  stejné jako malíř nebo sochař -  se ztrácí za dí
lem, jemuž odevzdal své tvůrčí schopnosti. Pokud známe jména 
středověkých autorů, jsou to většinou vskutku pouhá jména: o je
jich životě nev íme nic nebo jen lo. co můžeme vyčíst z jejich děl. 
Tato anonymita je charakteristickým rysem velké části české litera
tury I I. a 15. století, jejím přirozeným stavem.

Skrývá se za ní podivuhodná rozmanitost. Začteme-li se po Dali
milové kronice do zlomků staročeské básně o Vlexandru Velikém, je
hož osobností byl středověk uhranut neméně než starověk, vstupuje
me do světa vytříbených forem a kultivovaného myšlení. Tzv. 
Dalimil je dítě prostředí zpola barbarského: autor tlexandreidy  je 
básník proniknutý latinskou vzdělaností. Zatímco Dalimilova kroni
ka  je protějškem evropské hrdinské epiky, tle.xaiulreida je obdobou 
francouzských ..antických románů", tj. epickýeh básní, které kolem 
poloviny 12. století těžily z antických látek a předloh. Podnět к její
mu vzniku dal pravděpodobně stejnojmenný německý epos l Iridia 
z Etzenbaclui, dvorního básníka Přemysla Otakara II.. ale obě bás
ně jsou samostatnými modernizacemi latinské llexandreidy  Gualte- 
ra Castellionského, která od konce 12. století soupeřila v latinských 
školách s oblibou Yergiliovy leneidy. \  obou básních, české i ně
mecké, se prolíná školská literární kultura se světem rytířské šlech
ty: je však pozoruhodné, že v české básni -  jako v české poezii kolem 
roku 1300 vůbec -  clivbí na rozdíl od básně německé teorie dvorné



lásky, jejíž tradici založili okeilanští trobadoři. Titulní hrdina je \ ni 
pojal jako vzor rytíře a panovníka: pravidelnou řadu sdružené rýmo
vaných osmislabičnýeh veršů, v nichž je báseň složena, přerušují 
úsečná troj verši, která shrnují morální smysl vyprávěných příběhů: 
barvitý životopis řeckého dobyvatele, kléry ve I. století př. kr. vybu
doval obrovskou říši na Předním vvchodě. prokládají rozjímavé, po
učné pasáže. Narážkami na události z přelomu 13. a 14. století, vý
pady proti sílícímu vlivu německého měšťanstva a voláním po 
silném králi pronikají do antické látky konkrétní české poměry. Byl 
dokonce podniknul důmyslný pokus dokázat, že děj básně je pro 
nás složitě zašifrovanou, ale pro současníky dobře srozumitelnou 
alegorií vlády „zlatého krále" Přemvsla Otakara II. Zdá se však spí
še. že aktualizace latinské předlohy -  jak kulturní, tak politická -  je 
\ llexandreidě jen částečná. Zůstává proto nejisté, kdy báseň vznik
la: obsahuje nesporné časové narážky. t\ však lze vztahovat jak na 
devadesátá léta 13. století, lak na dobu bezkráloví po zavraždění 
Václava III. nebo i na první léla vlády Jana Lucemburského.

Osmislabičnv verš Alexandreidy  se stal standardním typem roz
měrného epického verše a česká veršovaná epika vyzkoušela do 
konce 14. století všestranně jeho rytmické možnosti. Jsou jím slože-

P osleiln íP řem yslova: Přemysl O takar II.. h ich iv  II. a liíc lav  III.. 
Jih lavský  rukopis Zbraslavské kroniky, konev l i .  slaleli
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ny i nejstarší veršované legendy, zpracovávající většinou příběhy 
obsažené v latinské prozaické Zlaté legendě Jakuba de Voragine. 
Z tříště zlomků, které se z nich dochovaly, pracně sestavujeme je
jich alespoň trochu ucelený obraz. Starší badatelé měli za to, že lo 
jsou zbytky cyklu tematicky soustředěného kolem Kristova života, 
a byla vyslovena domněnka, že pocházejí od téhož básníka jako lle- 
xandreida. Srovnávání jednotlivých zlomků vedlo naproti tomu no
věji к názoru, že nejsou dílem jednoho autora a pravděpodobně ani 
jedné básnické školy; není vyloučeno, že tvořily cyklus, ale pokud 
ano, byly do něho zřejmě sestaveny dodatečně. Třebaže z těchto 
legend známe jen úlomky, obdivujeme mnohotvárné řešení formál
ních problémů, s nimiž se v nich setkáváme: rytmické experimento
vání s osmisiabičným veršem, rýmovou techniku, rafinované vy
užívání postupů propracovaných latinskými poetikami, životné 
dialogy. Nepodařilo se sestavit jejich chronologii a nedovedeme ta
ké říci, jsou-li starší nebo mladší než Alexandreida. Legenda o Jidá
šovi, jedna z nejlépe zachovaných a nej krásnějších, zato obsahuje 
první pevné datum českých literárních dějin: rok 1306. Její autor 
přirovnal titulní postavu -  Kristova zrádce Jidáše, o němž Zlatá le
genda  podle apokryfního podání (tj. podání nezařazeného do Nové
ho zákona) vypravuje, že byl jako dítě nalezen v košíku na břehu 
ostrova Iškariot, s důvěrou přijat do královské rodiny, a sotva do
spěl, dopustil se vraždy nevlastního bratra -  к vrahu Václava III. 
a německým „hostům“ v zemi.

L I T E R Á T I  R \
I.eliár 1983.

4 .  N EJ S T A R Š Í  LYRI KA

Mohutné epické básně z doby kolem roku 1300 neprávem zasti
ňují nečelné doklady souvčké lyriky. Nejstarší z nich je tzv. Ostrov
ská píseň , složená к svátku Božího těla, který byl zaveden roku 
1264; nazýváme ji tak proto, že byla někdy před rokem 1290 zapsá
na do nádherně iluminovaného latinského rukopisu, který se za
choval z knihovny benediktinského kláštera na Ostrově u Davle, 
zničeného husity. Z konce 13. nebo začátku 14. století pochází tzv. 
Kunliutina modlitba, zapsaná v latinské modlitební knize, která 
patřila vzdělané abatyši kláštera sv. Jiří Kunhutě. Kolem roku 1300 
vsunul neznámý autor do Legendy o um učení lYtně rozjímání
o Kristově vjezdu do Jeruzaléma, které bylo původně složeno jako 
veršované kázání. A konečně z roku 1319 pochází jiné veršované



kázání, tzv. \o ta  ot pana I iléma Zájiece. truchlící nad smrtí „příte
le českého jazyka“ Viléma Zajíce z Valdeka.

Je to jen hrstka básní, ale projevuje se v nich neméně silná tvůrčí 
energie a neméně velká slohová rozrůzněnost jako v nejstarší epice. 
Vutor Ostrovské písně shrnuje na nepatrné ploše čtyř slok Kristovo vy- 
kupitelské dílo. Rozsáhlá Kunlnitina modlitba, obracející se ke Kristu 
přítomnému v oltářní svátosti, se od této strohé, slavnostně strnulé 
písně liší býřivým nahromaděním básnických figur. Oba texty jsou 
protkány parafrázemi latinské liturgické poezie; na pozadí těchto 
předloh vyniká dvojí, podivuhodně vyhraněné tvárné úsilí jejich tvůr
ců. Autor veršovaného kázání vloženého do Legendy o nmaření Páně 
odvážně rozkládá popis Kristova vjezdu do Jeruzaléma řečnickými 
otázkami a rozjímavými pasážemi a opětovně jej skládá v celek: proti
kladem chudobného Krista, jenž vjíždí do města na oslíčku, a obra
zem Krista v královské nádheře, jejž evokuje, umocňuje vznešenost 
spasitelovy pokory. Mota ot pana I iléma Zajiece je vlastenecký a poli
tický manifest, který vznikl v atmosféře vzedmutého protiněineckého 
nacionalismu, a byla vyslovena ne zcela nepravděpodobná domněnka, 
že pochází od téhož autora jako Dalimilova kronika, jejíž verše cituje.

Není vyloučeno, že nečetné doklady lyrického básnictví z doby 
kolem roku 1300 jsou jen zlomek rozsáhlejší produkce; nedá se

Mystické objeli. 
I ’usinnt'tl abatyše  
K unhuty, 1313-21
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však také vyloučit, že jejich nepočetnost je projevem dosud nerozvi
nutého literárního života. Většina z nich zůstala spolu s písněmi 
Hospodine, pom iluj п у л  Sra lý  liíelave, zděděnými ze starší tradice, 
přítomna \ pozdějším literárním dění. \  literárních dílech z druhé 
poloviny I I. století, veršovaných i prozaických, jsou roztroušeny 
ohlasy K unliuliny modlitby. Veršované kázání o Kristově vjezdu do 
Jeruzaléma cituje v devadesátých letech 14. století s obdivem To
máš Štítný, první český spisovatel, který vystupuje z anonymity do 
plného světla historie. V ideovou souvislost žalozpěvu na smrt Vilé
ma Zajíce s Dalimilovou kronikou si dávno před novodobými histo
riky uvědomovali písaři nebo zadavatelé jejích rukopisů, kteří jej 
do nich v 15. století zapisovali nebo dávali zapsat.

I . I T K U  \ T l  к  \
l.ehár 1990, 1993a.

5 . P Ř E K L A D  Ž A L T Á Ř E  A E V A N G E L I Á Ř E

Na přelomu 13. a 14. století přeložil neznámý dominikán do 
češtiny žaltář (tj. knihu žalmů, která je součástí Starého zákona) 
a v téže době vznikl překlad evangeliáře (tj. souboru čtvř evangelií).
I tyto překlady souvisí s probuzeným zájmem šlechtické třídy o lite
raturu v národním jazyce: žaltář bvl pravděpodobně přeložen jako 
modlitební kniha pro české šlechtičny a překlad evangeliáře bvl. 
jak se zdá, určen pro řeholnice kláštera sv. Jiří, které pocházely 
z významných panských rodů.

U T I C R  V l ' l  К  \
\  intr 1977. 1986: kvas 1997.

6 . L I T E R Á R N Í  K O N T E X T  P O Č Á T K Ů  
Č E S K É  L I T E R Á T I  RY -  E V R O P S K Ý  \  D O M Á C Í

Kolem roku 1300. kdy začínají dějiny české středověké literatury, 
které vyplňují celé 14. století a větší část století patnáctého, už ve 
Francii, kolébce západoevropských národních literatur, začíná dlou
hé období, jež bývá někdy nazýváno „podzim středověku“: německá 
literatura již má za sebou velkou dobu hrdinského eposu, dvorského 
románu i dvorské lyriky; v Itálii píše Dante Alighieri Hožskou kome
dii. monumentální myšlenkové i básnické vyústění celé epochy. Za
čátky české literatury se pozdí za zrozením západoevropských ná
rodních literatur o celá dvě staletí. Je to nepochybně způsobeno 
tím, že naše země ležely na okraji kulturní mapy evropského Zápa-
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du: česká literatura I I. století je z velké části prodloužením literár
ního pohybu směřujícího ze Západu na Východ a z Jihu na Sever -  
tj. přejímání cizích podnětů a vzorů, jímž se před ní vyznačuje lite
ratura německá -  a sama přenáší tento pohyb dál. do Polska, (lo ne
umíme uspokojivě vysvětlit, není její opožděnost časová, ale vývojo
vá: Dalimilovu kroniku  odpovídá nejstaršímu vývojovému stadiu 
evropské epikv -  hrdinskému eposu - .  aniž. pokud víme, nasazuje 
na západoevropské literární vzory: Alexandreida odpovídá ranému 
tvpu veršovaného románu, přestože její autor měl před seboti vedle 
Cualterovv latinské, školské básně také ..modernější" dvorský ro
mán l Iridia z Ktzcnbachu: kolem roku 1300 nenacházejí v české li
teratuře ohlas milostné písně německých básníku, třebaže byla urče
na témuž šlechtickému publiku, které mělo tvto písně v oblibě.

Latinská literatura, jež vzniká na naší půdě, se tak jako v jiných 
zemích více či méně začleňuje do domácího kulturního vývoje, ale 
zároveň je součástí mezinárodní -  nebo lépe: nadnárodní -  literární 
tvorby. Staroslovénštinu chápali tvůrci velkomoravského písemnic
tví \ 9. století ve vztahu к latině a řečtině jako národní jazyk. ..Slo
vanský národ", o němž se mluví \ Proglasu. však není totožný s poje
tím národa formulovaným v českých literárních dílech z doby kolem 
roku 1300 -  míní se jím obecně slovanské kmeny -  a církevněslo
vanské písemnictví, které ve 11. století vzkřísili v pražském klášteře 
Na Slovanech к životu mniši povolaní Karlem l \ .  z Chorvatska, je 
vzhledem к české literatuře již písemnictvím obecně slovanským, 
protože církevní slovanština je pro Cechy dávno mrtvým, i kdvž díky 
společnému základu zčásti srozumitelným jazykem. Středověké pí
semnictví hebrejské vznikalo v diaspoře, tj. v rozptýlení židovského 
národa v cizím prostředí jazy kovém i náboženském; vědomí sounále
žitosti s přemyslovským státem činí literaturu českých Židů v hlub
ším smvslu než sám její zeměpisný původ součástí našich kulturních 
dějin, ale nezbavuje ji její výlučnosti ve vztahu к ostatním literárním 
tradicím na naší půdě. Vědomí této sounáležitosti -  zemský patrio
tismus. teilv vlastenectv í definované ve vztahu к zemi. nikoli národ
nosti -  se počínaje přemyslovským obdobím objevuje také v němec
kých literárních dílech, která vznikala v Cechách: tato díla však 
proto nepřestávají být součástí německé literatury.

Prostředí, v němž kolem roku 1300 vzniká česká literatura -  
a v němž se bude až do osvícenství vyvíjet - .  je trojjazyčné, česko-la- 
tinsko-německé. Kromě dvojjazyčně a trojjazyčně píšících autorů 
pojímáme do jejích dějin z různých důvodů, jež postupně vyložíme 
v následujících kapitolách, také například teology, kteří ve I L a !•>.
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století píší jenom latinsky, latinsky píšící humanistické spisovatele 
a básníky a osvícenské učence, kteří - ja k o  Dobrovský -  užívají vý
hradně latiny nebo němčiny. Česká literatura nicméně není pou
hou jazykovou variantou literatury latinské a německé. Má svůj 
vlastní vývoj, své vlastní dějiny. Tyto dějiny budou předmětem naše
ho dalšího výkladu.

I . I T K R  \ T (  К \
l.ehiír 1993a: Novák 1 9 3 6 -3 9 : 5n.; Havránek 1936.



9. K A P I T O L A  

Doba lucemburská

I.  U T E R  A R  N í V Y V O j  V D O B Ě  E l  C E M B l  R S K E

Básnickými díly z doby kolem roku 1300 začíná literární vývoj, 
klen trvá do začátku 1.1. století, kdy do něho - jako do všech oblastí 
života - zasáhla husitská revoluce. Toto období se časově kryje s do
bou vlády tří panovníků z lucemburského rodu: Jana Lucemburské
ho (1310-16). Karla IV. (1346-78) a Václava IV. (1378-1419). Zrod 
české literatury spadá do rozvrácené doby po vymření Přemyslovců:
o několik desetiletí později, za Karla IV., se literatura v národním ja
zyce naopak stává součástí všeobecného rozkvětu království, politic
kého, hospodářského, kulturního. Zjevné známky tohoto rozkvětu se 
- tak  jako je tomu v dějinách častěji - objevují jakoby se zpožděním: 
na jejich pozadí se množí příznaky společenské a kulturní krize, kte
rá propukla za vlády Karlova syna Václava IV. Česká literatura pro
chází týmž vývojem jako všechny literatury v národních jazycích, kte
ré vstoupily na evropskou kulturní scénu: její dějiny začínají 
veršovanými díly a teprve na podkladě rozvinuté básnické tradice 
vzniká próza, která v druhé polovině 14. století zabírá stále větší ob
last literární tvorby. Tato tvorba, básnická i prozaická, nebyla z větší 
části určena к tichému čtení, na jaké jsme zvyklí dnes, ale к recitaci, 
zpěvu a hlasitému předčítání. \ž na výjimky je anonymní; s trochou 
nadsázky byla nazvána „literaturou bez autorů a bez generací“ . No
vodobé literární historii, která postupně objevovala latinské a němec
ké předlohy českých děl, se ještě na počátku našeho století jevila 
veskrze odvozená. Je jí osobité umělecké hodnoty ukázal teprve v dva
cátých a třicátých letech literární historik, teoretik a lingvista Roman 
Jakobson - původem Rus. kteří se v předválečném Československu, 
kde našel novou vlast, stal jednou z nejprůbojnějšíeh osobností české 
vědy. Na jeho práce postupně navázali, přímo i nepřímo, jiní; usilují
ce o vnímavé čtení staročeských literárních děl a o poznání vývoje, je
hož jsou součástí, navazujeme na ně dodnes. Staročeské literární pa
mátky objevuje věda už dvě stě let: jako živým literárním dílům se 
jim však učíme rozumět teprve několik desetiletí.
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Karlštejn, kaple sáného Kříže s obrazy Mistra Tlwoilorilta, před rohem l-l()7 
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2 . v  к R S o v a  \  л i: im к  \

Veršovaná epika doby lucemburské má dva různotvary: legendu 
a rytířský epos. Veršované legendy, které vznikají od třicátýeh lot
I I. století do jeho druhé poloviny, jsou jedním z nejdvnamictějších 
útvarů staročeského básnictví. \a  pozadí legend z doby kolem roku 
1300 vyniká jejich tematická rozrůzněnost a formální experimento
vání. Čerpají náměty jednak z bible a apokryfního podání, jednak 
z životopisů cizích i českých světců, tradovaných latinskou ha- 
giogralií. К prvnímu tematickému okruhu patří mistrná báseň 
o prvotním hříchu: Legenda o tdamovi a Evě, dochovaná bohužel 
jen ve zlomcích; dále několik výrazných zpracování námětů vytě
žených z Kristova života: dvojí verze Legendy o Ježíšově dětství 
a dvě rozsáhlé básně o jeho umučení, tzv. I mučení Páně Hradecké 
a Roudnické; a konečně dvojí verze Rozmluvy Panny Marie se 
sv. Inselmem, v níž se světci, žíznícímu po objasnění záhad obestí- 
rajíeích Kristovo umučení, zjevují* spasitelova matka a odpovídá na 
jeho otázky. Druhý tematický okruh stavěl souvěkému literárnímu 
publiku před oči několikeré pojetí křesťanského ideálu. Legenda 
o sv .. tle.xiovi, ovlivněná řeckým dobrodružným románem, vypravu
je o bohatém Římanovi, který se vzdal majetku i rodiny, žil. uctíván 
lidem jako ..boží člověk“ , životem žebráka a bvl poznán až po své 
smrti. Legenda o sv. J iř í.  přeplněná fantastickými a dobrodružnými 
příhodami, formuluje ideál hrdiny a mučedníka. Legenda o 10 000 
rytířů, pocházející pravděpodobně od téhož autora, staví proti sobě 
dvojí rytířství, pozemské, jež hledá slávu v turnajích, a nebeské, 
jež přemáhá hříšné tělo a obětuje život za pravdu víry. Legenda 
o sv. Markétě, dvojí zpracování Legendy o sv. Dorotě a dvě Legendy
o sv. Kateřině obměňují motiv krásné dívky, jejíž věrnost křesťan- 
ské víře vítězně odolává pokušení bohatství a moci i nejkrutějšímu 
mučení. Legenda o sv. Prokopu vypravuje život zakladatele Sázav
ského kláštera, jehož rázovitá osobnost je v jejím podání symbolem 
češství čelícího německé expanzi. Legenda o bl. inežce. z jejíhož 
rozsáhlého textu se dochovaly jen kratičké zlomky, je překlad latin
ské legendy napsané pro potřeby neuskutečněné kanonizace dcery 
Přemysla Otakara I. a zakladatelky kláštera klarisek Na Františku, 
která začala být brzy po své smrti (1282) uctívána jako světice ztě
lesňující ideál dobrovolné chudoby.

Charakteristickým znakem těchto legend je formální experimento
vání. Jejich autoři pracují s rytmickými obměnami osmislabičného 
verše, propracovaného ilexanilreidou a nejstaršími legendami, s bez
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rozměrným veršem, uvedeným do staročeského básnictví Dalim ilo
vou kronikou, ale také s veršovými rozměry lyrického básnictví, z ně
hož přebírají strofické útvary: obdivuhodným' dokladem křížení 
epických a lyrických forem je Legenda o Adamovi a Evě. Autoři ver
šovaných legend doby lucemburské zkoušejí různé možnosti básnic
ké řeči od vyprávění v třetí osobě po dialog a odvážně přecházejí od 
čisté epiky к útvarům lyrickoepickým: zatímco například autor Umu
čení Hradeckého vypravuje o Kristově mučednické smrti s jednoznač
ným důrazem na děj, v Umučení Roudnickém  je děj potlačen rozjímá
ním o smyslu spasitelovy' oběti. Nejdál je tento posun od epiky 
к lyrice doveden v jednom ze zpracování legendy o sv. Dorotě, v písni 
Doroto, panno čistá: jeho autor nejenže připomíná jednotlivé mo
menty legendického příběhu apostrofami světice, jež slouží к  lyrické 
evokaci její krásy, ctnosti a statečnosti, ale opouští samo mluvní bás
nictví, které je vlastním polem staročeské veršované epiky, a sahá po 
písňovém útvaru, jenž je ve 14. století výrazovým prostředkem lyriky.

Formální experimentování, které je obecnou tendencí veršova
ných legend doby lucemburské, se v jednotlivých dílech projevuje 
s různou silou a s nestejnými uměleckými výsledky; můžeme-li
o veršovaných legendách prohlásit, že jsou jedním z nej dynamičtěj
ších útvarů české poezie 14. století, není tím nikterak řečeno, že to 
jsou vesměs vynikající literární díla. Není však zajisté náhoda, že 
vrcholnými projevy veršované epiky lucemburské doby jsou právě 
legendy: Legenda o sv. Prokopu a Legenda o sv. Kateřině.

Legenda o sv. Prokopu je přebásnění latinské prozaické legendy 
Vita sancti Procopii rnaior ( Větší život sv. Prokopa), která pochází 
z první poloviny nebo snad už z počátku 14. století. Česká legenda, 
určená к přednesu jako veršované kázání, se klade většinou do do
by Karlovy, někteří učenci však posunovali její vznik blíže к  začát
ku století; s jistotou můžeme říci jen to, že je o něco mladší než její 
předloha. V  latinské i české legendě ožívají historické vzpomínky 
na církevneslovanskou vzdělanost. Prokop v jejich podání vyrůstá 
na Vyšehradě, kde prý za jeho mládí kvetla slavná škola slovanské
ho jazyka. Stane se kanovníkem vyšehradské kapituly, ale z touhy 
po asketickém životě přijímá benediktinskou řeholi, odchází do sá
zavských lesů a žije v nich jako poustevník. Zde se s ním setkává 
kníže Oldřich, který zabloudil na lovu, a pod dojmem tohoto setká
ní, provázeného zázraky, zakládá Sázavský klášter. Prokop je přes 
své zdráhání zvolen jeho opatem a již za života požívá pověsti svět
ce. Po jeho smrti jsou za knížete Spytihněva slovanští mniši pro 
svůj bohoslužebný jazyk nařčeni z kacířství, vypuzeni do Uher a na



hrazeni německými mnichy latinského obřadu. Novým řeholníkům 
se však zjevuje Prokop, který nepřestává být ochráncem slovanské 
tradice kláštera ani po smrtí, přikazuje jim , aby odešli, a když ne
chtějí uposlechnout, vyhání je ranami opatské berly. Vzpomínky na 
eírkevněslovanskou vzdělanost jsou projevem úsilí o vzkříšení cyri
lometodějské tradice, které vyvrcholilo založením Emauzského 
kláštera, kam Karel IV . přivedl roku 1347 chorvatské mnichy, aby 
obnovili slovanskou bohoslužbu, a zavedením kultu Cyrila a Meto
děje v pražské a olomoucké diecézi. V  Legendě o sv. Prokopu jsou 
tyto vzpomínky příznačné spojeny s motivem obrany českého živlu 
před německou rozpínavostí. Básník nazývá sv. Prokopa „dědicem 
slovenským“ , slovanským patronem, a zároveň zdůrazňuje jeho 
český původ; mluví o latinských mniších nejen jako o „Něm cích“ , 
„cizozemcích“ , ale rovnou jako o „ďáblových poslech“  a líčí jejich 
zázračné vyhnání jako protějšek jiného, dřívějšího Prokopova zá
zraku: vyhnání ďáblů, kteří se usídlili poblíž Sázavy s úmyslem vy
pudit z okolí „českého člověka“ . Agitaění zabarvení a bojovné češ- 
ství stavějí Legendu o sv. Prokopu do blízkosti Dalim ilovy kroniky. 
Autor legendy mistrně spojuje různorodé prvky: suchou věcnost 
a citový vzlet, všední a slavnostní řeč, každodenní život a zázrak. Je 
jich pojítkem je přísná hospodárnost výrazových prostředků, která 
dává básni ráz strohé monumentality.

Legenda o sv, Kateřině (tzv. Velká nebo Stockholmská) vznikla 
pravděpodobně v třetí čtvrtině 14. století pro publikum, jež posky
toval feudální dvůr. Středověk uctíval ve sv. Kateřině, jejíž umučení 
se klade к roku 305 nebo 307 do Alexandrie, jednak učenou dívku, 
vyvracející pohanské bludy, jednak krásnou mučednici, jíž připiso
val množství zázraků; byla patronkou univerzit a za záchranu živo
ta j í  děkoval sám Karel IV . Český básník protkal příběh, který pře
vzal ze dvou latinských prozaických legend, představami a motivy 
dvorské poezie a dal mu tím nový smysl: jeho vyprávění o životě po
hanské princezny, která dala před sňatkem s císařovým synem před
nost lásce ke Kristu, nedala se odvrátit od křesťanské víry ani pade
sáti učenci a zůstala nebeskému ženichovi věrná i přes nejhroznejší 
mučení, odkrývá, jímavě ozářeno obdivem к ženské kráse, podi
vuhodné hloubky milostného citu. Ve scenerii radostné přírody 
a v popisu nebeské síně obložené drahokamy - rámci dvojího vidě
ní, v němž se roztoužené dívce zjevuje Kristus - autor rozehrává 
barevné, mihotavé kouzlo; ve scéně Kateřinina bičování staví do 
dráždivě blízkosti vznešenost a ponížení, něhu a surovost, symboli
ku barev a detaily ztýraného těla. Jeho formální cítění balancuje
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podobně jako jeho představivost mezi krajnostmi, jaké předtím ani 
potom staročeská poezie nepoznala. Píše osmislabičným veršem, 
který má svou stavbou blízko к verši llexandividy. ale mění v pravi
dlo, co bylo v ilexandreidě výjimkou: soustavně pracuje s přesahy 
(syntaktická pauza je uvnitř verše, nikoli na jeho konci) a s tzv. lo
mením rýmu (syntaktická pauza rozděluje dvojverší spjaté rýmem). 
Rozbíjí tím plynulý proud osmislabičnveh dvojverší a místy se při
bližuje próze, přitom však akcentuje rytmické a zvukové hodnoty 
verše: porušuje soulad mezi svil taktickým a rvtmickým členěním, 
ale stále znovu jej zase obnovuje. Množství tázacích vět dává básni 
vzestupnou metodiku a celou polovinu jejího textu tvoří přímé řeči, 
v nichž se střídá dramatický patos s lyrickou vroucností. Proniknu
ta motivy, představami a citovostí dvorské milostné poezie, ocitá se 
l.egenda o sr. Kateřině v těsné blízkosti dvorského románu.

Zatímco veršované legendv většinou těží z latinských pramenu, 
rytířské eposy doby lucemburské parafrázují německé předlohy. Tri
stním a h a lila  uvádí do české poezie látku, která pochází z kelt
ských pověstí, ale rozšířila se po l.vropě prostřednictvím francouz
ské a německé literatury: příběh osudové lásky, kterou probudil 
kouzelný nápoj v synovci krále Marka, vládce poloostrova Corn- 
vvallu. Trislanovi a Markově krásné ženě Izoldě. Pracovali 1 1a něm 
postupně dva autoři. První z nich parafrázoval nejstarší německé 
zpracování tohoto tématu, epos Kilharda von 0 berge z konce 
12. století: druhý к této předloze přibral další díla, zejména nedo
končený tristanovský epos Gottfrieda von Straliburg, jednoho z nej- 
větších německých básníků 13. století, ale nezměnil tím původní po
jetí: zatímco 11 Goltfrieda von Strabburg je ústředním motivem láska 
..ušlechtilých srdcí“  postavená nad společenské a mravní konvence, 
u Milharda von 0 berge je Tristan především hrdina, válečník a zá
kladem děje je kouzelné působení nápoje. Taiidariáš a 1'loribella je 
přepracování eposu německého básníka Pleiera, který v 13. století 
volně navázal na jiné velké téma francouzské literatury, pověst
o bájném králi Britů Artušovi a jeho rytířích. Vévoda írnošt je volný 
překlad básně o pohnutých životních osudech bavorského vévody, 
kterou někteří badatelé připisují Ulrichovi z I.tzenbachu. autorovi 
jedné z předloh staročeské llexandreiily, její postavy mají zčásti his
torické předlohy v 10.- I I .  století, ale její historické jádro je téměř 
úplně zastřeno literární fikcí. Tzv. Malá a leltiti růžová zahnula - 
druhá z těchto básní se dochovala jen ve zlomcích - jsou parafráze 
německých veršovaných eposů o Dietrichu von Bern (tj. z Verony); 
jelm historickým předobrazem bvl král Thcodorich, který 1 1a přelo



mu 5. a (>. století založil v severní Itálii ostrogótskou říši a o němž 
brzy po jeho smrti začal\ vznikat germánské hrdinské písní*. 7/7- 
slmm, TnnduriM  a Vévodu Irnošt zdomácňují \ české literatuře - ja
ko před nimi ílexandreidu - dvorskou epiku: Malá a Velká růžová 
zahrada do ní uvádějí pozdní vývojové stadium hrdinského eposu. 
Obsahem německé dvorské epikv. která navazovala na francouzský 
dvorský román, je dobrodružství, které je cestou к dosažení rytířské 
cti. к naplnění rytířského ideálu: obsahem hrdinské epikv jsou po
věsti o germánských hrdinech z doby stěhování národů. Vrcholná 
díla francouzské a německé dvorské epikv 12. a 13. století, veršo
vané romány Chréliena de Troyes, eposy liartmanna von Vík *. Gott- 
lrieda von Straliburg a jiných, jsou výsledkem vvpjatého formálního 
úsilí a mají složité filozofické pozadí: (testa za dobrodružstvím je 
v nich hledáním lidského údělu, v konečném smyslu hledáním 
Boha; vrcholné dílo německé hrdinské epiky. Píseň o Vibelunzkh 
z doby kolem roku 1200. je proniknuto temnou tragikou. Z českých 
parafrází německých dvorských eposů se úsilí o básnický tvar i myš
lenková hloubka vytrácí. (Neplatí to beze zbytku - např. ve íévodovi
i moštoví hraje významnou úlohu motiv zločinu a jeho odčinění -, 

je však příznačné, že autory Malé a Velké růžové zaliradv sice upou
tal jeden z hrdinů Pianě o Xibelunzích. ale sáhli po pozdním zpraco
vání pověstí o jeho životě, v nichž se tragická vážnost rozplynula 
v pohádkové fantastičnosti.) Česká rytířská epika doby lucemburské 
nespěje к básnickým výšinám: její původci upravují německé básně 
vedeni především záměrem poskytnout kultivovanou literární zába
vu publiku na šlechtických dvorech.

U T E R  M  l R V
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3. L Y R I C K É  B Á S N I C T V Í

К nečetným lyrickým básním z doby kolem roku 1300 přibyla 
během I I. století básnická produkce, která sice neomračuje svým 
rozsahem, ale je plná vývojových možností. Jedním ohniskem této 
tvorby je duchovni lyrika, jejíž tradice má kořeny \ samých počát
cích české literatury, druhým milostná píseň, která navazuje na tra
dici založenou v 12. století okcitanskými trobadořv.

Lucemburská epocha přejala dvě starobylé písně posvěcené tra
dicí: Hospodine, pomiluj ну a Svatý Václave; zpívaly se v kostele 
a první z nich učinil Karel IV. součástí korunovačního obřadu. Ve
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I I. století vznikly další dvě písně lóliož typu: Buoh všenwhúci a Je 
zu Kriste, ščedrý kněze: obě jsou - stojně jako Hospodine, pom iluj 
ny a S iu tý  Václave - rozvedením řecko-latinskélio volání „Kyrie, 
eleison - Christo, eleison" („Pane, smiluj se - Krisle, smiluj se"), 
jemuž učili lid zemí nově získaných křesťanství už misionáři 
v {). století. Protikladem jejich formální i obsahové prostoty jsou 
texty. které se vyznačují složitostí strofických útvaru, rafinovaností 
formálních postupů, významovou zašifrovaností, mnohovrstcvností 
a náznakovitostí. Tento protiklad - na jedné straně tíhnutí к for
mální a obsahové prostotě, na druhé straně úsilí o maximální zatí
žení formy a významu - je trvalým znakem duchovní lyrik) 11. slo- 
letí, výrazem dvou různých tendencí, které určují její vývoj. Vedle 
řady písní složených prostou čtyřveršovou slokou stojí složitá strofi- 
ka mariánské písně V« čest Panně-, vedle úsečnosli a drastických 
obrazu veršovaného kázání 0  nebezpečném času smrti stojí rafino
vaně zřetězené metafory veršované modlitby známé pod názvem
I zývání Panny \larie-. vedle písní a modliteb orientovaných na věc
né sdělení, praktickou náboženskou funkci, stojí komplikovaná 
symbolika dvou básní o stvořitelském a vykupitelském díle božím. 
Mistra l.epiče a Kočovníku, soustředěná kolem symbolu božského 
hrnčíře („lep iče") a božského kožišníka („kočovníka“ ). \ nejkrás
nějších projevech duchovní Ivrikv I I. století je jemná formální prá
ce spjata s významovým bohatstvím. Píseň Otep myrrhy parafrázuje 
slavnou pasáž biblické Písně písní, v níž roztoužená dívka hledá za 
noci svého milého; v české písni je dívka symbolem křesťanské du
še toužící po Kristu, ale neznámý básník navrstvil na tento význam 
řadu dalších, postupně navozovaných, skrytých v textu zdánlivě 
průzračném, ve skutečnosti však obestřeném tajemstvím. Píseň 
Slávce M je v rovině doslovného významu milostná píseň, pracující 
s motivy dvorské lyriky, ale \ rovině alegorického významu píseň 
к poctě sv. Markét v: její autor se pohybuje na neurčitém rozmezí 
zbožnosti a milostného citu, náboženské a světské poezie.

Část duchovní lyriky doby lucemburské tvoří překlady latinských 
textu, starších i současných. Latinská duchovní lyrika dochovaná 
v rukopisech českého původu vznikla v Cechách jen zčásti a pro její 
ráz je charakteristické, že miiohdv není možné určit ani místo, ani 
dobu vzniku jednotlivých textů. Prvn í český autor, kterého nezná
me pouhým jménem jako dominikána Domaslava, činného kolem 
roku 1300, je na konci I L  století arcibiskup Jan z Jenštejna, ale 
jen proto, že jeho básnické projevy - texty liturgických zpěvu a ver
šované modlitby - jsou dochovám v souboru jeho spisů, který bvl



psán pod jeho přímým dohledem. Další českolatinský básník, který 
v té době vystupuje z anonymity, je převor kartuziánského kláštera 
Zahrada Panny Marie Albert Pražský, autor veršovaných modliteb, 
shrnutých do souboru Sra la  curii (Žebřík do nebe).

Milostné písně, které ve 14. století nava/ují na tradici evropské 
dvorské Ivrikv. se doehovab většinou bez nápěvů a \ zápisech, které 
dělí (»I předpokládané dobv jejich vzniku přibližně jedno století. Ne
ní Yvlouěeno. že dvě desítky dochovaných písní jsou pouhý zlomek 
bohatší tvorbv: je však nepochybné, že lato tvorba byla ve srovnání 
s básnickým odkazem trobadorů a německých minnesangerů svým 
rozsahem i svými výsledky velice skrovná. Trobadoři, jejichž písně
mi se ve 12. století rozezněly šlechtické dvory na jih od řeky Loiry, 
okouzlili od svých současníků v severní Francii a v Německu po 
Danta a IVtrarku středověkou Lvropu svým pojetím milostného citu 
jako zušlechťující dvorné služby, kurloazie. a ovlivnili evropskou li
teraturu jednak představami a motivy své poezie, jednak svým kul
tem básnické formy. Láska, o níž zpívali, se obracela к vdané ženě, 
vkládala projev přízně do její svobodné vůle a nacházela výsostnou 
podobu milostného citu v utrpení. Láska, o níž zpívá většina staro
českých milostných písní, je šťastný, opětovaný cit. dvorná služba 
svobodným dívkám i vdaným ženám, jejich texty se liší od evropské 
dvorské lyriky formální jednoduchostí a podobají se textům písní, 
které у Německu na přelomu 11. a 15. století přecházely od dozníva
jícího minnesangu к lidové písni. \ několika dochovaných písních 
naproti tomu vidíme obrodu kurtoazních představ a podivuhodnou 
formální kázeň. Jejich nejskvélejším příkladem je tz\. Zdrišora pí
seň. \utorovi téhož jména připisuji středověké rukopisy ještě jednu 
ěeskou píseň, z níž dnes známe bohužel jen začátek, a několik latin
ských liturgických zpěvů. Novověká věda se ho pokoušela ztotožnit 
s několika historickými osobnostmi - především se Závišem ze Zap. 
učencem a církevním hodnostářem, který zemřel počátkem 15. sto
letí -. ale všechny tvto pokusy byly neúspěšné. \ jediné české písni, 
kterou z. jeho díla známe, volně obměňuje text jedné z písní oblíbe
ného básníka Václava II. Heinricha Frauenloba. Na pozadí jeho 
předlohy zřetelně vystupuje dvojí rys: osobitost ideové koncepce a cí- 
levědomost tvárného úsilí. Český básník rozvíjí nádhernými obrazy 
motiv bolesti lásky, jeden z nejtypičtějších motivů dvorské poezie, 
ale nepředstavuje se jako rvtíř, nýbrž jako ..smutný žák", ij. studení, 
a milujícího, který je  nemocný láskou, staví do protikladu к zbožné
mu. jenž žije v radosli. I spořádání jednotlivých obrazů a složitý 
strofický útvar jsou založeny na matematicky přísném řádu. Tato pí
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seň je - n i kol i jediná. ale v ojedinělé míře - příslibem dalšího vývo- 
je. budoucího básnického rozkvětu; příslibem nenaplněným jako 
mnoho jiných proto, že přirozený vývoj ěeské literatury dobv lucem
burské přerušila husitská revoluce.

Spolu s německým minnesangem. který к nám zprostředkoval 
tradici evropské dvorské poezie, zasáhla v Zárišorě písni českou mi
lostnou lyriku představivost latinské žákovské poezie. Tvůrci této 
poezie bvl i klerikové, tj. žáci a odchovanci latinských škol a univer
zit. Dva velcí básníci, kteří \ 12. sloletí založili její tradici. Hugo 
z Orleansu a tzv. Archipoeta. zůstali po celý život potulnými stu- 
denIv, ragan/y. Pozdější autoři žákovské poezie, jako Cualter Cas- 
tellionský nebo Cualter Map. byli často vysocí světští a církevní 
hodnostáři, ale představa vaganta zůstala v žákovské poezii trvale 
přítomna jako básnická autostvlizaee. Velká část léto poezie, psané 
na nejrůznější témata a užívající nejrůznějších Ibrem. je anonvmní 
a zachovala se v řadě rukopisných sbírek; nejslavnější z nich jsou 
Cnnnina Buranu (Písně z Benediktbeuern), která vznikla pravděpo
dobně koncem 13. století v bavorském klášteře Benediktbeuern (by
la objevena v polovině minulého století a v roce 1936 jim  zjednal 
obecnou proslulost německý hudební skladatel Carl Orff stejno
jmennou kantátou, zkomponovanou na slova vvbranvch textů sbír
ky). Necelně žákovské básně českého původu nepatří к vrcholům 
této poezie; spolu s mezinárodní produkcí, která u nás byla v obě
hu, však vytvářely básnickou tradici, jež svým vlivem zasahovala do 
literárního vývoje v národním jazyce.
m  i i: и \ n  ií \

l.rliár 1990: Yilikovský 1918. 1932: Vidmanová 1994.

4. D R A M A

Jedna z dvou hlavních větví středověkého dramatu se vyvinula 
z liturgického obřadu a dlouho zůstávala jeho součástí; druhou tvo
řily improvizované nebo ústně tradované výstupy a scénky předvá
děné jednak studenty, jednak a především profesionálními herci, 
recitálory, hudebník} a kejklíři. jež všechny středověk označoval 
souhrnným latinským termínem jokulutor (z lat. iocus - ..žert") a je
ho českým protějškem žakéř.

Nejstarším dramaticky předváděným liturgickým obřadem. dol<b 
zeným už v 10. století jedním rukopisem kláštera Sankt Gallen 
v dnešním Švýcarsku, byla velikonoční.,návštěva božího hrobu": Iř i 
zbožné ženy - Marie Magdalena. Maric* Jakubova a Marie Salome -



jdou ko Kristovu hrobu. ab\ pomazalv jeho tělo mastmi, nacházejí 
jej však prázdny a anděl jim  oznamuje, že Kristus vstal z mrtvých. 
Tento obřad byl později postupně rozšířen o scénu, v níž se ženy set
kávají s apoštoly Petrem a Janem, a o scénu, v níž se Kristus zjevuje 
Marii Magdaleně. Děj všech tří scén se opíral o vyprávění evangelií 
a byl prokládán liturgickými zpěvy. Z tohoto velikonočního obřadu, 
který je и nás doložen už ve 12. století \ pražském klášteře sv. Jiř í. 
se během I I .  století vyvánu Iv latinsko-české llr v  tří Marií. Čeština 
pronikla do latinských her tak, že se к latinským zpěvům začal - po
dobně jako v jiných zemích - připojovat s ohledem na publikum ne
znalé latiny překlad v národním jazyce. Ve 14. století přibyla ke 
lirám  tří Marií zpracování dalších témat spjatých s Velikonocemi 
a podle vzoru velikonočních her vznikly hry vánoční.

Středověké divadlo stavělo vedle sehe - způsobem pro naše este
tické cítění často šokujícím - nejhlubší vážnost a křiklavou komiku. 
Hozrůstání komických, parodických. obscénních prvků vedlo к to
mu. že církevní vrchnost vykazovala hry, jež budily její pohoršení, 
z kostela a zakazovala duchovním, aby se jejich provozování účastni
li, důsledně však proti nim zakročilo teprve husitství. Z většiny čes
kých divadelních her dobv lucemburské se dochovaly pouhé zlomky 
textů, existenci některých dokládají pozdní úpravy a stručné provo
zován návody. Tyto zápisy o nich poskytují jen kusou představu, 
protože text byl jen jednou složkou v soustavě výrazových prostřed
ku - deklamace. zpěvu, gestikulace, kostýmování - a proměňoval se 
jednak ústním tradováním, jednak při konkrétních scénických pro
vedeních: staročeské drama bylo jevem primárně neliterárním.

Texty některých staročeských divadelních her se nicméně vyzna
čují literární propracovaností: takov ými výjimkami jsou textv Mastič
káře. llr v  veselé Magdaleny я tzv. planktů. H lavní postavou Mastič
káře je šarlatánský lékař, u jehož stánku na trhu se zastavují cestou 
ke Kristovu hrobu tři Marie, aby nakoupily masti, jimiž chtějí nabal- 
zamovat Kristovo tělo; Maric zpívají latinsky a poté volně reprodu
kují obsah latinských zpěvů deklamovanými českými verši, ostatní 
postavy mluví a zpívají česky. Ve hře se groteskně prolíná posvátné 
a světské, vážné a komické. Scéna ..zázračného" oživení židovského 
chlapce Izáka, kterou obsahuje, je parodií Kristova vzkříšení: pro
mluvy poslav nu jedné straně překypují vulgárností, na druhé jsou 
rafinovaně protkány citáty ze staročeské poezie; střídání význa
mových rovin je podtrženo různorodými zvukovými prostředky a od
povídá mu střídání různých druhů verše. O původu i smyslu Mas
tičkáře bv Iv vysloveny dva protikladné názory. Podle jednoho je
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Mastičkář světská fraška, která byla zvenčí, uměle, vsunula clo brv
o třech Mariích a popírá její vážnost. Podle druhého naopak \znikl 
jako ústrojná součást velikonočních hor z pohanské jarní obřadní 
hry o smrti a zmrtvýchvstání, kterou si církev přizpůsobila pro svoji 
potřebu, a středověký dramatik ani divák v něm neviděl nic rouha
vého: parodie ncotřásala jeho vírou, prolínání divoké komedie 
a vznešeného mvsteria se nepříčilo jeho estetickému cítění.

Na kontrastech je založena také lim  veselá Magdaleny, jo to roz
verná hra o napravené hříšnici a zároveň hra o tajemstvích křesťan
ské víry. Na ploše pouhé stovky veršů jsou dramaticky zpracovány tři 
příběhy: v prvním oddílu brv se Lucifer, jeden z nej vznešenějších an
dělů. chce vyrovnat Bohu, je za to svržen z nebes a stává se vládcem 
pekla; v druhém posílá ďábly, aby lovili hříšné duše; v třetím zve ne
věst ka Magdalena milence, zaplétá se s ďábly a na naléhání zbožné 
sestry Martv so obrací na pokání. Zkratkovitost, s níž autor brv pra
cuje, obnažuje jednotlivé momenty děje a staví vedle sobe bez přecho
du frivolnost a zbožnost, humor a tragiku, přízemnost a patos.

S velikonočními hrami souvisí tzv. plankty (z lat. planetus - 
„p láč“ ). Jejich námětem byl nářek Panny Marie nad ukřižovaným 
Kristem a byly určeny bud к dramatickému předvádění, noho к re
citaci a četbě. T ři dochované staročeské planktv. které mají drama
tickou podobu, se zčásti /pívaly, zčásti recitovaly. Mají složitou stro- 
fiekou stavbu, která souvisí s latinskými vzory. Děj i dramatická 
akce jsou v nich zatlačeny do pozadí Ivriekými monology; jeden 
z nich, P láč i mému hodina - původně samostatný plankl použitý 
později jako součást rozsáhlejšího celku, tzv. Šafaříkova planktu -, 
patří к nejkrásnějším lyrickým monologům staročeského básnictví. 
Převaha lyrického monologu dovolovala dát nářku Panny Mario - 
případně Marie Magdaleny - podobu lyrickoepieké básně určené 
к recitaci nebo četbě. Planktv tohoto typu jsou P láč  sv. Mařie 
a Pláč M arie Magdaleny v. poslední třetiny 14. století.

L I T E R  \T t  R A
Svojkovský 1968; Černý 1955: Trost 1956; Jakobson 195)5: Vellruskv 1985; 

Kolár 1992: Skarka 1917.1956.

5. B Á S N I C T V Í  L Y R IC K O E P 1 C K É  
A LY  R IC K O D R A M  A T IC K É

Míšení lyriky, epiky a dramatu, к němuž tíhne celé české básnic
tví I I . století, je konstitutivním rysem básnických sporu. Spor jo ve 
středověké literatuře všudypřítomný. Vyrůstá z antických litorár-



nich forem a někdv využívá metody soudobé pedagogiky - disputa
ce, tj. učené hádkv. rozpravy o určitém problému řídící se pevnými 
pravidly. Básnické spory, pěstované \ středolatinském písemnictví 
a po jeho vzoru v národních literaturách, mají rozmanitá témata: 
spor člověka se smrtí, spor duše s tělem, spor společenských stavů, 
spor květin, spor vody s vínem aj. léto rozmanitosti odpovídá jejich 
škála: sahá od velkolepých básní, které se noří do filozofických 
hloubek, po básnické hříčky.

7. dochovaných staročeských sporů v vniká tzv. P rvn í Spor duše 
s tělem a Pod li oni и žáh. S/>or tluše s tělem (jako první jej označuje
me pro rozlišení od dvou pozdějších zpracování tohoto tématu) je 
jednou z mála českých básní I I .  století, kterou můžeme poměrně 
přesně datovat: jeho autor se zmiňuje o smrti mohuěského arcibis
kupa. rádce českvch králů a slavného lékaře Petra z Aspeltu, který 
zemřel roku 1320. a mluví o ní jako o události dosud živé. Spor 
personifikovaných částí člověka - duše a těla - má v básni předem 
daný průběh i výsledek: duše naléhá na tělo, aby se kálo, tělo se to
mu brání a jejich při ukončuje teprve smrt: po ní následuje posmrt
ný soud nad duší. mezi jehož postavami má hlavní úlohu Kristus 
a přímluvkyně duše Panna Marie. Autor použil epické osnovy spo
ru duše s tělem a dramatické osnov)' posmrtného soudu nad duší 
jako scénáře pro několik lyrických partů, založených na významové
i formální hře s protiklady: výrazový rejstřík přímých řečí sahá od 
sebejisté bezstarostnosti po křičící zoufalství, člvřvcršové strofy si 
pohrávají s kontrastem tlumeného a akcentovaného rytmického 
členění. Člověk zmítaný mezi touhou po tělesném a duševním bla
hu, který v básni ústy duše a těla mluví, má předobraz v boháči,
o němž vypravuje známé podobenství Lukášova evangelia; zároveň 
však spolu se slavnými muži a ženami, které připomíná duše jako 
výstrahu, že všichni musíme zemřít, ztělesňuje několik podob ideál
ního lidství vytvořených antikou.

Podkoní a žák - jenž  vznikl, jak prozrazují časové narážky v jeho 
textu, o několik desetiletí později, kolem roku I 100 - rozvíjí jinou 
možnost básnického sporu: hádka panského služebníka se studen
tem. která je jeho námětem, je pojata výlučně jako tvárný problém. 
Mastní spor je zasazen do rámcového vyprávění: vypravěč, do ně
hož se básník stylizuje, líčí, jak si \ hospodě přisedl к dvojici hostů, 
v nichž poznal podle zevnějšku panského služebníka a studenta, 
a stal se svědkem hovoru započatého už před jeho příchodem; pod
koní a student v něm vynášejí přednosti svého společenského posta
vení. jejich vychloubání, komicky kontrastující se zjevnou bídou.
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přechází v hádku a la v« rvačku, při níž jo vypravěč opouští. Ironic
ky odstup nezúčastněného diváka autorovi umožňuj)' rozvinutí ko
mického živlu. Jedinečnou schopností evokovat pomocí ostře vidě
ného detailu postavy a dát jejich dialogu ráz mluvené řeči vyvolává 
sugestivní iluzi rcalitv: repliky, zdánlivě spontánně tryskající, jsou 
přitom plné stylistických fines a celá hádka paroduje svou výstav
bou školskou disputaci.

I . 1 T K R  VTt li \
Jakobson 1927. 19.44; l.chár 199.4b: IVtrů 1988.

6. D I D A K T I C K É  M A S M C T N  í
Většinu staročeského básnictví prostupuje didaktická tendence: 

záměr poučit posluchače nebo čtenáře o křesťanské věrouce, po
vznést je mravně, vzdělat je společensky, vštípit jim určitý názor na 
uspořádání společnosti, lato tendence se epizodicky uplatňuje
i v lakovém díle. jako je l.e/ženda a sr. Kateřině, jejíž autor sleduje 
subtilní umělecké cíle: zatímco v latinské předloze jsou pohanští 
učenci břitkými Kaleřininým i protivníky a jejich disputace je sku
tečnou teologickou rozpravou, v české básni se. ohromeni a pokor
ní. ptají na základní články křesťanské víry a Kateřina je - a spolu 
s nimi básníkovo publikum - o nich poučuje.

\ části české poezie doby lucemburské je didaktický záměr vlast
ním smyslem básnické tvorby. V obnažené, literárnost potlačující 
podobě nachází výraz v básních skládaných bezrozměrným veršem, 
který se blíží střízlivé, věcné próze. V zdůrazněně literární podobě 
pracuje s možnostmi, jež tnu poskvtuje lyrika, epika a jejich kříže
ní. Autor působivého veršovaného kázání 0  boliati i vypravuje po
dobenství o boháči, který v nemoci a tváří v tvář smrti odmítá mys
let na spásu duše; převádí do epické formy téma lyrické básně 
O nebezpečném času smrti, z níž přejímá úvodní strofy, \ulor roz
sáhlé básně Desatera kázanie božie kárá porušování příkazů biblic
kého Desatera: probírá jedno přikázání po druhém, přestupky pro
ti nim ukazuje na příkladech, které se rozrůstají v anekdotické 
příběhy, a tyto příklady provází svým komentářem: vážnost přechá
zí v humor, humor v satiru, satira v patos moralisty nabádajícího 
posluchače к nápravě života. Do alegorické básně Xorá rada vložil 
své názory na uspořádání státu a jeho správu Smil Flaška z Pardu
bic, vzdělaný potomek významné panské rodiny a člen Panské jed
noty. v níž se zorganizovala politická opozice nespokojená л vládou 
Václava l\ .: král Lev v ní svolává sněm zvířat a ptáku, kteří mu ra-



(lí, jak má vládnout: jejich proslovy, uvedené a pospojovaní’1 rámco
vým vyprávěním, rozebírají vážné otázky náboženské, morální a po
litické. ale zpestřil jí jo řečnická vystoupení, která jsou míněna iro
nicky nebo se sama zesměšňují svou hloupostí, a celek básně se 
vyznačuje svěžestí, hladkým spádem a elegantním půvabem. Didak
tické básnictví doby lucemburské uvedlo do české literatury také 
oblíbené latinské spisy, kterých se užívalo jako učebnic ve školách: 
sbírku životních rad připisovanou římskému státníku Marku Por
cin (.'atonovi. známou ve staročeském zpracování pod názvem Kato, 
a bajky připisované řeckému filozofu \isopovi, у staročeském zpra
cování známé pod názvem l.zop.

L I T  К И \ ’П  li \
Jakobson 1927: llrabák I9()2: Daňlielka l').'>().

7. P O Č Á T K Y  Č E S K É  P R Ó Z Y
\ posledních desetiletích doby lucemburské začíná, připravován 

rozvinutou veršovou tradicí, rozkvět české prózy. Autor Desateru 
potlačuji* jak vnitřní stavbu osmislabičného epiekého verše, tak je
ho hranice a naopak zdůrazňuje rýmující se dvojveršové celky; jeho 
verš má všechny vlastnosti bezrozměrného verše kromě nestálé dél
ky: vyřazuje metodiku, budí iluzi neštviizovaného, improvizované
ho hovoru, liší so místv od prózy pouze pevným počtem slabik a rý
mem. Reakcí na prozaizaci rozměrného epiekého verše je Legenda 
o sr. Kateřině. Je jí autor zdůrazňuje stopovost verše, zároveň však 
systematicky pracuje s neshodou metrického a syntaktického členě
ní. aby >o vyhnul jednotvárnosti řady osmislabiěných dvojverší: tře
baže vyzdvihl rytmickou, melodickou a zvukovou hodnotu verše, 
podílel se tím spolu s autorem Desatera a jiných mravokárných 
skladeb mimoděk na rozviklávání veršové formy a prozaizaci bás
nické řeči. Na konci 11. století se Smil Flaška této tendenci brání 
návratem к standardnímu osmislabičnéinu verši propracovanému 
epiekými básněmi z dobv kolem roku 1300. Na druhé straně se od 
poloviny I I .  století objevují přepracování starších básnických děl. 
jejichž původci bez piety к básnické formě rozbíjejí verš i pravidel
nou rýmovou stavbu, aby text přiblížili próze.

Próza se zmocňuje témat, která byla dosud vyhrazena veršované 
epice - legendě a dvorskému románu. Opírá se při tom o bohatou 
prozaickou tradici středověké latinské literatury. Prozaická legen- 
dická produkce druhé poloviny I I. století je několikanásobně roz
sáhlejší než veršovam* legendy a zpracovává hagiografické náměty
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v šíři předtím nevídané. Nevýznamnějším projevem této produkce 
je Pasionál. české zpracování /Jaté legendy Jakuba de Yoragine. 
O jeho autorovi víme přesto, že neznáme jeho jméno, poměrně 
mnoho: bvl členem dominikánského řádu. napsal ještě další docho
vaná díla, podílel se na prvním úplném překladu bible do češtiny 
a měl blízko ke Karlu l\ . České zpracování Zlaté legendy, do něhož 
pojal 166 texlíi věnovaných cizím i domácím světcům, napsal po ro
ce 1356 na výzvu kancléře Jana ze Středy jako dar pro panovníka. 
Zařadil do něho některé legendy, které jeho předloha neobsahovala
- především legendy o českých světcích, mezi nimi překlad latinské 
legendy o sv. Václavu, jejímž autorem bvl Karel IV. -, a vydatně tě
žil také z jiné četby. Jeho zbožnost, tak jako zbožnost jeho před
chůdce žasnoucí nad rozmanitostí charakterů, osudů a dějů. jež ob
sahují životy svátých, nalézá své vyjádření v radosti z vyprávění, 
v stylisticky bezpečně zvládnutém příběhu; díky tomu. že uspokojo
val pěstěnou literární formou v téže míře hlad po náboženském 
vzdělání jako touhu po poutavém ději, stal se Pasionál nejčtenějším 
prozaickým dílem své doby. Spolu se Zlatou legendou Jakuba de 
Voraiíine bvla do české literatury' uvedena další dvě díla latinské ha-

. V
giografie: Život Krista Pána. slavný mystický spis neznámého fran
tiškána z 13. století, a Životy sv. Otců. neméně slavný soubor životo
pisů prvních křesťanských poustevníků. Volnou úpravu prvního 
■/. nich pořídil z podnětu Karla IV. týž autor, který do češtiny upra
vil Zlatou legendu: překlad druhého spisu obsahuje zbytky veršů 
a rýmů. které svědčí o tom. že před ním existoval nedochovaný pře
klad nikoli prozaický, ale veršovaný. Kromě těchto tří rozsáhlých 
děl byla do češtiny postupně přeložena řada kratších latinských le
gend různého původu a stáří. Není patrně náhodné, že velká část 
z nich zpracovává biblické a apokryfní příběhy - tento výběr zřej
mě ilustruje náboženské a literární zájmy publika neznalého latiny, 
jemuž byly určenv.

Prostřednictvím Pasionálu pronikl do české literatury vliv řecké
ho dobrodružného románu, který trvale působil na latinské pí
semnictví - Zlatá legenda jím je zřetelně poznamenána - a od stře
dověku přes renesanci také na literatury v národních jazycích: od 
evropského románu 17. století, jenž vznikal za jeho vlivu, vede pří
má cesta к románu l(). a 20. století. Do kontextu české literatury 
však byla v době lucemburské ze starověkého řeckého románu pří
mo uvedena jen dvě díla: Uexander. román o Alexandru Velikém, 
neprávem připisovaný řeckému historiku Kallislhenovi. členu Vle- 
xandrovy družiny, který v 10. století přeložil do latiny vyslanec nea-



polského krále Jana III. v Cařihradu Leo Arehipresbytcr jako zába
vnou četbu pro manželku svého pána, a 0  I polonoci. román o \pol- 
loniovi, králi lyrském, který se sice dochoval jen v latinském znění 
z 6. století, ale nepochybně je rovněž řeckého původu. Román o Ale
xandru Velikém, jehož latinský překlad je základem všech středo
věkých zpracování alexandrovské látky, je proniknut obdivem к ne
obyčejnému člověku, úžasem nad tajemným osudem a radostí 
z dobrodružného děje; makedonský král je v něm idealizován do po
doby. v níž se stal vzorem středověkého rytíře. \ románu o \poUoni- 
ovi je dobrodružný děj podobně jako v jiných řeckých románech 
spojen s milostným námětem; dobrodružství je zkouškou hrdinovy 
lásky a napínavý příběh oslavou vítězící ctnosti. Touha po poutavém 
ději. která je charakteristickým rysem jedné části české prózy 
14. století, hledala uspokojení také jinde. Rozsáhlá Trojánská kroni
ka jo překlad latinské prozaické úpravv francouzské básně z 12. sto
letí. která přetvořila do podoby dvorského románu řecké pověsti 
o trojské válce. Dvojice povídek Stilfrid  a liriin c iik , které vyprávějí
o původu lucemburského erbu Iva. volně souvisí s motivy evropské 
dvorské epiky, mimo jiné s okruhem básní o Dietrichu von Bern.

Kolem roku 1400 přeložil Vavřinec z Březové - později významný 
spisovatel doby husitské - pro potřeby královského dvora německou 
úpravu tzv. Mandevilla, fantastického, v pozdním středověku ne
smírně oblíbeného cestopisu, který pod jménem anglického rytíře 
Johna Mandevilla napsal lutyšský lékař Jean de Bourgoigne. Protěj
škem této literární my stifikace je zhruba současný český překlad Mi
lionu benátského kupce Marka Pola, který у druhé polovině 13. sto
letí strávil přes dvacet let ve službách mongolského chána Kublaje 
a objevil Evropanům neznámý svět východní, střední a jižní Vsie.

Spolu s veršovou tradicí připravovalo rozkvět české prózy kaza
telství. Řada prozaických kázání, která se ze 14. století dochovala 
jen \ latinských zápisech, byla proslovena česky. Kromě toho byla 
pro kazatelskou potřebu do češtiny překládána tzv. exempta, krátké 
anekdotieké příběhy, jakých mistrně užil neznámý básník v Desate
ru: do české literatury bvl uveden především slavný soubor desto 
Romanorum (Příběhy římské), jehož příběhy se odehrávají většinou 
v Římě za vlády historicky nedoložených císařů. \ Gestech Roma- 
norum jsou jednotlivé příběhy provázeny alegorickým výkladem, 
bud věroučným, nebo morálním; у kázáních exempta sloužila 
jednak к upoutání pozornosti posluchačů, jednak к objasnění 
abstraktní myšlenky - měla dvojí význam, doslovný a přenesený. 
Příběhy cxcmpel však zároveň žily svým vlastním životem, a pozbý-
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vujícc jinotajného. poučného významu. nalézal\ svoji přirozenost 
ve vtipné zápletce a svůj účel \ zábavnosti. \ Cechách exempla z ká
zání o několik desetiletí později nadlouho zmizela, protože husit
ství ztratilo smysl jak pro jejich zábavnost, tak pro jejich alegorič- 
nost: v jiných zemích zůstala součástí kazatelské praxe a jejich 
příběhy z ní plynule přešly do renesanční novelistiky.

Fantazie a napínavý děj jsou jednou ze dvou krajních možností 
staročeské umělecké prózv. Druhou je intelektuální hra a formální 
virtuozita, kterou rozvinul na počátku 15. století autor jednoho 
z nejzáhadnějších staročeských literárních děl. tzs. Tkadlečka. Ná
mětem Tkadlečka je spor opuštěného milence, do něhož se spisova
tel. „učený tkadlec“ , stylizuje, s personifikovaným Neštěstím, které 
inu odloudilo milenku. Metafoře učeného tkalce, který tká svůj spis 
jako drahou látku, odpovídá jak zašifrovaný smysl, к němuž se 
\ jednotlivostech literární vědě dodnes nepodařilo najít klíč. lak bo
haté rozvinutí formálních postupů vypracovaných latinskou rétori-

I yhnáni z ráje. 
nástěnná malba 
v jižním ambitu 

kláštera slovanských 
benediktinů 

v Praze 
\a Slovanech 

( Emauzy), 
před rokem ГЛ 70



ком. Spor milenci' s Neštěstím postupně vyjevuje ještě další, hlubší 
smvsl: jeho vlastním účelem je ospravedlnění existence neštěstí 
v Hohem stvořeném světě, dílka/., že řád světa si v jednotlivostech 
vynucuje zlo. Tkadleček je protějškem vrcholného projevu pozdně 
středověké německé pró/л známé pod názvem tekermann aus näh
men (Oráč z ('.('cli), jehož autor. Jan  ze Zatec, byl městským notá
řem v Zatei a po/ději na Novém Městě pražském, kde roku l i l i  ne
bo I I lij zemřel. Ve svém díle se představuje jako „oráč. jenž má 
pluh z ptačího šatu", tj. muž pera. písař, literát, jenž obdělává svoji 
roli ptačím brkem, a vede spor s personifikovanou Smrtí, která mu 
vzala ženu. Oráč nechápe smrt jako bránu к věčnosti, ale jako zlo. 
Bouří se proti personifikované Smrti, ale jeho vzpoura je ve sporu 
přemožena: smrt jako úděl člověka je zdůvodněna prvotním hří
chem jeho prarodičů v ráji a obhájena tím. že kdyby nebylo zániku 
všeho živého, požíral bv člověk člověka a zvíře bv hltalo zvíře. Ne
známy český autor nahradil problém smrti problémem neštěstí
v lidském životě, zla jako nevyhnutelného defektu světového řádu. 
Tkadleček se к Ickerniannovi sice místv doslovně přimvká. ale 
vztah obou děl není uspokojivě objasněn. Podle jedné domněnky 
dala ke vzniku Tkadlečka podnět nedochovaná verze ickcnnanna. 
kterou Jan  ze Zátce později přepracoval; podle jiné se původní dílo 
Jana ze Zatec, které autor Tkadlečka napodobil, vůbec nedochova
lo a lekermann je v podobě, již známe, úpravou původního znění, 
která vznikla teprve v polov ině 15. století.

Rozkvět české prózv v době lucemburské je na jedné straně spjat 
se souvěkým básnickým vývojem v národním jazyce, na druhé stra
ně s tím, že čeština během I I. století proniká do naukových oborů 
a do administrativní praxe: nejprve do historie a právní teorie, po
zději do teologie a přírodních věd. posléze také do právních doku
mentu. Ruku v ruce s uměleckou prózou se rozvíjí próza nauková. 
Zčásti má povahu ryze odbornou: nejstarší česká právní příručka, 
tzv. Knihu rožmberská, sestavená někdv v dvacátých až třicátých le
tech. patří například stejně jako I vklad na právo země české, jejž 
věnoval roku 1400 Václavu l\ . nejvyšší zemský soudce Ondřej z Du
bě. do dějin práva, nikoli do vlastních dějin literárních. Naproti to
mu historická a teologická díla zaujímají podobně jako umělecká 
próza přechodné postavení mezi poezií a běžným dorozumívacím 
jazykem; s tím rozdílem, že většina /. nich se více přibližuje к pólu 
jazyka praktického, sdělovacího. Středověk uložil velkou část svého 
poznání do veršovaných děl. 1'silí o vytvoření české odborné termi
nologií'. které je význačným rvsem vývoje spisovného jazy ka v dru-
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lié polovině 14. století, se soustředilo do řady latinsko-českých ver
šovaných slovníku Bartoloměje z Chlumec, zvaného Klaret, správce 
škol v u Sv. Víta v Praze. Jeho slovníky a další veršovaná díla jsou 
vynikající projevy středověké učenosti i středověké latinské poezie; 
latinský novotvar Claretus (tj. ..ten. kdo se stal slavným“ ), jímž je 
podepisoval, vyjadřuje jak sebevědomí učence a učitele, lak sebevě
domí básníka. Skutečnost, že hlavním dějištěm pronikání ěeštinv 
do naukové literatury není básnictví, nýbrž próza, je součástí obec
nějšího jevu: v české literární tvorbě druhé poloviny 14. století ztrá
cí verš výsadní postaveni.

Chccme-li postihnout počátky české dějepisné a teologické prózy, 
musíme nejprve charakterizoval latinské dějepiseetví a teologický 
vývoj 11. století. \  oj větší dílo domácího latinského dějepiseetví po 
Kosmovi vzniklo v prvních desetiletích 14. století: je jím Clironicon 
lulae KegUte (Zbraslavská kronika). Začal je psát po smrti Vá

clava II. - tedy v roce 130:» nebo brzy po něm - opal Zbraslavského 
kláštera Ota s úmyslem vylíčit králův život a v jeho rámci dějiny 
kláštera, který zvěčnělý panovník založil. Zemřel však dřív. než mo
hl svůj záměr dovést do konce, a rozepsané Zbraslavské kroniky se 
ujal jeho nástupce Petr Zitavský. který její původní rámec značně 
rozšířil: vytkl si jako svůj úkol nejen dokončení životopisu Václava
11. a dějin Zbraslavského kláštera za jeho vlády, ale též zachycení po
zdějšího historického dění. jehož byl svědkem i činným účastníkem. 
Pokračování kroniky, kterou dovedl až do roku 1338, se pod jeho 
rukou rozrostlo v rozsáhlé, faktograficky bohaté a zasvěceně komen
tované vylíčení událostí po vymření Přemyslovců a prvního období 
vlády lucemburského rodu; dílo, psané mistrnou prózou prokláda
nou verši (mají obdobnou funkci jako gnómická trojverší v Alexan
dreidě). patří k vrcholům latinského písemnictví v Cechách. Rozsáhlá 
dějepisná produkce vznikla po polovině století z podnětů Karla IV.
V zdělaný panovník, v jehož osobnosti se podivuhodně pojila hlouba
vá povaha s politickou praktičností, hledal v minulosti oporu pro 
upevnění panovnické moci. otřesené po vymření Přemyslovců a za 
panování Jana Lucemburského. Součástí Karlova státnického úsilí 
hvla jeho vlastní právnická, historická a autobiografická díla, záliv 
překládaná z latiny do češtiny: úprava korunovačního řádu, kterou 
pořídil roku 1347; zemský zákoník, který sice pro odpor šlechty ne
vešel v platnost, ale pod názvem Majestas Carolina (Karlův majestát) 
se stal hojně používanou soukromou právní příručkou; nové zpraco
vání života sv. Václava, kterým dal výraz myšlence, že lucemburská 
dynastie je ideovou pokračovatelkou přemyslovského rodu. s nímž



bvl spřízněn prostřednictvím své matky: vlastní životopis I ita Caroli 
(Karlův život), v němž vylíčil své mládí se záměrem postavit jeho kla
dy i zápory jako nabádavý příklad před zrak) svých nástupců. Karlo
vu úsilí o obnovení panovnické moci sloužily spolu s jeho vlastními 
spisy také dějepisné snahy, které podporoval. Měl při tom na zřeteli 
dvojí cíl: za prvé zasazení českých dějin do univerzálního rámce 
dějin celého křesťanstva, za druhé nové. do současnosti dovedené 
zpracování českých dějin samvoh. Ital Giovanni Marignola, kterého 
pověřil napsáním světových dějin zahrnujících dějiny českého krá
lovství. na svém úkolu ztroskotal a nezdarem skončil i podobný po
kus opata opatoviekého kláštera Neplacha. Nového zpracování čes
kých dějin se v sedmdesátých letech za přímé účasti Karla l\ . ujal 
rektor školy u Sv. J il j í  v Praze Při bí к Půlka va z Hadenína. Jeho dílo 
mělo nahradit starší kroniku Františka Pražského i novější kroniku 
Beneše Krabice z Veitmile. dovedenou do roku 1374, a poskytnout 
pevnou oporu státnímu cítění. Prvn í část tohoto záměru se Pulkavo-
vi podařila jen zčásti - jeho kronika obsahuje mnoho věcných omy
lů a končí smrtí královny F.liškv v roce 13.40 -, ale jeho dílo bylo 
brzy přeloženo do češtiny a spolu s překlady Karlových spisů tvoří 
jednu linii rodící se české naukové prózy.
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Ohnisky teologického myšlení zůstávalv v dechách po celou první 
polovinu I I. století klášterv. Vzešla /, nich vynikající díla: v ženském 
benediktinském klášteře sv. J i ř í  na pražském hradě, který se stal za 
správy Přemyslovnv Kunhuty, sestry krále Václava II.. na počátku 
století významným kulturním centrem, například vznikl tzv. Pasio
nál ubalvše Kunhuty, soubor latinských traktátu a knižních maleb 
založený 1 1a složité symbolice a spojený myšlenkou mystického sňat
ku duše s Kristem, v cisterciáckém klášteře 1 1a Zbraslavi vzniklo ko
lem roku 1350 Malogranatuin (Granátové jab lko), pojednání o cestě 
к duchovní dokonalosti, které se stalo ve I I. a 15. století jednou 
z nejčtenějších náboženských knih a přesáhlo svým vlivem jak pro
středí cisterciáckého řádu. tak hranice Cech. Od poloviny 14. století 
přibyla ke klášterům pražská univerzita, založená roku 1348; od še
desátých let se stali nositeli bouřlivého náboženského vývoje kazate
lé, kteří usilovali o nápravu zesvětštělé, zbohatlé církve a prohloube
ní náboženského života, ulpívajícího na vnějších obřadech. Jejich 
řadu zahajuje Konrád Waldhanser. kterého z Vídně povolal Karel 
IV.: Waldliauserovým pokračovatelem se stal Jan Vlilíč z Kroměříže 
a Vlilíčovým nejvýznačnějším následovníkem Matěj z Janova. Mil íč 
dospěl četbou a přemítáním o úkazech současného života к přesvěd
čení. že 1 1a svět již přišel Vntikrist. tj. uchvatitel Kristova jména a je
ho práv. jehož příchod předpovídá starozákonní Proroctv í Danielo
vo. Pod tíhou tohoto přesvědčení odešel z královské kanceláře, vzdal 
se církevních hodností a začal jako kazatel uskutečňoval program 
církevní obnovy, jíž dával osobní příklad dobrovolnou chudobou. 
Kázal nejen - jako před ním Waldhauser - latinsky a německy pro 
duchov ní, studenty a německé měšťanstvo, ale také a především čes
ky. provázeje kazatelskou činnost neúnavnou činností spisovatel
skou: kromě latinského traktátu Libellas île ínticliristo (Knížka 
o Intikristovi) a latinských postil (tj. souborů kázání) Graliae l)e i 
(M ilosti boží) a i borti vus (Nedonošenýplod) se z jeho díla zachovaly 
české a německé prozaické modlitby a není vyloučeno, že je též au
torem děl básnických, zejména rozsáhlého Pláče M arie Magdaleny. 
Svým učením, jehož určujícím prvkem je důraz 1 1a bibli nadřazenou 
autoritě církevního učení, se stal oleem české reformace. Jeho nadě
ji v blížící se náv rat Krista 1 1a zeni a nastávající rozhodný zápas s An
tikristem, který se na ní zmocnil vlády, prohloubil na sklonku století 
radikálně reformními myšlenkami, vlastními i cizími, Matěj z Jano
va. cele zaujatý ideou návratu к prvotní církvi, v rozsáhlém spisu 
o pravém a falešném křesťanství liegulae leteris et Xavi l'estainenti 
(Pravid la Starého a Xovéha zákona).



Trvalo živá vzpomínka na Milířová kázání přivedla ke spisovatel
ské činnosti jihočeského zemana Tomáše Štítného. O jeho životě 
mnoho nevíme: víme jen, že studoval na pražské univerzitě, na kte
rou vstoupil pravděpodobně brzv po jejím založení: víme, že ji ne
dokončil a vrátil se na rodnou tvrz Štítné u Zirovnice; víme. že ne
přerušil stvkv s pražskými vzdělanci a začal zde psát pro své děti 
o náboženských otázkách; víme, že v roce 1381 svůj statek pronajal 
a přestěhoval se do 1’rahv, abv se mohl zcela věnovat literární čin
nosti: víme také, že mu osud dopřál к naplnění této touhy plná dvě 
desetiletí: zemřel, zanechávaje po sobě rozsáhlé dílo, mezi letv 
1101-09. Jeho první známou prací je překlad slavného spisu De 
conjlictu vitioruni et virtutum (0  bojování hřiechóv s šlechetnostmi), 
připisovaného ve středověku neprávem sv. Vugustinovi. Záhy však 
začal psát také samostatná pojednání, která čerpal jednak z knih, 
kázání a rozhovorů s učenci, jednak ze svého vlastního rozjímání; 
roku 1376 - dva rokv po Milířově smrti - shrnul šest takových trak
tátů do sborníku známého dnes pod názvem Knížky šesterý o obec
ných věcech křesťanských a věnoval jej svému rádci Vojtěchu Raň- 
kovu z Ježova, jednomu z nejvýznamnějších pražských teologů té 
dobv. Ještě ve venkovském ústraní napsal své nejvýznamnější dílo: 
lieč i besední, soustavný výklad učení o Bohu, stvoření, člověku, 
spáse a mravnosti, kterému dal lormu rozhovoru otce s dětmi. Po 
přesídlení do Prahy upravoval své starší práce, ale také dál psal

Král Václav I I . 
a královna 
Zoftc Bavorská, 
iniciála v německé 
llihli Václava I I .. 
pml rokem WH)
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a především překládal. Třebaže se upřímně hlásil к Milíěovu odka
zu, neusiloval o reformu církve, ale o popularizaci uznaného cír
kevního uěcní: Vojtěch Kaňkův z Ježova, kterému dával revidovat 
své práce, byl sice Milíěův přítel, ale přes sympatie к reformním 
snahám zůstal představitelem oficiální církevní autority. INcjvlast- 
nější význam díla Štítného není v dějinách náboženského myšlení, 
ale v dějinách české literatury: Štítný je tvůrcem jasného, výrazné
ho, osobitě propracovaného výkladového sty lu.

Součástí rozmachu české prózy - umělecké i naukové - a v ji
stém smyslu jeho vyvrcholením je úplný překlad bible. Podnět к ně
mu dal pravděpodobně, jako к mnoha jiným literárním podnikům 
své doby. Karel IV. a pracovalo na něm asi deset překladatelů, mezi 
nimi též autor staročeského l ’asionâlu. Český překlad bible, který 
je jedním z největšíeh literárních výkonů I I. století v národním ja
zyce, bvl určen pro potřeby kazatelů a ženských klášterů, nikoli lai
ků - těm jej zpřístupnilo v nových úpravách během 15. století te
prve husitské hnutí.

I . I T E R  V i l  It \
Jakobson 1934: Vïlikovskv 1918: Yidmanová 1980a. 1984; Kolár-Nedvěilová 

1 'Ш : l.udvíkovsk) 1925: IVtrů l9M>a: Dvořák 1978; Trost 1982. 1985. I98<>: 
Yidmanová 1991: Havránek I9.56: Šnsta 1948: \ovotnv 1915; Moinár 1982: 
Kvas 1971. 1997.



10.  K A P I T O L A  

Doba husitská

I .  U T E R  \ R  N í V Ý V O J  V D O B Ě  H U S I T S K É
Prvním sedmi desetiletím 15. století dal jméno profesor pražské 

univerzity Jan  Hus, od roku 1402 hlavní kazatel v Betlémské kapli, 
která se v devadesátých letech předcházejícího věku stala středis
kem reformního hnutí. Svou kazatelskou činností a svými spisy se 
dostal do vleklého konfliktu s církevní vrchností. Do podobného 
konfliktu se před ním dostali už jeho předchůdci: jak Milíč. tak Ma
těj z Janova hvli zdlouhavě vyšetřováni pro podezření z bludů. Hu
sa však z jejich řady vydělil proces na církevním koncilu v Kostnici, 
kde bvl roku 1415 prohlášen za kacíře a (>. července upálen. Smrt. 
jíž zaplatil za své učení, ho povýšila v očích jeho stoupenců na mu
čedníka a dala rozhodující podnět к tomu, že se úsilí předchozích 
desetiletí o náboženské a sociální reforim nejprve zradikalizovalo 
a posléze - když se je  dlouho nerozhodný král Václav IV. pokusil 
\ červenci 1419 potlačit - přerostlo v revoluci.

Následující politický vývoj lze utřídit pomocí několika dat. \ srp
nu 1419 Václav l\ . umírá, 1420 je proti husitům vyhlášena křížová 
výprava a do jejího čela se staví Václavův bratr Zikmund Lucem
burský. král uherský, německý a římský, rozhodnut obnovit v zemi 
násilím starý řád a domoci se vojenskou silou nástupnického práva 
na český trůn: porážkami křižáckých vojsk (1420 před Prahou na 
hoře V ítkově a na Pankráci. 1421 u Žatee, 1422 u Kutné Hory) prv
ní období revoluce vrcholí. 1 121 se pokoušejí husitští zástupci shro
máždění na sněmu v Čáslavi uspořádat po Zikmundově porážce po
měry v zemi a najít pro ni nového krále. Neúspěch tohoto pokusu 
má za následek vleklou válku mezi umírněným a radikálním kříd
lem husitského hnutí: válku mezi tzv. pražany, pražskou stranou, 
která vznikla po Husově upálení ze spojenectví univerzitních mist
rů s husitskou šlechtou, a polními vojsky tzv. táborů, táborské stra
ny, kterou vytvořili v roce I 119 Husovi stoupenci soustředění v no
vě založeném městě Táboře, pojmenovaném podle hory. která je 
jedním z význačných dějišť Starého zákona a v křesťanské tradici se
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(id I. století ztotožňuje s nejmenovanou horou, na niž podle svědec
tví evangelií Kristus vyvedl své učedníky, aby byli svědky jeho pro
měnění. tj. odění v nebeskou slávu. Válku mezi pražam a tábory, 
trvající s přestávkami po celé následující desetiletí, provázejí vojen
ské srážky s domácí katolickou šlechtou, velké bitvv s novvmi křížo
vými výpravami a vojenská tažení husitů do sousedních zemí. 1132 
začínají husité jednat s církevním koncilem svolaným do Basileje 
а I I.LI je v bitvě u Lipan poraženo radikálnější křídlo husitského 
hnutí, které tomuto jednání stálo v cestě; 1436 následuje v Jihlavě 
slavnostní vyhlášení kompaktát (tj. dohod s koncilem) a přijetí Z ik
munda Lucemburského za českého krále. Mírem mezi husitv a ka
tolickou Evropou končí sedmnáct let revoluce a začíná období, kte
ré vylist uje v ládou Jiř ího  z Poděbrad (1 158-71).

Literární produkcí! doby husitské je náboženským, sociálním 
a politickým děním zasažena do té mírv. že její jednotlivé projevy 
do něho dávají nahlédnout neméně než historické prameny jiného



druhu. například listiny. Má nicméně svůj vlastní, vnitřní - řečeno 
termínem moderní literární historie: imanentní - vývoj, lento vý
voj jednak navazuje na literární vývoj I I. století, jednak si klade své 
vlastní umělecké cíle: к jejich dosaženi na jedné straně využívá for
málních prostředků zděděných z předchozího věku. na druhé stra
ně tvto prostředkv systematicky přetváří.

Dominantou literárního procesu se stává próza: jejím nejběžněj
ším útvarem je náboženský traktát (tj. buď odborné, nebo populari
zační pojednání) a postila (tj. sbírka kázání). Básnictví slouží v prv
ní řadě nábožensko-politiekvm potřebám a přibližuje se - spolu 
s prózou - pólu praktického, běžně dorozumívacího, sdělovacího 
jazvka: jelm ncjvlastnějšími doménami jsou náboženská a časová 
poezie (dnes bychom řekli: veršovaná publicistika), jeho nejproduk- 
tivnějším útvarem je duchovní píseň.

Na počátku 15. století zastiňuje ostatní literární dění obrovitým, 
rychle vzni kaj ícím a nesmírně vlivným teologickým dílem Jan  Hus. 
'Гак se ovšem jeví počátek 15. století, jen dokud jej nazíráme z časo
vé dáli. která nás od něho dělí. a v perspektivě následujícího vývoje, 
především ideového, /koumáme-li jej zblízka, shledáváme, že v téže 
době vrcholí literární rozkvět dobv lucemburské, a Husovo dílo sa
mo vidíme v proporcích dobového kontextu, myšlenkového i literár
ního: jednak jako součást teologické tradice, již tvoří spisy jeho 
předchůdců, stoupenců a odpůrců, jednak jako součást souvčké 
prózy, latinské i české. Literární produkce dvacátých a třicátých let
- z větší části těsně spjatá s dobovým děním - se rozrůzňuje konfe
sijně. tj. podle náboženského vyznání autoru. Heslem husitského 
linutí se stává ..kalich", přijímání oltářní svátosti (Kristova těla 
a Kristovy krve) ..pod obojí způsobou1’. které po Husově mučednic
ké smrti zavedl jeho přítel - a od roku 1412. po Husově nuceném 
odchodu z Prahy, jeho zástupce v Betlémské kapli - Jakoubek ze 
Stříbra. Od přijím ání oltářní svátosti v podobě mešního chleba a ví
na. vyhrazeného v katolické církvi knězi, se odvíjejí další husitské 
požadavky, náboženské i sociální, l i  mírnění pražané je zformulova
li do čtyř bodů (tzv. C.tyř artikulů pražských): kromě přijímání pod 
obojí žádali svobodné kázání božího slova obsaženého v bibli, zru
šení „světského panování" kněžstva (jímž rozuměli hlavně vy vlast
nění církevního majetku) a trestání smrtelných hříchů (kterým mí
nili zjednat nápravu mravů): radikální táboři překračovali tyto 
požadavkv programem důsledné obnovy společnosti, jíž chtěli do
sáhnout návratem к prvotní Kristově církvi. Náboženské, sociální 
a politické dění dvacátých a třicátých let je živnou půdou bojovné
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literární tvorby, husitské a katolické, pražské a táborské. Po husit- 
ských válkách se zájem literárního publika - zajisté alespoň zčásti 
•/, únavy revolucí - vrací к literárnímu bohatství dobv lucemburské: 
svědčí o tom množství opisu starších básnických i prozaických děl. 
Neznamená to však. že nábožcnsko-sociální problematika revolucí 
zrozená přestává být literárně produktivní: na konci vládv Jiř ího  
z Poděbrad ji aktualizuje vznik Jednoty bratrské, která se oddělila 
od utrakvistické (kališnické) církve. Během 15. století vzniká po
stupně trojí přepracování českého překladu bible. Překlad bible je 
vrcholným výkonem reformního písemnictví a jeho rozšíření do 
všech vrstev společnosti pronikavě ovlivnilo kulturní vývoj.

Hus psal zprvu latinsky, později též česky: latiny užíval jako od
borného teologického jazyka, češtiny jako jazyka popularizačního, 
loto funkční rozlišení latiny a češtiny je charakteristické i pro lite
rární činnost jeho současníku a zčásti se udrželo až do konce husit
ské doby. Latina zůstává spolu s češtinou jazykem básnictví, překla
dy z latiny tvoří značnou část české básnické tvorby. Němčina, 
která na počátku 15. století skvěle zazářila v Oráči :  Cech, se ještě 
počátkem třicátých let uplatnila vedle latiny jako propagační jazyk

( páleni mislru 
Junu IIusu, 

miniaturu 
r Litoměřickém 

grutluálu. 
před rokem I.ÏI7



v husitských manifestech určených pro cizinu, poté však /. literární
ho procesu v českých zemích na celé století mizí: souvisí to hlavně 
s tím, že husitská revoluce vyhnala z měst, do té doby dvojjazyč
ných. německý patriciát.

\ moderní vědě se vede spor o to. zda husitské období je svou 
povahou středověké, nebo novověké; jinak řečeno o to. kam se má 
husitství řadit v periodizaci českých a světových dějin. Je  to pro
blém obecné historie, který sc literárních dějin přímo netýká: ozna- 
čujeme-li. jako \ této knize, pojmem středověk dlouhé období lite
rárních dějin mezi antikou a renesancí (případně humanismem), je 
literatura doby husitské nepochybně lileraturou středověkou. Lite
rárních dějin - přesněji řečeno: jedné části literárního vývoje doby 
husitské - se naproti tomu bezprostředně týká spor o to, jaké místo 
má husitství v dějinách teologického myšlení, konkrétněji v ději
nách evropské reformace. Německá věda tradičně považuje husit
ství za ,.před reformaci", za pouhého předchůdce německé a švýcar
ské reformace, jejíž počátek sc datuje veřejným vystoupením 
wittenbergského profesora bohosloví Martina l.uthera proti prodeji 
odpustků (tj. odpuštění trestň, jež katolická církev ukládá věřícím 
za spáchané hříchy) roku 1317. \ýznamný český teolog a církevní 
historik \medeo Molnár naproti tomu shrnul předhusitské reform
ní snahy, husitské hnutí a pozdější učení Jednoty bratrské pod po
jem ..první reformace".

I . I T E H  \ T l  R A
IVkař l<)29. 1<Ш: Jakolison Yilikovskv 1948: <)n.: kvas 1497: Havrá

nek I').$(>: Molnár IW 2 : Kraus I9S3: Trost 1905: IVtrů l')()2.

2 . P R Ó Z A
Jan  Hus zažil v Praze, kam přišel roku 1390 studoval na univer

zitu, milíčovské hnutí a záhy objevil spisy nedávno zemřelého ang
lického teologa Johna Viklefa. \ iklef zviklal v Husovi důsledným 
návratem к evangeliu a převratnými závěry, jež z jeho znění vyvo
zoval. jistoty tradičního církevního učení: co Hus cítil, prožívaje 
s milíěovským hnutím naději v nové uspořádání církevního a spole
čenského života, to našel ve Viklefovýeh spisech pregnantně zfor
mulováno. Viklef se dal na konci života umlčet; Hus předstoupil 
před kostnický koncil, aby svůj výklad víry hájil za cenu vlastního 
života jako poznanou pravdu. Do sporu s církevní vrchností se do
stával postupně. Na domácí půdě vyvrcholil jeho zápas s církevní 
hierarchií poté. co vystoupil proti pálení Viklefovýeh knih naříze-
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němu v roce 1410 arcibiskupem Zbyňkem Zajícem z I lazmbiirka 
a co dva roky nato odmítl papežskou bulu povolující prodej odpust- 
ků. 18. října I 112 uvalil kardinál Jan  l.isabonský na synodě konané 
v malostranském arcibiskupově paláci na Husa ztíženou klatbu 
a na místo jeho pobytu interdikt (tj. zákaz všech bohoslužeb). Hus, 
který měl být zatčen a souzen, sáhl po nezvyklé obraně: ve chvíli, 
kd\ se synoda shromaždovala. přibil na vrata mostecké bránv odvo
lání ke Kristu, „soudci nejspravedlivějšímu". \bv uchránil Prahu 
od interdiktu a sám sc nevydal \ nebezpečí života, uchýlil sc poté 
na venkov pod ochranu svých šlechtických přátel (pobýval zprvu na 
Kozím hrádku u pozdějšího Tábora, později na hradě Krakovci 
ti Rakovníka). O dvě léta později se rozhodl předstoupil před cír
kevní sněm v Kostnici, aby kvůli němu - jak napsal králi Václavovi
- nelpělo na českém království podezření z kacířství.

Husovo literární dílo jc  součástí dějin teologie, Husova životní 
pře a její důsledky patří do dějin církevních, politických, sociál
ních. obecně kulturních. Hus je v prvé řadě náboženský myslitel 
a reformátor, nikoli slovesný tvůrce. Jeho prvními spisy jsou latin
ské výklady určené pro přednášky na univerzitě, slavnostní disputa
ce, promoční a rektorské promluvy, polemiky o V iklefa, latinská 
kázání na kněžských synodách a latinské přípravy к českým kázá
ním \ Betlémské kapli. Rok 1112 jc klíčový jak \ Husově životě, tak 
v jeho literární činnosti: svá největší díla Hus napsal po tomto datu. 
v nedobrovolném ústraní. Tehdy vznikl - kromě dlouhé řady jiných 
prací, latinských i českých - jeho nejvýznamnější teologický spis D r 
rcclrsiu (O  církvi. 1113); zde dokončil české I vklady (1112) hlav
ních křesťanských modliteb (Věřím v Boha. Desatera a Otčenáše); 
zde napsal jedno ze svých nejosobitějších děl. nevelký traktát Dcrr- 
ka (1112-13). určený zbožným ženám a poučující o čistém („pa
nenském“ ) životě zasvěceném službě Kristu: zde vytvořil vrcholný 
projev svého kazatelského umění, českou Postilu (I ИЗ). I .istv. které 
odtud - a pak z Kostnice - psal, zčásti soukromé, zčásti veřejné, 
jsou osobním svědectvím o jeho životním zápasu: naléhavým, mo
rálně opravdovým, lidsky hlubokým.

Husovy latinské, odborně teologické spisy vyvolalv za autorova 
života ostré polemiky: mezi Husovými odpůrci vystupují zvlášť vý
razně Stanislav ze Znojma, na počátku své dráhv též. ovlivněný V ik- 
lefcm. a Štěpán Páleč, od studií Husův přítel, od roku 1112 jeho 
protivník, v roce l i li) na procesu v Kostnici jeden z jeho žalobců: 
mezi Husovými stoupenci vyniká literárně plodný, radikálností Mé
ho mistra překonávající Jakoubek ze Stříbra. (Na tzv. druhou refor-



mari o století později Hus působil jako strhující mravní příklad, ale 
ani l.nthcr - který v dvacátých letech studoval spis Dr rcclesia 
ani její ostatní vůdcové nepojali Husovo myšlení jako ůstrojnou 
součást do své vlastní teologie.) Husovy české spisy se rychle šířily 
\ laických vrstvách; Postila (vydávaná od roku 1563 tiskem) zůstala 
až do začátku 17. století jednou z nejčtenějších českých knih. Ne
hledě к významu, jejž měly při propagaci reformního učení, zasáh
ly tvto spisv hluboce do literárního vývoje. Když se Hus rozhodl 
propagovat své učení česky, vyvstal před ním problém spisovného 
jazyka. Není jisté, zda je autorem spisku D r orthographia Bohémien 
(0  českém pravopisu), který mu bvl dlouho bez pochybností připi
sován. \ jeho česky psaných dílech však jsou roztroušeny stopy 
teoretického uvažování o jazyce a tato díla sama jsou výsledkem cí
levědomého jazykového a stylistického úsilí. Husův styl směřuje 
к jednoduchosti, názornosti, snadné srozumitelnosti. Husův jazvk. 
přibližující se ve slovníku a v tvarosloví soudobému jazyku běžně 
mluvenému, ale v hláskosloví zachovávající stav. který se ustálil bě
hem 14. století, se stal vzorem pro celou reformační literaturu ná
sledujících desetiletí.

Husův přítel, pokračovatel, po jeho smrti vůdce pražského husit
ského kněžstva Jakoubek ze Stříbra prožil zjara 141 I jako zjevení 
objev, že v prvotní církvi přijímali věřící pod obojí a že kalich byl 
podáván laikům ještě v době poměrně nedávné, v 13. století. 0  ně
kolik měsíců později - skoro v téže době. kdy se Hus rozhodl před
stoupit před kostnický koncil - dospěl к přesvědčení, že obnova při
jímání pod obojí jako společného úkonu všech věřících je jedinou 
cestou к obnově církve. Spolu se zavedením kalicha začal po Huso
vě smrti prosazovat další kroky, jež měly vést zpět к prvotní Kristo
vě církvi: přes svoji radikálnost však neschvaloval úplný rozchod 
táborů s řády a věroukou katolické církve. Je  autorem množství la
tinských spisů, jimiž zdůvodňoval a propagoval své učení. Dva ze 
svých traktátů (o přijímání pod obojí a o podávání večeře Páně dě
tem) dal manifestačně napsat na zdi Betlémské kaple a podílel se 
na redakci Čtyř artikulu pražských. Česká kázání z let I 120-22. 
která shromáždil do souboru I ýklad na Z jrrrn ie  sc. Jan a  - snad 
nej rozsáhlejšího českého spisu 15. století -, se obracejí proti válce 
a kněžím, kteří se jí účastni: naplněn obavami z vývoje v táborské, 
alt* i ve své vlastní straně, žaluje na vraždění, zkázu země. ničení 
knih, růst zla zastíraného heslem boje o boží zákon. Kázání proti 
táborům, které pronesl v Betlémské kapli <» několik let později - 
19. prosince 1428, nedlouho před smrtí -, je již výrazem trpkého
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zklamání ze zvratu reformních snah. Ohlížeje se za svým životem, 
vypočítal v něm Jakoubek zločiny, které vzešly z jeho učení, a obha
joval sc proti obvinění, že to byl on, kdo zavinil zlo, jež naplnilo ze
mi: zatímco opravné hnutí, jemuž se postavil do čela, toužilo po ná
vratu к prvotní církvi, zmocnil se podle jeho slov v zemi vlády 
dabei, aby zplodil kacíře a tyrany.

Vynikajícím spisovatelem pražské strany se stal Vavřinec z Březo
vé. Věkem vrstevník llusuv, byl zaměstnán v dvorské kanceláři Vác
lava IV. a jeho literární činnost sloužila potřebám panských členů 
dvora i krále samého: z tohoto období jeho života pochází nedokon
čená Kronika světu, překlad latinského výkladu snů K n iliy  snového 
vykládanie a překlad tzv. Mundevilla. Po roce 1119 dal Vavřince 
z Březové své literární schopnosti do služeb husitského hnutí. Jeho 
latinsky psaná Husitská kronika je jedním ze základních pramenů 
pro poznání událostí let 1319-21. 0  desetiletí později, v době pří
prav najednání husitů s basilejským koncilem, napsal rozsáhlou la
tinskou báseň Сarmen insignis Coronae Bohemiae (Píseň přeslavné 
Koruny české), která měla být zřejmě propagačním spisem slouží
cím к objasnění husitských požadavků před cizinou: úvod básně lí
čí útěk křižáckého vojska od Domažlic v roce 1131 a dojem, jejž ta
to porážka vyvolala mezi nepřáteli husitů, ale jejím vlastním 
tématem je fiktivní spor o českou otázku. \ němž autor nechává 
mluvit představitele poraženého katolického křesťanstva.

Z táborského písemnictví - z kázání a biblických výkladů, z pro
gramových prohlášení (v dobové terminologii „artiku lu “ , „člán
ků“ ), z traktátů, vyznání, manifestů a písní, které podle soudobých 
svědectví táboři šířili v latině i češtině po celé zemi - se dochovaly 
jen nepatrné trosky. Známe jména vynikajících táborských kazatelů 
a polemiků: Václava Korandy, Petra Kániše, Martina Ilůskv aj.: ví
me, že brilantním zastáncem táborského učení slovem i písmem byl 
při jednáních na basilejském koncilu Prokop Holý, po Zižkovi nej- 
větší husitský vojenský stratég. Nevýznamnějšími dochovanými dílv 
táborské strany jsou latinské spisy Mikuláše Biskup<<e z Pelhřimo
va, roku 1420 zvoleného tzv. starším (seniorem) táborských kněží 
s biskupskou pravomocí. Biskupec byl mluvčím táborů při jedná
ních s pražskou stranou i na koncilu v Basileji. Poté. co se v roce 
1136 táboři nepřipojili ke kompaktátům, ale dosáhli od krále Zik
munda souhlasu к tomu, aby jejich kněží nadále vykonávali své 
funkce, usiloval o zachování věroučné nezávislosti na oficiální utra
kvistické církv i (tj. církevní organizaci pražského křídla husitského 
hnutí), jíž stál po smrti Jakoubka ze Stříbra od roku 1429 v čele



Jan  Покусана. Když v roce 1452 J iř í  z Poděbrad, usiluje o to. uči
nil přítrž náboženským sporům v zemi, dobyl Tábora, byl Bi-kupee
- tehdy již stařec více než sedmdesátiletý - uvězněn nejprve v Pra
ze a potom až do své smrti v Poděbradech. Jeho hlavními spisy jsou 
latinská apologie nazvaná novodobou vědou I vznúní a obrana tá
borů a Chronicon contincns causam sacerdotiun Taboriensium (k ro 
nika obsahující p ři táborských kněží). V Táborské obraně, jak bývá 
první z těchto děl též stručněji nazýváno. Biskupec zrekapituloval 
setkání táborských kněží s pražskými mistry roku 1431 v pražském 
Karolinu, na němž obhajoval táborské učení především proti Bokv- 
eanovi. Obranný ráz má i Táborská kronika, kterou začal psát po 
bitvě u Lipan (dokončil ji po deseti letech práce I l 14): je to z větší 
části soubor dokumentů o vývoji táborského učení a polemikách 
s pražskou stranou.

Jan Rokycana, Biskupem protivník, bvl žákem a nástupcem Ja 
koubka ze Stříbra. Boku 1435 ho duchovenstvo podobojí zvolilo ar
cibiskupem (Římem však ani po přijetí kompaktát nepotvrzeným). 
\č odpůrce táborů, dostal se do sporu též s pražskou krajní pravicí, 
které stál v čele kněz Jan  z Příbramě, a s králem Zikmundem, který 
ho donutil odejít z Prahy. \ rátil se do ní teprve po jedenácti letech, 
když ji roku 1448 dobyl J i ř í  z Poděbrad. S ním a s jeho politikou 
spojil svíij další osud. Větší část Rokycanova díla tvoří latinské teo
logické práce: odborné, psané pro univerzitní publikum; aktuálně 
polemické, namířené proti táborům (a později proti Jednotě bratr
ské): apologetické, obhajující učení pražské strany při vyjednává
ních o kompaktáta a podporující Jiř ího  z Poděbrad za jeho sporů 
s papežskou kurií. Rokycana proslul jako strhující řečník na kněž
ských synodách, při veřejných disputacích, na basilejském koncilu, 
na kazatelně Týnského chrámu. Z jeho kazatelské činnosti, téměř 
půlstoleté, se zachovala jen část: hlavně soubory latinských a čes
kých kázání, která proslovil v padesátých letech, na vrcholu své drá
hy. Česká kázání se vyznačují prostým, živým, citovou naléhavostí 
zabarveným jazykem, zálibou v přirovnáních, pořekadlech a příslo
vích: Rokycana v nich nehloubal o dogmatických problémech, jeho 
zájem se upíral к praktickým náboženským otázkám, к praktické 
mravnosti, к veřejným věcem, к politice.

Vedle Rokycanv byl nejvvraznější osobností, která spjala svou li
terární činnost s politikou Jiř ího  z Poděbrad, moravský šlechtic Cti
bor Tovačovský z Cimburka. od roku 1464 dvorský sudí, od roku 
1469 nejvyšší hejtman markrabství moravského. \ roce 1167 věno
val králi Jiřím u llá d á n í Pravdy a l.ži: formou soudního sporu se
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v ii^m projednává žaloba, kterou podala к Bohu Pravda proti Lži 
obviněné z toho, že odvedla duchovní, panský a robotnv stav od 
povinností stanovených božím zákonem a rozvrátila tím řád světa. 
Ctibora Tovaěovského, vynikajícího znalec moravského zvykového 
práva (napsal později jeho svod. tzv. Knihu tovačovskou), vychovali 
kališniětí kněží. kteří mu dávali číst hlavně náboženskou literatu
ru, v prvé řadě bibli, a orientovali ho spolu s jeho otcem к politické 
dráze. H ádání Pravdy a Lži je pozoruhodným plodem této výchovy: 
autor, který v něm uplatnil své právnické znalosti, jc napsal jazy
kem prosyceným biblí; celé odstavce řečí účastníku sporu jsou se
staveny z biblických citátu.

Ve venkovském ústraní, z duchovní setby zakladatelů Tábora, ale 
v příkrém odporu к táborství. které opustilo svůj původní program 
nenásilí, vyrůstalo od dvacátých let svérázné literární dílo._Petra 
Chelčického. O životě Chelěického víme velice málo. Dnes se poklá
dá za zjištěné nebo alespoň pravděpodobné, že se narodil kolem 
roku 1390 a byl nižší šlechtic nebo svobodný sedlák: dále víme, že 
slyšel kázat Husa a snad ho i osobně poznal; že se na čas sblížil s tá
borskými kněžími; že počátkem dvacátých let pobýval v Praze, kde 
se stýkal s význačnými husitskými bohoslovci. ale opustil ji rozčaro
ván husitskou válečnou praxí; že poté žil v Chelčicích u Yodňan. 
kde se kolem něho na sklonku jeho života (před rokem 1100) shro
máždila malá obec věřících. Chelčický je sžíravý kritik soudobé 
církve a hlasatel křesťanství, jež má být denně obnovovaným úsilím 
o posmrtnou spásu, jež odvrhuje bohatství, moc a násilí, jehož pra
vou vlastí je nebe a na zemi společenství s chudými a trpícími, po
svěcené Kristovým příkladem. Nejobšírnější výklad myšlenek (,'hcl- 
čického obsahují dva rozsáhlé spisy z třicátých a čtyřicátých let: 
Postila a Siet viery. V Postile zvolil - jako před ním Štítný - formu 
kázání a podal své názory bez snahy o soustavnost, dávaje se vést té
maty výňatků z evangelia určených církví na jednotlivé neděle v ro
ce.-V S ie ii viery vyšel z vypravování o zázrač né mrvboluvu. které se 
čte v evangeliu podle Lukáše, a alegoricky je rozvedl: síť. do níž bu
doucí apoštol Petr ulovil na Kristův příkaz tolik ryb, že se mu trha
la, je alegorie Kristova zákona: Petr a jeho pomocníci jsou alegorií 
věrných kněží; ryby spočívající v síti jsou alegorií věřících, kteří se 
podrobují Kristovu zákonu; ryby, které síť trhají, jsou alegorií za- 
tracenců, kacířů a hříšníků. Prvá část knihy je věnována příčinám 
zkažení církve: podle Chelčického к němu vedl majetek a světská 
moc. jež církev získala ve L století tzv. donací císaře Konstantina - 
Konstantin a papež Silvestr I. jsou „dva velryby hrozná“ , kteří jako
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(tišit z rnliu I52Í)
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první potrhali sít víry -, druhá část díla jc kritika ..rot" (tj. spole
čenských stavů), které vznikly ze spojení duchovní a světské moci 
a trhají síť víry dál. Chelčický byl ovlivněn (tak jako táboři) valden
ským hnutím, od 12. století pronásledovaným jako kacířství, a roz
sáhlou četbou, která mu nahrazovala školní vzdělání, ale přetvářel 
všechny podněty samostatným, úporným, hloubavým přemýšlením. 
Jeho obrazné vyjadřování rozbíhající se do rozsáhlých, nepřehled
ných. vyšinutími z větné vazby rozbíjených souvětí m* nápadně liší 
od přehledné argumentace současníku, kteří byli vyškoleni v scho
lastické metodě myšlení; ve srovnání s Jakoubkovými, Biskupcový- 
iiii, Hokycanovýini spisy - s nimiž Chelčický polemizoval - působí 
téměř chaoticky. Přesto, nebo právě proto, je svým způsobem podi
vuhodně působivé. Je  výrazem uvažování, které se jakoby v kruhu 
stále vrací к výchozí myšlence: co chybí stylu spisů Chelčického na 
přehlednosti, to nahrazuje naléhavost, názornost, překypující vý
mluvnost.

I. IT K K  \T l lt \
Molnár 1982; kadlec 1940; Havránek 1936: Škarka 1959<l; Vidmanová 

1482: lVkař 1933; Dobiáš— Molnár 1972: Molnár 1979: <>oll 1916; Oilložilťk 
1931; IV lrů 1966b. 19(>8. 1971): Šimihel 1972.
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К charakteristickým rysům literárního vývoj«* doby husitské pat
ří rozmach duchovní písně. Pod pojmem duchovní písně rozumíme 
především píseň v národním jazyce určenou pro zpěv v kostele 
(v katolické církvi je vždv neliturgická, v nekatolických církvích bý
vá součástí bohoslužby), dále též náboženskou píseň určenou pro 
soukromou pobožnost (v kostele ve společenství věřících, doma. při 
poutích atd.). Duchovní píseň hrála významnou úlohu už v samýcli 
počátcích husitského hnutí. Ilus dával v Betlémské kapli zpívat du
chovní písně před kázáním a po něm: jednak věřící učil starším pí
sním (Hospodine, pom iluj ну, S ra lý  Václave, líiio li ršemolnirí. Jezu 
Krisle, ščedrý kněze), jednak pro ně sám skládal nové (Xatščev nás. 
Krisle žádúcí, K rá li slavný. Krisle dobrý). Vlastní rozkvět duchovní 
písně začíná však teprve po Husově smrti.

Přič in ili se o něj na jedné straně táboři. kteří zavrhli liturgický 
řád katolické církve (zejména její latinský liturgický zpěv a latinský 
mešní jazyk), na druhé straně kněz lan  Želivský, který v letech 
1419-22 na svém působišti, v kostele Panny Marie Sněžné na No
vém Městě pražském, vcelku zachoval původní liturgii i liturgické 
zpěvy, ale úplně je počeštil. К této liturgii se hlásil Jan  Žižka. který 
se neshodoval s radikálními tábory, a po jeho smrti tzv. sirotci; Ja 
koubek ze Stříbra se naproti tomu sice nedržel věrně římské litur
gie. ale češtiny užíval jen při čtení epištoly a evangelia, a strana Ja 
na z Příbramě ponechala až na nevyhnutelné ústupky pražským 
poměrům římskou liturgii nedotčenu.

Hlavní pramen, z něhož poznáváme husitskou bohoslužbu a du
chovní píseň, jc  tzv. Jh leb n id iý  kancionál. Je  to opis zpěvníku, kte
rý vznikl - nejspíš v Praze - kolem roku 1120. Hlásí se к liturgii 
/elivského a táborů. Obsahuje čej?ké překlad) latinských liturgic
kých zpěvů, dále tematicky uspořádané duchovní písně (určené ke 
zpěvu při mši jako doprovod liturgie, ale zpívané též při jiných pří
ležitostech: například před bitvami nebo jako díkůvzdání po bi
tvách) a konečně nešporní zpěvy (tj. zpěvy pro večerní pobožnost). 
Písně jsou zapsány bez jmen autorů; jen výjimečně je uveden Ilus 
a táborský kněz Jan Čapek, 'len také zašifroval své jméno do akro- 
stichu v písni Ktož jsíi boží bojovníci, která ve své době obracela na 
útěk křižácká vojska a později zůstala trvalým symbolem husitství.

Neznáme jménem autora básní zapsaných v tzv. littdyšínském ru
kopisu (pokusy některých historiků ztotožnit ho s Vavřincem z Bře
zové se ukázaly mylné). Odrážejí se v nich události dramatického



Zápis písně к lož jsá 
boží bojovníci 

v Jistebnickém 
kancionálu, 

polovina 15. století

rokli 1420: Zikmundova porážka nu Vítkově, vvljlášení C.lyř artiku
lů, založení Tábora. Autor z nich vystupuje juko představitel praž
ského radikálního husitství: třebaže vystupuje jménem Prah v, názo
rově má blízko к táborům, nikoli к oficiální kališnieké Praze té 
doby, kterou známe z kroniky Vavřince z Březové. Žaloba koruny 
české n Porok (tj. pokárání) koruny české jsou ostré invektivy proti 
králi Zikmundovi, lltíd á lií Prahy s kutnou Horou jc  spor husitství 
a katolictví, vedený před Kristovou soudnou stolicí personifikova
nými městy - husitskou Prahou, „ženú krásnu bez ohavy, jasných 
oěí, múdré řeči", a katolickou Kutnou Horou. ..ženku pohrbilú“ , 
jež šilhajíc a hledíc к zemi, šišlá „řečí ulyzavú“ , řečí plnou úškleb
ků. Opíraje se v argumentaci o Starý zákon, obhajuje básník tábor
skou ideologii. Slovesné prostředky, jichž při tom efektně používá - 
slovní hříčky, básnické etymologie, zvukomalba vůbec -, jsou pro
středky vypracované latinskou rétorikou a vyzkoušené českým bás
nictvím 14. století, ledy tradiční slovesné prostředky dané do služeb 
propagandy.

Protějškem básní liudyšínskélio rukopisu je veršovaná obrana čes
kého katolictví, které dal její první vydavatel František Palacký ná
zev iáclav, lla ve l a Tábor č ili Rozmlouvání o Cechách roku 1424. Je 
jím obsahem je „trojí řeč“ , spor o boží zákon, který ve vypáleném
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kostele - obrazu zpustošené země - vedou Iři náhodně se sešedší po
cestní: Váelav (představitel českých katolíků). Havel (ztělesnění vla
steneckých Cechů, kteří nejsou s lo přidat se к jedné ani druhé 
z válčících stran) a Tábor (mluvčí táborského husitství). Václavova 
obrana Nového zákona - Kristova přikázání lásky a milosrdenství - 
je protikladem argumentů, jež vkládá hlasatelům svých názorů, per
sonifikované Praze a České koruně, do ůst autor básní liudYŠínskě- 
lio rukopisu. Od osmislabičnveh lirád a slavnostního tónu těchto 
básní se Václav, H u rd a  Tábor liší bezrozměrným veršem, nenuceně 
hovorovým stylem, lehkou ironií. Třebaže básník dává poslední slo
vo Václavovi, rozhovor, který trojice pocestných vede. není pouhou 
záminkou к tomu, deklaroval stanovisko katolické strany. Je  skuteč
nou diskusí o principech, cílech, názorových stanoviscích a nábo- 
žensko-politické praxi ..čtverého lidu'": katolíků, husitů rozdělených 
na pražany a tábory a obyvatel rozvráceného království toužících po 
jednotě a po míru.

Od této časové poezie - protikatolické i protihusitské - se liší 
Rozm louvání člověka sc Sm rtí. Jeho datování se dlouho opíralo
o zmínku o Janu Zižkovi (jehož ničivé dílo - hoření klášterů a pobí
jení mnichů - Smrt pochvalně připomíná, když horlí proti lakotě 
a pýše duchovenstva): soudilo se, že háscfi musila být napsána ještě 
za Zižkova života, tj. před 11. říjnem 1121. Dnes se vznik básně po
sunuje na konec 15. století; argumentuje se při tom řadou míst 
v textu, která se pokládají za ohlasy literární produkce pozdějších 
desetiletí husitského věku, proti tomuto názoru však byla vyslovena 
námitka, že může jít o literární klišé. Aktualizace tradičního téma
tu - výpady proti katolické církvi, papeži, kněžím, mnichům a bo
háčům - nepotlačuje moralizující ráz díla. Rozmlouvání je didaktic
ká báseň o smrti: obsahuje rozhovor člověka s personifikovanou 
Smrtí, poté, co je v něm člověk poražen, následuje vylíčení smrtel
ného zápasu a úvaha o útrapách zemřelých. \ textu je mnoho loci 
communes (tj. obecně známých výroků) středověké moralistické lite
ratury: probírá se věta, že všichni lidé musí zemřít, jejíž patos spo
čívá v tom. že hlásá rovnost před smrtí, stírající společenské rozdí
ly; vysvětluje se běžné učení o smrti časné a věčné. Říkají se tu však 
také věci, které běžné nejsou. Postava Smrti je totožná s ďáblem. 
Dábel-Smrt byl již přemožen vykupitelským dílem Kristovým - je 
nádeníkem Boha, pro kterého vybírá dluh prvního člověka Adama 
(pro zlé lidi nádeníkem zlým, pro dobré dobrým) -. přes svoji ome
zenou moc je však Smrt stále hrozná, protože může nepřipravené
ho člověka uvrhnout do věčné zkázy. Člověk se Smrti ptá, kde má



svůj dum. Smrt odpovídá, že sídlí v pekle: na světě jen ěíhá na lidi 
a zůstane na něm lak dlouho, dokud svět bude trvat v své nvnější 
podobě; až se svět změní po Kristově návratu na zem v království 
boží. odtáhne do pekelné propasti. Styl básně se vvznaěuje plynu
lostí. jasností, naléhavostí. Drastické obrazv tělesného rozkladu 
podtrhávají hrůzu smrti jakožto smrti: groteskní rýmy pointují po
směšný postoj personifikované Smrti к člověku, který se jí chce brá
nit mládím, sílou, jměním, zdravím a péčí lékařů.

Duchovní písně shrnuté v Jistrbnickém  kancionálu. básně Itiulv- 
štmkélio rukopisu, básnicky spor Václav. Ila v r l a Tábor i Rozmlou
váni člověka sr Sm rtí vznikají v centru básnické tvorby dobv husit
ské. Obraz českého básnictví 15. století bv však nelni úplný bez 
jeho periferie: bez posměšného popěvku Zajíc biskup abeceda. kte
rý se zpíval v Praze poté. co dal arcibiskup Zbyněk Zajíc v roce
I 110 veřejně spálit \ iklefovv kniliv: bez písní, za jejichž doprovodu 
parodovali studenti v pražských ulicích roku 1412 prodej odpustků: 
bez satirických a lascivních písní, jimiž odpůrci reformního hnutí 
zesměšňovali náboženské snahy žen podněcované působením Milí- 
covým a později Husovým ( I ikle/ice a Hrkvnř): bez písní proti Ho- 
kycanovi a jiným utrakvistickým kněžím.

Husitské básnictví - husitské písemnictví vůbec - se liší od lite
rární tvorln 14. století svým sociálním rázem. Jeho puhlikcm sc stá
vá tzv. třetí stav. především nižší měšťanská vrstva a venkovský lid. 
Jeho tvůrci jsou většinou odchovanci vvspělého kulturního prostře
dí vytvořeného během předchozího věku. ale formální postupy, kte
ré předpokládají znalecké, kultivované, literární tradici vnímající 
publikum, postupně zapadají a do popředí se dostávají formy pří
stupné širokým vrstvám. Na rozdíl od poezie I I. století, která pro
pracovala mnohotvárné veršové formv. používá husitské básnictví 
v podstatě jen tří typů verše: verše zpěvného, mluvního verše roz
měrného a mluvního verše bezrozměrného. Zpěvný verš se v době 
husitské zříká autonomního slovesného rv tmu a podřizuje jej rytmu 
hudebnímu (básnická forma je v duchovní písni tlumena ve pro
spěch formv hudební). Rozměrný - osmislabičný - mluvní verš 
usiluje o mechanickou pravidelnost (lo znamená o co nejmenší c\- 
ponovanost básnické formy). Bezrozměrný verš ztrácí tendenci к os- 
mislabičnosti. jež pro něj byla charakteristická v předchozím století 
(např. v básni Václav. IIn t el a tábor jsou ncjčctnčjší verše čtrnáeti- 
a třináctislabičné); bezrozměrný verš se tím okázale odlišuje od roz
měrného mluvního verše agitační husitské poezie, zabarveného ly
rickým patosem. Bečeno obecně: „publicistické“  zaměření básnické



produkce a proměna básnického publika vedl) к vyhrančnosli a ke 
zjednodušeni veršových forem; počet základních tvpů verše se /men
šil a nabyl výraznějších diferenciačních znaku.
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H u m a n i s m u s



1 1 . K A P I T O L A

Období raného humanismu

] .  R E N E S A N C E ,  H U M A N I S M U S ,  R E I - O R M A C E
Pojem renesance jako mezníku ve vývoji evropského ducha defi

noval v slavné knize Die Kultur der Renaissance in Italien (Kultura 
renesance v Itá lii. 1860) švýcarský historik Jacob Burckhardl. Obsah 
renesance v ní shrnul do slov „objevení světa a člověka". V llálii 
14.-16. století, ukazoval, lidé poprvé od dob antiky pohlédli na krá
su tohoto světa, aniž jim v tom bránila církevní dogmata: poprvé od 
dob antiky se stal směrnicí života svobodný rozvoj osobnosti. Ve stře
dověku si člověk uvědomoval sehe sama jen jako součást rasy, náro
da. církve, společenské vrstvy, politické strany, korporace, rodiny; 
v llálii 14. století, rozdělené na malé městské státy, se stává individu
alitou. Charakteristickým rysem renesance je vzkříšení řeckého 
a římského starověku. Antická vzdělanost sice působila na celý stře
dověk. všeobecný příklon Italů ke klasickému starověku však začíná 
teprve ve 14. století: antika se stává v Itálii té doby oporou a prame
nem kultury, cílem a ideálem bvlí. Důležitou úlohu v tom sehrál ráz 
života v italských městech: životní společenství šlechty a měšťanstva, 
vzdělání přístupné celé společnosti. Kulturní vývoj vedl v Itálii
14. století к vítězství humanismu, tj. ke studiu antických autorů, 
к literární tvorbě a ke způsobu života, jimž dává smysl řecko-římská 
koncepce humanity - v klasické Cieeronově formulaci ideál vzděla
ného, a proto lidského, vnitřně svobodného člověka. Toto vítězství 
uskutečnili velcí básníci-filologové: Dante, Petrarca, Boccaccio.

Burckhardtovo pojetí renesance - kterou basilejský učenec evoko
val názornými obrazy, metodou historického zření opírajícího se
o intuici a představivost - bylo dlouho všeobecně přijímáno. Od 
konce 19. století však začalo novější bádání ukazovat, že mnohé z to
ho. co Burckhardl pokládal za osvobozující čin renesance, se vyvi
nulo už ve středověku: obecněji řečeno, že Burckhardtovo pojetí re
nesance jako radikálního rozchodu se středověkem vychází ze 
zjednodušené představy středověké duchovní jednoty: Dante byl vy
světlen jako zjev. jímž nezačíná renesance, nýbrž vyúsťuje středověk, 
•středověké prvky hvlv rozpoznám ve zjevu Pelrarkově i Boccacciově.
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Kx tré mním vyhrocením této kritiky jsou na jedné straně pokusy 
posunout začátek renesanci' zpět do minulosti, na druhé straně jím 
je názor, že renesance není evropský, nýbrž specificky italský jev. 
Pro obě tyto krajnosti bvlv vvslovenv závažné důvody; obě narážejí 
na neméně závažné námitky. Posunuje-li se začátek renesance zpět 
do 13. nebo dokonce do 12. století, rozšiřuje se je jí pojem tak, že 
z ní nakonec nic nezbývá. Omezuje-li sc renesance na Itálii, vzniká 
zase problém, jakými pojmy máme popsat kulturní vlnu, která se 
v 1(). století rozlila z Apeninského poloostrova do jiných oblastí Ev
ropy, zejména do Francie a Anglie.

Německý kulturní historik Konrád Hurdách obrátil po první svě
tové válce pozornost na vztah renesance a reformace. Dokazoval, že 
mají společný původ v obrazné ideji znovuzrození, trvale přítomné 
v antické a později i raně křesťanské a středověké tradici. 
\ 12. a 13. století se tato idea stala význačnou složkou mystických 
náboženských hnutí, která uvedl v život Joachim da Fiore a Franti
šek z Vssisi. Základním rysem následujícího I I . století je „nesmír
né očekávání duší'1, všeobecná touha po novém, vyšším, ideálním 
životě. Tehdy se z ideje znovuzrození společně zrodila obroda živo
la politického, národního a kulturního i obnova života náboženské
ho - renesance a reformace.

I  ž Burdaehňv současník, německý filozof Ernst Troeltsch, proti 
tomu namítal, že skutečným problémem vztahu renesance a refor
mace není jejich společný původ ve středověku, nýbrž jejich pozděj
ší rozštěpení; mezi renesancí a reformací je podle něho přese vše. 
v čem se stýkají, základní rozdíl: ideálem renesance je vzdělaný, du
chovně svobodný, univerzální člověk, ideálem reformace člověk se 
zvláštním povoláním, s vymezeným oborem práce. Dnes je Burda- 
chovo životní dílo, velkolepé vylíčení vývoje německé vzdělanosti od 
středověku do reformace, jako celek opuštěno - bylo příkře řečeno, 
že Burdaclmva syntéza je nadstavba postavená na nakupených ato- 
mistických rozborech a plná rozporů. Literární historie se nicméně 
stále vrací nejen к množství jednotlivých poznatků, které toto dílo 
přineslo, ale také к jednomu obecnému problému, jejž jeho autor 
zformuloval: к trojici pojmů „renesance - humanismus - reforma
ce", jejímuž objasnění Burdaeh věnoval svoji ranou knihu Reforma
tion, Renaissance. Humanismus ( 1918).

Burdaeh pokládal renesanci a humanismus za záměnné pojmy: 
v jeho pojetí označují týž kulturní proces, v němž se ideálem vzdělá
ní stal klasický starověk a jehož nejvýznačnějším rysem je touha po 
ideálním typu lidství. Reformace se podle Burdacha naproti tomu



odděluje v Německu l(>. století od humanismu jako svébytná síla. 
která chce dosáhnout obrody lidského života - dávného cíle huma
nismu - \ nové, samostatné církvi. Ztotožněním humanismu a rene
sance se Burdaeh rozešel s obvyklým nazíráním a obvyklou termino
logií. Ve vědeckém jazyce jeho doby byl pojem humanismu zpravidla 
vyhrazen pro učeneckou složku renesance: pro studium klasických 
autoru, textovou kritiku jejich spisů (tj. stanovení původního textu, 
jehož cílem je vvdání díla zbaveného přídavků pozdějších opisů) 
a latinskou literární tvorbu opírající se o jejich vzory, kdežto pojmu 
renesance se užívalo v dvojím, užším a širším smyslu: v užším smvs- 
lu к označení renesančního umění a uměleckého utváření života, 
v širším smyslu к označení celé kulturní epochy (mluvilo se pak
o renesančním státu, renesanční filozofii, renesanční poezii atd.). 
Burdaeh reagoval ztotožněním renesance a humanismu (které dove
dl do důsledku zavedením pojmu „epocha humanismu“ ) na izolova
né. jednostranné, z kulturněhistorických souvislostí vytržené studi
um humanistického hnutí, jaké pěstovali někteří učenci na přelomu 
l(). a 20. století: usiloval o „univerzální zpracování epochy humanis
mu“ , v němž mu zůstával ..mistrem a vzorem“  Jacob Burckhardl. 
\ následujících desetiletích však prohlubující se historické poznání 
potvrdilo jasnozřivost Troeltschova postřehu, že nelze „formuloval 
ducha renesance příliš jednotně“ . Významný francouzský historik 
Lucien l ebvre svého času právem ironicky poznamenal, že existuje 
tolik humanismů, kolik je autorů jeho definic.

V této knize budeme pracovat s pojmy renesance, humanismu 
a reformace způsobem tak prostým, že snad může dojil podmíneč
ně - pro učebnicovou potřebu - obecného souhlasu. Renesancí bu
deme rozumět kulturní proces, který sc šířil během 15. století 
z Toskánska po celé Itálii a odtud s různou silou do jiných evrop
ských zemí. okouzlených podmanivou směsí učené zvídavosti, umě
lecké krásy a společenské vvtříbenosti: pokud budeme mluvit o re
nesanční literatuře, budeme jí rozumět literární tvorbu, kterou lze 
definovat na modelu italské a francouzské literatury 16. století, do 
jejichž vývoje tento proces zasáhl nejvýraznčji. Bojem humanismu 
ponecháme vyhrazen pro intelektuálně estetické hnutí, které - ne
seno obdivem ke klasickému starověku - vytvořilo mezinárodní 
obec učenců a literátů spatřujících v antických autorech zdroj uni
verzální vzdělanosti a v antické humanitě vzor pro vlastní život; li
terární projevy tohoto hnulí budeme označovat jako humanistické 
písemnictví. Reformaci se pokusíme postihnout - potud, pokud se 
stává činitelem literárních dějin - jako náboženské hnutí, které od
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poloviny 14. století usiluje o nápravu katolické církve v duchu 
evangelií a během 15.-16. století se instituťionalizujc \ řadě evan
gelických (reformovaných) církví, rozrůzněných podle různých kon
fesí (tj. vvznání. spisů shrnujících hlavní složky učení, jež je pro 
jednotlivé církve závazné): kvůli terminologické úplnosti je třeba 
ještě poznamenat, že pro církve, které vzešly z reformace 16. stole
tí. se od roku 1529 užívá společného označení protestanté.

U T E R  V I 'I  I! \ :
Burckhardl 1860: Rim lacli 1918. I9I7-.42: Troellsch 19.41: Šusta 19.48: 

Šmalicl I').1)*). 1961. 1964: Novák 19.4,4a: I rost 19.49: Ludvíkovskv 19.44. I9f>(>: 
Yidmanová 1980b: IVtriï 1974. 1977: kopcckv 1988: lllob il- IV lrii 1992; Mol
nár 1982.

2. L I T  K R Á K N I  V Ý V O J  O l )  K O N C I .  D O B Y  
P O D K B R A D S K K  D O  B Í L Í :  H O R Y ;  
O B D O B Í  R A N K U  O \ V R C I I O L N K I I O  
H U M A N I S M U

\ posledních letech vlády Jiřího  z Poděbrad - v téže době. kdv pí
ší autoři, jako je Ctibor Tovačovský nebo Rokvcana: tedy autoři, kte
ří beze zbytku náležejí do pozdního středověku - hlásí se ke slovu 
první humanističtí spisovatelé. \ následujících sto padesáti letech se 
humanismus stává převládajícím proudem českých literárních dějin, 
určujícím faktorem literárního procesu. \ jeho vlastním vývoji se dá 
vysledovat řada fází. které se liší v jednotlivých kulturních centrech, 
především v Praze a v Olomouci (obecněji: v Cechách a na Moravě). 
Spokojíme-li se s jednodušší periodizací, lze rozlišit humanismus ra
ný a vrcholný. Raný humanismus sc v politických dějinách přibližně 
kryje s dobou vlády jagellonského rodu (1471-1526), vrcholný hu
manismus s dobou od nástupu Habsburku na český trůn (1526) do 
porážky stavovského povstání na IiíIé hoře (1620).

Humanismus v českých zemích - jehož soustavné studium zalo
žil koncem minulého století klasický filolog Josef Truhlář - jc tak 
jako všude v Kvropě na jedné straně součástí mezinárodního huma
nistického hnutí, na druhé straně složkou domácích literárních dě
jin. Změna, která se s jeho nástupem v českých literárních dějinách 
odehrává, nespočívá ani v přijetí nových hodnot, ani v opuštění 
hodnot překonaných. Spočívá ve změně vzájemných vztahu mezi 
hodnotami stále platnými: studium klasických autorů sc pěstovalo 
po celý středověk, ale teprve humanistické hnulí povýšilo antiku na 
vůdčí místo v soustavě kulturních hodnot.



Vede se spor tt lo. zda humanismus 15. a l(>. sloletí navazuje na 
ranč humanistické - podle opatrnější terminologie prehumanistic- 
kó. protohumanistické (tj. „předhumanislické") - snahy dohv Karla 
IV.. na jejíž kulturní obzor vystoupil italský humanismus dvěma vý- 
razuými osobnostmi: roku 1350 přišel na pražský dvůr dolu (li 
Rienzo, aby se pokusil získat Karla I\ . pro svůj sen o politickém 
obnovení antického Říma. v roce 1356 vyvolal u pražského dvora 
svým řečnickým uměním nadšení Francesco Petrarca, který pobý
val v Praze* jako vyslanec vládnoucího milánského rodu Viscontiů. 
Někteří literární historikové mají za to. že v Praze a pak v Olomou
ci bvl průkopníkem humanismu Karlův kancléř, později olomouc
ký biskup Jan ze Středy, který Pelrarku nesmírně obdivoval a hlásil 
se к němu jako ke svému učiteli - podle tohoto mínění zůstaly knl- 
turní podněty Jana ze Středy na Moravě, zasažené méně než Cechy 
husitským hnutím, živé až do dohv pozdějších olomouckých huma
nistických biskupů. Jin í badatelé naproti tomu pokládají jak lite
rární projevv Jana ze Střed v (latinskou korespondenci a německé 
překlady), lak jeho osobnost vůbec za zcela středověké - význam, 
který má v dějinách moravského humanismu, omezují skepticky na 
lo. že se díky jeho zájmu o všecku nově vznikající latinskou litera
turu dostaly do Olomouce některé spisv italských humanistických 
autorů, z nichž měli později prospěch lamější humanisté.

Katoličtí humanisté, většinou šlechtici, studovali od poloviny
15. sloletí v Itálii a jejich učiteli bvli zejména Fneáš Silvius Piccolo
mini (pozdější papež Pius II.) a boloňský profesor Filip Bcroaldus. 
Humanisté měšťanského původu odcházeli do německého \\ itten- 
bergu, kde na ně působil především Futherův přítel a spolupra
covník Filip Melanchthon. \ 16. století měl na české humanisty 
pronikavý vliv Frasmus Rotterdamský a později nizozemský filolog 
Justus l.ipsius. který se proslavil vydáními Tacita a Seneky. Jedna 
linie českých humanistů psala latinsky: jejím zakladatelem byl Bo
huslav I lasištejnský z Lobkovic. () nemnoho později se začala rozv í
jet humanistická literární tvorba v češtině: jejími iniciátory byli vět
šinou utrakvisté měšťanského původu.

Historik náboženských dějin by v psané a tištěné produkci oněch 
sto padesáti let, jež leží před námi. sledoval zápas reformace a pro
tireformace; úkolem literárního historika, který se dívá na literární 
produkci té dohv pod zorným úhlem svého oboru, je vysledovat v ní 
vedle humanismu reformaci, především literární činnost Jednoty 
bratrské, jako druhou hlav ní složku literárního procesu, jako jeho 
druhý určující faktor, tvořivý a vývojový. Jednota bratrská, která sc
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\ posledních lotech vlády Jiř ího  z Poděbrad oddělila od většinové 
utrakvistické církve, vycházela |io dogmatické stránce ve svých po
čátcích z táborského učení a čerpala ze spisů Chelčického. Je jí teo
logie prošla složitou cestou od první, české reformace, z níž vyrost
la, k souruěcnslví s druhou, evropskou reformací. Neméně složitou 
cestou prošel její vztah ke vzdělání, speciálně ke vzdělání humanis
tickému. \ počátcích Jednoty pokračovali bratří v radikálním tá
borském biblismu, zavrhujíce s Chelčiekým antickou vzdělanost ja
ko „vtipy pohanské". Teprve po polovině 16. století se prosazují 
stoupenci humanistického vzdělání: v roce 1567 píše Jan  Blahoslav, 
jeden z biskupů Jednoty, Filip iku proti misomusům (ij. bojovnou řeč 
proti nepřátelům múz - umění a věd). Humanismus však nebyl Jed
notou nikdy přijat beze zbytku. Sám Blahoslav byl у prvé řadě bra
trský kněz. teprve potom humanista. Prosadil sice v bratrském škol
ství humanistické vzdělání, ale stavěl je do služeb víry a nikdy 
nepřijal humanismus úplně - Ovidius. líbezný básník smyslné lás
ky, byl pro něho „výborný satanova díla mistr“ .

Část odborných prací hledá v literárním vývoji 15. až 10. století 
„renesanční prvky". I vádějí se mezi nimi především milostné básně 
Hynka z Poděbrad, který též přeložil do češtiny několik Boecaecio- 
vých novel, a prozaická satira Frantova právu. Veršovaná rozmlouvá
ní o lásce, která na konci 15. století skládal podle německých před
loh nejmladší syn král«' Jiřího, jsou však ve skutečnosti pozdně 
středověký útvar, jenž se v německé literatuře označuje jako minne- 
redc (tj. rozmlouvání o lásce), a nemají nic společného s renesanč
ním smýšlením. Frantova práva (1518), parodie cechovních před
pisů s epiekými vložkami (jimiž neznámý autor zase paroduje 
kazatelská exempla). přímo souvisí s německou humanistickou 
„bláznovskou“  literaturou, obecněji navazují na tradici humanistic
ké satiry, jejímž vrcholným dílem je ('.Itvála bláznovství Krasnia Rot- 
terdamského, ale je sporné, zda je lze jen proto, že ironizují kon
venční křesťanskou morálku a kladou proti ní pozemské životní 
hodnoty, pokládat za „první projev české renesanční prózv“ .

Spolu s humanistickou a reformační literaturou žijí v předbělo
horské době pozdně středověká díla, nyní vydávaná tiskem jako lido
vá četba (např. Stilfrid  a llruncvík). a vznikají díla. která svou pova
hou k pozdnímu středověku náleží (např. kronika česká Václava 
Hájka z l.ibočan. vydaná 15 I I). Mltrvíme-li o období raného a vrchol
ného humanismu, nemáme tedy na mysli jen humanistickou literatu
ru, nýbrž též tuto pozdně středověkou literární produkci. I žíváme 
termínu „období humanismu" proto, že humanismus je převládající.



příznačnou složkou literárního vývoje: jinak řečeno: proto, zeje roz
lišujícím znakem literárních dějin od k unce dohv poděbradské do B í
lé horv; řečeno ještě jinak: proto, že s jeho pomocí můžeme postih
nout odlišnost tohoto úseku českých literárních dějin od středověku, 
který mu předchází, a baroka, které po něm následuje.

Na přelomu 15. a 16. století se do českých zemí začíná z Němec
ka šířit knihtisk, jehož vynález se připisuje Janu Gutenbergovi (tis- 
kv vydané před rokem 1500 se označují jako prvotisky nebo inku- 
nábule). Mechanické rozmnožování textu pomocí litých liter a lisu 
bylo převratným vynálezem, který hluboko zasáhl do kulturního vý
voje. I možňoval šířit poměrně levné tištěné knihv mezi literárním 
publikem mnohem širším, než bylo publikum nákladných ruko
pisu. (\ letech 1500-1800 vyšlo v dechách a v Horních I hrách. tj. 
na Slovensku, přes sedmnáct a půl tisíc českých titulů; náklady 
knih se zpočátku pohvbovalv mezi stem až tisícem exemplářů, ná
klady pražské Veleslavínovy tiskárny na konci 10. století dosahovaly 
výše od jednoho »lo dvou tisíc výtisků.) Snadnější šíření knih je jen 
jednotí novotou, již s sebou knihtisk přinesl. Druhou je jiný způsob 
vnímání textu, který se začal postupně prosazovat: zatímco rukopis
ná kniha byla určena především к předčítání, к hlasitému předne
su před posluchači, tištěná kniha umožňovala tiché čtení, jaké je 
běžné dodnes.

Spisovný jazyk 15. století žil z odkazu předchozí dohv. Teprve 
čeští humanisté a pod jejich vlivem humanisticky orientovaná část 
českých bratří kladou na jazvk nové požadavky: přizpůsobují jej sty
listickému ideálu humanistické latiny. Yiktorin Kornel ze Všehrd, 
propagátor překládání klasických řeckých a římských autorů a pů
vodní české tvorby v jejich duchu, prohlašuje, že „cožkoli řecký, 
cožkoli latině (o němčině." poznamenává, „n ic  nynie nepravím) 
móž povčdicno být i. to též i česky” , deští humanisté v duchu této 
mvšlenkv nutí se zdarem češtinu do složité větné stavby a vnášejí 
do ní i mnoho dalších prvků soudobé latiny.

Okruh uživatelů latiny se v pohusitských dechách početně a teri
toriálně zúžil. Studium latiny se na školách pěstovalo v katolických 
krajích (tj. v západních a jižních dechách, na Moravě a ve Slezsku); 
studenti odtud odcházeli hlavně na italské univerzity. Na utrakvis
tických školách bylo vyučování latinv v úpadku: teprve od poloviny 
Ift. století na nich rozkvétají latinská, řecká a hebrejská studia a od 
té doby proudí jejich odchovanci na univerzitu ve \\ ittenbergu, oh
nisko německé reformace silně zasažené humanistickým vlivem, 
později i jinam.
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Мири Cech ml Mikuláše Kluudiánu. detail. 1518

Němčina je v 16. století v našich zemích především literárním ja
zykem německých protestantů (jejich významným kulturním cen
trem se stal bohatý hornický Jáchymov, početně bohatá německá 
knižní produkce z té doby sloužila především praktickým nábožen
ským potřebám). \ Jihlavě se ujal meistersang („mistrovský zpěv"), 
navazující na velké minnesängery a pěstovaný měšťanskými umě
leckými spolky ve velkých městech, jako bvl Norimberk.
1.1ТГ.К \T l li \ :

Petrů 1974. 1977, 1992: lllohil-IVtru 1992: Truhlář 1870: \ idmanová 
1980h: Kalista 1971: l.iidvíkovskv 19.4.4; Kolár I9.r>9. 19Ы). 1981. 198.4: Trost 
1972. 1970; Kojiccký 1978: Havránek 19.46: Yard |m l.| 1978: Kraus 19.4.4.

:i. L A T I N S K Ý  I I I  M A N I S M U S
D O H V  P O D L I J I ! \ D S K L  A J \ ( ; L L L O N S K L

Za vlády Jiř ího  z Poděbrad nebvlv podmínky pro rozšíření huma
nismu do městských škol a kanceláří, protože pražská univerzita, 
jíž většina učitelů městských škol a většina městských písařů pro
šla. neposkytovala humanistické vzdělání. Literární pokusy ojedině
lých humanistických vzdělanců bv Iv víc receptivní než tvůrčí. Kro
mě fragmenta rně dochovaných prací utrakvistického lékaře, 
teologa a diplomata Šimona ze Slaného je jediným tvůrčím činem 
latinského humanismu dohv poděbradské Dialogus katolického 
preláta, diplomata a učence Jana z Hahštcjna: je to fiktivní rozbo-



vor. v němž autora po jeho návratu z Itálie zasvěcují tři čeští kato
ličtí šlechtici do politických poměru \ zemi. kde roku I 167 propukl 
odboj katolických pánů. sdružených v Zelenohorské jednotě, proti 
Jiřím u z Poděbrad. Rabštejn, k len vděčil Jiřím u za oslnivou karié
ru. se musel jako katolický hodnostář postavit proti králi na stranu 
papežské kurie, ale jako člověk a v lastenec, jenž viděl zkázu země. 
to udělal bez přesvědčení a zdráhavé. Dialogus, napsaný s charakte- 
rizačním uměním, jež odstiňuje povaliv, vzdělání a politické aspira
ce účastníků rozmluvy, je výrazem tohoto tragického rozporu.

Významným centrem humanismu se stala pražská královská kan
celář. kdvž y jejím čele roku 1188 nakrátko stanul Bohuslav llasi- 
štejnský z Lobkovic: už předtím, oil polovinv 15. století, byla takovým 
centrem Olomouc, kdo působila řada význačných humanistických 
biskupů: Tas z Boskov i o. Stanislav Thurzo, Jan  Dubravius.

Bohuslav Ilasišlejnskv studoval v Bologni a ve Korraře. za studií 
v Itálii přestoupil ke katolictví a přilnul к humanismu, jako jeden 
z prvních (lochů četl v originále nejen latinské, ale i řecké klasiky, 
byl jedním z prvních Cechů, kteří procestovali větší část antického 
světa. Literární činností dosáhl už za svého života proslulosti jak 
v Cechách, tak v cizině. Skládal rozsáhlá veršovaná díla. v nichž se 
zračí souvěké politické dění i osobní zážitky: td sanctuni lences- 
liilim  suivra (Záloha /.' sr. láclavu , 1189). iïleg ia de peregrinatione 
sua (Elegie n jeho putování, popisující autorovu cestu po Středomo
ří v letech I 190-91) aj.. především však drobné příležitostné, epi- 
gramatické, duchovní a milostné básně, v nichž těžil zo skvělé zna
losti antické metriky; psal filozofickou prózu: l)e  miseria huniana 
(O lidské ubohosti. I 195). I)e  a va rit ia (O lakotě, kolem 1500). I)e  fé 
licitât# (O štěstí, kolem 1500): jo autorem rozsáhlé korespondence. 
Ač jednu zo svých raných básní věnoval chválo knihtisku, nedával 
své práce tisknout - šířily se v rukopisech ještě půl století po jeho 
smrti, která ho zastihla roku 1510 na hradě llasištejně. kdo v dob
rovolném ústraní, věnuje se studiu a soukromé humanistické školo, 
trávil poslední léta svého života, poznamenaného řadou nezdarů 
a zklamání ve veřejných funkcích.

Druhým význačným představitelem raného humanismu je Jan  
Dubravius. který po studiích v llálii vedl kancelář olomouckého 
biskupa Stanislava Thurza a 1511 se stal jeho nástupcem. Svou 
osobností a životní praxi uskutečňoval představu humanistického 
vzdělanec. Yvdal s obsáhlým komentářem encyklopedickou příruč
ku tzv. sedmi svobodných umění (gramatiky, dialektiky, rétoriky, 
geometrie, aritmetiky, astronomie a hudby) l)e  nuptiis Mercurii et
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Philologiae (Sňatek Mercuria a Filologie. 1516) Martiana Capelly. 
Inspirován pravděpodobné \ovou radou Smila Klaškv z Pardubic, 
napsal pro krále Ludvíka Jagellonského rozsáhlou didaktieko-po- 
litickou báseň Theriobulia (Rada zvířat. tiskem 1520). Pozdější 
dějepisné dílo Historiue Regrii lloiem iae... libri \ \ VI I I  (Dějiny Krá
lovství českého... v 33 knihách, 1552) mělo podobné poslání: Dub
ravius je věnoval císaři Maxmiliánovi se záměrem ukázat mu na 
názorných příkladech přednosti a chyby jeho předchůdců. Rada 
zvířat i Dějiny byly několikrát znovu vydány; znovu vydáván - a pře
ložen do několika jazyků - byl také Dubraviňv odborný spis De />is- 
cinis (0  rybnících, 1517). к jehož napsání autora přivedly povinnos
ti vyplývající z hospodářské správy biskupských statků.
1.1 T I !  li A T I  К Л :

šmahel l% .4 : Ryba 1946; Nard |red.| 1978: lllobil-Potm 1992: IVtrú 1983.

4. Č K S K A  L I T  К R  A T I  R A  V O B D O B Í  
R A N É H O  l i l  M A M S M l

Česky píšící humanisté usilovali o to. uvádět řecké a římské au
tory v překladech a úpravách do ěeské literatury a psát národním 
jazykem v jejich duchu. Výraznými slovy formuloval tento program 
\ iktorin Kornel ze Všehrd: ..Nechť jin í knihy nové latině píšíc sklá
dají a římský jazyk, vody do moře přilévajíc, šířic (ač i těch velmi 
málo u nás jest), já knihy a sepsáni** starých a právě dobrých lidí 
v českú řeč překládaje, chudého chci raději obohatili nežli, se к bo
hatému špatnými dárky a jemu nevděčnými lísaje, pohrdán a potu
pen býli.“‘ Všehrd. potomek chrudimské utrakvistické měšťanské 
rodiny, byl sice odchovanec pražské univerzity, která se v jeho době 
uzavírala humanistickým proudům, ale roku 1487 vstoupil do slu
žeb zemského soudu a dostal se tím do blízkosti královské kancelá
ře. kde poznal Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic a jeho pro
střednictvím skupinku nadšených humanistických vzdělanců. Svůj 
literární program uskutečnil jednak překlady dvou raně křesťan
ských spisovatelů, Jana Zlatoústého a Cypriana (tiskem souborně 
vyšly 1501), jednak spisem O /»rámech, o súdiech i o tiskách země 
české knihy devatery (dokončeným 1499); zatímco Kniha tovačov- 
ská staršího Všchrdova současníka Ctibora Tovačovského z Cimbtir- 
ka je prostá právní příručka, jejíž autor, neskolený na klasických 
vzorech, si neukládal žádné umělecké úkoly. Knihy devatery, hojně 
citující antické autory (zejména Cieerona), jsou v celku i v jednotli
vostech literárně propracované dílo.
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Překládání a úpravám antických a humanistických autorů (Ciee- 
rona. Petrarky. Lrasma Rotterdamského aj.) věnoval svoji literární 
činnost Hchoř Hrubý z Jelení. Většina jeho prací sc šířila v opisech, 
třebaže vznikla ve sloletí rozmáhajícího se knihtisku. \lc v téže do
bě, kdy vznikaly překlady Řehoře Hrubého z Jelení, tj. na počátku
16. století, začíná být v ('.echách běžné, že je v jedné osobě spojen 
spisovatel s tiskařem: nejvýraznějším příkladem tohoto kulturněhis- 
torického typuje humanistickv vzdělaný Mikuláš Konáč z llodiško- 
va. překladatel Lukiána, Petrarky, Kneáše Silvia aj., autor úpravy 
proslulých středověkých životopisů antických filozofů od oxfordské- 
ho profesora Waltera Burleye, také však vydavatel drobných aktuál
ně politických tisků.

Dobová potřeba přála knihám praktických životních rad. jaké 
obsahovala Dubraviova Thcriobulia (s tímto záměrem napsal napří
klad Jan I lasištejnský z Lobkovic v roce 1504 /prám  a naučrní sy
nu Jaroslavovi. soubor pravidel života mladého šlechtice), a knihám 
životní moudrosti, jako byl překlad středověkého latinského soubo
ru bajek indického původu, který vydal Mikuláš Konáč pod názvem 
Pravidlo lidského života (1528). Vychovatel synů V iléma z Pernštej
na. ztotožňovaný (nikoli na základě bezpečných faktů) s kališnic- 
kým knězem a humanistickým vzdělancem Janem Češkou, sestavil 
kolem roku 1500 Reci a naučení hlubokých mudrců, čítanku antic
kého myšlení, která si udržela oblibu po celé 16. sloletí. Za průvod
ci' díly starověkých spisovatelů, básníků a filozofů si vybral 1'ran- 
eeska Petrarku (jako předlohy užil jeho latinského dialogu o přízni 
a nepřízni Štěstěny, obsahujícího celou encyklopedii řecké a řím
ské vzdělanosti). Drobná knížka, ilustrující úvahová témata živě 
vyprávěnými příběhy, vyniká vytříbeným jazykem a poutavým zpra
cováním látkv; soustřeďuje se na témata, která souzněla s praktic
kými životními problémy tehdejší české společnosti.

L I T E R  \ T l  I« \ :
Yard |m l.| 1978: Pražák 1959. 1964: Kopecký 1962a. 1978. 1988: \ i.lnia- 

nová 1962: Marek 1982.
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12. K A P I T O L A

Období vrcholného humanismu

I .  L A T I N S K É  P Í S E M N I C T V Í

Nejproduktivnejší složkou latinského písemnictví doby vrcholné
ho humanismu jc ti nás příležitostná poezie: oslavné básně na oso
by, města, země, svatební gratulace, vzpomínky na zesnulé, básně 
provázející nově vydávané knihy atd. Takové básně psal se skupi
nou literárních přátel Matouš Collinus, odchovanec univerzity ve 
Wittenbergn; bývají někdy nazýváni ..básnickou družinou Jana llo- 
dějovského“ , protože je hmotně podporoval zemský místosudí a li
terární mecenáš Jan Ilodějovský z Ilodčjova. Sborník poezie básní
ku sdružených kolem Uodějovského vyšel tiskem ve čtyřech dílech 
pod názvem larragines poematum (Směs básní, 1561-62).

Latinských básníků během 16. století přibývá. Ze starší genera
ce, která začínala psát v druhé čtvrtině století pod Collinovvm vli
vem, je výraznější osobností Tomáš Mitis. plodný autor duchovní 
poezie a vydavatel díla Bohuslava llasištejnského z Lobkovic. Mlad
ší generaci, která vstoupila do literatury v polovině 16. století, re
prezentuje Jan  Campanus Vodňanský, profesor řečtiny a latinské 
poezie na pražské univerzitě, autor rozsáhlého básnického díla. ob
divovaný současníky jako typ básnícího humanistického učence.
I přímny vlastenec, dal svému utrakvistickému češství výraz \ histo
rické básni Cech ins (Cech i с. 1616) a v školní latinské hře z českých 
dějin Ifretisluus. jejíž provedení na univerzitě bylo roku 1601 zaká
záno katolickými úředníky. Po Bílé hoře se stal tragickou postavou: 
ve snaze zabránit pohlcení univerzity jezuitskou akademií přestou
pil ke katolictví - a zemřel v prosinci 1622 několik dnů poté. co by
la univerzita zrušena.

Kritický pohled současníka na humanistické hnutí v Cechách 
obsahují polemické básně, jež psal proti jeho významným představi
telům na svých cestách po Lvropě Pavel Litoměřický z Jizbice: ost
ré, vtipné epigramy, jimiž si získal mnoho nepřátel, hlavně mezi 
pražskými univerzitními mistry, shrnul do sbírky IW iculorum  poeti- 
corum partes 1res (T ři d íly básnických pří. 1602). Pohnuté životní



osudv a touha po harmonii jsou liJavním námětem latinských bás
ní. jež psala první žena v dějinách české literatury - Alžběta Johan
na Westonia, původem \ngliěanka, která přišla do Clech se svým ne
vlastním otcem, alchymistou Rdwardem Kelleym.

Básníci, kteří byli s to antickou poezii nejen napodobovat, ale tvo
řivě 1 1a ni navazovat, vyšli z utrakvistických škol teprve na rozhraní 
l(>. a 17. století. Jejich typickým představitelem je Jan Chorinnus. 
profesor klasických jazyků a filozofie na pražské univerzitě, autor 
básnických idvl o ětvřech ročních obdobích, po jeho >mrti souborně 
vydanveh pod názvem Idyllio  quatuor de quatuor m n i partibux (Čty
ř i idvly o čtyřech ročních obdobích. 1616). Filozofickým základem 
(lhorrinovy poezie je epikurejské učení o ušlechtilém prožití života, 
jeho básnickými předchůdci jsou především lloratius a l.ucretius. 
navazování na klasickou tradici se pojí s tvůrčí spontánností.

Latinská próza stojí rozsahem i významem ve stínu básnictví. Vel
kou část prózy vrcholného humanismu tvoří příležitostné proslovy, 
protože podle humanistické rétoriky je próza především nástrojem 
řečnického projevu. Rozsáhlé dopisové celky z té doby souvisí s hu
manistickým kultem přátelství, jejich vysoká stylistická úroveň s hu
manistickým kultem krásné formy. Nauková próza (spisy o gra- 
matiee, poetice, logice, etice) je poznamenána tím. že pražská

Hustnu'!' Ilcrlllířr 
Pietra indrey 
\lattiolibo (Í562)
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utrakvistická univerzita (tzv. Karolinum) zaostává za evropským vý
vojem a jezuitská kolej \ Praze (tzv. Klementinum), povýšená roku 
1562 na úroveň univěrzitv. i jezuitské gymnázium v Olomouci, které 
dostalo statut univerzity roku 1575, se v prvních letech své existence 
soustředily především na praktické úkoly, jež s sebou neslo úsilí 
o rekatolizaci země. Počínaje dobou Rudolfa II. (1576-1612), pod
porovatele umění a věd, kdv v Praze pobývali astronomové Tycho de 
Brabe. Johannes Kepler a jin í učenci, dostává se naproti tomu na 
evropskou úroveň studium přírodních věd: jeho významnými před
staviteli jsou například lékař a filozof Jan Jessenins a všestranně 
vzdělaný matematik a lékař Tadeáš Hájek z Hájku (o popularizaci 
přírodních věd se Hájek, i jinak rozmanitě zasahující do souvěkého 
kulturního dění, zasloužil překladem slavného Herbáře Pietra \nd- 
rey Mattioliho, vydaným s krásnými ilustracemi roku 1562).

Ve školách, jak utrakvistických, tak jezuitských, se pěstovalo latin
ské drama. Provozovaly se antické hry (zvláště Terentiovy a Planto
vy). Pod vlivem reformace, také však zásluhou jezuitů se hrály hry 
na biblické náměty; v utrakvistickém prostředí vznikla dramatizace 
starozákonní apokryfní knihy Tobiáš od pražského univerzitního 
mistra Jana Aquilv z Plavče Tolmeus (1569), jezuité kromě bible 
zpracovávali dramaticky též legendy o českých i cizích světcích.

1.1TKR V i l RA  :
Varcl |red.| 1978: Hukovčt 1-5.

2. Č K S K A  L I T E R A T U R A  V O B D O B Í  
\ R C H O L M É J I O  I I U M A M S M l

Zatímco v latinském písemnictví je nejproduktivnější poezie, 
v česky psané literární produkci převládají naukové a popularizač
ní knihy. \ vdávají je vzdělaní, obchodně zdatní, kulturně cílevědo
mí tiskaři: v Praze zejména J iř í  Melantrich a Daniel \dain v. Vele
slavína, v Prostějově a v Olomouci Jan Günther.

Veleslavín, původně profesor historie 1 1a pražské univerzitě, bvl 
Melanlrichovým zetěm a už za tchánova života od roku 1578 praktic
ky řídil - s krátkou přestávkou až do své smrti 1599 - jeho tiskárnu. 
Stal se nejvýznamnějším organizátorem českého literárního života, 
vytvořil kolem sehe okruh humanisticky vzdělaných spolupracovní
ku. produkce jeho tiskárny >e vyznačovala pečlivým jazykovým zpra
cováním. velkým kulturním rozhledem, vysokou typografickou úrov
ní. Sám psal к některým tiskům předmluvy, které dávají nahlédnout 
do jeho kulturního programu. Jeho jediné vlastní dílo jc Kalendář



r.rli nakladatele 
Daniela Ulama 

z Veleslavína 
r knize 

C.eslY a putováni 
svatvrh proroku

a m )

historický' (1578. přepracováno 1590). Ve.svých překladech aplikoval 
na češtinu zásady latinského stylu, zvláště Ciceronova. V ícejazyčný
mi. abecedně a věcně uspořádanými jazykovými slovníky se zasloužil 
o kodifikaci humanistické češtiny. Pro jazyk knih z jeho tiskárny se 
v době národního obrození vžil pojem „veleslavínská čeština“ . Bvl re
prezentativní osobností české, měšťanské, humanismem ovlivněné 
kultury a poslední třetina K). století, do níž spadá jeho působení, sc 
někdv ne neprávem označu je jako ..doba veleslavínská“ .

V naukové próze má významné místo historiografie, genealogie, 
heraldika. Na konci 16. a na počátku 17. sloletí vznikly dějepisné 
práce Bartoloměje Paprockého z lllohol, původem Poláka, autora 
rozsáhlého a různorodého literárního díla, zčásti českého a zčásti 
polského: Zrcadlo slavného Margkrabslví moravského (1593). věno
vané moravským městům a moravské šlechtě. Diadocltos (1602), vě
novaný Čechám, a Stam hiicli slezský (1609), věnovaný Slezsku. V té
že době. asi od roku 1602. pracoval Václav Břežan na rozsáhlých 
dějinách rožmberského rodu (z jeho spisu se první tři díly v 18. sto
letí ztratily a jsou známv jen poslední dva, které obsahují životopisy 
\ iléma a Petra Voka).

Nejproslulejší dějepisné dílo období vrcholného humanismu však 
vzniklo téměř na jeho počátku: je jím Kronika česká Václava Hájka

eťraVef.
M . D . X C I I .
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z Li bočan (1541). Hájkovo dílo vzniklo v období vrcholného huuia- 
nisinu. ale svým pojetím sc hlásí к pozdně středověkému kronikář- 
ství. Hájek žil v době rozkvětu humanistické historiografie a nezů
stal jí nedotčen, není však humanisticky' historik: vyznával heslo 
humanistických historiku „Ad fontes!". ..Zpět к pramenůmi-1, ale 
kritické hodnocení pramenů mu bylo cizí a často jejich zpráv v dopl
ňoval vlastními kombinacemi. Hájkovu historickou autoritu zničila 
v 18. století osv ícenská kritika jeho ..pohádek a vvmvslú". Neohrozi
la však čtenářskou oblíbenost, kterou si jeho kniha udržela v širo
kých vrstvách až do národního obrození. Hájek za ni vděčí svému 
vypravěčskému umění: jeho kronika, vypisující české dějinv od báj
ného příchodu Cechů do nástupu Habsburků na český trůn (1526), 
je poutavým cpickým dílem. Těžili z ní význační humanisté, nesle
dovali ovšem při tom historiogralické záměry: opíral se o ni Dubra
vius ve své Historii (tedy v tendenčním didakticko-polilickéin spise) 
a bvla předlohou Campanovv ( ’.echie (tcd\ manifestačně vlastenecké 
básně). Pro novodobou českou literaturu od raného obrození po no- 
voromantismus poslední třetiny 19. století se Hájek stal nevysychají
cím zdrojem témat: čerpala z něho počínaje rukopisnými podvrhy, 
které posunovaly dějinv básnictví v národním jazyce hluboko do mi
nulosti - tzv. HiiLopisem leniloI'<‘<11orshým a zelenohorským (..objeve
nými" 1817 a 1818) a konče Juliem  Zeyerem.

Literární činnost Jednoty bratrské spadá dlouho především do 
dějin teologie, konkrétněji první a druhé reformace. Platí to o spi
sech Lukáše Pražského, který na přelomu 15. a 16. století vtiskl 
bratrskému bohosloví zhruba konečný ráz a přeměnil Jednotu /. ná
boženské společnosti ve skutečnou církev, platí to o polemických, 
apologetických a dogmatických spisech jeho žáka Jana Yugustv. \u- 
toritativní Vugusta stál v čele odpůrců vyššího vzdělání, s nimiž se 
dostal roku 1567 do vleklého, vposled však vítězného sporu Jan 
Blahoslav 1'ilipikou proti misomusům.

Blahoslav studoval ve \\ ittenbergu. ohnisku německé reformace, 
kde poznal I-litbérova pomocníka Filipa Mclanchthona. který se 
mu stal vzorem humanistického vzdělance, krátce pobyl též v Krá
lovci a Basileji. 1553 bvl v Přerově vysvěcen na kněze: poté ho cír
kev pověřovala prací na Aktech Jednoty bratrské (tj. souboru prame
nu к dějinám Jednoty) a diplomatickými posláními. 1557 bvl zvolen 
jedním z biskupů Jednoty. 1558 jejím písařem se sídlem v Ivanči
cích u Brna. které pak až do své smrti (1571) opouštěl jen zřídka.

Více než vlastní teologie zaměstnávala Blahoslava náboženská 
praxe. Jeho teologické spisy reagovaly na v nější, příležitostné podně-



ly a je příznačné, že některé z nieh jsou psány jako pastýřské listy. 
Nejvýznamnější Blahoslavovou teologickou i literární prací je Yorv 
záhon vnově (lo češtiny přeložený ( 156 i ). Protože neuměl dost řecký, 
nemohl dostát humanistickému požadavku pracovat přímo s prame- 
n\ (tj. v tomto případě překládat přímo z řečtiny) a proto se poučo
val o smyslu řeckého textu jednak ze soudobého vědeckého překla
du Nového zákona do latiny, který pořídil francouzský kalvínský 
teolog Théodore Bèze, jednak z oficiálního textu římské církve, tzv. 
Vulgáty, reformátory a humanisty kritizovaném: svým překladem 
navazoval na tradici biblických překladů, které vytvářely zvláštní 
biblický jazyk odlišný od jazyka běžně dorozumívacího, a měl na 
rmsli především bohoslužebnou funkci textu, zvlášť důležitou 
\ evangelických církvích. Jako kněz církve, u níž podstatnou část bo
hoslužby tvořilo kázání a zpěv duchovních písní v národním jazvce. 
zabýval se Blahoslav homiletikou a hudbou. Napsal praktickou ka
zatelskou příručku litin  concionaloruni. lo jest lady  kazatelův (d<b 
končenou asi 1570), stručné poučení o kazatelství obsahuje Xaučení 
mládencům li službě Kristu a církvi jeho se oddávajícím v Jednotě 
bratrské (tiskem posmrtně 1585), studentům teologie byla určena je
ho Gram atika česká (dokončená 1571). Jako učebnice liudbv pro 
zpěvákv. kteří, neznajíce latinsky, neměli přístup к hudební teorii, 
je pojata \lusica. lo jest Knížka zpěvákům náležité zprávy v sobě zaví
ra jící ( 1558. rozšířené vvdání 1569). lady  kazatelův spolu s přídav
ky ke Gram atice a Musice jsou původním českým zpracováním poeti
ky a rétoriky. Musica souvisela s přípravami nového bratrského 
kancionálu. Prostějovská synoda sice pověřila roku 1555 jeho redak
cí spolu s Blahoslaveni Jana děrného a Adama Sturma. ale hlavní tí
hu práce nesl Blahoslav sám. Jejím výsledkem bvl objemný kancio
nál. vytištěný z obavy před cenzurou 1561 v polských Samotulách 
severozápadně od Poznaně (odtud označovaný jako Kancionál šamo- 
tulský)', jeho druhé, upravené vvdání. vytištěné 1561 v nově zřízené 
bratrské tiskárně v Ivančicích (odtud Kancionál ivančický) - je typo- 
gralickv nejkrásněji upravený bratrský kancionál vůbec.

Blahoslavily překlad Nového zákona snad dal podnět к nejvý
znamnějšímu literárnímu činu. který z Jednoty bratrské vzešel: 
к překladu líib lí české, nazývané též Šestidílka (protože její první 
vydání vyšlo 1579-93 v šesti dílech) nebo obvykleji Kralická bible 
(protože vznikla a byla vytištěna v Kralicích u Náměště nad Osla
vou). Skupina překladatelů a biblických exegetů (tj. odborných vy
kladačů biblického textu), která na překladu pracovala - někdy na
zývaná „B ra tř i kraličtí" -, vycházela z kritického vydání bible (tzv.
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Antverpské polvglottv, 1569-72). Kralická bible je vrcholný projev 
bratrské literární činnosti a nejrozsáhlejší český humanistický pře- 
klad. V následujících stoletích měla vliv na novější překlady bible 
(včetně katolické Svatováclavské bible, která ji měla v 17. století na
hradit). u českých a slovenských evangelíků zůstala vzorem boho
služebného jazyka a trvale ovlivňovala - ba dodnes ovlivňuje - 
evangelické náboženské písemnictví.

Cleny Jednoty bratrské byli dva vynikající příslušníci moravské 
a české šlechty. Karel starší ze Žerotína a Václav Budovec z Budova. 
Oba sehráli významnou úlohu v soudobé politice: první z nich trval 
v době stavovského povstání proti panujícímu habsburskému rodu 
na neutralitě Moravy, po Bílé hoře se dostal do rozporného postave
ní mezi vítězi a poraženými a neradostný podzim života trávil větši
nou v dobrovolném exilu ve Vratislavi: druhý zaplatil účast na po
vstání svou vlastní hlavou v červnu 1621 na Staroměstském náměstí.

Rozsáhlá Zerotínova korespondence - latinská, česká, německá, 
francouzská a italská - evokuje pohnuté domácí i evropské dění 
v předvečer třicetileté války a v jejích počátcích: v tomto rámci dává



nahlédnout do politického působení, soukromého života i niterné
ho dramatu jedné z nejsložitějších, nejspornějších, nejzáhadnějších 
osobností českých dějin té dohv. Formu listu má i Žcrotínova -i polo- 
gia z roku 1606, která z obrany proti výtce, že „darv boží v sobě 
udušuje“ , když zůstává v politickém ústraní, přechází v ostrou kri
tiku veřejných poměrů; je to brilantní řečnické pojednání, pronik
nuté - stejně jako autorovy listy - důvěrnou znalostí římských kla
siků. zejména Cicerona a Tacita.

Budovee byl roku 1577 členem císařského poselstva к tureckému 
sultánu Muradovi III. a pětiletým pobytem v Cařihradu i studiem 
dostupných pramenů a literatury nabyl rozsáhlých znalostí islámu.
V roce 1611 vydal tiskem své stěžejní náboženské a politicko-histo- 
rické dílo: intialkorán , rozsáhlou polemiku s islámskou ideologií, 
jejíž nositelé - válečnický zdatní Turci - ohrožovali soudobou Fv- 
ropu. Intialkorán  dává nahlédnout do myšlenkové výzbroje vůdců 
stavovského povstání, v níž dědictví českého pokusu o nápravu círk
ve a společnosti doplňují podněty evropské reformace. Budovcova 
polemika s islámem napodobuje úsilí sv. Augustina, který pod do
jmem dobvtí Říma Yisigóty napsal na počátku 5. století spis D r rivi- 
late D ri (O obci bozi). Je  pokusem usoustavnit hodnoty evropské ci
vilizace. Budovee myslel i psal těžkopádně, klopotně: jeho myšlení 
jc však podbarveno vášnivým přesvědčením a jeho sloh díky tomu 
místy nabývá rudimentární výraznosti.

(Jasové dění glosují Paměti kutnohorského měšťana Mikuláše 
Dačického z Heslová, \utor, jehož předchozí život vyplňovaly výtrž
nosti a soudní spory, na nich začal pracovat v roce 1610 na prahu 
stáří, s jehož příchodem v sobě našel životní vážnost, a pokračoval 
v jejich psaní až do své smrti v roce 1626; použil v nich svých vlast
ních zápisků i zápisků svých předků a časově obsáhl více než jedno 
století. S Pamětmi úzce souvisí básnická sbírka Prost'.opravda, kte
rou uspořádal v roce 1620.

Zatímco Dačieký \ Prostopravdř - jen sporadicky odrážející ne
vázanost jeho mladších let - stíhá spolu s kutnohorskou společností 
satirou římskou církev a její duchovní, jeho současník Simon Lom
nický z Budce věnoval své rozsáhlé a mnohostranné dílo povznese
ní křesťanské mravnosti v katolickém duchu. Lomnický psal du
chovní písně, veršované brv se zpěvy, jimiž navazoval na středověké 
velikonoční drama, české i latinské příležitostné básně a především 
mravně výchovné spisy, do nichž vkládal příběhy ze středověkých 
kazatelských příruček a exemplovýeh sbírek: jsou to Kupidot a stře
la (1500). Prjcha života (1615). Tobolka zlatá (1615) aj.
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Šimon Lomnický z Budce oživoval tradici středověkých veliko
nočních her; Pavel Kyrmezer, původem Slovák, rektor školy a měst
ský písař ve Strážnici, později utrakvistický farář v Těšíně, Bořilo- 
vě, Uherském Ostrohu, nakonec děkan v l'horském Brodě, skládal 
v Lutherově duchu veršovaná biblická dramata: jsou to Komedie 
česká o bohatci a lazarovi (1566), Komedia norci o vdově (1573). Ko- 
media o Tobiášovi (1581). Významnou součástí dobové dramatické 
produkce jsou též morality Tobiáše Mouřenína z Litomyšle.

Mezi pólem naukové a zábavné prózy se pohybuje dobová cesto
pisná literatura: vylíčení cesty do Palestiny od matematika a astro
noma Oldřicha Prefáta z Vlkanova (1563), jiné od vzdělaného dvo
řana, diplomata a hudebníka Kryštofa Haranta /. Polžic (1608). 
vylíčení cest do Rakouska, l  her. Bavorska, Švábska a Itálie od po
tomka starobylého panského rodu Bedřicha z Doni na (po 1608. tis
kem nevydané) a další.

Součástí bohaté knižní produkce 16. století je zábavná próza. Vy
víjí se dvojím směrem: jednak к měšťanské mravokárné literatuře, 
která navazuje na středověká exempla. jednak к zábavnému vyprá
vění (většinou cizího, středověkého původu) а к rozprávkovým cyk
lům. Příkladem prvního vývojového typu jc Masopust (1580) Vav
řince Lcandra Rvačovského; charakteristickými projevy druhého 
jsou například Tortunatus, dobrodružná, pohádkově fantastická po
vídka německého původu (vydaná tiskem v druhé polovině 16. sto
letí), Historia o životu doktora Jan a  Fausta, přeložená z němčiny 
humanistickým literátem Martinem Carchesiem (vydaná 1611), 
a rozprávky o dvorském šaškovi krále Jiřího  z Poděbrad známé pod 
názvem Historie o bratru Jano vi Palečkovi (dochovaly se rukopisně 
a v tiscích ze 16. a 17. století).
I. I T E R A T  I R  \ :

Vurcl |rcd.| 197ti: lllobil-IVlm 1992: Havránek 1936; Kopecký 1962b; Kolár 
1981: Beneš 1993: Molnár 1982: Škarku 1959a. 1986: I90n.: Bohatcova—Míchá- 
lek-IVřírková-Šlosar in Iwas 1997: Rejchrto\á 1982. 1984. 1989: IVlríi-IVažák 
1955: IVtrii 1958: Pražák 1958: Voit 1991: Osnaková-Michalcová 1968: Petrů 
1982: Kolár I960.
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13 . K A P IT O L A  

Evangelické baroko

I. POJ KM IM ROKA
Zatímco pojem renesance «Icl'inoval s trvale platným významem 

historik kultury, pojem baroka uvedl do moderního vědeckého 
myšlení historik výtvarného umění. Bvl jím  švýcarský učenec Hein
rich Wölfflin; svými knihami Renaissance und Marode (Renesance 
a baroko. 1!Ш8) a Runstgesdiichtliche Grundbegriffe (Základní po
jm y dějin uměni. 1915) aplikoval též poprvé pojem baroka na litera
turu konce lů. a následujícího 17. století. V první z těchto knih 
Wölfflin demonstroval rozdíl mezi renesancí a barokem - definova
ný jako rozdíl mezi převahou jasného nazírání a dominantní úlo
hou citovosti - na dvojici děl velkých italských básníků: na Ariosto- 
vě Zuřivém Rolandovi (1532) a Tassově Osvobozeném Jeruzalému 
(1575); v druhé práci vymezil rozdíl mezi renesančním a barokním 
stylem sérií protikladných znaků: lineárnost - malebnost, plošnost
- hloubka, uzavřená lorma - otevřená forma, rozmanitost detailů — 
jednotnost celku, absolutní jasnost předmětnosti - relativní jasnost 
předmětnosti. Baroko není podle Wölfflina ani úpadek renesance, 
ani její rozvinutí: je to samostatná umělecká epocha.

Wölfflin měl nesmírný vliv na rozmach studia barokní literatury, 
který začal po první světově válce v Německu, především na badate
le. kteří se zabývali problémem barokního stylu (Fritz Strich aj.).
V téže době začal německý filozof Arthur Hübscher publikoval prá
ce. v nichž propracovával jinou metodu poznání baroka: pojetí ba
roka jako projevu „anliteliekého životního pocitu". Doslova lavinu 
literárněhistoriekýeh prací o německém baroku spustila monogra
fie Deutsche Rarockdichtunp (Xěmecké barokní básnictví. 1924) od 
Herberta Cvsarze. profesora pražské německé univerzity, a z Ně
mecka se zájem o literární baroko šířil do jiných evropských zemí 
(nejpozději, teprve od padesátých let. začali s pojmem baroka pra
covat Francouzi). České literární baroko začalo být objevováno od 
třicátých lot. Barokistické bádání, jemuž se věnovali vynikající 
učenci i nadšení samoukové, bylo - sieo zákonitě, ale к svému ne-
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prospěchu - poznamenáno katolicky obrannou tendencí, snahou 
rehabilitovat pobělohorskou „dobu temna“  (první kapitola skvělé
ho souboru statí Josefa Yašiei (leské literární baroko z roku 19.48 
má příznačný nadpis „Zábleskv z temna“ ). l*o roce 1918 bylo u nás 
studium barokní literatury nadlouho potlačeno a trvale oklestěno. 
Oživeny zájem o baroko s schon přineslo krátké politické uvolnění 
v roce 1968; na rozmach barokistiekveh studií třicátých až čtyřicá
tých let však začínáme po této epizodě navazovat teprve dnes.

Baroko bývá definováno dvojím způsobem: bud v kategoriích 
stylu, nebo v kategoriích idejí. Pokusy definovat baroko čistě stvlis- 
tickými kategoriemi (jako jsou oblíbené figury: paradox, hyperbola, 
antitezc) opakovaně neobstály před kritikou: vždy znovu se ukáza
lo. že tytéž stylové znaky se ve velkém množství vyskytují v téměř 
každé epoše. To vedlo к přesvědčení, že stylistické kategorie mají 
pro definici baroka smysl jen tehdy, jsou-li projevem „barokní du
še“ . Dlouhá řada německých literárních historiků rozváděla lliib- 
scherovu formuli „antitetický životní pocit baroka“ . Ale antitetické 
jevy. které se mnohým jcvilv jako barokní, lze stejně dobře najít na
př. v pozdním středověku, ba dokonce je lze pokládat za obecně 
křesťanské paradoxy víry. Kxistuje dlouhá řada obecných definic 
„podstaty baroka“ : „antitetický životní pocit“  (Arthur Hübscher), 
..přiblížení se Bohu skrze tento svět“  (Zdeněk kalista), „krize poci
tu životní jistoty“  (Václav Černý) aj. Tvto výroky jsou samy o sobě 
pravdivé, nebot postihují rysy. jimiž se evropské literatury 17. stole
tí skutečně vyznačují: mají však ten nedostatek, že je lze vztáhnout 
také na jiná období, než je baroko. Nejplodnější metodou studia li
terárního baroka se stále víc jeví rozbor, který spojuje stylistické 
a ideové kategorie (k léto metodě směřoval už německý literární 
historik l ’rilz Strich a po něm ji propracovávali jiní).

Pojem baroka nevytlačily jiné - domněle přesnější, jednoznač
nější. stabilnější - pojmy, o nichž v posledním půlstoletí uvažovali 
badatelé zvučných jmen. Přes jeho nedostatky jsme díky němu s to 
popsat literárněhistorické celky, klcré bychom jinak popsat neumě
li. Vmcrický literární historik Boy Danieils to vystihl názorným při
rovnáním: díky pojmu baroka není 17. století v evropských literatu
rách „mozaikov ité jako balíček zamíchaných karet“ .

L I T E  К \TI R \ :
Wellok l% 3 ; Slromšík | 1995]; O rný 1950; Tschižovvskij 1956.



2. L I T E R Á R N Í  V Ý V O J  V D O B Ě  B A R O K N Í ;  
E V A N G E L I C K É  B A R O K O .  K A T O L IC K É  B A R O K O

Politické důsledky, jež měla porážka stavovského povstání na B í
lé hoře, bezprostředné zasáhly do literárního vývoje. Konfiskace 
majetku, kterou byli postiženi stoupenci protihabsburské opozice, 
a rekatolizace, jež měla za následek nucené vystěhování evangelic
ké řlecbh a evangelického měšťanstva, násilně rozdělily ěeskou lite
raturu na dvě části a deformovaly její publikum: česká pobělohor
ská I iteratura má dvě větve - jednu domácí, katolickou, druhou 
emigrantskou, evangelickou - a v Čechách 17. století není na rozdíl 
od jiných zemí součástí literárního publika šlechta, šlechtický dvůr. 
Roku 1670 umírá v Vmsterodamu Jan  \mos Komenský, nejvčtší 
osobnost české literární emigrace, a v následujících desetiletích 
udržují česky psanou cmigrantskou literaturu při životě stále víc již 
jen ryze praktické náboženské potřeby malých evangelických ko
munit. žijících ve stísněných kulturních poměrech. Zhruba v téže 
době anebo o nemnoho dřív - od poloviny 17. století - začíná na
proti tomu literární rozkvět na domácí půdě.

První náznaky barokního slohu se objevují v české literatuře už 
před Bílou horou, především v raných dílech Komenského. Bvl vyslo
ven předpoklad, že nebýt pobělohorského politického vývoje, bylo by 
sc u nás, tak jako u jiných národů západní Evropy, rozvinulo zcela 
přirozeně barokní písemnictví, které by bylo nábožensky rozrůzněno 
do dvou proudů, evangelického a katolického, ale jako literární jev - 
literární epocha - by bylo výslednicí společného vývoje a vyznačovalo 
by se společnými rysy. Tento předpoklad je velmi pravděpodobný, ale 
je to jen předpoklad. Realitou českých literárních dějin 17. století je 
literární činnost evangelické emigrace, jejíž tvořivé síly ochabují po 
prvním půlstoletí, a domácí katolická barokní literatura, která má 
i v době svého největšího rozkvětu typické rysy nerozvinutosti, dobře 
patrné, srovnáváme-li ji se sousední literaturou německou a s barok
ní literaturou v jiných evropských zemích. Převážnou část české ba
rokní poezie tvoří kancionály, tj. soubory duchovních písní určené 
především pro zpěv v kostele, převážnou část české barokní prózy 
tvoří postily, tj. soubory kázání, převážnou část domácí dramatické 
produkce tvoří latinské školní hry. V českém barokním básnictví ná
padné chybí příležitostná poezie, artistní poezie, psaná i čtená jako 
intelektuální a formální hra, a skoro úplně i formálně propracovaná 
poezie reflexivní: v české barokní próze chybí román; v dramatické 
produkci chvílí tragédie a tragikomedie. Řečeno obecněji: v české ba
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rok ní literatuře chybějí žánrv spjaté s dvorským, šlechtickým a patri- 
eijsko-měšťanským prostředím.

\ básnické češtině 17. století lze vysledovat dvě tendence: první, 
spjatá s humanistickou tradicí, uvádí do básnického slovníku 
množství synonym, antitezí a složitých metafor; druhá, spjatá 
s mluveným jazykem, obohacuje básnický slovník lidovými obraty, 
zdůrazňuje zvukovou stránku verše, tíhne к citovosti, ke zdrobněli- 
nám, к prosté přírodní metaforice. Soustavný popis spisovného ja- 
zvka 17. století dosud nemáme. S výjimkou jednotlivých autorů - 
zvi. Komenského - také dosud není podrobně prozkoumána česko- 
-německo-latinská trojjazyčnost tehdejšího literárního prostředí.

U T K H  \ T H t  \ :
IVkař 1921: Kalisla 1911: Ornv 1961. 1996: 261n.: Škarka 1986: I90n.: 

Havránek 19.56: Trosl 1965; IVtrň 1992: Stronišík 1199j|.

3. K V A . N C K U C K É  B A R O K O
Největší osobností evangelického literárního baroka je Jan  Vmos 

Komenský. Prožil pohnutý život. Narodil se roku 1592 v Nivnici 
u Uherského Brodu v měšťanské bratrské rodině, předčasně osiřel 
a žil u příbuzných ve Strážnici; šestnáctiletý přišel na latinskou bra
trskou školu v Přerově, 1611-14 studoval na akademii v německém 
Hcrbornu a na univerzitě v Heidelbergu. 1611 se stal správčími pře
rovské školy, 1616 byl ordinován na kněze, 1618 jmenován správ
cem německého bratrského sboru ve l ulnekii a jeho školy. Na jaře
1621 obsadilo I ulnek neapolské vojsko v habsburských službách: 
Komenský se skrývá před pronásledováním nejprve na Moravě, po
tom v Cechách na brandýském panství Karla staršího ze Zerotína,
1622 ztrácí za morové epidemie manželku a obě děti, 162 I uzavírá 
v Brandýse nad Orlicí druhé manželství s dcerou bratrského bisku
pa Jana Cyrilla. 1628 odchází s rodinou do polského Lešna a celý 
svůj další život tráví v exilu: v l.ešnč. kde vyučuje na bratrském 
gymnáziu a kde jo 1632 zvolen bratrským seniorem (starším), tj. 
jedním z kazatelů, jimž byla v Jednotě bratrské svěřována správní 
funkce podobná funkci biskupské (1628-41); v \nglii. kde má na 
pozvání parlamentu připravit návrh na organizaci vědy a školství 
( 1641-42); ve Svédsku, od něhož si slibuje osvobození českých zemí 
od habsburské vlády, kde však dochází většího uznání jako autor ja
zykových učebnic než jako politik ( 1642-48); znovu v l.ešnč. kde 
v srpnu 1648 ztrácí druhou manželku a v říjnu téhož roku prožívá 
zklamání z Vestfálského míru, jímž jsou politické a náboženské po-
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iněry ve střední Kvropě upraveny ke stavu z ruku 1624 (během své
ho druhého pobytu v l.ešně v letech 1648-50 postupně přejímá 
hlavní odpovědnost za rozptýlené zbvtkv Jednoty bratrské a 1640 
uzavírá \ Toru ni třetí sňatek); ve výohodouherském Blatném Poto- 
ku (Sárospatak) na panství knížete Zikmunda Rákóoziho, kaní j<‘ 
pozván jako reformátor sedmihradského školství, kde však zároveň 
vkládá do svého hostitele velké politické naděje jako do člena švétl- 
sko-nizozemské protihabsburské koalice (1650-51); opět v Lešně. 
kde za švédsko-polské válkv. když je město vypáleno katolickými 
sedláky, přichází o majetek, knihovnu a rukopisy chystaných dél 
(1654-56); a konečně v \msterodamu. kde až do posledních měsí
ců života pracuje na svých spisech, stará se o potřeby své církve, 
a nevzdávají' se naděje na revizi politických a náboženských pomě
ru ve vlasti, opětovné vstupuje do politického života (1656-70).

Komenský dosáhl úspěchlí jako autor jazykových učebnic, teore
tických spisů o výchově a reformátor školství; své didaktické příruč
ky i svoji praktickou činnost učitele a organizátora školní výchovy 
však chápal jen jako část většího úkolu. Byl pedagog, bvl teolog 
a náboženský polemik, bvl tvůrce pokusu o filozofickou soustavu, 
bvl politik a politický publicista, bvl spisovatel a básník; stále však 
překračoval hranice těchto oboru snem o přestavbě světa, o vše
obecném osvícení národů, o „nápravě lidských věcí".

Psal česky a latinsky, ale původně chtěl psát jen česky: ..Prohlašu
ji. že jsem nikdy neměl v úmyslu latinsky psát. natož vydávat.“  zdů
razňuji'ještě na sklonku života v jednom svém dopise. „Brzo v mlá
dí,“  pokračuje, „pojala mne touha, abych jen pro svůj národ skládal 
knihy v mateřštině a tím jemu prospěl, a tato touha mne neopustila 
po celých padesát let; jen vnější okolnosti mne přiměly к jiným pra
cím.“  II měl německy a některé jeho spisy v všiv v německých překla
dech: nedá se však bezpečně určit, do jaké míry se na těchto překla
dech podílel a co (kromě ncčetnýeh dopisů) sám německy napsal.

Na sklonku života charakterizoval sám sehe jako „muže touhy*1. 
Pojmenoval tak hnací sílu nadlidské pracovitosti, jíž vzdoroval 
osobním tragédiím i společenské katastrofě třicetileté války. I ž za 
studií v llerhornu začal shromažďovat materiál pro velký česko-la- 
tinský slovník a ještě ve vlasti zahájil práci na všeobecné a biblické 
encyklopedii; rukopis prvních dvou děl, ještě po celých desetiletích 
nedokončených, shořel 1656 v Lešně. třetí z nich dokončil autor 
v skromnější podobě, než původně zamýšlel, jako výbor z Kralické  
bible a vvdal je tiskem v \msterodamu o dvě léta později. Pedago
gickou slávu Komenského, „učitele národů“ , založily učebnice lati-
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ny <i moderních jazyků: Junua linpiarum  resernta {Hránu jazyku 
otevřená, 1631) a obrázkový Orbis sensuulium pictus (Svět v obra
zech. 1658): jeho sebrané vychovatelské spisv (Opera didactica om
nia. 1657) mají rozsah téměř 1200 lískových stran. V ětvřicátých le
tech se Komenský začal obírat velkoryse rozvrženým dílem, 
k němuž všecka jeho literární činnost směřovala: zamýšlel mu dát 
název l)e  rerum humanarum emendatione consullatio calholica 
(Všeobecná porada o nápravě věcí lidských) a mělo být nástrojem 
božího plánu obnovy světa. Toto vševědné (pansofické) a vše náprav
né dílo nikdy nedokončil. Tiskem z něho vyšly, zčásti za autorova 
života, zčásti posmrtně, jen jednotlivé části (poslední ještě 1702) 
a později upadlo \ zapomenutí - jeho rukopis objevil roku 19.35 
v knihovně sirotčince v Halle jiný velký emigrant, ukrajinský l'ili>- 
zof a historik slovanských literatur Dmytrij Cyževskij. kterého vy
hnala z vlasti ruská Říjnová revoluce.

Do vlastních literárních dějin patří Komenský spisy, kterým dal li- 
terární historik Xntonín Skarka, jeden z jeho předních znalců, sou
hrnný název „díla slovesného umělce“ . V mládí Komenský pojal spo
lu s plánem na povznesení české vědy záměr obrodit české básnictví 
časoměrnou prozódií odvozenou z klasické římské poezie. Svoji pro- 
zodickou teorii formuloval kolem roku 1620 v nevydaném pojednání
O poezi české: mělo být zřejmě úvodem k časoměrnémii přebásnění



biblických žalmu, na němž pracoval, .stíhán životními pohromami, 
těsno po Bílé liořo. Přebásnění žalmu nikdy nedokončil, dokončil 
však. již \ Lešně, časoměrné přebásnění tzv. Katonových disticli. pro
slulé sbírky didaktických dvojverší pocházející z .3.-1. století a od 
středověku šířené buď pod jménem římského státníka Marka Porcia 
Catona staršího, nebo blíže neznámého Dionysia Catona.

'  i lobělohorské životní nejistoty vznikla řada tzv. útěšných spisu, 
jimiž sc Komenský v nejistotách, pochybnostech i zoufalství utvrzo
val ve víře, že ostnh lidí řídí liúh a že o nich spravedlivě rozhoduje. 
Nejvýznamnější z těchto spisů jc Truchlivý (první díl 1623, druhý 
díl 162 I) a Labyrint světa a ráj srdce (dokončený 1623 a vydaný 
1631). Téma Truchlivého ohlašuje podtitul spisu: „Sm utné a teskli- 
vé člověka křesťanského nad žalostnými vlasti a církve bídami naří
kání": formou dialogu mezi Truchlivým (jehož ústy mluví autor). 
Rozumem, Vírou a Kristem v něm Komenský hledá východisko 
z bolesti a duševního zmatku. Obsahem první části Labyrintu je 
cesta poutníka (v jehož postavě se opět skrývá autor) po městě, kte
ré je alegorií světa; poznávaje svět. propadá poutník zoufalství, 
z něhož se v druhé části Labyrintu zachraňuje návratem do vlastní
ho srdce, kam ho zavolá boží hlas. К těmto dvěma dílům se Komen
ský vracel celý život: o čtvrtstoletí později, zklamán Vestfálským mí
rem. napsal třetí díl Truchlivého (1651) a deset let nato к němu 
připojil ještě čtvrtý díl s titulem Sm utný lilas ( 1660). Labyrint má 
tři postupně rozšiřované a vždv znovu stylisticky upravované verze 
(první, rukopisnou, kterou Komenský dokončil v Brandýse nad Or
licí a věnoval ji svému ochránci Karlu staršímu ze Zerotína: dru
hou. vvdanou tiskem 1631 v saském Perně: třetí, vydanou 1663 
v Amsterodamu). Ještě před odchodem z vlasti přibylo к Truchlivé
mu a Labyrintu filozoficko-teologické pojednání Centrum securitatis
- Hlubina bezpečnosti (napsané kolem 1625, ale poprvé vydané 
teprve v Lešně 1633). \ Lešně, v téže době a z téže nálady jako třetí 
díl Truchlivého, vznikl Kšaft um írající matky. Jednoty bratrské 
(1650), pastýřský list. v němž Komenský, přesvědčený o neodvrat
ném zániku Jednotv. nechává svoji církev promlouvat jako umírají
cí matku, která se loučí s pozůstalými a zanechává jim  svou závěť.

Vedle prozaických spisu psal Komenský od mládí tu a tam české 
i latinské příležitostné básně; jeho básnický význam však leží jinde: 
v duchovní písni, které se začal soustavně věnoval v třicátých až 
čtyřicátých letech, když sc ujal úkolu uspořádal nový bratrský kan
cionál. Politická nejistota, jiné pracovní závazky a životní pohromy 
oddálily dokončení tohoto úkolu do klidnějšího období, jímž bvl
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poslední pobyt Komenského v Nizozemí. Kancionál, vydaný roku 
1659 v Amsterodamu, obsahuje 150 žalmů v přebásnění bratrského 
kněze Jiř íka  Strejce (poprvé vydaného 1587). 310 písní převzatých 
ze starší bratrské tvorby a 146 nových písní, z nichž 135 - tedy více 
než pětinu celku - Komenský bud přebásnil, nebo sám složil. \ Úst
ními písněmi Komenského proniká do Kancionálu básnické baroko 
a některé z nich patří k jeho vynikajícím projevům.

Komenský stojí myšlenkově i literárně na rozhraní dvou epoch. 
Filozoficky vycházel z renesance, ale myšlenkový úkol, který si 
kladl, má charakteristické rysy doby barokní: pro Komenského ne
ní příznačné individualistické stanovisko renesance, nýbrž univer- 
zalismus baroka. Jako spisovatel a básník Komenský navazuje na 
humanismus, ale do jeho prozaických a básnických děl proniká 
s různou silou a v různé míře barokní představivost a barokní styl. 
Pro představivost Truchlivého. Labyrintu a ('.entra securitatis je pří
značný prožitek světa jako místa neustálého neklidu, vířivého pohy
bu, groteskního hemžení, života jako bloudění, divadla, snu; proti
kladem nejistého pozemského bytí je Bůh, který řídí kosmický 
orloj, je „hlubinou bezpečnosti“ , „přístavem“ , „kotvou“ , „bezpeč
ným hradem“ , do něhož člověk vchází branou smrti. Pro styl těchto 
děl jsou příznačné ucelené řady slov, které obměňuji různé mož
nosti slovního, rytmického a zvukového uspořádání. V písních, jež 
Komenský složil pro Kancionál, se objevuje citová a smyslová expre- 
sivnost, jakou starší bratrská duchovní píseň neznala, a spolu s ni
mi umělý slovosled, složitá sloka, nezvyklé rýmv. To vše nacházíme 
už v humanistické próze a poezii, ale jen jako jednotlivé prvky.
I Komenského se z roztroušených prvků stává ucelené básnické 
nazírání a ucelený literární styl.

Komenský zastiňuje jiné literárně činné příslušníky pobělohor
ské evangelické emigrace, roztroušené v Německu, Polsku a Hor
ních l hrách (tj. na dnešním Slovensku). Byli mezi nimi vynikající 
vzdělanci různých evangelických konfesí jako luterán Pavel Skála 
ze /hoře a novoutrakvista Pavel Stránský. Jejich díly doznívá v emi
graci tradice humanistického dějepiseetví. Skála, který opustil Ce
chy v průvodu „zimního krále“  Fridricha Falckého a usadil se 
v saském Freibergu, napsal obrovitou Historii církevní, která je dů
ležitým pramenem pro poznání poměrů před Bílou horou. Zatímco 
toto desetisvazkové dílo zůstalo v rukopise, došel značného věhlasu 
hutný latinský spis o českém království od Pavla Stránského, který 
se usadil jako profesor na latinském gymnáziu v Toruni: jeho Ke.s- 
publica Hojema (O  státě českém, 1634) vyšla v nizozemském Leyde-



Jan l/nos Komenský 
re svých šedesáti letech, 

pra rděpodohně rytina 
Václava Huilant. 1652

nu ve sbírce pojednání o evropských státech, kterou vydávala nakla
datelská firma bratří Elzevirů.

I)»  Slezska a odtud do Horních l  her emigroval z Valašského Me
ziříčí luteránský kněz J iř í  Třanovský. Třanovský psal latinské ódy. 
které po odchodu z vlasti souborně vydal tiskem (1629): nesou se 
v duchu bojovné reformace a jejich rétorický, patetický, archaizují
cí st\l je zřetelně barokní. Do literárních (a obecněji: kulturních) 
dějin se však Třanovský zapsal českým kancionálem Cithura sancto- 
runt. který vvdal tiskem roku 1636 \ Levoči. Byl to - pro slovenské 
kulturní prostředí - čin nesmírného dosahu. Písně, které Třanov
ský zčásti sám složil, zčásti přeložil, upravil a přejal do svého kanci
onálu, zpíval v generace slovenských evangelíků; pro téměř všechny 
slovenské nekatolické spisovatele byly prvním setkáním s poezií. 
Citharu sanctorum se stala nej častěji vydávaným kancionálem slo
venských evangelíků, kteří ani po odluce slovenštiny od češtiny, 
provedené roku 1844 pod vedením Ludevíta Stúra. neopustili v cír
kevním životě „b ib ličtinu“  (tj. jazyk Kralické bible), a na Slovensku 
se jí užívá dodnes.

I . ITI .K \Tl H V:
Škurka 1959b, 1968. 1974. 198(>; Trost 197(1; ÏWhiÿ.cwskij 1972; Molnár 

1987; Yilikovský 19.40; l.udvíkovskv 1936.
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Chccme-li vyznačil orientačními bodv vývoj katolické barokní 

poezie, vystačíme téměř s názvy a (laty vydání nejvvznamnčjších 
kancionálů. 1601 vyšel v Olomouci Kancionál sestavený Janem Ro- 
zenplutem, proboštem augustiniánského klášlera ve Šternberku: 
většina písní, které obsahuje, jak přejatých a upravených, lak no
vých. jež Rozen plut sám složil, tkví v humanistické poetice, ale 
v některých sc již objevují náznaky barokního slohu. 1622 vyšly, 
opět v Olomouci, Písně kaíholické kněze Jiříka  Ulohovského: jejich 
uspořádání navazuje na Rozenplutúv kancionál (lllohovskv z něho 
přejal přes polovinu písní, které ve svém zpěvníku otiskl) a jejich 
poetika je též z větší části tradiční: v několika písních - zejména 
\ středověkých latinských textech přebásněných neznámými spolu
pracovníky Ulohovského - sc nicméně již hlásí básnické baroko vý
razněji než o dvě desetiletí předtím u Rozenpluta.

Později než tyto dva zpěvníky určené pro olomouckou arcidiecézi 
začínají vycházet katolické kancionály v Cechách. 1631 vyšel Kancio
nál, který bez uvedení jména pořadatele vytiskl pražský tiskař Pavel 
Sessius. 1612 vyšel Český dekakord, v podstatě přetisk kancionálu 
Sessiova. 1617 začal vydávat své soubory duchovních písní jindřicho
hradecký měšťan Adam Michna z Otradovic: 1617 Českou marián
skou muziku, 1653 Loutnu českou (na rozdíl od předchozí i následují
cí sbírky nikoli kancionál, nýbrž básnickou a hudební svitu určenou 
к soubornému provedení), 1661 Sratoroční muziku: Mich novými sou
bory vstupuje do české katolické poezie jakoby naráz baroko v plném 
rozkvětu. 1658 vydal jezuita Fridrich Bridel soubor vánočních písní 
Jesličky. 1665 vyšel Zdoroslacíček Bridelova řádového spolubratra Fe
lixe Kadlinského. překlad souboru písní, jímž sc proslavil německý 
jezuita Friedrich Spec (Tnitznachtigall, 1610). \a Kadlinského nava
zoval soubory mariánských písní kanovník a později probošt svatovít
ské kapituly Jan Ignác Dlouhoveský ( Iger Heriedictionis - Požehnané 
pole. 1670. Zdoroslavíček na poli požehnaném, 1671. Hrdlička staro- 
holeslarská boží matička, 1673 aj.).



Počínaj«' osmdesátými letv začíná byl v české kancionálové pro
dukci patrná tendence к vytváření monumentálních souborů. Za
tímco Michna, Bridel. Kadlinský a Dlouhoveský vydávali své práce
- původní písně a překlady - ve sbírkách, v nichž se zračí jejich 
tvůrčí osobnosti, nové kancionály jsou jednolitá, kolektivní díla zá
měrně stírající individuální rysy anonymních autorů jednotlivých 
textů. 1683 vyšel kancionál česl,Ý. který uspořádal jezuita Václav 
Matěj Stever, jeden z překladatelů tzv. Svatováclavské bible (přelo
žil Nový zákon, samostatně vydaný K>77). Steyerův Kancionál český 
ovlivnil všechny barokní kancionály, které vyšly po něm: jsou to 
především Slaříček rájský' (1719) Jana Josefa Božami a Citara Moré-
lio zákona (\727) Mitonína Koniáše. Výjimkou mezi nimi je jen mo
numentálně pojatá, ale svou neutříděností a tím nepřehledností bi
zarní Capella regia mnsicalis - Kaple královská zpět n í a muzikální 
(169-1) varhaníka a dirigenta Václava llolana Rovcnského, muže 
velkých plánů, a zároveň podivínského tuláka neschopného sou
středěné práce.

Nejvýraznějšími zjevv české barokní poezie jsou dvě rozdílné 
básnické osobnosti: \ilani Michna z Otradovic a Fridrich Bridel. 
Michna, zámožný jindřichohradecký měšťan, varhaník a hudební 
skladatel, vytvořil rozsáhlé básnické dílo, které se jeví na pozadí 
předchozího literárního vývoje překvapivě nové. Michnův životopis 
známe jen kuse, víme však, že studoval na jindřichohradecké jo  
zuitské koleji. To vysvětluje jezuitskou inspiraci jeho písní, jejich 
psychologismus: kult mučedníků a světců, apoteózu aktivity a vůle. 
Svou podstatou je Michna lyrik: jak napsal v slavném eseji o literár
ním baroku F. X. Salda, Ivrik „stále proudnv' a živý. stále se ohrožu
jíc í“ . Nejčastějším tématem obou jeho kancionálů (České m arián
ské muziky a Svatoroční muziky) je duchovní láska v několika 
podobách: v podobě něhy к dětskému Ježíškovi, v podobě lásky 
Panny Marie ke Kristu, v podobě mariánského kultu. \ podobě tou
hy lidské duše po Bohu: třináct písní Loutny české tvoří celek vysta
věný na dvojím motivu mystického sňatku: jednak Panny Marie 
s Bohem Otcem, jednak lidské duše s Kristem. Michna byl zasažen 
vlivem Terezie z \vilv. španělské mysticky 16. století, jejíž spisy 
pravděpodobně poznal prostřednictvím jezuitů, a františkánskou 
mystikou, která měla domácí tradici sahající hluboko do středově
ku. Ač se na jedné straně obracel к nailsmyslnému světu a na dru
hé podbarvoval své verše antickými reminiscencemi, zůstával svou 
obrazností zakořeněn ve smyslové skutečnosti českého venkova. Je 
ho poezii to dává podmanivě důvěrný ráz.
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lilain Miclina 
z Olrndovic: 
Česká mariánská 
muzika ( 1617)

Bridel. od osmnácti Ici člen jezuitského řádu. vyučoval po studi
ích rétoriku a poetiku, řídil jezuitskou tiskárno v pražském Kle
mentinu a posléze působil patnáct let jako misionář, hlavně na Čá
slavsko, zachovávaje nejpřísnější askezi a těše se oblibě ve všech 
společenských vrstvách, s nimiž přicházel do styku: zemřel roku 
1680 na mor. kterým sc nakazil za epidemie v Kutné Hoře při ošet
řování nemocných, \ydal bezmála tři desítky knih, většinou překla
dy a kompilace cizích prací, především katechetických (tj. nábožen
sky vzdělavatelných). Některá Bridelova díla jsou napsána tzv. 
prosimetrem (tj. literárním útvarem. \ němž se střídá próza s verši) 
a některé Bridelovv básnické projevy jsou součástí prozaických spi
sů, které tvoří převážnou část jeho literární pozůstalosti. Kromě 
duchovních písní, veršovaného katechismu a veršovaných modliteb
- prací s konkrétním praktickým určením - zasáhl Bridel do poe
zie především veršovanými meditacemi, zejména rozsáhlou básní 
Co Bůh 'i ČlověkУ (1659). Navázal j í  na tradici literárních děl. bás
nických i prozaických, o „pohrdání světem“ , která byla v evrop
ských literaturách trvale živá od 12. století. Tak jako líbezné du
chovní písně Miehnovv nemá ani tato báseň obdoby v předchozím 
českém literárním vývoji. Hozvíjí velkolepý řetěz metafor nicoty člo
věka tváří v tvář Bohu a jak myšlenkovou hloubkou, lak hýřivou



obrazností je souměřitelná s díly velkého německého lyrika Vndrea- 
se Cryphia a anglických „metafyzických“  básníků, jako byl John 
Donne. Prostá veršová stavba a básnický jazyk blízký hovorové řeči, 
nevytříbený literární tradicí (jinak řečeno: nerozrůzněný funkční
mi styly podmíněnými existencí sociálně diferencovaného publika), 
spojují na druhé straně Bridelovu báseň Co Bůh? Člověk? s větši
nou české básnické produkce 17. století, která - Michnovo dílo ne
vyjímaje - atii ve svých vrcholných projevech neztrácí rustikální, 
venkovský, lidový ráz.

Samostatný směr v českém barokním básnictví se pokusil založit 
filolog a teoretik časoměrné prozodie Václav Jan  Kosa. povoláním 
právník, od roku 1070 rada královského apelačního soudu. V mlá
dí napsal nejrozsáhlejší milostnou báseň českého baroka: Disrursus 
Lypirona. to jest smutného kavalíra, (le amore anebo o lásce ( 1651 ji 
věnoval v podobě rukopisné knížkv jako dárek své budoucí ženě). 
Disrursus l.ypirona patří к tzv. alamodové poezii, tj. к poezii, která 
souvisí se společenskou módou pronikající v 17. sloletí do zaalp- 
ských zemí z Itálie a Francie (v konverzaci a pak i v literárních 
projevech se vyznačovala hojným užíváním cizích slov a galantních 
obratu. \ Rosově případě většinou latinských a italských). \ Rosově 
literární č i n n o s t i  zůstal epizodou, která měla původ v příležitost
ném podnětu. Celoživotním Rosovým zájmem však bvla filologie, 
konkrétně vlasteneckým étosem nesené studium slovní zásoby 
a gramatické stavby českého jazyka. Skrze filologii Rosa zasáhl po 
odmlce dvou desetiletí znovu do poezie, tentokrát s programovým 
záměrem. 1670 vydal překlad Kaloňových disticli J. \. Komenské
ho (s nímž snad udržoval nějaké styky) a doplnil jej ukázkami j i 
ných forem časoměrné poezie, zčásti přeloženými, zčásti původní
mi: jemným půvabem mezi nimi vyniká Pastýřské rozmlouvání
o narození l ‘áně, spojující ohlasy z Yergilia s katolickým vánočním 
idvlismem. Pravidla časoměrného básnictví Rosa podal ve své latin
sky psané mluvnici Cram m atica linguae Holiemicae (1672; v podti
tulu je к latinskému názvu přidán český, pod nímž se dílo obvykle 
cituje: Crchořecnost): teorii časomíry věnoval také samostatné po
jednání. které je dnes nezvěstné. Dlouhou životnost a trvající vliv si 
z Rosových časomčrných básní udrželo Pastýřské rozmlouvání, pře
tiskované ještě na počátku 10. století. Přím ého následovníka našel 
Rosa <ioc jen v autorovi několika anonymních básní zapsaných 
v Zemských deskách z let 1675-77, jeho prozodická pravidla se 
však v básnické praxi udržela do začátku 19. století а к jeho pro
gramu sc přihlásil mladý Pavel Josef Šafařík, když koncipoval
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Jezuitská kolej xr. klimeiltu (Klementinum) na Slamu Městě pražském, 
perokresba Triedericltit Bernarda IIcmeru, kolem roku 1750

s Františkem Palaekým Počátky českého básniciri. obzvláště prozá
di e (1818). Spolu s Komenským je Kosa představitelem úsilí o vy
tvoření národního básnictví na základě klasických, řeckých a řím
ských vzorů.

I . I T E R  V i l  li \ :
Saldu I'),45: kalisla 1911: Škarka 1980: 230n., 1907. 1900: Cornv 1990:

II In.: \ašica 1938: Tschižewskij 1972: Yinlr 1992a: Svatoš 1994: kupecký 
1972; Souček 1929: llrabák 1908.

2. P R Ó Z A

Kekatolizace měst a venkova - pozdržena třicetiletou válkou, 
rozvinula se plně teprve po roce 16Г>() - s sehou přinesla rozmach 
kazatclslví (homiletiky). lia rok ní kazatelství se řídilo podrobně pro
pracovanou teorií: studenti bohosloví se učili, jak má být kázání 
rozvrženo a jakými zpúsohs lze rozvádět jeho téma i jednotlivé čás
ti. Budoucí kazatelé dostali důkladné klasické vzdělání a jejich vy
jadřování - nejen latinské, ale i české a německé - trvale ovlivnil 
styl antických autoru.

Obrovské množství českých, latinských a německých kázání, kte
rá vyšla do konec první poloviny 18. století tiskem jak v knižních 
souborech, tak samostatně, je dosud z větší části neprozkoumáno.



kazatelství 17. ;i 18. sloletí má jednak stránku leologicko-homilotie- 
kou - ted\ miinoliterární -. jednak stránku literární, uměleckou: 
jinak řečeno: lze je studoval jednak jako účinný nástroj protirefor
mace - tedv ze stanoviska náboženských dějin -, jednak jako řadu 
slovesných projevu, tedy ze stanoviska dějin literárních. Od třicá
tých let našeho století literární historie postupně objevuje alespoň 
jednotlivé kazatelské osobnosti. Je  to např. jezuita Daniel Ignatius 
\itsch: kázání, která shrnul do souboru fíerlu královská (1709), se 
vyznačují zdůrazněnou literární formou; složitá souvětí, bohatá ob
raznost. působivé výčty jsou hlavní znakv jeho stylu, záměrně odli
šeného od běžně mluveného jazyka. Je  to dále Bohum ír Hynek Bi- 
lovský: jeho kázání shrnutá do souboru ('antator cygnus. lo jest 
Ilia s  duchovni labutě (1720) a několika dalších postil \ y ni kají umě
lou stavbou, citovou odstíněností. hledáním nových výrazových pro
středků - synonym, novotvarů, vulgarisnůi. Dále lo je  Ondřej Fran
tišek de Waldt: jeho Cliválořeč neb kázání na některé svátky ( 1736) 
obsahuje většinou kázání z poutí a slavností, na něž byl zván jako 
vyhledávaný řečník: jejich charakteristickým rysem jsou rafinované 
slo\ní hříčkv, \ barokní literatuře vášnivě pěstované. Jo to \ nepo
slední řadě Václav Matěj Šteyor: jeho Postila katolická (1691) se těši
la lakové čtenářské oblibě, že do roku 1737 vyšla šestkrát. Jsou to 
však také autoři jednotlivých kázání jako František Matouš krum: 
celé jeho dílo tvoří, pokud jo nám známo, tři příležitostná kázání 
(vydaná tiskem 1712. 1722. 1723).

Protějškem kázání jsou - jakožto nástroj protireformace- modlí
cí knížky, z nichž se modlilo a v nichž ve svátečních dnech četlo

Hiclw Matěj 
Slryen
Postila katolická 
(WH)
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městské i venkovské obyvatelstvo, obracené na katolickou víru a ka
tolické víře též vskutku postupně získávané. Nejoblíbenější sbírkou 
modliteb byl Z latý nebeklíě (1701), překlad modlící knížky němec
kého kapucína Martina z koehemu. který koncem 17. sloletí půso
bil jako kazatel v Rakousku a v (-echách; jasné náboženské učení, 
ja/л к plný krásných obrazil a citová vroucnost mu získaly oblibu 
několika generací žen. pro něž bvl určen a stále znovu vydáván.

Baroko je dobou druhého rozkvětu legendistiky (hagiogralie). 
Na sklonku předbělohorského období oživil tradici středověkých le
gend - lak jako jiné středověké literární tradice - ve své poezii Si
mon Lomnicky z Budce. Pobělohorská legendistika je rov něž zčásti 
veršovaná: např. Fridrich Bridel napsal směsí prózv a veršů Život 
sv. Ivana (1657), Bohum ír Hynek Bilovský napsal veršem legendu 
Církevní cherubín (1703) o mučedníku Janu Sarkandrovi. Nelké 
soubory legend z té dohv jsou však prozaické. Časově první z nich 
je I ita sanctorum. to jest Z i volové. skutkové, utrpení a smrt Pána 
Krista, blahoslavené Panny Marie a nejobzvláštnějších svátých 
( 1625). volné zpracování sbírkv. kterou sestav il německý kazatel Ya-

Svutýjan Хс/юпик ку, rytinu z lil. sloletí



Panna Murin Svalalwrská iictiraná <cskÝmi zemskými /mlrnnv. ilustrace r  knize 
Holinslani llnlbina Dira Muntis sam li ( I (>(>!>)

lentin I.euchtius: uvádí к nám množství cizích svěleú. jmen před
tím neslýchaných, a pu něm následuje řada dalších. 7. rizíeli světců 
se těší trvalé ohlihě zejména světci španělští: z českých sv. Václav, 
jehož kultu obratně vvužili při rekatolizaci země jezuité, a přede
vším Jan Ncpomucký. jehož svatořečení roku 1729 bylo velkou.
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okázale slavenou událostí české protireformace. Stejné jako modlící 
knížky vydávalv se a četly i barokní legendy ještě dlouho \ 19. stole
tí: např. český překlad Velikého životu Kristu Ježíše (1698) od již 
zmíněného Martina /. Kochemu vyšel naposled 1876.

Hagiografie byla hlavním východiskem barokního dějepiseetví. 
Pěstoval jo \ prvé řadě jezuitský řád; mezi členy jeho české provin
cie byla řada spolupracovníků obrovitého souboru životopisů svá
tých A d a  sanctorum, který začal vycházet 164.1 v Antverpách pod 
vedením belgického jezuity Jeana Bollanda (hollandisté, jak se na
zývají jeho pokračovatelé, měli významný podíl na vzniku moder
ních historických metod).

Největším zjevem českého barokního dějepiseetví je Bohuslav 
Balbín, od roku 1638 člen jezuitského řádu. učitel na řádových ško
lách a později řádový historik. Balbín. všestranný literát - básník, 
dramatik, teoretik humanitních disciplín -, psal latinsky: zpočátku 
hagiografické spisv (např. historii zázračného obrazu Pannv Marie 
v Tuřanech u Brna. které bylo jedním z jeho prv ních působišť), od 
nich však brzy dospěl к pracím, do nichž stále víc pronikala úcta 
к historickým pramenům (takovým dílem jo např. jeho životopis ar
cibiskupa Arnošta z Pardubic). Jeho hlavní úsilí so posléze soustře
dilo na velkoryse rozvrženou encyklopedii českého království Miscel- 
lanea historiea regtii fiohemiae (Rozmanitosti z dějin českého 
království, od 1679): z dvaceti zamýšlených svazku vyšlo jen deset 
a teprve z Balbínovy pozůstalosti - bezmála sto let po jeho smrti - 
byla vvdána významná část věnovaná dějinám české vzdělanosti: Ro- 
liem ia doeta (l čertě Cechy. 1776-80). Vlastenectví obracející se s lí
tostí za slavnější minulostí českého království získalo Balhínovi moc
né nepřátele; 1672 byl poslán z Prahy do venkovského ústraní 
jezuitské koleje v Klatovech a zde napsal pro svého řádového spolu
bratra a důvěrného přítele Tomáše Pěšinu z Cech o rodu rozpravu 
..o kdysi šťastném, nyní však přeubohém stavu českého království, 
zvláště pak o vážnosti českého neboli slovanského jazyka v (lochách, 
také o trestuhodných úmyslech na jeho vyhlazení“ . Tiskem vyšlo to
to nerozsáhlé, ale pro poznání Balbínova ideového světa významné 
dílko teprve o století později pod názvem Dissertatio apologetičtí pro 
lingua Slavonica, praecipue Rohemica (O lirana jazyka slovanského, 
zvláště českého. 1775) a ovlivnilo na přelomu 18. a 19. století národ
ně uvědomovaeí snahy tehdejších vzdělanců.

S Balbíncni pojil' přátelské svazkv několik dalších jezuitských 
historiku: Tomáše Pěšinu z Ccchorodu, autora prací o dějinách Mo
ravy: Jiř ího  Krugera, autora rozsáhlého spisu o českých církevních



lioliiislav lliilbín 
(podle anonymní 

olejomalby. I6H3)

dějinách: Jana Tannera, autora různorodých spisů, zejména hagio
grafických a historických. Barokní dějepiseetví, jehož jsou spolu 
s Balbínem představiteli, se vyznačuje úctou к historickým (»rame
nům. ale nezná ještě kritickou skepsi, s níž koncem 18. století 
vystoupí osvícenský racionalismus. Důvěřivě přijímá historickou 
tradici, pracuje sc smělými dohady, uvádí jednotlivé události do vy- 
spekulovaných souvislostí, rozšiřuje historickou perspektivu o mý
tus: historické nazírání splývá nazíráním básnickým, dějepiseetví 
s uměleckou tvorbou. Balbín psal výhradně latinsky: jeho přátelé 
psali též českv. případně své práce vydávali německy, i oni však 
přes své vlastenectví užívali především latiny. Zračí se v tom vliv hu
manistické tradice i zvyklosti jezuitského dějepiseetví, ale také zá
měr zachovat dějiny předků budoucnosti „věčným " jazykem.

Latinsky a česky psal jezuita Jan  Kořínek: česky napsal - z Bal In
nova podnětu -oslavnou historii Kutné Ilo ry  Staré paměti kutno
horské ( 1075), dílo značné kulturně historické ceny. Latinsky, česky 
a německv psal člen řádu křižovníku Jan František Beckovský; jeho 
Poseli, vně starých přiběhli с českých (1700) je rozsáhlý, ale nedokon
čený pokus nahradit novějším populárním vylíčením českých dějin 
Hájkovu kroniku.
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Husíma> z liiiiliy 
Janu Tannera.
Svatá vesla z Prahy 
il» Staré Holeslavi ( l<>92)

L silí o udržení kontinuity historického vědomí - daného do slu
žeb rekatolizace - je souběžné s úsilím o udržení kontinuity spisov
ného jazyka. které rovněž vycházelo významnou měrou z jezuitské
ho řádu. Sloužily ni li mluvnické a pravopisné příručky Jiřího  
Konstance (Lim a linguae Holiemicae. lo jest liras jazyka českého. 
1667) a Václava Matěje Stevera (Týl/orně dobrý způsob, ja k  se má 
dobře po česku psát i neb tisknouti. tzv. Žáček. 1668). Tvto příručky 
byly předchůdkyněmi již zmíněné latinské mluvnice Václava Jana 
Rosv (Cram m atira linguae lloliem icae, 1672), který pracoval celý ži
vot na velkém česko-latinsko-němeekém slovníku Thesaurus linguae 
lloliem icae (Poklad českého jazyka). Hosův Thesaurus, první pokus
o moderní dokladový a výkladový slovník českého jazyka, sice zůstal 
\ rukopise, ale většinu jeho materiálu převzal v 19. století do svého 
pětidílného Slovníku česko-némeckého (1834-39) Josef Jungmann.

Jezuité J i ř í  Konstanc. V. M. Stever a Jan  Barner jsou autory no
vého překladu bible, pořízeného podle latinského textu tzv. Sixto-

Svutýjan Evangelista, 
ilustrace izr. Svatováclavské bible (\ový záhon. HÛ7)





-Klementiny, lj. Vulgáty ve znění schváleném Tridentským koncilem 
(1545—63). Jejich překlad - tz\. Svatováclavská bible (Nový zákon 
1677, Starý zákon 1712 a 1715) - je sice opatřen předmluvou, která 
formálně odsuzuje starší „kacířské“  překlady, ve skutečnosti však 
navazuje jak na bratrskou Kralickou bibli, tak na poslední úpravu 
ještě staršího biblického překladu husitského. \rehaizujíeí. vzneše
ný jazyk Starého zákona, vzletný, jasný jazyk Nového zákona a živý, 
místy lidový jazyk komentářů, jim iž jezuitští překladatelé Svatovác
lavskou bibli opatřili, propracoval různé rovin\ jazykového stylu. 
Tento hohatě rozrůzněný jaz\k ovlivňoval přímo i nepřímo, pro
střednictvím bohoslužeb, až do 19. století jazykové povědomí.

i rr i: и \ n к \ :
Vašica 1(Ш : Kalista 1911; Kopecký l% 8 : Stich 19«>2: KiuVra-Kak 198.4: 

\ intr 1988. 1992b: Vintr in Kvas 1997.

3. D R A M A
Jezuité - a podle jejich vzoru později i jiné církevní řády, zejmé

na piaristé - provozovali ve svých kolejích na konci letního semest
ru, někdy i v pololetí latinské školní hry, jejichž účelem bylo podat 
slavnostní svědectví o úrovni školv, o schopnostech učitelů rétori
ky a o řečnické obratnosti studentů. 0  velkých svátcích a při vel
kých slavnostech pořádali také divadelní představení pro veřejnost 
(podílela se na nich katolická sdružení, zvi. mariánská bratrstva). 
Školní hry, s náměty z různých dob a zemí, ale s jednotnou nábo
ženskou a mravně výchovnou tendencí - jejich hlavním hrdinou je 
křesťanský mučedník -, se většinou dochovaly jen v tištěných sv- 
nopsích (tj. stručných výtazích). Výjimkou je třiadvacet knižně vy
daných her Karla Kolčavv. dlouholetého profesora a představené
ho řady jezuitských školních ústavů (Exercitationes dramaticae 
1-6, 1703-16). Jeho hry pravděpodobně sloužily jako vzor pro 
psaní dramat. O skládání divadelních lier pojednávaly také teore
tické příručky, cizí i domácí: podrobný výklad o dramatu obsahují 
např. Verisim ilia humaniomm disciplinarum (Nástin humanitních 
disciplín , 1666) od Bohuslava Balbína, vzešlá z jeho pedagogické
ho působení.

Kolčavovy hry, které volně navazují na humanistickou dramatur
gii. jsou ukázkou jedné linie jezuitské dramatické tvorbv. Tato tvor
ba však měla ještě druhou linii, která navazovala na středověké li
turgické drama: jejím půvabným projevem je tz\. Rakovnická 
vánoční hra. kterou v osmdesátých letech 17. století česky napsal
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neznámý jezuita z košuinberské řádové rezidence к provozování 
před lidovým publikem.

Pro městské lidové publikum psal v čtyřicátých letech 17. sloletí 
hry pražský učitel Václav František Koemánek. Jsou to hlavně in
terludia (tj. mezihry: krátké frašky, které se původně vkládaly do 
delších vážných lier a později se osamostatnily). Mají tradiční ná
měty (např. sedlák u lékaře) a vystupují v nich postavy s ustáleným 
charakterem (jako hloupý sedlák, šarlatánský lékař, hašteřivá že
na), jehož přeháněním se dosahuje komického účinku.

Od konce 17. století píší kněží a později též lidoví písmáci - jedni
i druzí setrvávajíce většinou v anonymitě - divadelní brv pro publi
kum venkovské: některé z nich se hrály ještě dlouho v 19. století. 
Vedle tradičních námětů vánočních, velikonočních, inasopustních se 
mezi náměty této produkce objevuje např. válka s Turky - téma 
v době. která zažila roku 1683 turecké obléhání V ídně, svrchovaně 
časové - a umučení Jana Nepomuckého, od konce 17. století, ale 
hlavně od prohlášení Jana Nepomuckého za blahoslaveného (1721) 
a pak za svátého (1729) oblíbené téma latinských školních her. Vývoj 
této produkcí* uzavírají tzv. hanácké zpěvohry, vznikající od polovi- 
ri\ 18. století: jejich autoři parodovali, využívajíce zkomoleného ha
náckého nářečí, život vyšších společenských vrstev a životní ideály 
propagované barokní nábožensko-vzdělavatelnou literaturou.
I I I  i: U \T l li \ :

Souček 1929: Ryba 1020: Kalista 10II. 1942: Port 1908: IVtru 1989.

4. F O L K L O R N Í  S L O V K S N O S T
Souběžně s barokní literaturou se л pobělohorském období roz

vinula lidová slovesnost. především píseň, pohádka a drama.
Jak  už bvlo řečeno, chápeme zde folklorní slovesnost jako zvlášt

ní formu umělecké tvorby: slovesné dílo není folklorním faktem 
proto, že je vytvořil lidový básník, vvpravčč nebo dramatik: stává se 
folklorním faktem teprve tím. že je přejato lidovým společenstvím, 
jež je traduje a obměňuje ústním podáním. Píseň a pohádka nevy
cházejí od představy celku, nýbrž od detailů daných tradicí: jejich 
stále novým řazením vznikají nepředvídatelné celky. Obecenstvo 
lidového divadla se dívá rok co rok na tvtéž vánoční, velikonoční 
a jiné hrv: jejich text se v daném rámci improvizuje a každá nová 
varianta hry je samostatným uměleckým dílem.

Zájem o lidovou slovesnost se probudil v 19. století: z té dohv po
cházejí její první sbírky. O lidové písni napsal před půlstoletím vý-
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/,namný literární historik Vojtěch Jirát. že je „nejspanilejším odka
zem baroka” . I)nes bychom asi řekli střízlivěji, že je ovlivněna barok
ními motivy, barokní představivostí, barokními výrazovými prostřed
ky a že zasahuje do novodobé české Ivriky. Je  jedním zo spojujících 
článků mezi barokem, doznívajícím po polovině 18. sloletí, a dobou, 
kterou tradičně označujeme jako národní obrození, kterou však mů
žeme také vymezit pojmy osvícenství, klasicismus, romantismus.

UTE К VT I RA:
Bogalyrev 1971: Miikařovskv 1918. I9Í>(>: knpecký-Yolck I9(>8; Jirát 1910.
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Osvícenský klasicismus 
a jeho ústup působením 
romantismu a národních snah

OSVlCFNSKY
KLASICISMUS
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ve Francii. Stavěl na přesvědčení, že člověk je neměnný a že jeho po
třebám pravdv a krásy nejvíc odpovídá umění antické („klasické“ ). To 
platilo také za vzor pro umění vznikající. Mělo byt řízeno a poutáno 
přesnými a jednoznačnými pravidly, která odrážela vznešené předsta- 
vv o kráse a jejím uměleckém vyjádření, klasicismus přísně rozlišoval 
styly a žánry vysoké, střední a nízké. Z literárních druhu se nejvýš ce
nilo drama (hlavně tragédie), z epik\ veršovaný epos (za „nízký”  platil 
prozaický román). ..\ vsokými" žánrv lyriky byla óda, hvmnus. sonet, 
к „nízkým”  patřila píseň, к  nízkým žánrům náležely i velmi oblíbené 
a hojně pěstované lormv výsměchu a kritiky: komedie, bajka a satira.

Normám podléhala také volba látek a hrdinů. \ tragédii se měly 
zpracovávat pouze námětv nadčasové a historické, hrdiny měli být 
lidé urození. Osoby neurozené vystupovaly jen v .situacích komic
kých a v žánrech nízkých. (Poddaní, kupříkladu vesničané, sc stáva
li hrdiny jenom v žánrech okrajových, jako byla fraška, a ještě jen 
jako postavy směšné.)

\ průběhu 18. století se klasicismus spojil s osvícenskou filozo
fií. která spoléhala na humanizaci člověka a společnosti působením 
„rozumných" idejí a cestou výchovy. Literatura prodchnutá těmito 
idejemi přispívala к odmítání všeho mystického, fantastického 
a iracionálního v lidském chování i jednání. Pobízela člověka, aby 
se zbavoval trpnosti. vzdělával se a vlastním přičiněním se stával 
nezávislým občanem. Osvícenská véda spoléhala na rozum, chtěla 
rušit vše náhodné a dílčí. N řehotem vědeckého myšleni se stávala 
matematika a spolu > ní fvzika. zvláště mechanika. \zor společen
ského uspořádání byl spatřován v antice, zvláště římské. Pro státní 
uspořádání se za nejplodnější pokládal tvp osvíceného absolutismu, 
respektujícího soudobé filozofické poznáni. Rozumné a účinné 
fungování státu, řízeného moudrou autoritou vládce, předpokláda
lo zřízení centralizované a jednotné.
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V literatuře anglické a francouzské sc do popředí dostal prozaic
ký. nikoli už veršovaný román (I). Defoe. J. Swift. II. l ielding. 
L. Storno; Voltaire, I). Diderot). Představitelé tzv. výniurského klasi
cismu v Německu vynikli v dramatu, zvláště ve veršované tragédii 
(Г. Schiller. Loupežníci: J. Ví. Goethe. I'uust).

Snahy výchovné a společensky reformní podporovaly i rozmach 
školství, novin a časopisu, péči o knihy a knihovny (zakládal) se ve
řejné knihovny, knihovnv soukromníků a institucí se otvíraly novým 
okruhům zájemců; roku 1777 bvl a pražská univerzitní knihovna 
zpřístupněna veřejnosti). To všechno se blahodárně projevilo v kul
turách s nepřetržitým vývojem, jako byla kultura francouzská nebo 
polská. Tam. kdo nastala jistá stagnace, jako kupříkladu v pobělo
horských Cechách, působil osvícenský klasicismus obnovitelsky.

Osvícenský klasicismus vůbec sehrál významnou roli \ rozvoji 
jednotlivých národních kultur. Nové metody vědeckého poznání po
stavily na moderní základ vvzkum národních dějin, chápání národ
ního jazyka a také teorii literatury. Přední osobnosti té doby napří
klad zkoumaly, které prvky jazyka se mohou stát východiskem 
rytmu ve verši (v Rusku to byl M. \. Lomonosov, u nás J. Dobrov
ský). Tak se v teorii a v básnické praxi, která ji ověřovala a doplňo
vala. propracovávaly veršové svstémv nosné pro poezii až podnes.

Specifická kultura pěstovaná ve vlastním jazyce se jevila být pod
mínkou duchovního sjednocení a povznesení národa. \ Kvropě 
snad nejprůbojněji sledoval tento program německý básník, literár
ní kritik, filozofa dramatik Gotthold Ephraim Lessing. Stěžejní ro
li \ těchto procesech přisoudil divadlu. Osvětlil význam činohry 
(ani tragédie, ani komedie) pro nový okruh divadelního publika, za
kotveného svou praxí spíš v „prům ěrném“  a ..obyčejném“  než у с  

vznešeném, anebo naopak nízkém.

I . ITKR Vi l К \ :
Hanzal 1987: llaiibelt 1986; Jirát 1978: Krejčí 1975; l.udvíkovsky I9.'i.'i: \<>- 

y.ík l'J.'Mh: Slovník literárních směrů l‘)8.4: Štěpánek 1976: Winter I9(>(>. 1971.

2. P O D N Ě T Y  P R O  N O V O U  N Á R O D N Í  M  L T l  lU  
N A  K O N C I I « .  Л V  19. S T O L E T Í

Nábožensky orientované a vůbec spirituální zdroje, které svtilv 
českou barokní kulturu především po celé 17. století a pak i v první 
polovině století osmnáctého, postupně slábly a vysychaly. Literatu
ru začínala jen opakovat ustálená témata v ustálených slovesných 
žánrech, přestávala sledovat současné, živé lidské problémy a za



ostávala za literární tvorbou okolních zemí. Odlišovala se tak od si
tuace \ tvorbě výtvarné, architektonické a hudební, kde i po polov i
ně 18. století stále vznikala na české půdě díla osobitá, přinášející 
nové hodnoty.

\ literatuře se začaly projevovat následky toho, že česky mluvící 
společnost byla ve své skladbě nekompletní. Chyběly j í vyšší vrstw 
šlechtické, i patricijské v městech. \lc ani tylo vrslvv, ať už užívaly 
němčiny, nebo jiných jazyků, se neprojevovaly 11 nás v těchto jazy
cích jako literárně tvořivé. Sířila se celková literární stagnace.

\ poslední třetině 18. století však začaly procházet české země vel
kým převratem: Společnost založená na poddanském principu se za
čala měnit ve společnost, která jednotlivci přiznávala nová osobní (ni
koli politická) práva. Dřívější nevolník se stával svobodnou osobností, 
získal volnost pohybu a sehen rčení. Prosazovala se náboženská a ná
zorová tolerance. Císař Josef II.. za jehož vlády započal zásadní zvrat 
od feudalismu ke kapitalismu, vstoupil do českého povědomí jako 
ideál panovníka nakloněného lidu (takto je zvěčněn v Babičce 
B. Němcové). Rozšiřoval se postupně okruh těch lidí, o jejichž zájem 
usilovala literatura, která si kladla vvsoké nároky umělecké i myšlen
kové. Měnil se i okruh lidí. kteří se literární tvorbě sami aktivně vě
novali. Literatura barokní byla tvořena u nás především kněžími. ješ
tě mezi autory období osvícenského u nás převažovali kněží 
a členové innišskvch řádů, a po celou první polovinu IV). století bvla 
úloha autorů-kněží velmi výrazná. Postupně se však těžisko přenášelo 
na autory laické, a to pozměňovalo i vnitřní tvářnost této lileraturv.

Měnil a vybraňoval se sám pojem ..literatury "; v období osvícen
ském se u nás ještě uplatňovala plně starší představa, že literatura 
je vše, co je vytvářeno jazykem, tedy i díla vědecká, zvláště z huma
nistických oborů. Tato představa přesáhla zčásti i do období prero- 
mantiekého. ale postupně se uplatnila představa ..literatury" jakož
to literatury „krásné“ , umělecké, esteticky zaměřené.

Kra českého osvícenství byla také posledním obdobím, kdv se 
v české kultuře aktivně uplatňovala česká zemská šlechta, a to pře
devším jako vrstva organizátorská, podněcovatelská a mecenášská. 
Vrcholem tohoto podílu šlechty byla činnost bratří hrabat Jáchyma 
a Kašpara Šternberků, jejichž činnost se zaměřovala především na 
přírodní vědy a kteří se zasloužili o vytvoření důležitého kulturní
ho ústavu. Muzea Království českého (1820). Tato instituce měla 
zpočátku ráz zemský, v dalším období, preromantickém, se však 
stala hlavním centrem českých snah národních a jazykově literár
ních. zvláště když si vytvořila jako nástroj pro uplatnění českých li
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terárních aspirací tzv. Matici českou, ij. spolek pro podporu rozvoje 
písemnictví česky psaného.

JNová doba spojená s postupnou erozí feudální a patriarchální 
společnosti změnila i povahu umění a jeho postavení:

Uvolňoval se poměr tvůrce к adresátovi, popřípadě objednavate
li. Spisovatel pozbyl jistého čtenáře. Tím  víc mohl dbát na originali
tu svého výtvoru (a tak působit na zrychlování vývojových proměn 
umění).

Zdůrazňovala se prů hojnost individuálního výkonu; to vedlo ke 
kultu umělce, ke gestům výlučnosti, později i vyděděnosti a bohém
ské provokace.

Na rozdíl od umění předchozí, barokní doby (sloužilo funkcím 
liturgickým, nábožensko-výchovným atd.) sc v umění jako prvořadá 
začala více prosazovat funkce estetická, zaměření na člověka, na je
ho obecně lidskou podstatu neboli jeho antropologické konstanty.

Česká literatura nové doby se postupně a s obtížemi snažila vy
rovnat s vytčenými hodnotami evropskými. Závažnou okolností její
ho vývoje však bylo, že se nová česká kultura utvářela uvnitř kultu
ry jiné. Cechy byly součástí rakouské říše. Obyvatelstvo českých 
zemí bylo asi z třetiny německé (a jen poznenáhlu se tento poměr 
měnil ve prospěch Cechů). Dále tu žila kultura židovská a román
ská (ve šlechtických palácích, \ italské opeře). Státně preferovaná 
byla kultura německá. Osvícenské reformy zaváděly v rakouském 
státě jako jednotný jazyk „národní“ , tj. státní, němčinu.

Německo fungovalo tehdy v naší zeměpisné oblasti jako model 
a činitel industriálního a civilizačního pokroku. \ literatuře se tato 
poduětnost projevovala díly takových velikánů, jako byli G. K. I.es- 
sing. F. Schiller a J. \\ . Goethe, a vzápětí nato pak několika vlnami 
literatury romantické.

Koexistence s německou kulturou se v Cechách projevovala bi- 
lingvismem vzdělaných vrstev (kněží, profesoři, advokáti. lékaři, 
umělci si bývali až do poloviny 19. století jistější v písemném proje
vu německém než českém). Teprve rozšíření českého středního 
školství po roce 1860 a počeštění české univerzity (od roku 1882 za
čala v Praze působit vedle německé i univerzita jazykově zcela ce
ká) změnily tento stav ve prospěch češtiny.

Postupná emancipace od kultury německé se uskutečňovala jed
nak napodobováním působivých žánrů, tvpů a výkonů německých 
(Tvl napodoboval oblíbené hry vídeňského lidového divadla), jed
nak polemicky - příklonem к projevům kultury románské, anglo
americké, polské, ruské a severské. Kultura židovská se začala



v českém prostředí zřetelněji uplatňovat od poloviny l(). století, 
vrcholné úrovně a účinu dosáhla kolem roku 1900.

Vedle ..velké" německé literatury se české písemnictví setkávalo 
a utkávalo s německou beletristickou produkcí vznikající v dechách. 
\ž do roku 18-18 to bvla literatura přátelsky nakloněná ěešství. po
zději vůči němu nedůvěřivá až předpojatá. Meze regionálního určení 
radikálně překročili až němečtí spisovatelé žijící a tvořící kolem prv
ní světové války v Praze. Díky К  Kafkovi našel tento okruh němec
kých pražských spisovatelů \e 20. století ohlas evropský a světový.

Další závažnou okolností českého literárního vývoje bylo, že se li
šila etnicko-kulturní a státní příslušnost dechů, deské země byly 
součástí rakouského (od roku 1867 rakousko-uhorského) soustátí. 
Nová literatura však chtěla být duchem a výrazem národní: \ tom 
mívala blízko к národnímu hnutí а к vlastenecké agitaci. Politická 
omezení v různé míře postihovala nebo ohrožovala české spisovate
le (cenzurou jejich textů, politickým dohledem nad jejich jedná
ním. vězením, internací).

Třetí okolností českého literárního vývoje byl fakt. že česká ná
rodní literatura první poloviny 19. století zápasila také s nerozvinu
tostí spisovného jazvka a hlavně s jazykovou úrovní čtenářstva. Obé 
mělo kořeny v pobělohorské době. kdy se komunikační prostory 
češtiny a české literatury postupně omezovaly víc a víc na vrstw 
nižší. Národní jazyk tedy musel být pokoleními odhodlaných pěsti
telů znovu rozvinul, iněl-li fungovat v celém spektru společenských 
potřeb. Podobně rozmnožit i rozrůznit se muselo také čtenářstvo 
české literatury.

L IT R U  \Tl  И \:
Hanuš 1921. 192.4; Kraus 1902. 1924: l.oužil 1970.

3. Č t e n á ř i  л  a d r e s á t i  č e s k é  p r o d u k c e

Koncem 18. sloletí bylo jedinou větší viditelnou skupinou adre
sátů českých tisků čtenářstvo literatury vzdělávací, náboženské 
a zábavných knížek lidového čtení. К  těmto čtenářům v první řadě 
mířila deská expedice, nakladatelství Matěje Václava Krameriuse, 
sídlící v Praze.

V první, „učenecké“ , fázi měla vlastenecká činnost ještě zvratný 
charakter: ani sám Josef Dobrovský \ rozvinutí česky psané litera
tury ještě nevěřil. Zásadní obrat přinesla až generace Junginanno- 
ya. Vie i tak se vlastenecká obce skládala hlavně z příslušníků kato
lického duchovenstva, drobného úřednictva a učitelů. Polovina
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z nich pocházela z řemeslnických a měšťanských rodin. Působili ze 
dvou třetin ve městech, z třetiny na venkově (srov. s. I90n.).

Konzumentů náročně česky tištěné produkce přibývalo pozne
náhlu. Když I'. Palackv zahájil v roce 1829 první jednání o české en
cyklopedii. odhadoval počet odběratelů na tři sta (měl zkušenosti vy
davatele Časopisu Českého muzea). O dvacet let později jeho odhad 
odběratelů pro českou encyklopedii přesahoval už dva tisíce osob.

Obdobně se rozvíjela i Matice česká, společnost zřízená při Čes
kém muzeu roku 1831, sledující podporu českých knih. \ průběhu 
30. lot měla necelých 150 odběratelů, roku 1844 už přes pět set;
o dvě léta později přesáhl jejich počet tisícovku osob.

Za takto tísnivýeh okolností byla situace českv píšícího spisovate
le nezáviděníhodná. S podmínkami spisovatele německého, anglic
kého, ruského či francouzského nesnesla srovnání. To konstatoval 
v 2. vydání své Slovesnosti (1845; 1. vyd. 1820) Josef Jungmann: 

„Šťastný ten literátor, komu matka příroda dopřála narodili se 
uprostřed velikého, mocného národu. Duše jeho od mládí velikole- 
pými obrazy slávy a mohutnosti národní krmená, mnohočetnými 
a zdárnými vzory literatury národní vzdělávaná, ku práčem učeným 
nadějí velikého a jistého prospěchu a slávy vzbuzovaná, může-li ji
nak než radostně a celo obětovali se vzdělávání jazyka a literatury?“

lilllllli list 
Jiingnmnnovy 

Slovesnosti
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Čtenářů či konzumentů zábavného a poučného člení bylo však 
nepoměrně více než odběratelů umělecky a odborně náročné české 
produkce. \ lidovém prostředí bylo po celou první polovinu 19. sto
letí běžné předčítání, neomezované na okruh rodiny. Vzdělanci si 
české časopisy a knihy navzájem půjčovali. Přibývalo také veřej
ných knihoven, které zajišťovaly oběh českého tisku. Divadlo pak 
sdružovalo probudilejší s méně probudilými, oslovovalo i lidi nena
vyklé čtení. Přesto přese všecko snažení jungmannovců směřovalo 
leckdy více do budoucnosti, než odráželo současný kulturní stav 
společnosti. Co jejich činorodost opodstatňovalo, byl zřetel к potře
bám česky mluvících obyvatel Cech.

U T K K  \ T l  К \ :
Hroch 1968. 1995; Laiske 1959.

4. O S V ÍC E N S K Á  V Ě D A
Od poloviny 18. století prosazovala zásadní obral v celé kultuře 

Cech věda, hlavně dějepis a později také jazykověda. Zilv zejména 
přehodnocováním. Xutoři využívali převážně racionalistickýcli 
a kritických metod. Chtěli z vědeckého poznání i ze společenského 
vědomí odstranit smyšlenky, dohady, pověry.

Prostor pro to utvářely reformy císaře Josefa II. v osmdesátých 
letech 18. století.

Byla zrušena cenzura, katolictví přestalo být jediným státem povo
leným náboženským vyznáním; rušily sc kláštery řádů. které neslou- 
žilv vzdělávacím a humanitárním účelům; jezuitský řád byl zrušen už 
roku 177.'i. Nevolnictví bylo odstraněno a do měst z venkova přichá
zelo stále víc lidí mluvících česky. Veřejně se vedly zuřivé polemiky, 
v kterých se popíralo to. čemu se v době barokní bezvýhradně věřilo.

Nový vědecký a literární duch se ve vzdělanosti českých zemí 
projevoval postupně. Na jedné straně navazoval na starší tradici ba
rokního balbínovského dějepiseetví, obohacovaného o nové metody 
kritické historiografie, přicházející ze zahraničních zdrojů, na dru
hé straně osvícenské zaměření podporovalo výzkumy přírodovědec
ké, vlastivědné, technické, právnické a sociální atd. Tato nová, vyšší 
vzdělanost se pěstovala v tradičním, mezinárodním jazyku vzdělan
ců, to jest v latině, postupně se uplatňovala i kulturně vyspělá něm
čina. Vědecký zájem učenců podporoval i citový vztah к zemi, jíž 
své úsilí věnovali (upevňoval se takzvaný zemský patriotismus), ča
sem se к tomu připojoval i zájem o národnostní, popřípadě jazyko
vé poměry v zemi.
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Protože vysoké školy v Praze i Olomouci byl) plné pod vlivem 
tradičního barokního protireformačního myšlení, hledali stoupenci 
těchto nových učencekých proudu nové formy vědecké práce, a ty 
jim  poskytovalo sdružování v soukromých vědeckých společnos
tech. Prvn í takový pokus bvl učiněn už v polovině 18. století na Mo
ravě, a to v Olomouci (jeho inspirátorem byl Josef svobodný pán 
Petraseh), „Spolek neznámých“ , jak se toto sdružení v latině ozna
čovalo. neměl však dlouhého trvání.

Zato druhý pokus, podniknutý o čtvrtstoletí později v Praze 
(r. 1774). byl úspěšný a dal vzniknout vědecké tradici, která pokra
čuje až dodnes. Tehdy byla zřízena Soukromá (později Česká a nako
nec Královská česká) společnost nauk. Je jí činnost se uskutečňovala 
ve schůzkách a debatách učenců a ve vydávání vědeckého časopisu: 
členové společnosti navazovali hojné styky se zahraničními kolegy 
a přispívali tak к tomu. aby se země dostávala z izolace a vyrovnáva
la se co nejvíc s obecným vědeckým usilováním v К v ropě, zvláště 
střední. Vedoucí osobností tohoto vědeckého kruhu byl osvícenec 
a svobodný zednář Ignác rytíř Born (1742-1791), přírodovědec, 
a historik a numizmatik piarista Mikuláš \daukt \oigt ( 17.Ч.Ч—1787). 
Vlivem J. Dobrovského, 0. Dobnera a F. M. Pedela se v činnosti Spo
lečnosti uplatňoval i zájem o českou literaturu a český jazyk. Koku 
I7()2 vyšel právě z této Společnosti, zásluhou především Dobrovské
ho. podnět adresovaný císaři Lepoldovi II. při jeho korunovační ná
vštěvě Prahy к založení speciální katedry pro český jazyk na pražské 
univerzitě; jejím prvním profesorem se stal historik a jazykovědec 
František Martin Pelcl.

Učenci této skupiny, ať byli rodem Češi. nebo čeští Němci, byli 
duchovně svázáni s prostředím, z něhož vycházeli a v němž působi
li, v jejich myšlení se prostupoval zemský a jazykově český patriotis
mus; i kritický a střízlivý Dobrovský věnoval svůj hlavní zájem čes
ké literatuře v „nejpřísnějším“  pojetí a tvrdil, že kulturní produkce 
mimo české země se ho bezprostředně netýká.

Vedle tohoto okruhu, který postupně a někdy oklikami směřoval 
к vytváření novodobé kultury specificky české, a to nejen územně, 
působili v této přelomové době v českých zemích i kulturní činitelé 
nepocházející z tohoto prostředí a oplodňující české prostředí nový
mi podněty ze zahraničí, především ze zemí německých. Působili ves
měs na pražské univerzitě, která přestala být institucí církevní, obje
vovali se mezi nimi i nekatolíci, což bylo v předchozích časech 
vyloučené. Patřil mezi ně např. Karl Heinrich Seiht (1735-1800). 
který v Praze šířil znalosti soudobé evropské literatury i filozofie.



přednášel o „krásných a galantních" vědách a vědu, orientovanou 
dosud převážně na minulost, přitažlivým způsobem aktualizoval. 01>- 
dobnou úlohu měl v Praze \ugust Gottlob Meissner (1753-1807). 
Oba byli nejen vědci, ale i belctristi, a dovedli strhujícím způsobem 
a ůěinnou formou uvést do českého prostředí duchovní pohyb soudo
bý. Přinesli i nové podněty pro další rozvoj literatury ěeskoněmecké.

Typickým autorem této doby je Gelasius Dobner (1719-1790, 
piaristický mnich, původním, občanským jménem Job Felix Dob
ner). Největší část svého života věnoval tomu, aby prokázal, žc Kro
nika česká Václava Hájka z I. i bočan (vydaná r. 1541), nejoblíbenější 
historická četba českých čtenářů té doby, je snůška výmyslů a ne
přesností. To se mu podařilo; český dějepis se tak dostal na pevnou 
půdu racionální kritiky. (Dobner však při svém pohledu vědce 
usilujícího o věcnou správnost přehlédl literární kvality této kro
niky. Pro ně se к Hájkově kronice později vrátil J. Linda, jeden 
z tvůrců Rukopisů královédvorského a zelenohorského /viz 
s. I85n./. podílel se dokonce na jejím novém vydání, zcela napodo
bujícím vydání původní; z něho vydatně čerpal své náměty a posta
vy např. i K. II. Mácha.)

Jiný  směr osvícenské vědy reprezentoval Václav Fortunát Duryeh 
(mnich pavlánského řádu, 1735-1802). Ten obrátil pozornost zejiné-

(ielasius Dublier 
(/mille rytiny 
С. l\ Jalum)
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Josef Dobrovský
(podle kresby O. Kiprenskéhn)

JOSFPilI DOIHIOVVSK.Y 
т * ч п \ г п и . a  v. l i.,  i r  гаи.овипил» oor.totuv,

rOCU tAíll KlUllAVlII »ЧИЛИ*!. '.Щ| Д111М«

i N s T i T и т i o n i; s

L IN G U A L  S L A V  1СЛЕ

OlALECTl VETliK IS,

ÇVCU А1ЧО nUb>Ob.>|-HHOÍ AUUSytT « m s  c n u .c t ,  

П'Ч лгио IliLUATAS CLACOMrVS l i lI I > LATÍM 4LW1« CT UCTUS Mcnts

Titulní list Dobrovského dílu 
Institutionen Hupnuv sluvicue 

diulvcti vetem

na ke studiu češtiny a slovanských jazyků a zdůrazňoval slovanskou 
složku české vzdělanosti. T ím  navázal na barokní dědictví, zvláště 
Balbínovo. a předjal obrozenské snažení P. J. Šafaříka (viz s. 181) 
a J .  Kollára (viz s. 193). Duryeli se podílel také na novém překladu 
B ib lí české (1780). к němuž dala podnět císařovna Marie Terezie; 
navazoval tak na starší tradici Bible kralické a svatováclavské (viz 
s. 119 а 116) a vytvářel tím vzor nové kultivované a vytříbené češtiny.

Durychovým spolupracovníkem byl jeho řádový spolubratr Fran
tišek Faustin Procházka (1719-1809), jeden z nej významnějších od
půrců starší kultury barokní a zároveň jeden z nejaktivnějších ini
ciátorů českého jazykového a literárního obrození. Vylíčil svým 
současníkům dějiny starší české literatury. Ještě významnější však 
bylo, že vydal \ krátkém časovém rozmezí 80. let 18. století celou 
sérii staročeských literárních děl; ta se pak stávala podnětem a vzo
rem pro novou literární tvorbu i pro jazykovou kulturu své doby.

\a badatelské úsilí svých starších kolegů zvlášť průbojné navázal 
Josef Dobrovský (1753-1829). V něm vyvrcholil osvícenský duch, on 
dal nejsilnější podněty dalšímu kulturnímu hnulí i jazvkově českému.

Začal nesmlouvavou historickou kritikou. Postupně nově osvětlil 
některé sporné otázky nejslaršíeh českých dějin. Věnoval se studiu 
slovanských jazyků, vědecky popsal nejstarší slovansky spisovný ja-



zyk, staroslověnšlinu. která bvla prvním kulturním jazykem i v na
šich zemích (v díle Institutiones linguae S la ricae  dialeeti veteris, tj. 
Základy Marélw nářečí slovanského jazyka. 1822). Stal se tak zakla
datelem nového vědního oboru, slavistikv. Tento obor se zabýval 
vzdělaností, historií a jazvkv slovanských národů a trvale se rozšířil 
po celém světě. Dobrovský tak svým způsobem navazoval na staro
dávné a zvlášť v barokní době silné cítění, že slovanské národy tvoří 
vyšší jednotu jak jazykovou, tak kulturní: proto se mluvilo o jed
nom slovanském národu (jazyku), který je členěn na slovanské kme
ny a jazykové větve. Tento názor přejal pak v době preromantismii
i Jan Kollár.

Jazyková praxe té dohv se již mohla opřít o základní vědecké po
pisy češtiny: postupně vzniklo několik mluvnic (Karla Ignáce Tliá- 
ma. Juna Nejedlého. Františku Juna Tomsy, Františka Martina IVlc- 
la); lišilv s(> od sehe zejména v tom. do jaké míry respektovaly více 
než dvě stě let starou předbělohorskou jazykovou skutečnost, už 
znaěně archaickou, a na druhé straně, do jaké míry braly v úvahu 
soudobou jazykovou praxi, utvářející se v 17. a 18. století. Tento klí
čový jazykový problém (živý ostatně dodnes) rozhodl nakonec Josef 
Dobrovský dílem lusfiilirliches Lehrgebäude der böhmischen Spra
che (Zevrubná mluvnice českého jazyka , 1808. 2. vvd. 1818), a to 
lak. že v ni popsal češtinu tzv. zlaté doby veleslavínské ()j. z druhé 
poloviny 16. století, kdv vznikla i Kralická bible). T ím  nakonec roz
hodl spor svých předchůdců ve prospěch archaické tradice.

l iu k o p is

Josefu
Dobrovského
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Dobrovského při lom vedly spíše úvalu nejazvkové, totiž jeho ne
chuť к obsahu barokního písemnictví, v němž viděl nástroj a vý
plod protireformace, tmářství a pověrčivosti. Svým činem nmožnil 
vytvořil novodobou kultivovanou češtinu a jejím prostřednictvím
i bohatou a rozvrstvenou literaturu. Zároveň však se tím podstatně 
zvýraznil rozdíl mezi jazykem běžně mluveným a spisovným. To 
v sobě skrývalo i potíže, s kterými sc i později spisovná praxe a lite
ratura vyrovnávala znovu a znovu. Dobrovského německý popis češ
tiny se stal východiskem pro mnohé již česky psané učebnice a pří
ručky (např. Václava Hanky), a ty se staly předpisem a vzorem pro 
další spisovatelskou praxi až daleko do 19. století.

Kromě péče o jazyk věnoval Dobrovský pozornost i vývoji a stavu 
české literatury. Vydával několik literárních časopisů a sborníky; 
vycházely vesměs v němčině (např. Slavín. 1806. Slovanka, 1811 
a 1813). Kriticky posuzoval literaturu soudobou, naši i cizí. Vedle 
toho zpracoval německy první soustavné dějiny české literatury od 
počátků do současnosti Geschichte der böhmischen Sprache und L i
teratur (Dějiny české řeči a literatury, 1702). Literární proces rozdě
lil do několika období, o každém z nich pojednal souhrnně a pak 
popsal (často i kriticky) jednotlivá literární díla. Vrchol českého li
terárního vývoje viděl v 16. století, období následující hodnotil 
v podstatě negativně, jako dobu oslabení a úpadku, i к současnosti 
sc stavěl s pochybnostmi. Knihu však uzavřela dobová báseň opěv u
jící češtinu a věštící j í dobrou budoucnost.



Vývojový «bral ve vědě se ledy uskutečňoval nejprve v jazyce la
tinském a německém. Činnost uvedených vědců se vyznačovala 
důrazem na rozumové poznání a kritické zkoumání, ale měla i vý
raznou složku citovou. Prýštila ze silných pocitů historickv motivo
vaných a zemsky patriotickýeh. Důraz na osobitost českých zemí 
a jejich kultury stavěl tylo vědce do opozice proti centralizačnímu 
usilování absolutistického státu. Sbližoval je naopak se zemskou 
šlechtou, která sice mluvila většinou německy, ale zdůrazňovala 
staré tradice a práva českého státu. Současně však byli tito autoři 
vesměs nakloněni občanskému programu vytvořenému císařovnou 
Marií Terezií, později naplňovanému i jejím synem Joselem II. a je
jich spolupracovníky. Souhlas s vládní politikou osvícenskou vedl 
zase vůdčí vědecké osobnosti к ostrému popírání předchozí kullurv 
barokní. Vnitřní svět těchto vědců byl tedy často protikladný, což 
bylo pro rozvoj vzdělanosti příznivé a podnětné.

Pokud se týká jazyka vědy, po vývoji v 17. a 18. století, kdy bvly 
postupně redukovány funkce spisovné češtiny a kdv stále víc ubýva
lo českých čtenářů ze společensky vyšších vrstev, nebyla čeština pro 
vědu vvbavena ani slovní zásobou, ani slohově vytříbenou větnou 
stavbou. Názorně se to ukázalo, když se strahovský prenions trií t 
Jan  Bohum ír Dlabač pokusil přeložit do češi i n v Dobrovského Ději
ny české řeči 11 literatury - po několika úvodních stranách musil od 
svého záměru upustit. Jako mnohem nadějnější se jevil záměr roz
vinout nový, moderní literární život v Cechách (o něco později na 
Moravě) v poezii a v literatuře divadelní.
I . I T K K  \Tt R \ :

Hranili 1883: Dobrovský 1424. 1451. 145,'i: Hanuš 1415; Hanzal 1487: Heř
man 1468: Jolianides (981: kalousek 1885: Král 1404: Králík 145.4. 1445: Ku- 
dčlka 1461: l.udvíkovsky 143.'i: Maehovec 1461: Sctuunsehula 147.4: Slavík 
1475: Strakoš 1424: Vodička 1458; \\ inler 141.4.

5. V I . M A W C I I Y

První se úkolu rozvinout literární život v Cechách ujal mladý 
právník, později kočovný herce Václav Tliám (1765-1816: jeho dra
matický život s tragickým koncem znázornil \. Jirásek v románu 
F. L. Věk). Roku 1785. uprostřed desetiletí vlády Josefa II., vydal 
spolu s několika dalšími literáty, vesměs nadšenými mladíky, alma
nach Básně r řeči rázané (název nebyl pleonasmus. ve starší češtině 
se totiž „básněmi“  rozuměly i bajky psané prózou). Tento básnický 
soubor sledoval dvojí cíl: Chtěl navázat na starší české básnictví:
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Titulní list (lilu l ácluru Thámtt Básně v řeči tázané

proto byJv zařazeny i básně humanistického autora Mikuláše Koná- 
če z 1 lodiškova, Simona Lomnického z Budée a barokního básníka 
Felixe Kadlinského. Osvícenský duch doby vedl к aktualizaci textů, 
takže například původně náboženská skladba Kadlinského byla 
proměněna v milostnou báseň ryze světskou (původní Ježíš se obje
vil jako pastýř Meliš atd.). Novými, původními básněmi se chtěla 
Thámova družina vyrovnat literárním proudům novodobým: v je
jich anakreontických básních se pělo o přátelství, zpěvu, víně, ga
lantní lásce. Vznikala tak vlastně poezie odvozená od té, jež se pěs
tovala dříve na panovnických a šlechtických dvorech.

O deset let později, roku 1795, navázal na skupinová vystoupení 
prostřednictvím „alm anachů“  Antonín Jaroslav Puchmajer (1709 
až 1820). farář v Radnicích u Plzně. \ ntvořil kolem sehe družinu, 
jež působila již systematičtěji. Je jí členové shrnuli své práce do al
manachu Sebrání básní ч zpěň) a později vvdali podobné básnické 
soubory ještě čtyři. Také oni pěstovali především anakrcontickou 
poezii šlechtického a měšťanského typu. Psali opět básně o lásce, 
vínu, zpěvu, idylické přírodě: ale vytvářeli už bajky, lyrickoepické 
básně a balady, a sám Puchinajer napsal i vznešené ód\ sc závažný
mi a dost provokativními náměty, jako např. Údu nit jazyk český 
a Odu na Jan a  Žižku z Trocnova. Jeho přítel Vojtěch Nejedlý psal



rozsáhle epické básně o českých panovnících. Šebestián Hněvkov- 
ský vytvořil velký komicky epos o dívčí válce, Děrín.

Česká poezie se lak rozhojňovala a rozrůzňovala v námětech, 
básnických formách a uměleckých postupech. Jako zdroj nápodoby 
sloužila především bohatá a rozvinutá literatura polská. Pozorností 
к polské literatuře puchmajerovci navazovali na starší, barokní, tra
dice, které zdůrazňovaly slovanské souvislosti českého duchovního 
života. Na vztahv к onomu období ukazují i postih puchmajerovců. 
Puchmajer sám napsal i první českou učebnici ruštiny.

\ duchu osvícenských snah zakládali puchmajerovci čtenářské 
a divadelní spolky a vůbec se snažili povznést společenský život 
a úroveň česky mluvícího obyvatelstva. Nedle toho projevili i zájem
o společenské skupiny, které žily za hranicemi uspořádané společ
nosti té doby (Puchmajer napsal vynikající knížku o cikánštině, 
к níž mu jazykový materiál dával cikánský chlapec: zabýval se i zlo
dějskou hantýrkou).
i . r m t  \T I li \:

Morálek 1956; Jirát 1910. 197«: Krejčí 1475: Novák 1933b: Szvjkowski 1931. 
1935: \ lěek 1952. I9í)0.

Inlonín Jaroslav 
I'uch majer 
(podle soudobé 
litografii')
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Kotce (podle soudobé rytiny) Xejstarší zobrazení
Xosticoi'u divadla
(/mdle anonymní rytiny I7() l)

6. D I U M A  A  D IV A D L O

Novodobé drama a divadelnictví mohlo navázal na starší tradice. 
Většina literátu z doby kolem rokli 1800 znala z mládí barokní di
vadlo venkovské a maloměstské i barokní školská představení. Kro
mě toho v Praze působilo v 18. století známé divadlo v Kotcích, kde 
se hrály i slavné opery, i lidové frašky a veselohry inspirované ví
deňským měšťanským a lidovým divadelnictvím (tato inspirace pů
sobila ještě na J. K. Tyla až do 10. let 19. století). Není divu. že mla
dí vzdělanci, kteří programově chtěli tvořit kulturu ěeskou. upřeli 
vzhledem к jeho bezprostřední komunikativnosti pozornost právě 
na divadlo.

\ Kotcích se už. roku 1771 hrála poprvé česky soudobá hra kníže 
Honzík (překlad z němčiny). Lxistujíeí české divadelní publikum 
přálo víc repertoáru tradičnímu a oblíbenému než novotám. Nesta
čilo také zaplnit ani si zaplatit stálou českou scénu s plným provo
zem. Za těchto okolností byli divadelníci nuceni neustále improvizo
vat a trpět nouzi. Výsledky jejich snažení se leckdy jevily neúměrné 
vynakládané námaze.

J



Roku 1786 vzniklo v dolní části dnešního Václavského náměstí 
divadlo Bouda. Když ho navštívil i císař Josef II.. přejmenovalo se 
na C. k. české vlastenské divadlo. Pro české publikum se hrálo
i v domě l Hybernů. Také Stavovské divadlo, postavené hrabětem 
Nosticem roku 1783, se poznenáhlu, i když jen v určité dny. oteví
ralo českému repertoáru a publiku.

Kolem roku 1800 bylo na různých scénách uvedeno několik set 
českých premiér (\ . l ilám udával tisíc inscenovaných divadelních 
kusů). Mnohdy šlo o adaptace cizích divadelních her, většina z nich 
byly frašky, komedie, „kouzelné“  liry (divadlo si ještě libovalo v ba
rokních scénických efektech). Ojediněle se \ překladech objevovala 
vrcholná díla světové literatury.

Dramatik Prokop Šedivý (1761—1810) získával přízeň divadelního 
publika i původními fraškami a komediemi ze života svého městské
ho publika (Masné krámy aneb Sázení do loteriij. Pražští sládci aneb 
Kubíček (loshme za ryučenou). Na něho navázal dlouholetý drama
turg českých představení ve Stavovském divadle Jan Nepomuk Ště
pánek (1783-1844). Sám psal původní hry historické (Břetislav 1'rr-

Výjer ze 
Stépánlmy hry 
Cech a Němec 
(J. Kroupa, rytina 

Diihler. 11121)
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ní. český -tchilles, aneb I ítězstci n Domažlic), rytířské, kouzelné,
ii také komedie s náměty velmi aktuálními a závažnými (Cech a 'S fi
nt ec). První zachovanou divadelní hru, „vlastenskou původní čino
hru'' Oldřich a Kožená (I789), napsal Antonín Josef Zima; vyložil 
v ní soudobé myšlenky osvícenské i národně obrozenské.

Nad všechny tyto autory vynikl při rozvíjení původního dramatu 
Václav Kliment kliepera (1792-1859). Narodil se v Chlumci nad 
Cidlinou, vyučil se řezníkem, nato absolvoval Akademické gymnázi
um a tzv. filozofická studia (tj. průpravné studium vysokoškolské) 
v Praze. Jako středoškolský profesor působil v Hradci Králové, po
slední desetiletí svého života v Praze.

Nejlepší a nejúspěšnější hry napsal v desátých a dvacátých letech. 
Pokusil se sice i o velké historické drama (Soběslav), ale v hrách z li
dového života „vysoký styl'4 řeči přímo zesměšňoval. Jazykové novo- 
tářství v duchu Jungmannova obohacování jazyka a vysokého stylu 
uplatnil ve svých hrách jen u vysoce postavených osob v činohře 
a v tragédii. \ komediích odvážně pracoval s prvky mluvené češtin v.

\ duchu osvícenského klasicismu se zaměřoval к stálým ctnos
tem a vadám lidské povahy. Chtěl svými hrami vymycovat přetvář
ku. kariérismus, povýšenectví. Využíval principu „kuklen í“ , převle
ku (postava se vydává za někoho, kým není, anebo jc za někoho



jiného pokládána). Odhalování přetvářek a pyšných póz se dělo zve
sela. aby se lidový divák ve smíchu učil viděl skutečnou podstatu li
dí a situací.

V jedné skupině svých lier Klicpera navazoval na hry rytířské. 
Na jejich obrvs\ rouboval prvky zázračné a pohádkové. Střídal váž
nost s komikou. Postav)7 kladné i záporné se tak ocitají \ několikeré 
perspektivě (H laník. vvšel 1820: Loketský zvon, vyšel 1825). Parodií 
na rytířskou hru je llud rián  z liínisú  (1822). Ze tří nápadníků slič
né Ruměný (z nichž každý předstírá, že on je ten pravý lladrián, je
muž otec chce svěřit za ženu svou dceru) se za ženicha prosadí ten 
nejčestnější, rytíř rodem i chováním, Zelmír.

Jin ý  okruh navazoval na frašku (Ptáčník. 1835). Hlavní hrdinové 
komedií jsou mladí lidé. Dovedou nastrojit léčku, v níž lakomci 
a nadutci musí přiznal barvu a z kolizi' se vykoupit (U i vol vorný klo
bouk. vvšel 1820: Rohovin Ctverrohý, vyšel 1825). V komedii Každý 
něco pro vlast (1820) se kandidáti na místo starosty předhánějí vy
chloubáním. co kdo z nich vykonal pro vlast. Přitom s pomocí paní 
vrchní hledají kontakty s vrchností. Satirické vypodobnění tehdejší
ho českého světa je první českou konverzační veselohrou.

Plodný dramatik psal nové liry ještě v letech čtyřicátých. Ryl kriti
kou nabádán, aby dodal spádu svým dějům a mluvnosti dialogu.
I pravoval však své starší brv protisměrně: přizpůsoboval jejich jazyk 
jungmannovským představám o literatuře vysokého, jazykově nároč
ného slohu, jimž se předtím s užitkem pro živost svých ber vzpouzel.

i. гг i : к \t i  ií \ :
lio<ral\rcv 1910: l)čjin\ českého <li\a<lla 1969: Divadlo \ kolcích 1992: Jusll 

I960: Kačer 1965: Máchal 1929: Sochorová 1987: Štěpánek 1959. 1976: Šubert 
1898.

7. K N ÍŽ K Y  L ID O V É H O  Č T E N Í

Závažný úkol čekal tuto generaci tam. kde se začala zabýval zá
bavnou četbou v próze. Čeští čtenáři se slále ještě spokojovali s lite
rární produkcí barokní, znovu a znovu vydávanou dlouho do druhé 
poloviny l(). století (byly to modlicí knížky, legendy, poučné příbě
hy. kalendáře), a tzv. knížkami lidového čtení (o Jenovélě. Meluzí- 
ně, doktoru l austovi), obíhajícími po celá staletí.

Na tuto tradici navázal, s úmyslem dát j í  nový směr, Matěj Václav 
Kramerius (1753-1808). Jako mladý soukromý vychovatel v šlech
tickém domě zažil prostředí, kde se slučovaly starší tradice barokní, 
jazykově české, a osvícenské, jazykové německé. Rozhodl se osví-
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renské josefinství spojit s tradičním jazykovým čcšstvím. Vby к lo
mu mel dobrou a dlouhotrvající organizační základnu, začal vydá
val noviny (od roku 1789 pod názvem Kram eriusovy c.k. pražské 
poštovské noviny, od roku 1791 je nazval Kram eriusovy v.k. vlasten- 
ské noviny). Zároveň zřídil Českou expedici, nakladatelství a knih
kupectví. Vydával, prodával a kolporloval desítky českých knižních 
titulu. Značnou část z nich tvořilv tradiční příběhy lidového čtení. 
Některé z nich měly vlastenecké zabarvení (Štilfríd  a Hrunvvík). 
К nim přidával příběhy „světové" (M ladší Robinson) a nevyhýbal se 
knížkám se senzačními náměty (ani anekdotám). Vydával však i no
vodobé úpravy starší literatury (Letopisy trojánské /1790/ - byl to 
středověký román a zároveň kdysi jedna z prvních českých tiště
ných knih -, Mandevillúv cestopis, díla Simona Lomnického z Bud
ce atd.). Sám zpracoval pro lidové publikum z německé předlohy jo
sefínskou osvícenskou ideologii v Knize Josefově ( 1784).

Krameriusova dlouholetá obětavá činnost (plasticky zachycená 
v Jiráskově L. l ěkovi) poskytla českému publiku dobré čtivo, dá
vala mu poučení a podněty к přemýšlení a vtiskala mu do vědomí 
představu o kultivované češtině dle zásad Dobrovského. To bylo 
v době. kdv se česky učilo jen v počáteční fázi školní docházky, mi
mořádně důležité.

I liliu v Matěj krumrriiis 
(busta oil ( '.. I osmiím)
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l ’n ni číslo Krammusovýi-h (Ж  Pražských poštovských novin

\ léto rinnosti .se .snažil pokrařoval i Krameriusův syn Václav 
Rodomil (1702-1861). I držet olnïv vydavatelský podnik se 11111 i k ‘ -  

zdarilo. zato napsal množství prozaických děl. hlavně povídek, vy
značujících se tajemnou atmosférou a napínavostí. Ncjproslulejší 
/, nich má název Železná košile (1831). připomíná slavnou pozdější 
povídku Američana I\d<;ara Allana Poea.
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Titulní list 
a fruntispis díla 
Prokopa Šedivého 
České Imuzonkv 
s Pluthovou ruinou

Oblíbené byly i žertovné povídky, jako například dobromyslné 
humoresky Jana Rulíku o „veselém Kubíčkovi“ .

\ řadě původních příběhů se nad průměr povznesly historické 
povídky divadelníka Prokopa Šedivého (České Arnazonky aneb Dev
ět boj v Cechách pod správou rekyně lla s ty  zpracovávaly příběh dív
čí války podle Hájkovy kroniky, povídka Mnislar a Srétirína aneb
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Příběhové prvních obyvatel okořského zéimku měla v základech 
místní pověsí). O historickou povídku vyššího stylu, vnášející к nám 
poetiku anglického romanopisec VValtera Seotta, se pokusil až Vác
lav kliment Klicpera dílem Točníк (1829), zpracovávající romantic
kou příhodu ze života krále Václava IV .

Některá prozaická díla zůstala v rukopisu a byla vydána až v na
šem století. Postihlo lo například Moravské romantické povídky lé
kaře Josefa Heřmana Agapita Gallaše - tiskem za jeho života vyšly 
jeho práce básnické, pod názvem Múzu moravské) - (obdobně dlou
ho nevydány zůstávaly práce memoárové, například zápisky rytíře 
Jana Jeníka z Bralřic).

U T K K V n  НЛ:
Morálek 1990; llrahák 1982: Novotný 1973; Rybička 188.4. 1881: Štěpánek 

1976: Vodička 1958.

8 . DVOJÍ ZDŮVODPs KNÍ PHO ČESKÝ JAZYK
Osvícenská věda. šiřitelka převratných myšlenek, nebyla jazyko

vě česká. Používala latinu a němčinu.
Proč vůbec pěstovat česky jazyk, získávat mu respekt a uzpůso

bovat ho pro role jazyka spisovného'/
Na tuto otázku Josef Dobrovský a učenci v jeho okolí odpovídali: 

Osvícený panovník a kněží. důstojníci, úředníci ve státní správě se 
potřebují domluvit s každým národem, který chtějí dobře spravo
vat, v jeho vlastním jazyku. Jen lak dosáhnou souzvuku vládnou
cích a ovládaných a poddané získají na svou stranu. Takto argu
mentoval J.  Dobrovský v slavnostní řeči к císaři Leopoldovi II. 
v roce 1791. Podobně zdůvodnil potřebu znát a studovat českou řeč 
František Martin Pelel, když nastupoval roku 1793 na nově zříze
nou stolici české řeči na pražské univerzitě jako její první profesor.

Zcela jinak než první osvícenci zdůvodnil o generaci později po
třebu pěstovat český jazyk Josef Jungmann. Zvolil к tomu také 
jinou, veřejnější tribunu a novou formu. Dvě „rozmlouvání"4 0  ja 
zyku českém uveřejnil v časopise Hlasatel český rokli 1806. Spor 
mezi osobami protikladného smýšlení, Slavomikm a Protivou, 
z Druhého rozmlouvání, se týká „světoobčanství'4 (kosmopolitismu) 
a „vlastenectví4". Slavomilovi se láska к vlasti podobá lásce к rodi
ně: ta nevylučuje lásku к příbuzným а к sousedům, t j. к světu. V las- 
lenoctví ledy nečiní z člověka nepřítele ostatního světa.

V proč věnovat zvláštní péči češtině? Rodilý dech v českých ze
mích. konstatuje Slavomil, zapomene v německých školách svou
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mateřštinu. \le německy se nenaučí tak dobře, aby získal stejnou 
způsobilost v rozmanitých „dílnách a fabrikách" jako rodily Ně
mec. Jedině dobře rozvinutá čeština tedy dá rodilému Čechovi stej
né možnosti uplatnění, jaké má rodilý Němec, vysvětluje Jungman- 
nňv Slavomil. Л že je současný český jazyk zaostalý - že je to jazyk 
„selský“  proti jazyku německému - „městskému“ '/ \a  tento názor 
svého protivníka má Slavomil dvojí odpověď: „...sedlák jest obyvatel 
země nejpřednější.“  \ mohl by prý právem říci: „Což mi to ječí oko
lo hlavy? Já  vám dávám jisti: jste-li vy lidé jako já. mluvte, ať vám 
rozumím!“

Pokud pak jde o kvalitu soudobé české řeči, její přiměřenost vy
jadřovacím potřebám, podle Slavomila teprve veliký slovník ukáže, 
jak si vlastně čeština stojí (a její vzínach uspíší).

Jak  Dobrovský a jeho okolí, tak i Jungmann bájili pozice češtiny 
vedl«' němčiny jakožto jazyka početné slovanské složky obyvatelstva 
rakouského soustátí. Jestliže však osvícenci (l)obrovskv) viděli pří- 
slušníkv české jazykové pospolitosti jako objekt blahovolné péče ro
zumných panovníků a jejich státního aparátu. Jungmann už počítá 
s rodilými (.'echy jako se subjekty společenského vývoje.

Obrátit celý „národ“  (tj. Česky mluvící obyvatelstvo) v obyvatel
stvo používající němčiny by bylo podle Jungmanna a jeho stoupen-



cíi i prakticky obtížnější než vypěstovat češtinu pro všechny potřeby 
novodobé komunikace. Za sebe a sc svou generací vykonal tak prá
vě Jungmann a ostatní к rozvinutí jazyka rozhodné kroky. Jejich 
snažení přinášelo ovoce díky tomu, že navazovalo na vědecké po
znání předchůdců.

I . I T ER  4 1 l R \ :
Hanzal 1981: Jedlička 1949: Jungmann 1948: l.oužil 1976. 1978a: Macura 

1976a. 1982: Rybička 1883. 1884: Vodička 1958: Zeleny 1874.

9. O B R O Z E N Í  (O B S A H  V R O Z S A H  l’ O J M l ' )

Pojem obrození jc nepoměrně mladší než historické skutečnosti, 
které jím  bývají označovány. I žil ho T. G. Masaryk v České otázce 
■/, roku 1895, po něm vzápětí literární historikové J. V Íček а V. No
vák. Odmítli tehdy, kolem roku 1900 i později, chápat vzestup čes
ké společnosti od konce 18. století jako zázračné ..znovuzrození" či 
„znovuvzkříšení", jak se o něm mluvilo předtím. Poukazovali к to
mu, že obdobnou regeneraci prodělaly od osvícenství a od Velké 
francouzské revoluce mnohé další evropské národy (včetně němec
kého a italského). Ze tedy nejde o záležitost jen českou, vzniklou 
z nadšení „vlastenců4*, ale o součást národně osvobozeneckých hnu
tí v Kvropě nové dohv (byť se specifickými rysy).

V с dvacátém století se rozsah tohoto pojmu měnil. V politických 
dějinách se slovem „obrození'4 označovala celá etapa českých dějin 
od zrušení nevolnictví po získání státní samostatnosti v roce 1918 
(tak sc „obrození44 vykládá v Masarykové slovníku naučném). V ději
nách literaturv se ustálilo chápat „obrození4’ jako úsek od Dobrov
ského po Havlíčka, zhruba po rok 1848 (tak je tomu u Vrna Nová
ka. v tzv. akademických Dějinách české literatury, redigovaných 
F. Vodičkou). Rozšiřoval sc nebo zužoval také obsah pojmu: obroze
ním se jednou rozumělo národně emancipační hnutí ve svých di
menzích sociálních, kulturních i politických, jindy jen „nový roz
mach české řeči. literatury a vzdělanosti po době úpadku44 (Slovník  
spisovného jazyka českého 2. 1964).

Národně probudilí jedinci si v 1. polovině 19. století říkali „vlas
tenci44. Slovo vlast přitom také měnilo svůj obsah. Mohlo znamenat
i jen krajinskou příslušnost (něco jako rodáctví). Jindy se jím rozumě
la přináležitost к zemi. к české zemi (a řeči), smysl pro ideu národa. 
Zároveň mohlo mít slovo „vlastenec'4 podobný význam jako „občan".

Při v v tváření společenského ovzduší, které umožňovalo vznik ná
rodnostně a jazykově českého obrození, měl v mimořádně značnou
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úlohu obrany ;i oslavy českého jazyka, 'lento zvláštní slovesný útvar 
provázel dějinný vývoj češtiny a české kulturv od jejich písemného 
počátku, výrazu»» úlohu měly v době barokní (srov. s. I 12). ale 
teprve \ ohrození se .staly jednou z primárních společenských hna
cích sil.

Vzniklo jich značné množství: také argumentů, jichž se v nich 
užívalo, bylo mnoho a byly velmi rozmanité, od důvodů čistě prak
tických (jako je usnadnění styku státu s poddanými) až po dúvodv 
velmi vznešené, citové, až patetické (posvátné tradice češtiny, její 
srovnatelnost s antickými jazvkv atd.).

Značného ohlasu dosáhla například Obrana jazyka česliélto proti 
zlobivým jeho utrhačům (1783) od Karla Ignáce Tháma ( 1763- 1816). 
stejně jako Sláva a lýbornost jazyka českého (1702) od Jana Rulíka 
(171 1-1812). Vesměs byly neseny ve výrazném tónu pozitivního na
cionalismu. prostého xenofobie (tj. odporu vůči jiným národům a ja
zykům).

Na slovo „obrozenec“  se zvláště po roce 1915 navrstvilo mnoho 
ideologických asociací. Rozuměl se jím bud člověk zaníceny pro 
velkou (národní) ideu a obětavě jednající pro její uskutečnění, ane
bo naivní snivec, člověk nekritický к vlastním možnostem. Obroze
ní se takto někdy posuzuje až jako projev malosti a zápecnické 
přičinlivosti. nc-li jako pošetilost nepočetného národa, který hazar
doval se svou prosperitou a bezpečností, kdvž chtěl být sám sebou. 
rovný mezi rovnými ve svobodném světě (a ve jménu této „chim é
ry“  odmítl včlenit se do silnějšího světa německého, jak bvlo nasna
dě). Pojem obrození v tomto pojetí nabyl národně samostředné pří
chuti a spojoval se s ním provincialismus.

Takovéto zproblematizování vede dnes к tomu. že se slova „obro
zení" užívá spíš jako tradičního označení než jako periodizačního 
měřítka.

I . ITKR \Tt И \ :
Hanzal 1981: Koří l‘>78: Man ira 1976a. 1979. 1983: Pražák I9W: Vodička 

1969.
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I.  P O J  KM  I* R E  К О М  V N T IS M l
Jako preromantická („předromantická“ ) bývají označována lite

rární díla. jež znamenala přechod od osvícenského klasicismu k ro
mantismu: slohové příznaky oněch dvou stylových směru se v nich 
prostupují a \ různé míře doplňují.

Preromantická literatura zcela nezavrhla klasicistní představy 
o výchovném a osvětovém významu umělecké literatury a její život
ní i historický optimismus i rozumově podložený pohled na svět. 
oceňovala však i spontánní, „přirozený“  cit, tušení a touhu. Hrdiny 
hledala jednak v lidech „naivn ích“ , blízkých přírodě, jednak v je
dincích zanícených pro ideu vlasti a pro potřeby národa.

Oddělování literárních druhů a žánrů, které vládlo za klasicismu, 
vystřídalo postupně jejich prolínání a míšení (synkretismus). l)o všech 
druhů i žánrů pronikal lyrismus. I,piku prostupovaly lyrické popisy 
a vzrušené dialog)’. \ dramatu se uplatnil monolog, v němž hrdinové 
tlumočili svoje ideály, obavv. předsevzetí, citv. Žánry předtím podce
ňované sc začaly prosazovat jako určující (román, povídka, cestopisné 
vypravování). \ poezii ustoupily do pozadí žánry didaktické (klasicist
ní hajka), prosadila se lyrická píseň. Ivrieko-epická romance a balada. 
Vedle oslavné ód v zaujala přední místo elegie, tlumočící stesk.

Za vzor básnictví platila lidová píseň. Pozornost k ní se začala ob
racet již koncem 17. století. Během 18. století autorita folkloru vzrů
stala. Angličan Thomas Percy upozornil svými Helii/ues oj Incient 
Hngtisli Portry (Pam átkam i staré anglické poezie. 1765) na anglickou 
a skotskou baladu. V Německu Johann Gottfried Herder vydal dva 
svazky I olkslieiler (Lidových písni. 1778-1779: posmrtně se vydával) 
s titulem 11lasy národu r písních). Lidové písně se staly předmětem 
sběratelského a vydavatelského zájmu. První sběratelé čerpali ještě 
z ústního podání (Jan Jeník z Bratřic si zapisoval lidové písně od 
svých vojáků). V terénu sbíral písně a pohádky i K. J. Krben.

Preromantikové v čele s F. L. Celakovským stavěli výš národní 
než lidové. Proto při zařazování .sebraných písní do sbírek uplatňo
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vali estetickou cenzuru, z variant vybírali jen některé. Navíc rozvi
nuli tzv. ohlasovou metodu. Jejich ctižádostí bylo к nerozeznání na
podobit lidový umělecký projev a tím existující rejstřík ťolkloru do
plnil o témata a postoje „preromantieké“ .

Sny o byvším, civilizací nezkaženém člověku, o ztraceném zla
tém věku lidstva i národa promítali preromantikové do dávnověku.

Specifická situace českého národa vedla к projektování ideální 
nové české společnosti do budoucna. Velikost tohoto směřování se 
promítla do hledání neobvyklých, „vznešených1' tvárných prostřed
ků a témat. Mezi ně náleželo prosazování časomíry („vznešený" kla
sický verš, v němž se podle vzoru antické poezie střídaly dlouhé 
a krátké slabiky, měl svým vzletem překonal ..kulhání" verše slabič
né přízvučného. jak ho pěstovali předtím puchmajerovci). Jung- 
mannovské chápání jazyka, literární tvorby, jakožto ucelené sousta
vy hodnot vztahující se к všestranně rozvité národní společnosti, 
vedlo к rozmachu básnické prózy а к jejímu zaměření na tematiku 
minulostní (Záře nud pohanstvem  J. hindy) a exotickou (Jungmalí
nův překlad Italy).

Chápání literatury jako záruky národní existence osvětlil Jung- 
mann ve stati 0  klasičnosti v literatuře vůbec a zvláště české (Časo
pis Českého muzea I. 1827). Klasickou již pro Jungmanna není jen 
velká literatura antická ani renesanční či humanistická. Klasickým 
se může stát i nové, rozvíjející se písemnictví v českém jazyce, až 
bude mít dostatek spisovatelů schopných psát rozmanitě i dokona
le, i dost čtenářů.

Posledním měřítkem klasičnosti je lak působení literatury: 
„...když to, co právě klasičného jest v národním básnictví, v uštech 
zástupu obecného žije, u vyučováni mládeže přechází a v rovné mí
ře živoucí a vzkvétající pokolení pozdvihá...“

I . I T E R  m  R \ :
Můrko 1897: Sedniiclubský 1985: Slovník literárních směru 1983: Vodičku 

1918.

2. 11 ) К \ S V É B Y T N É  N Á R O D N Í  L I T E  К  A T I  R Y  
A K U L T U R Y

Snažení divadelníků, básníků, vědců a popularizátorů kolem 
Dobrovského se pohybovalo v kolejích osvícenského poznání a vý
chovy neprivilegovaných vrstev v souladu s principy názorové a ná
boženské tolerance a údy к jazyku jako dorozumívacímu prostřed
ku mezi Cechv.



Rozvíjelo se na politickém, vojenském a duchovním pozadí Fran
couzské revoluce a později Napoleonova císařství: obě tyto dějinné 
skutečnosti se zpočátku uplatňovaly jako historický jev obecně lid
ský. nadstátní a nadnárodní. Francouzská revoluční hesla občanské 
svobody a rovnosti a představa univerzálního státu (antické i stře
dověké římské císařstv í vždycky mířilo к ideální představě všesvěto- 
vélio státu, který zajistí věčný mír) se však postupně proměnily 
v zjevný nástroj snahy o nadvládu jednoho státu a národa. Česká 
společnost na sklonku 18. století Francouzskou revoluci v její jako- 
bínské podobě i Napoleonovo francouzské rozpínavé impérium od
mítla a postavila se za habsburskou dynastii a monarchii. Habsbur
ský stát začal na druhé straně zdůrazňovat českou historickou 
a vojenskou tradici a prohlašoval, že nechce klást překážky české
mu jazykově národnímu rozvoji: těsně po ukončení čtvrtstoletí vá
lek. v němž mělo i české obyvatelstvo zřetelný podíl, dala vídeňská 
vláda najevo, že chce podporovat rozvoj češtiny jejím uvedením do 
středního školství.

Napoleonské války zasáhly českou společnost i tím. že vyvolaly 
prudkou reakci na německé straně a podnítily v Německu, roztříště
ném do pestré mozaiky větších a menších států, vlnu národního uvě
domění a nacionalistického vzdoru. To povzbudilo к obdobnému

Hemard Hok/mo 
(podle Mayemry 
litografie)
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přemýšlení i mnohem slabší a kulturně nezajištěnější společnost čes
kou. V té době se objevil projekt vytvořit v českých zemích dvojjazyč
ný česko-nčineeký (nebo německo-český) národ. Autorem tohoto 
projektu byl významný pražský filozof a matematik, osvícenec Ber
nard Bolzano (1781-1848). Josef Jungmann se nad soužitím Cechů 
a Němců v českých zemích zamýšlel už dříve; nepokládal dvojjazyč
né společenství za vyloučené. Věděl však dobře, že německé obyva
telstvo v Cechách se pokládá za přirozenou součást kulturně mohut
ného společenství celoněmeckého. Kromě toho se cítilo nad českou 
populací povzneseno kulturně a civilizačně (to Jungmann předvedl 
v jednom ze svých dvou rozmlouvání O jazyku českém).

V této situaci se Jungmannova generace, opřena o tradice české 
státnosti i o barokní národní ideologii, obávala, že Bolzanin ušlech
tile míněný program b\ vedl к podřízení českého etnika německé
mu živlu. Obdobně jako většina jiných malých národních společen
ství onoho času volila cestu jazykové a kulturní emancipace.

Chápala český národ jako jednu z individualit, které obohatí mo
derní lidstvo. Společnost založená na volnosti, rovnosti a bratrství 
podle Jungmanna a jeho generačních druhů neměla být uniformní. 
Vlěla se rozvíjel jako společenství osobitých národů, z nichž každý 
po svém přispívá к uskutečňování lidskosti a pokroku. V tomto 
smyslu Jungmann a jeho okolí utvářeli program národně svébytné 
nové české kultury.

Josef Jungmann (1773-1817) psal téměř výlučně česky a do češ
tiny přeložil nejnáročnější literární díla. I ž jako skromný a nevv- 
bojný profesor češtiny v Litoměřicích otiskl v Hlasateli českém 
1806 svá dvě rozmlouvání O jazyku českém (viz s. 171).

Pro výuku češtiny na gymnáziích (vláda to připustila roku 1816) 
vydal roku 1820 příručku teorie literatury a slohu Slovesnost aneb 
Sbírku příkladů s krátkým pojednáním o sloliu.

Byla to však víc než čítanka v dnešním slova smyslu; Jungmann 
zde předestřel českou literaturu jako obsažný, hodnotný a i vývojově 
nadějný celek, a kromě toho v obsáhlém úvodu vytvořil teorii české 
jazykové kultury, literární teorii a nauku o slohu. Na této knize (vy
dané znovu ještě roku 1845 a 1816) vyrostly dvě generace českých 
spisovatelů a vzdělanců; ovlivnila dokonce i generaci Nerudovu.

V návaznosti na své předchůdce věnoval Jungmann pozornost 
také dějinám české literatury a péči o jaz\k. \ Historii literatury 
české aneb Soustavném přehledu spisů českýeli s krátkou historií ná
rodu. osvícení o jazyka  ( 1825, druhé, podstatně rozšířené vydání vy
šlo roku 18 W ) navázal na barokní lilerárněhistorické práce. Podal



Titllllli list 
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co nej úplnější bibliografický soupis dosud vyšlých českých tisků 
a archivních rukopisů; v úvodních partiích к jednotlivým obdobím 
však nastínil i ucelenou koncepci českého literárního vývoje v na
šich zemích. Stejně jako Dobrovský pokládal za jeho vrchol „zlatou 
dobu”  české literatury i jazyka v 2. polovině 16. století. Svým sou
časníkům tak představil českou literaturu jako starobylý, úctyhod
ný souvislý proud, hodný dalšího rozvíjení. Zároveň upevnil před
stavu úpadkovosli české literární práce 17. a 18. století. (Takto živil 
názor, že český národ a jeho slovesná kultura musela být na přelo
mu 18. a 19. století „ohrožována“ , nebo dokonce „znovu zrazová
na“ . že předtím zcela „spala“ , či byla dokonce „m rtvá“ .)

Svou důvěru v kultivaci českého jazyka, jak ji vyslovil v druhém 
rozmlouvání 0  jazyku českém, promítl i do přípravy Slovníku česko- 
-německého (1834-1839). V jeho pěti dílech bohatě dokumentoval 
dosavadní vývoj české slovní zásoby i její současný stav. Mohl se 
opřít o starší práce barokního jazykovědce Václava Jana Rosy a ob- 
rozenské německo-české slovníkv Karla Ignáce Tháma, a především 
J. Dobrovského. Naprostou většinu obrovského jazykového materiá
lu však shromáždil se svými spolupracovníky sám. Sám také vyhle
dal zdroje nových slov. Některá z nich byla „nová" jen zdánlivě - 
šlo o slova už zapomenutá. Jiná  slova utvořil sám nebo jeho spolu
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pracovníci a žáci. Značnou čásl nových slov přejímal z jiných slo
vanských jazyků, hlavně z polštiny. Mnohá slova, kleni Jungmann 
nově uvedl, se neujala. Slovník nebyl vytvořen jako normativní po
kyn, ale jako nabídka.

Novotaření a experimentování v zájmu náročné slovesné kulturv 
к demonstrování vysokých citů a idejí však к preromantismu patři
lo. Knížky, které vydal Jungmann. jeho stoupenci a žáci, musely 
být proto někdy doprovázeny slovníčky, v kterých se nově zaváděná 
slova vysvětlovala - někdy i prostřednictvím němčiny. \vlněný ja
zyk jungmannovské generace umožnil vznik plně rozvinuté, bohatě 
rozrůzněné a ve všech součástech úplné slovesné kultury pěstované 
v češtině. Další generace ho pak vesměs proměňovalv a dále rozvíje
ly tím. že ho sbližovaly s jazykem běžně mluveným.

Jungmannova původní tvorba je minimální: sám autor to hořce 
konstatoval na konci života. Zato významně zasáhl do dalšího vývo
je svými překlad)'. Přeložil nedávno předtím vydanou povídku fran
couzského spisovatele Françoise René de Chateauhrianda Itala 
aneb Láska dvou divochů na poušti (1805: „poušť" zde znamená 
„pustina, divočina"), velký barokní epos Angličana Jolina Miltona 
/tracený ráj (The 1'aradisc Lost, 1811), v kterém se líčí vzpoura an
dělů proti Bohu a jejich pád. idvlický epos Johanna Wolfganga 
Goetha Heřman a Dorota (Ilerrm ann und Dorothea, tištěno až 
18 I I )  a další práce. Výběrem děl manifestoval, že jeho „nová" češti
na je schopná zvládnout nejvvšší slovesné výkony světové kultury, 
a zároveň výběrem autorů i témat naznačoval, kam se má český du
chovní život orientovat.

\ž posmrtně bv Iv v vdány Jungniannovv Zápisky, v nichž autor 
zachycoval myšlenky a názory, jež zdaleka ne všechny bylo možno 
v době vzniku textů publikovat.

Josef Jungmann kolem sehe shromáždil skupinu oddaných a vý
konných spolupracovníků. T i se věnovali krásné literatuře - nej
úspěšnější z nich byl kněz Antonín Marek (1785-1877) -, přede
vším však pěstovali různé vědní obory a jejich terminologii. Jan 
Svatopluk Presl (1701-1810) se věnoval přírodním vědám, plzeňský 
Josef Vojtěch Sedláček (1785-1836) matematice a fyzice, sám 
V. Marek filozofii a logice atd.

U T E R  \ T l  R Л :
I loffniannová 1973: Hýsek 1911. 1919: Jakubec 1896: Jedlička 1948: Novák 

19.43b: Plch 1971: Sedmidubskv 1985: Slovník literárních směru 1983: Vodička 
19.', 8.



3. \ЛВЛ1)Л\ Л М1Д \ \ D Ě JIN
Projekt celistvé národní ku ltun předpokládal mimo jiné i celist

vý a smysluplný obra/ minulých dob. len to  úkol na sehe vzali 
mladší současníci Jungmannovi. \ vpořádávali se s ním jinak než je
jich předchůdci. Nemohl jim již imponovat Václav Hájek z l.ibočan. 
ale ani Bohuslav Balbín.

Hacionalistického dějepiseetví generace Dobnerovv a Dobrovské
ho si vážili pro jeho kritičnost a metodologickou důslednost. Wšak 
vytý kali mu, že sice osvobodilo poznání od hajek a výmyslů, ale svůj 
ucelený a filozoficky podložený obraz minulosti české ani slovan
ské nepodalo a opominulo nejranější období dějinného vývoje.

Práce na novém zobrazení národní historie a jejího slovanského 
pozadí se podjali František Palacký ( 17{>íí— Iři7ř>) a Pavel Josef Šafa
řík (Pavol Jozcf Šafárik: 1795-1861). Prsn í pocházel z moravsko- 
-slovenskéhojjomezí, druhý ze Slovenska. Oba byli evangelíci.

Palacký i Šafařík začínali jako slovesní umělci a teoretikové krás
né literatury. Šafařík vvdal v devatenácti letech sbírku Tatranská 
múza s lýrou slovanskou (181 I). napsanou česky. I ž \ názvu nazna-

1‘a rii Jo stf Šafařík (pudle Lanlianstny litografie)
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čil tendenci začlenit kulturu regionální a národní do širšího rámce 
„slovanského“ . Do české literatury vnesl téma zbojnictví a postavu 
Jánošíkovu, s motivem živelné pomsty za utrpěné bezpráví. Spolu 
s Kollárem vvdal Šafařík slovenské lidové písně.

Palaeký se v mladých letech věnoval systematicky i studiu esteti
ky, jako první u nás, a i touto svou orientací dával nové podnětv jak 
literárnímu tvoření, tak tomu. jak slovesná díla vnímat a hodnotit.

\ mladém věku vydali Šafařík a Palaeký anonymně v Bratislavě spi
sek Počátkové českého básnictví. obzvláště prozódie (1818). Formou do
pisů uvažovali o možnostech, jak by se česká poezie zbavila přízem- 
nosti a nabyla vzletu. Jako vzor jim sloužila časoměrná poezie 
antická, řecká i římská. Tím navázali na teorie básníků sedmnáctého 
století (zvláště J. V. Komenského a Y. J. Rosv). Odmítali doporučení 
racionalisty J. Dobrovského, který stanovil, že se rytmus českého ver
še má opírat výlučně o protiklad přízvučných a nepřízvučných slabik. 
Návrh obou mladíků hleděl к protikladu krátkých a dlouhých samo
hlásek vzbudilo pohoršení. Avšak i když cesty českého verše nepřevrá
tilo, obohatilo je. Kromě toho jejich kritika dosavadního stavu přispě
la i к tomu, že se rozšířil repertoár básnických námětu a forem.

Zralé dílo P. J. Šafaříka a F. Palackého se však týká poznávání 
minulosti.

František Palaeký 
(podle kresby 

Soběsla va Pinkase)



František Palacký vyložil české dějiny od počátku do nastoupení 
Habsburku na český trůn v r. 1520.

'loto koncové datum se tradičně vykládalo jako manifestace lo- 
lm. že s dobou vlády této dynastie necbtěl mít Palacký jako bistorio- 
graf nic společného. \e skutečnosti však byl loajálním poddaným 
rakouského císaře, oceňoval, jaké výhody dechům přináší jejich za
členění do většího soustátí. Jako politik vynaložil mnoho úsilí na 
to, aby se rakouská monarchie zmodernizovala, /reformovala a tím 
udržela i v budoucnosti. Důvodem pro ono koncové datum 1520 
bylo pravděpodobně to, že rozsáhlý materiál nebylo možno ani л ce
loživotním díle jednoho člověka obsáhnout. Palacký se proto ome
zil na dobu, kd\ český stát jako samostatná, suverénní jednotka 
a středoevropská velmoc zcela individuálně a aktivně spoluutvářel 
evropské dějiny. České dějin) pojal nikoli jako vypsání událostí, kte
ré se stal) na jistém státním území (tj. v zemích Koruny české, sva
továclavské). nýbrž výslovné jako dějiny národa, ted\ jistého etnic
kého celku, který ve své podstatě trvá a pokračuje, i když se rozsah 
státního území a jeho státní zřízení proměňuje.

Smvsl lidské existence na zemi, ať se to týká jednotlivce, nebo 
lidského společenství, spatřoval Palacký v .,božnosti“ . Rozuměl jí 
naplňování nejvyšších mravních představ, které jsou člověku jako 
předpoklady vrozeny; on je má rozvíjet a zušlechťovat. Cílem toho
to naplňování božnosti je rozšiřování humanity - to jest toho, co 
člověka odlišuje od světa živočišného, pudového, co dává jeho živo
tu posvěcení konáním dobra, pravdy a lásky (jejíž podstatnou slož
kou je schopnost sebeobětování).

\ českých dějinách hledal projevy demokratismu, projevy hmot
né. duchovní i organizační tvořivosti, projevy snahy osvobodit člo
věka od otrocké nebo poddanské podřízenosti, která ho vlastně zba
vuje zodpovědnosti. Cešství se podle něho „stýkalo a potýkalo“  
s dvěma autoritativními principy: s „řím anslvím " (to jest s absolut
ní mocí římského papeže ve věcech duchovních) a s „němcctvím“  
(tím Palacký rozuměl moc římského císařství, které se v průběhu 
dějin koncentrovalo stále víc na území obývané Němci, a mocenský 
a civilizační vliv, který získávala německá část obyvatelstva v čes
kých zemích od 13. století). Tento proces stýkání a potýkání byl pro 
české etnikum podle Palackého i přínosný a podnětný, i nebezpeč
ný a záludný.

Na pozadí těchto východisek vyzdvihl Palacký dobu husitskou ja
ko vrchol osobité národní aktivity. Nezastíral však přitom, že husit
ství narušilo na sto let kontakt českých zemí s F.vropou a tím je na-
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titulu Dějin národu 
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r dechách a r Morarě

konec oslabilo. Husitské ideové úsilí, potvrzené posléze i reformací 
němeekou, však podle Palackého otevíralo cestu do novověku. Dru
hým přínosem českých zemí к humanitě byla pak podle této kon
cepce jednota bratrská.

Svým pohledem na národní dějiny ovlivnil 1’alackv politické myš
lení své doby (K. Havlíčka) i literární život druhé poloviny 19. století.

Své monumentální pčtisvazkové Dějiny národu českého v Cechách 
i v Montre F. Palaeký psal a vydával postupně (1836-1876). První 
díl těchto Dějin byl psán německy, ostatní česky, (lelek představuje 
jeden z vrcholů českého literárního i jazykově slohového umění. Pa- 
lacký v něm navázal na tradice českého literárního humanismu.

Dílo P. .). Šafaříka nedosáhlo tak širokého účinu jako tvorba Pa- 
lackého, působilo však též velmi intenzivně. V návaznosti na práce 
Balbínovy, Dobrovského a Jungmannovy předestřel Šafařík obraz vý
voje české literatury, tentokrát poprvé v širším rámci literatur slovan
ských. Ve snaze objevit a zdůraznit tyto slovanské základy a podněty 
kulturního českého vývoje počínal si Šafařík leckdy i nekriticky 
(o mnoha jeho myšlenkách se vedly a vedou spory). Svým dílem Ge
schieht# <ler slawischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten 
(Dějiny slovanského jazyka a literatury podle všech nářečí, 1826) však 
podstatně ovlivnil novou českou literaturu, hudbu i výtvarné umění.



г
Hlavním předmětem Šafaříkova zájmu se slaly tzv. slovanské sta

rožitnosti. Toto slovo je překlad (kalk) latinského slova „anti(|uita- 
tes". Rozumělo se jím  komplexní hádání o starobylých, předli ist o- 
riekvch nebo raně historických epochách. Šafařík ve svém díle 
Slovanské starožitnosti (1-2. 1836-1837) podal obraz raného vývoje 
všech slovanských národů, jejich duchovní i materiální kultury, po
stupu jejich rozšíření v К v ropě i vztahu к jiným etnickým skupi
nám. Tento jeho spis založil celý vědní obor, uznávaný a pěstovaný 
dodnes v celém světě, a dal podnět v pro další konkrétní výzkum.

I I I I. H \T l К \:
Jctmarová 1961: králík 191-9. 1961, 1969c.

I.  V К S T O P Á C H  H R D I N S K É H O  E P O S l
Od druhé poloviny 18. století se v Evropě šířil kult starobylé ná

rodní epikv. Zářivým a nedostižným literárním vzorem byly už od 
dob humanistických dva velké starořecké eposy, připisované mytic
kému pěvci llomérovi.

Ještě více oceňovali lidé na počátku 19. století hrdinskou epiku 
z doln raného středověku. Pozornost přitahovaly španělské básně
o Cidovi, francouzské o císaři Karlu Velikém a jeho družině, dále 
severské eposv a ságy i německé hrdinské zpěvy o Nibelunzích. Vel
ký úspěch měly jinde v Evropě i u nás zpěvy mytického skotského

I lír/a r Hanka 
(pudli' olejomalby 
I. Mach lia)
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bardu Ossiana, které zveřejnil anglický literát James Macpberson 
v druhé polovině 18. století (tyto písně byly brzy po jeho smrti pro- 
hlášenv za padělky). Jejich první český překlad uveřejnil roku 1817 
devatenáctiletý F. Palacký.

Silný ohlas měla n nás tehdv hrdinská epika slovanská (ruské 
Slovo o pluku Igorově, jež přeložili do češtiny V. Hanka i J.  Jung- 
mann, a především jihoslovanské hrdinské zpěvy). Jihoslovanské 
hrdinské zpěvy se vázaly к bitvě mezi Srby a Turky na Kosově poli 
(roku 1389). Už od druhé poloviny 18. století se staly v italských, 
německých a francouzských překladech evropskou kulturní senza
cí. Zvláště sc proslavila píseň zvaná Asonaginica (kterou u nás pře
ložil později F. U. Celakovský).

\ Herderově sbírce Volkslieder vyšla jako ukázka staré české 
hrdinské poezie i báseň Libušin stolec (námět к ní autor čerpal 
z kroniky Václava Hájka z l.ibočan, vydané roku 1541). Tím  Her
der zařadil Cechy mezi starobylé kulturní národy. Ces i však starou 
původní hrdinskou epiku doloženu nemají. Za všeobecného okouz
lení dávnověkem a ideou svébytné národní kultury se básnicky na
daní a historicky vzdělaní mladí autoři odhodlali к mystifikaci.

Za záhadných okolností se tak objevily dva údajně staročeské ruko- 
pisv. které obsahovalv texty vztahující se к hrdinské české minulosti. 
První z nich objevil žák J. Dobrovského Václav Hanka (1791-1861). 
Našel ho roku 1817 ve věžní místnosti kostela ve Dvoře Králové (od-

Titulni list Rukopisu 
královédvorského 

(podiv kresby 
Josefu Mánesu)



Rukopis královédvorský - 
Opuštěná (ilustrace 

Josefu Mánesa)

tud so ustálil název Hulí opis královédvorský - R k ). Rukopis obsaho
val šest hrdinských a historických zpěvů, dvě básně lyricko-epické 
a šest lyrických písní. Kpické básně měl v za námět například českou 
před historicko ti pověst o válce knížete Neklana a jeho vojevůdce Čest
míra s knížetem Lučanů \ laslavem. o válčení Cechů s Poláky a Něm
ci (Sasíky), a zvláště o údajném vítězství Jaroslava ze Šternberka nad 
Tatary na střední Moravě roku 1241. V básních se objevily postavy 
mytických pěvců (Lumír), mytických hrdinů (Záboj a Slavoj) i pseudo- 
historiekveh osob, např. Jaroslava ze Šternberka.

Hned o rok později zaslal tajemnv anonvm nejvyššíniu purkrabí
mu (tj. nejvyššíniu představiteli zemské správy) hraběti Kolovratovi 
rukopis, který obsahoval báseň údajně z 10. století. Líčil se v ní 
soud knčžnv Libuše nad dvěma znepřátelenými bratry, Chrudošem 
a Šťáhlavom. Později se ukázalo, /.v zasílatelem byl panský úředník 
Kovář ze zámku Zelená Hora u Nepomuku v západních Cechách 
(odtud Rukopis zelenohorský - liZ ).
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HZ  sice hned odmítl znalce staré české literatury J. Dobrovský ja
ko neumělou mazanici a podvrh, ale mladá generace ho za lo od
soudila a v pravost obou památek uvěřila. Byla uchvácena jejich 
poetickou silou a působivostí a čerpala z nich údaje o českém dávno
věku. Také zahraniční ohlas bvl značný, zvláště když na H K Z  upo
zornil evropské vzdělance .1. W . Goethe. Záliv bvly k dispozici pře
klad) německy, polský, ruský a postupně i verze v dalších jazveích.

Osud těchto dvou památek se odvíjel po dvou nespojitých liniích. 
Básně obou rukopisů měly velký vliv na další vývoj české literatury. 
Spolu s Hájkovou kronikou, která byla v roce 1819 znovu vydána, 
podstatně působily na rozvoj básnického jazvka. ovlivnil) nejvčtší 
díla české hudební i výtvarné kultury (B. Smetana, J. \. Mvslbek 
ad.). Znalost těchto textu se stala obecnou - školní děti a studenti 
se jim  učili nazpaměť, básně se často recitovaly, citovalo se z nich 
i v běžné konverzaci. Bylv pokládány za vizitku české vzdělanosti, 
kulturní starobylosti. Užívalo se jich jako argumentu i \ politických 
a státních zápasech.

Zároveň však nikdy zcela neumlkly hlasy, které o pravosti H KZ  
pochybovaly. Nejprve sc ozývaly v cizině, postupně i v domácím 
prostředí. Od počátku o těchto rukopisech soudil negativné vý
znamný slovinský jazykovědec Bartoloměj Kopitar. žák J. Dobrov
ského. К  jejich odmítnutí dospěl i český Němec .1. Keifalik. význam
ný znalec staročeské literatury, stejně jako vídeňský univerzitní 
profesor českého jazvka Moravan Mois Vojtěch Sembera a středo
školský profesor Antonín Vašek, otec budoucího básníka Petra Bez
ruce. Pravost těchto památek se stala koncem :">(). let 19. století do
konce předmětem soudního sporu. \ české společnosti vzbuzovalv 
pochybovačné útoky přímo vášnivý odpor; rozšířilo sc totiž mínění, 
že jde o záměrný útok rakouských úřadů a policie na českou vzdě
lanost. V  80. letech vystoupila však proti H KZ  skupina mladých 
profesorů nové české univerzity. Jan  Gebauer, Tomáš Masaryk. Ja 
roslav Goll a další. Rozvinula se dramatická veřejná polemika, z vě
deckého sporu se stala záležitost politická. Vzniklý spor tentokrát 
podněcoval kritické usuzování. Posiloval vědomí, že se národ ve 
svém úsilí o sebeurčení obejde bez klamných opor, když zmobilizu
je své reálné síly.

Podvrženost obou rukopisů byla nakonec prokázána a obecně 
uznána (třebaže dodnes existují velmi aktiv ní skupinky zastánců je
jich pravosti). Za posledních sto let bylo shromážděno nespočet do
kladu. z kterých pramenů autoři H k Z  čerpal i (bvlv to prameny rus
ké, jihoslovanské, anglické i staročeské). Někteří odborníci dospěli



Titulní list 
a rytina 

li Záři nad 
pohanstvem 
Josefa l.indv

tak daleko, že neviděli v R K Z  nie jiného než skládanku - koláž 
z drobných úryvků, motivů a básnických obrazů vzatých z jiných 
textů. Vlivy jiných textů jsou značné: přesto však básně HKZ. jsou 
jako celek umělecky vysoce účinné a působivé. Jejich autoři jim  do
kázali vtisknout monumentální, a přitom prostou působivost 
i značnou básnickou účinnost. Právě v této umělecké stránce obou 
textů lze hledat také důvod toho. že je řada významných odborníků 
v době po jejich „objevení'4 uznala jako památky pravé a že tak 
mocně působily na umělce.

Na otázku, kdo mohl být autorem tajemných básní, existuje 
víc odpovědí. Pozornost se postupně soustředila na nálezce UK 
Václava Hanku a jeho přítele, novináře a literáta Josefa Lindu 
(1789-1831). Z. této dvojice se přesvědčivější osobností jevil Josef 
Linda, autor preromantické básnické historické povídkv Zdic nad 
pohanstvem aneb I áclav ti Boleslav (1818) a pozoruhodného drama
tu Jaroslav Sternberg v boji proti Tatarům  ( 1823). Dnes řadíme liK Z  
mezi významná díla obrozenské poezie vcelku bez pochyb. Pokud 
jde o dílčí textové problémy, zůstává v obou dílech leccos dodnes 
nevyřešeno.

U T F . R  \ T l  И V.
Český romantismus 1993; Ivanov 1909: Králík 1967; l.oužil 1978 l>: Otruba 

1968. 197»: Rukopisy 1969.
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Rozvíjející sc český kulturní život se neomezoval jenom na praž
ské centrum. I  ž na přelomu 18. a 1(). století vvtvořil jedno venkov
ské ohnisko \. J .  Puchmajcr na Rokyeansku, \ Radnicích. Později 
vznikla skupina kolem J. Jungmanna v Litoměřicích. Zvláštního vý
znamu nabylo ve 20. letech 19. století kulturní hnutí ve „východo
českých Aténách", včnném městě českých královen Hradci Králové. 
Směr a náplň tomuto linutí určovali dva zdatní organizátoři:

Nakladatel, tiskař a knihkupec Jan llostivít Pospíšil ( 1785-1808) 
- soupis jeho tisků obsahuje víc než tisíc položek. \ vdával soudobou 
českou krásnou literaturu, například spisv dramatika \. K. Klicpe- 
ry, časopisy, almanachy, překladovou zábavnou literaturu, kuížkv 
pro děti, kalendáře; přetiskoval i starší texty barokní, náboženské 
a vzdělávací.

Profesor hradeckého kněžského semináře Josef Lihoslav Ziegler 
(1782-1846) vydal sám jen českou mluvnici a překlad románu fran
couzského spisovatele l énelona Příběhové Telemarha, svmt l lysso- 
гч (2 díly, 1814-1815; tento překlad zapůsobil na rozvíjející se 
krásnou prózu), ale ve svých časopisech (např. v Dobroslavu) shro
máždil početnou skupinu autorů. Byli to vesměs venkovští kněží, 
učitelé a úředníci.

Z této činorodé skupiny vynikla Magdalena Dobromila Rettigová 
(1785-1845). Jako první si uvědomila, že kultura se nezakládá jen

Josef l.ilm lar Ziegler 
(padle olejomalby 

I. \laclilta)



Magdalenu Dobromila 
Het lipani 

(/Milic soudobé malby)

na literatuře. filozofii, vrcholných výtvorech výtvarných atd.. ale 
i na stylu každodenního života, na úrovni lidského jednání v běž
ných situacích. \ tom se podle ní měla zvlášť uplatňovat žena. Své 
přesvědčení dovedla systematicky a přitom i zábavně uskutečňoval. 
Jako první и nás také dovedla rozvíjet kulturní a přátelské spole
čenské vztahy mezi Čechami a Moravou. Veřejné autority j í dodáva
la literární práce. Napsala mnoho příruček o vedení domácnosti, 
trvalou proslulost získala její populární Domácí kuchařku (1826). 
Psala také básně, divadelní brv a úspěšné sentimentální povídky.

Z tohoto okruhu lidí. kteří si leckdy kladli i velké cíle. i když se 
po celý život pohybovali v maloměstském prostředí, vyrosil i autor 
mimořádný, první osobnost novočeské krásné literatury, která 
získala rozhled v cizích zemích: Matěj Milota Zdirad Polák 
(1788-1856). Pocházel z městečka Zásmuky 11 Kolína. Získal jakés 
takés vzdělání na přípravce pro učitele venkovských škol, avšak dal 
přednost službě v rakouské armádě, kde se v době napoleonských 
válek otevírala kariéra i mladíkům nešlechtického původu. Dostal 
se do kruhů nejvyšší státní hierarchie. V letech 1815-1818 se zú
častnil jako pobočník rakouského generála \. Kollera tažení do Itá
lie; tři rokv pobýval v Neapoli. Podílel se na vykopávkách v Pompe
jích, stal se prvním českým znalcem a vykladačem antických 
nápisů, setkal se i se sesazeným císařem Napoleonem. Z tohoto ži
votního zážitku vzniklo jeho nejživotnější dílo. Cesta do Itá lie  (titu-
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lem tohoto díla vstoupil do soutěže s dílem J. \\. Goetha obdobné
ho názvu). Zde popsal soudobou llá lii tak. že dodnes toto dílo čte- 
me s užitkem a radostí, konlrontaeí italské a ..severní", éeske. kul- 
lurv dával éeskému písemnictví podněty, které později rozvinula 
próza Máchova a novodobý ceslopis.

Polákův velký literární cestopis do Itálie byl inspirací pro cesto
pisy další, liž mezi jeho současníky se začal rozvíjet žánr malých, 
nerozsáhlých cestopisů ne z daleké ciziny, ale z nejhližšího okolí. 
Tak se tvořil obraz a představa vlasti (obdobně jako ji předtím Koři
li barokní spisovatelé. Balbín a ostatní). Bezprostředním násle
dovníkem Polákovým se stal Josef Myslimír Ludvík ( 1796-1856). 
farář z České Skalice. Napsal malé dílo Myslim ír po Ikuvc I i Krko
nošských putující. Jako M. Z. Polák v něm cestopisné informace 
podával básnickou prózou: v místech nejvvššího vzrušení přešel 
к veršům. Tvto malé cestopisy vyvrcholily v Ohrazeclt z okolí do
mažlického B. Němcové.

Živě působila také báseň M. Z. Poláka I znešenost přírody ( 1819). 
\ šesii zpěvech se tu v zdává hold přírodě jako prostoru lidského ži
vota i zdroji přírodních bohatství. Patosu básník dosahuje mimo ji
né množstvím složených slov. v češtině neobvyklých.

Z východočeského centra vyšel také rozhodující podnět pro roz
voj novoěeského divadla. Je  spojen s jménem královéhradeckého 
gymnaziálního profesora Václava Kli menta Klicpery (1792—1859).



Y\tvořil sáni celou divadelní epochu (svazkv jeho her vydával tia- 
kladatel Pospíšil pod výmluvným názvem Kliiperoro divadlo). Jeho 
hrv se staly trvalou součástí českého divadelnictví. (Srov. s. 106.)

1.1ТГ.К 4 11 H V:
Johanirics 1976, 1995; Mukařovskv 19.51: Pešek 1910: Hvbiěka lílíi.i: Stieli 

1979. 1986.

6. POK/IК VELKÝCH IDEJÍ A PKOŽITKl
Představa volné osobnosti překypující citem a obrazností a idea 

národa jako svorné demokratické pospolitosti prodchnuté vůlí к dia
logu s národy jinými a toužící svým hlasem obohacovat svět se nejlíp 
vyjadřoval) \ lyrické poezii.

Polákova I snesmost přírody wjadřovala touhu člověka objevovat 
zemi a vesmír jako prostranství plné půvabu a netušených praktic
kých možností.

Větší ambice než M. Z. Polák měl Jan  Kollár (1793-1852). Pochá
zel ze slovenské evangelické rodiny. Za studií v Jeně se setkal s dra
vým naeionálnim hnutím v prostředí německého studentstva, které 
reagovalo velmi citlivě na Napoleonovo podrobení Německa a po po
rážce doby vatele toužilo stvořit Německo sjednocené a svobodné.

Roku 1821 vydal básnické dílo s názvem Slávy  dceru (tj. ..dcera 
bohyně Slovanstva"). Lyrický hrdina zde putuje slovanským světem
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Jan Kollár (podle soutlobé litografie) Titulní list Kollároi v Sláry dcery

v krajinách kolem řeky Sály (kde sídlily kdysi slovanské kmeny, poz
ději germanizované), pozdraví Labe a svou pouť ukončí u Dunaje* 
(podle jmen řek jsou pojmenovány jednotlivé zpčvv). Opustil v Ně
mecku milovanou dívku Minu. aby mohl plnil nadosobní životní 
úkol. totiž působit jako evangelický farář v hlavním městě l herska 
mezi slovenskými věřícími. Zároveň si však odchod od Mínv vyčítá, 
trpí jím a znovu a znovu v sobě jitří touhu setkat se s ní.

Tento básnický cestopis bvl složen ze znělek psaných slabičné pří- 
zvučným veršem. Do čela skladby postav il kollár velký předzpěv, psa
ný v antickém časoměrnéin metru zvaném elegické distichon (tj. 
dvojverší skládající se z hexainetru a pentametru). \ něm velebným 
tónem líčí nešťastný osud Slovanů a apeluje na sebevědomí svých 
současníků i vůli к činu. Slávy dceru odkazovala к světové literatuře, 
zvláště к znělkám (sonetům) Franccska Petrarky. současníka a přítele 
Karla l\ . Základním principem ,.pouti", „putování“  navazovala na 
největší dílo italské literatury Tu eomrnediu (litinu. (Hožsleá komedie). 
duchovní epos Danta Mighieriho ze 14. století. Osnovou putování 
připomínala zároveň nejznámější soudobé dílo anglického romanti
ka George Gordona Byrona, nazvané ( '.Itihle Iluroldova pouť.

\ textu se prolíná složka milostná, erotická (kollár svou první 
verzi psal ve stesku po Míně. kterou opustil, volán vlastí), a složka 
úvahová. \ ní zvažoval historickou úlohu svého národa a národu



slovanských vu hec. Přemýšlel o jejich účasti v hledání a nacházení 
všelidské humanity.

Kollár objevil pro českou literaturu i nového hrdinu: lyrický 
mluvčí je mladý člověk trýzněný osobními touhami a omezeními, 
a zároveň činorodý, nepoddajný, aktivní. To mělo velký ohlas zvlášť 
и mladých čtenářů, především studentů. Kollár se stal jejich ideá
lem a duchovním inspirátorem; jeho Slávy  ilrcn i znali lidé nazpa
měť. recitovala se při rozličných příležitostech. Také byla napodo
bována nebo z ní mnozí vycházeli ve své vlastní tvorbě. K. II. Mácha 
prohlásil, že jeho největší čtenářské zážitky z české literatury byly 
HI\Z. M. /.. Polák a právě Kollár. Pronikavý úspěch Slávy  dcery mě
lo umocnil druhé vvdání cvklu (18.42). Kollár tentokrát к předcho
zím třem zpěvům přidal ještě dva nové. Pojmenoval je podle staro
řeckých řek v podsvětí Letlie a tclicron. (K  první umístil Slovanv 
a jejich příznivce, do druhé uvrhl jejich nepřátele.) Takto ve své 
S lú ry  dceři, prvotně laděné na romanticky rozporné prožívání sou
dobého světa, zesílil klasicistní zaměření na obecné principy. Dru
há S lú ry  dceru byla v Cechách přijata s výhradami.

Kollár po celý život promýšlel ideu všeslovanství (panslavismu). 
\ tělil ji do své S lú ry  dcery. Věnoval jí také proslulou rozpravu O lite
ra rnéj vzájemnosti mezi kmeny n nářečími sla všitými (1836). Slovanv 
chápal jak o jeden národ, tvořený čtyřmi základními „km eny": čes
kým (československým), polským, ruským a ilyrským (len zahrnoval 
všechnv jižní Slovany). Spojitost mezi těmito národ v Kollár nacházel 
především ve sféře kulturní a duchovní. Jeho projekt měl celou řadu 
zdrojů. Podnítily ho názory německého filozofa Johanna Gotlfricda 
llerdera (o kvalitách a významné historické úloze Slovanů v bu
doucnosti). Zapůsobilo na něj soudobé velkoněmecké hnutí, které si 
kladlo za cíl spojil všechny Němce v jednom mocném státu (měl za
hrnout i české země - v tomto ohledu měl Kollárův projekt podtext 
obranný). \ie především navazoval na staré domácí tradice, velmi ži
vé v době barokní, a to i na Slovensku. Projekt slovanské vzájemno
sti sledoval i zájmy praktické. Počítal s tím. že knihy psané v jednotli
vých slovanských jazycích najdou širší odbytiště jinde po Slovanstvu.

Tento projekt „jednoho slovanského národa“  odmítl později prá
vem K. Havlíček. Vývoji českého myšlení a literatury však dával 
kladné podněty až do 20. století. Filozofickými myšlenkami obsaže
nými v Kollárově díle se inspiroval ještě T. C. Masaryk ve své České 
otázce ( 1895).

Jan  Kollár bvl i pozoruhodný prozaik. Dodnes si zachovaly čte
nářskou účinnost jeho Paměti z mladších let života a jeho živé, byť
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učeností naplněné cestopisy z Itálie, Švýcarska a Německa. lie  pře
devším se jako prozaik uplatnil sbírkou svých kázáni, kterou vydal 
pod názvem \e(lělní. svátečné n příležitostné kázně n řeči (2 dílv. 
1831 a 18-1 I); touto knihou, psanou vznosným slohem a zaměře
nou na šíření moderních životních postojů, navázal na tradice žán
ru, který měl čelné postavení v době barokní a své místo neztrácel 
ani v próze 19. století.

L I T E R  \Tl R \ :
Kollár 1893: Kollár I99.5: Krejčí 1975: Mucuru I97(>l>: 1’olinrskv 1971: Slov

ník básnických knih 1990.

7. O H L A S O V Á  P O K Z IF ,
Haně romantické hnutí se začalo silně orientoval na tajemnou, 

záhadnou minulost, zdůrazňovalo proti osvícenskému kultu rozu
mu citová hnutí. Ztělesnění národního ducha hledalo v anonymní 
tvorbě lidové. Velký ohlas u nás vzbudila sbírka stylizované němec
ké lidové poezie nazvaná Des knubens Wutulerhorn (Chlapcův kou
zelný roh. 1806-1808); vydali ji básníci Ludwig Vchim von Arnim 
a Clemens Brentano. Václav Hanka překládal písně jihoslovanské.

Mnohostranným zájmem o lidovou poezii se vyznačovala literár
ní práce Františka Ladislava Celakovského ( 1799- 18Г>2). jtocházejí- 
cího z jihočeských Strakonic. Podobně jako Kollár byl i Celakovský

Jo Ik u ii i  Gottfried Herder 
f/им Ile malby 

l/itiiiia Graffit)



muž prudké, vášnivé povahy. V rané satiře (pod pseudonymem \lar- 
cián Hromotluk Kanárovic) napadl soudobou českou literární kriti
ku. v níž se vychvalovalo všechno, co bylo napsáno českv. bez ohle
du il a skutečnou literární hodnotu. Sáni usiloval o poezii vvsokého 
slohu. \ níž se chtěl vyrovnat soudobým vrcholům německé lyriky, 
z\ lášť J. \\ . (ioethovi.

Záliv si však našel jiný směr působnosti: věnoval se ústní lidové slo- 
vesnosti. \e dvacátých letech vydal antologii překladu nejpúsohivěj- 
ších básní slovanského lolkloru (Slovanské národní písně, 3 svazky, 
1822. 1825. 1827). Zároveň se věnoval sbírání slovanských přísloví - 
jeho Mudrosloví národa slovanského ve příslovích vyšlo \ roce 1852. 
Dal tím i podnět к dalšímu zájmu o tento drobný slovesný druh.

Samostatný přínos pro novou českou poezii znamenají Celakov- 
ského sbírky Ohlas písni ruských (1820) a Ohlas písni českých 
(1839). \ nich užil motivů a postupů starší lidové poezie pro látky 
a pro wjádření pocitů časových: situace \ nich zobrazené přiblížil 
chápání a prožívání preromantiekému.

Staré hrdinv z ruských bylin (lioh a lýr Mnromec a další) Celakov- 
ský obdařil duchem svobodomyslné lidskosti. Vedle námětů ze sta
robylých dob a z lolkloru pojal do sbírky i události časové (požár 
Vloskvv roku 1812. smrt cara Alexandra I.. vítězství Husu na Balká
ně roku 1820 - ona báseň mohla však vyjít až v 2 . vydání). (Jasové
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Titulní list C.clukinskéhu Titulní list Celakovského
Ohlasu písni ruských Ohlnsii písni českých

básně jsou i v Ohlasu písní českých (Pocestný. (Hltánova píšťalka). 
Sbírka představuje lidové prostředí j;iko svět svorných lidí. kteří se 
umějí radovat z každé maličkosti, z nevinného žertu a vzájemného 
srozumění. Životní představy, vyjadřované postupy dávného folkló
ru, nabývaly i „přirozenosti“  a srozumitelnosti, i nadčasovosti.

Principu „ohlasu“  se chápali četní Celakovského vrstevníci a přá
telé (J. k. Chmelenský, J. V. Kamarýt). к  jejich ctižádosti patřilo tvo
řit text к nerozeznání podobný lidové písni. I  spěch v tom jim potvr
zovaly případy, kdy zhudebněné výtvory ohlasové poezie začaly 
kolovat v tzv. společenském zpěvu.

Ohlasová poezie však v sobě skrývala i nebezpečí, že se z ní stane 
jen pouhá móda a tím že zabrání vzniku novodobé poezie zcela pů
vodní, osobité. To postřehl Josef Jaroslav Langer (1806—1846). Sám 
ohlasovou poezii skládal - podle polského vzoru vznikly jeho České 
krakováčky ( 1835), zpracovával básnicky náměty českých pohádek 
a bájí (o vodníkovi, zakleté panně, zkamenělém stádu ald.). překlá
dal ruskou folklorní epiku, sbíral a popisoval lidové zvyky a obyče
je. Celakovského Ohlas písní českých však podrobil kritice a odsou
dil obecně rozšířenou manýru básnit ..prostonárodně“ . Některé 
z básní českého Ohlasu prohlásil přímo za parodie lidové poezie.



Sám žánr parodie a satir\ pěstoval záměrně a úspěšně: trvalou hod
notu si zachoval jeho Holulanecký rukopis a jeho rozsáhlejší próza 
Den r kocourkové. \ níž satiricky obraz své dob\ podal jako napo
dobeninu Komenského Labyrintu. Svou zásadou nenapodobovat li
dovou poezii, ale tvořit poezii vycházející z básníkova vlastního ci
tového nitra předznamenával vlnu poezie romantické, ztělesněné 
především v tvorbě Karla llvnka Máchy.

1.1ТГ.Н \T l H \:
Dvořák lW  t: llampl 101-6: lívbuka 1881; Skalička l% 2 : Slovník básnic

kých knih IWO: Slovník literárních smérii I98.Í: Závodskv 1482.
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1 . K A P IT O L A

Romantismus - biedermeier

\ třicátých letech má nové české písemnictví zakladatelské kro
ky za sebou. Období Josefa Dobrovského od konce 115. století osla
vilo norm)' českého spisovného jazvka. probudilo zájem vzdělanců
o národní dějiny i o česky psanou literaturu. Josef Jungmann a je
mu blízcí vytyčili ideu národa jako individuality, jež je s to oboha
covat národy jiné a spolupracovat s nimi. Kultura pěstovaná v ná
rodním jazyce měla poskytnout všem uživatelům češtiny průpravu 
pro výkon zaměstnání srovnatelnou s průpravou uživatelů němčiny.

Jungmannův program národní klasičnosti ukládal literatuře, aby 
ze života národa vycházela a do života národa vcházela. Národní li
teraturu ovšem Jungmann a jeho okolí poněkud limitovali. Chápali 
ji jako produkci pro vlastní domácí prostředí, jež bude uchráněna 
zištné ..trhovosti". konzumní četby, ale také se obejde bez výkonů 
výlučných, obrácených к nepočetným adresátům. Omezující tlak to
hoto programu se poprvé markantně projevil v přijetí Máchova Má
je, opakoval se později.

\ž dosud měla poezie předstih před prózou. Mladý Jan  Kollár 
pokládal básníka za proroka, jehož hlas se rozléhá „na poušti" 
a který hraje na neúplný nástroj: „U rán ie klavír, jenž snad strun 
\ sobě ještě nemá." I když takto naříkal, byl Kollár plný důvěry 
v kladné účinky velkého snažení a vlastní výzvy. A jeho Slávy  dcera 
vyvolávala dlouhodobou ozvěnu. Po Rukopisech královédvorském  
a zelenohorském znamenal Ohlas písní ruských I ’. I.. Celakovskcho 
vážný krok к hrdinské epice, která měla dodávat lesku a ducha 
emancipačnímu hnutí Cechů.

Třicátá léta začala vznešené ideály jungmannovců porovnávat se 
skutečností. Ne středu pozornosti stanul člověk jako konkrétní jedi
nec. včleněný do běhu žití a je prožívající. Krásná próza začala vy
rovnávat krok s poezií.

U T E R  Vi l li \
Dějiny 2. I960.
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1. K D O  J E  В \ S N í К

\ řase, kdv do řeské poezie přicházel K. H. Mácha. ji/. doznčlv 
spory o to, jakým veršem se má p.sál poezie: jestli další české básnic
tví bude zkoušel časomíru, anelm se soustředí к zjemňování slabič
né přízvučného verše, popřípadě se poohlédne po zpčvnosli u verše 
folklorního. Poezie se přiklonila к slabičné přízvučnéinu (svlabotó- 
nickému) verši. Vypracovala si rozměry a kombinace, které dovolo
valy vyjadřoval odstíněné prožitky, tlumočit konfliklv .srdce a rozu
mu, duše a světa.

Na pořad dne se nvní dostaly debaty o tom, kdo vlastně je básník 
a co se čeká od jeho slova. Kritice bvla podrobena ohlasová metoda, 
klerá se snažila novou národní poezii tvořit nápodobou lidové pís
ně. Básník a satirik Josef Jaroslav Langer přiznal opodstatněnost 
ohlasové parafráze v epice. Prohlásil však, že ..k smíchu vede“ , 
když si „hraje básník na sedláka" a nemluví za sebc. Takto odmítl 
ohlasové napodobení lidové písně v Ivriec. Obral od nadosobního 
к subjektivnímu rezolutně požadoval K. Sabina: „Sprostá písnička 
není národní zpěv." prohlásil v Květech 1835, „a  nastupování za ji
nými není původnost... Básník v dílech svých veškerým duševním 
životem se objevili musí..."

lak sc ohlašoval romantismus.

2. Н О М  V \ T I SV I l S

Romantismus tlumočil nárok jedince na volnost a na ničím ne
omezované jednání. Dobíral se porozumění pro lidské nitro, touhu, 
sen i nejasná tušení a vůbec pro podvědomí (věnoval pozornost snu, 
halucinaci, vášni, intimním erotickým prožitkům). Obhajobu indivi
duality vztahoval také na národ, na jeho svébytnost i snahy po sebe- 
určení. Současný svět. plný politických převratů a změn ve způsobu 
života, se romantikům jevil jako cosi rozbitého a chaotického, co se 
dožaduje nového uspořádání. К  tomu mělo vvdatnč přispívat umění.

I mělecké tvorbě se přisuzovala schopnost uchopovat ve zlomko- 
vitém podstatné, v chaosu řád. Prostředkem к tomu se jevila intui- 
ee a obraznost. V práci s jazykem to znamenalo zaměření na více- 
značnost slov, na obrazná pojmenováni, na zvukové ladění vět 
a veršů, jež měl v připomínat hudbu. (Hudba se v hierarchii jednot
livých umění stavěla nejvýš.) Od čtenáře se očekávala schopnost vv- 
rozumívat napovězené. K. II. Mácha vyzýval úvodem ke své l ’ouli 
krltonošsltť čtenářt'. abv „p ilně " naslouchali: ..Neb jak slova jenom 
vypustíte, nikdv víc mně neporozumíte."
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Ululai liai (i stráním I. rydání Máidumi Máje

Smysl romantiků pro kontrasty se promítal do přehodnocování 
„vvsokého“  a „nízkého“ , a to na všech úrovních. Kat se. jak je zná
mo z Máchova Křiro liladu . mohl cítit jako král (a měl ainhice se 
jím stát). Loupežník, hrdina tzv. pokleslé, triviální literatury, se stal 
hrdinou reflexivní Ivricko-epické básně \l(íj. Jediná ideální čtenář
ka pro ojedinělého básníka v Máchově Marince žije na pražské peri
ferii. na chudém Františku, a umírá krátce po osobním shlížení 
s autorem, kterého přivolala svým obdivem.

Zalíbení \ tajemném nacházelo svůj výraz v motivech jezer a no
ci. Luna a hvězd) na nočním nebi In k  znamením nedosažitelnosti, 
vvrazem marné touhy člověka překonat tíhu pozemského určení 
a dotknout se ideálu. Poutník, role v předchozí sentimentálni lite
ratuře' využívaná pro citově zaujaté pozorování krajin a prostorů, se 
и romantiků ocitl na cestách mezi životem a smrtí, mezi neutěše
nou skutečností a mezi ideálem neznámo kde. (V Máchových Cilirí- 
necli opouští mladý cikán Kokořínsko. když seznal, kdo bvla jeho 
matka i jeho otec a že se jeho otec choval k matce jako bezcitný 
ukrutník: proto nepřijme bohatství z jeho závěti a odchází v nezná
mou dálku.) К  oblíbeným motivům romantiků patří dálka, kde ze
mě a nebe splývají \ nerozlišitelnou modř. Vysoké hory spadající do 
údolí dávají výjimečnému romantickému snivci procítit nadhled 
nad všedností i útrpnost s ní.
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Básník byl chápán j;iko člověk výjimečné citlivosti a imaginace, 
schopný vyslovovat, co jin í nanejvýš jen tuší. Dílo se představovalo 
jako výraz tvůrcova nitra a prožitků. Polemicky vůči této představě 
vystoupil Edgar Allan Poe. Ve své stati Filozofie básnické skladby 
prohlásil, že básník nemyslí na to. jak sdělit mocný prožitek, ale 
jak působit na čtenáře, aby v něm vyvolal jistě emoce; podle toho 
pak volí látku a komponuje text.

Takto si počínali hlavně romantikové z druhé vývojové vlny, re
prezentované ve francouzském písemnictví \ iktorem Hugem. George 
Sandovou, u nás Karlem Jaromírem Erbenem, novoromantiky Ju 
liem Zeyerem a dalšími. Z nich mnozí se zabývali mýtem, oživovali 
pohádku, legendu, epos.

Souběžně s romantismem a v polemice s ním se výhra nova I bie
dermeier.

I . ITKR  \Tl  H \
llarll ad. 1940: Vlukařovskv 1938. 1948 (III); Crebeníčková. Králík 1966: 

Vařák 1986: llrbata. Procházku 1992.

3. B I E D E R M E I E R

Označení tohoto dobového slohu pochází z německé parodie, 
která koncem padesátých let 19. století zesměšňovala opatrnictví 
a apolitiěnost z času od porážky Napoleona roku 1815, která podle 
představ vítězů zastavila postup Evropy к demokracii, až po revo
luční rok 1848. Pojmenování se později vžilo к označení hmotné 
kultury a nábytku z oné doby. Pak se podobné znaky začaly zjišťo
vat v malířství a nakonec i v krásném písemnictv í. Zde pro nás slo
vo biedermeier pojmenovává významnou část beletrie, která - po
lemicky vůči Máchovi - m ířila к výchově nevýbojného, obětavého 
a družného Čecha а к jeho ušlechtilé zábavě. Takto orientoval 
svou literární práci Josef Kajetán Tyl. autor deklamovánek a hu
moresek Erantišek Jarom ír Rubeš, v lyrice Boleslav Jablonský (P ís
ně milosti, 1811).

Biedermeier miloval uzavřené prostory, nevzrušivé děje a vyrov
nané povahy. Vyhledával zátiší a závětří útulných krajin a domác
ností. Před románem preferoval malé formy: povídku, obrázek, 
črtu, pohádku, baladu, humoresku. T íh l к idvličnosti. Rozvinul li
liovou hru se zpěvy, kterou divadlo získávalo obecenstvo z drobné
ho měšťanstva a řemcslnietva. Láska к vlasti mohla být pojata jako 
něco, co okruh domáckých ctností obyčejného člověka doplňuje 
a zdobí. Cím lze vyniknout mezi sobě rovnými a sdružovat je.

J



\ nadsázkách takovéto pojetí češství vzývala Společná píseň ( lela- 
kovského:

Za dnů mladosti kdo radostné 
modlám cizím sc nckoříš. 
kdo к dceři nevinné, milostné 
z rodu českého zahoříš, 
hotov s ní životem se brát i. 
dar zdárných dítek vlasti přáli: 
tys bratr náš. tys bratr náš, 
ty v blahu svém se nezklaináš!
I...1
kdo mělnické a žernoseeké 
nad vlaské ctíš a nad německé...

Nej trvalejší hodnoty vydal biedermeier v lidové veselohře se zpě- 
vv, předchůdkyni moderního muzikálu. Tento útvar se bohaté roz
vinul ve Vídni. Na tvůrce vídeňské lidové hry se zpěvy (Ferdinand 
Haimund, 1790-1836; Johann Nepomuk Nestrov, 1801-1862) na
vazoval u nás J. K. Tyl.

Biedermeier se od romantismu zásadně lišil pojetím autora 
a čtenáře. Autor zdůrazňoval svou obyčejnost, přináležitost к li
dem, o nichž píše a jež oslovuje. Čtenář měl být baven, povzbuzo
ván i vychováván. Počítalo se s jeho návykem na náboženskou vý
chovu. osvícenskou převýchovu a na populární četbu, vždycky 
nějak tendenční. Schopnost přijímat beletrii jako výchovné posel
ství se tedy oceňovala jako znak dobrého čtenářství.

I ITI . И \TI К V
Jirál 1978: Kalvín. Pokorný. Sclierl 1990: Turecek 1994. I99(>.

4. NAPĚT Í  B IFDKRM  K IER I  \ ROMANTISMU
Prvn í kritikové \láje měli na mysli čtenáře jako člověka omeze

ného rozhledu, pokorného ducha, citově zaujatého pro ideu národa 
či pro autoritu Boha - a v těchto směrech ovlivnitelného. Proto 
J. k. l vi přiznal, že Máj je báseň krásná, ale pro českého čtenáře 
nevhodná. Další dodali, že Máj je českému čtenáři až nebezpečný 
svým neznabožstvím a pesimismem. Navíc Tylovi. Chmelenskémti 
i Tomíčkovi vadilo, že Máchovou básní proniká do české poezie ne
zvyklý útvar, který se Bvronovým vlivem rozšířil i jinde, lyricko- 
-epická povídka.
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5 . K R I T I K A  I H E D K R M K I K R I
l prostřed čtyřicátých let zaútočil na biedermeier jako tvp litera

tury a životního postoje Karel Havlíček Borovský. Učinil tak nejen 
kritikou Tylova Posledního Cechu, ale důrazněji svými Epigram y 
(1845) a parodiemi. Parodií na Společnou píseň Celakovského ze
směšnil krotkou přizpůsobivost a mělká měřítka češství:

/ a dnů mladosti kdo radostné 
již za děvčaty rád chodíš,

a jak se ti na bradě octne
jen první vous, hned se ženíš:

I...I
Kdo věren bohu, církvi, králi, 

co pravý Cech a vlastenec.
Schuhmachernieistera v peci spálí 

a nad krám píše: . Já  jsem šrcc:"
L-.-l

Kdo pro vlast svou rázně a zdárně 
piješ a jíš a tancuješ

a vlasti své v pražské kavárně 
cel v život obětuješ;

kdo raděj doma jídáš buchty.
než bvsi jinde zpíval z kruchty, 

tys bratr náš. tv jsi kubík...

Současně vzal Havlíček proti Tylovi v ochranu Boženu Němco
vou. l vi nabádal začínající autorku v recenzi \árodnícli báchorek

Kde byli stoupenci máchovského romantismu, že sc Máje nezasla
li? Existovali, ale bylo jich méně než publika laděného bicdermeic- 
rovsky. Byli zatím bez vlastních časopisů. Stačili Máj. vvdaný vlast
ním nákladem autora, rozkoupit. ne však zatím svou představu 
básnictví a svou pozici veřejně hájit. Předčasná a nenadálá Máchova 
smrt krátce po vydání Máje tuto asymetrii ještě zesílila. \ tak první 
vážná obhajoba K. 11. Máchy a jeho díla z pera Karla Sabiny vvšla až 
roku 1845 (jako úvod к zahajovaným, ale nedokončeným Máchovým 
spisům). Teprve pokolení, které vstupovalo do českého písemnictví 
v letech padesátých, učinilo z Máje symbol vlastní odvaliv.

U T E R  V l’ l R \
\;išák 1981: Munira 1995.



a pověsti z roku 181-5. aby se raději věnovala nároěnější novelo než 
pohádce. Naproti tomu Havlíček povzbuzoval nadanou vypravěčku, 
jen ať se dále věnuje lomu. co umí, a ne nějaké tendenční novel kšti
ce, že čtenář potřebuje víc krásu než výchovu. Havlíček totiž odmítl 
činit čtenáře objektem výehovv. Pochopil ho jako partnera v pozná
vání a v akci. jako samostatnou osobnost, jež ke svému duchovnímu 
rozvoji potřebuje i skutečnou poezii.

Takto svůj ideál čtenáře objasnil v kapitole o kritice (1846). 
Předtím ve jménu střízlivě a kriticky uvažujícího čtenáře odmítl 
tendenční novelu, jakou byl Tylův l ’osledni Cech.

Karel Havlíček napadal uprostřed čtyřicátých let biedermeierov- 
skou literaturu, vázanou na životní sebeuspokojení Cechů, snad ve 
všech jejích principech. \ vcházel přitom už ne z pozic máchovské
ho osamčlce a buřiče: dovolával se soudného občana, který na sebe 
přijímá spoluodpovědnost /.a rozvoj demokratické společnosti. Po
třebuje tedy vědět, jak si stojí sám a jeho okolí; věcné pozorování 
a kritický soud je mu předpokladem zdárného jednání.

6 . Z A  „ V / D K I .A N  \ N í N Ä R O D I ! “

Existence české společnosti se uprostřed čtyřicátých let stala ne
zvratnou. Nyní šlo o kvalitu jejích občanu, o jejich schopnost ráz
ně. prakticky a čestně jednal. Havlíček to viděl jako potřebu, „aby 
nám to naše vlastenčení ráčilo konečně z úst vjeti do rukou a do tě
la. abvehom totiž více z láskv pro svůj národ jednali, než o té lásce 
mluvili, neboť pro samé povzbuzování к vlastenectví zapomínáme 
na vzdělávání národu". Tento v v rok z kritiky Posledního Čecha se 
většinou cituje bez poslední vět v. v níž Havlíček nad „povzbuzová
ní”  staví „vzdělávání národu".

\ž v této poslední části Havlíčkova výroku se zpřesňuje nový pro
gram i úkol spisovatelů a novinářů v něm. (Jo rozuměl „jednáním 
pro svůj národ"4, objasnil jindy Havlíček slovy o osobní morálce: 
.... napřed bud' každý našinec sám pracovitý, čestný, vzdělaný člo
věk a pak teprv vlastenec.“  Člověk nečestného jednání, nedbalý 
vlastní cti, nemá podle Havlíčka právo zaklínat se národem (v člán
ku Jelikož jsme modisté. Česká včela, říjen 1845).

Důrazem na kritický rozum, občanskou morálku a výchovu к ní. 
zřetelem к vzdělávání národu (oproti předchozímu agitování- „po
vzbuzování к vlastenectví“ ) navazoval Karel Havlíček (a jeho vrstev
níci) na starší osvícenský klasicismus. Jeho úspěch jakožto novináře 
i satirika Itvl ovšem nemyslitelný bez předchozí biedermeierovské
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kultury, která vyvolala v život dobré průměrné čtenářství. (Od třicá
tých let je pěstovala vlastenecká povídka Tylova. Kubešovy humo
resky i tzv. společenský zpěv a dcklainovánky.) Tato čtenářská zá
kladna se rozšiřovala; zcela nové podněty dostala vzestupem novin 
a politického života kolem roku 1848.

V té době Karel Sabina ohlašoval nové typy a potřeby čtenářů.
V i rodu porahopisném , který roku 1845 doprovázel první díl 
Máchových spisů, představil „rozervancc" Máchu, podezíraného 
z pouhé nápodoby lorda Byrona, jako člověka, který to, o čem psal, 
sám prožíval. Připouštěl přitom, že by Mácha byl s to svou výchozí 
subjektivnost překonávat zvýšenou neosobností, kdyby mu to ne
znemožnila předčasná smrt. Svým vykladačským postupem Sabina 
předvedl možnost vcítit se do básnických výtvorů tak. že čtenář pro
niká к neopakovatelné duši a osobnosti tvůrce.

Později, ve zpolitizovaném ovzduší roku 1848. upozornil Sabina, 
že nejníže postavené společenské vrstvy mají také nárok podílet se 
na kultuře. Ve stati Demokratická literatura prohlásil, že nová spo
lečnost musí pracujícím vrstvám poskytnout darv umění a vzdělání, 
dosud vyhrazené privilegovaným. I kládal beletrii, abv se podílela 
na převýchově lidových vrstev v rovnoprávné občanv a činitele no
vodobé společnosti, která se rozvíjí jen díky jejich namáhavé práci. 
Takto Sabina nepřímo vyzýval к pěstování tezového románu sociál
ního. (Jemu se věnovala po Babičce B. Němcová, po návratu z. věze
ní sám Sabina, z mladších spisovatelů Gustav Pfleger Moravský.)

L I T K H  V i l H \
Dějiny I960.

7. P O D N Ě T Y

Co nového vnesli do české literatury spisovatelé od třicátých let: 
Napětí romantismu, biedermeieru a klíčícího realismu - napětí 

funkce a hodnoty sebevyjadřovací (expresivní). výchovné (apelativ- 
ní) a poznávací. Vrcholná literární díla (M áj, Hubička. kytice, bri- 
xenské satiry) nabyla svých nezaměnitelných hodnot také tím. že 
toto napětí vstřebávala i vyvolávala. Stala se inspirací pro další lite
rární vývoj, v němž se na různých úrovních vracel podobný svár se
bevyjádření, výchovnosti a poznávací funkce.

Kontrastní představu adresáta. Jednou jím byl čtenář světového 
písemnictví, vychutnávající tajemství slova a náznaku (Mácha). J in 
dy to byl obyčejný člověk milující pohodu, ale otevřený povznesení 
podle „ducha času** (Tyl). \ opět jindy obyčejný člověk, který se



znal potřebu kritického úsudku a věcnosti, vzdělání a sebevzdělání 
pro vlastní vzestup uvnitř občanské české společnosti (Havlíček). 
Představa adresáta u Němcové a u Erbena naznačené spektrum 
obohacuje o milovníka zázračných a krutých příběhů a bájí. zakot
vených v „dávnu“  a dožadujících se sluchu živoucích.

Konfliktní vztah vůči ústní lidové slovesnosti. Je jí napodobování 
cestou ohlasu odmítli v lyrice, připouštěli a pěstovali ji v epice. Vedle 
epiky veršované věnovali zvýšenou pozornost pohádce žijící v ústním 
vypravování. Pohádka jim byla cestou к mýtu (Erben) i východiskem 
к obrazům života (Němcová) а к lidové hře se zpěvy (.1. K. Tvl).

Zapojení spisovatelů do žurnalistiky. J .  K. Tyl a K. Havlíček po
ložili základy moderního publicistického stylu. V novinářské čin
nosti využívali svých beletristických schopností; noviny ovšem jejich 
literární práci subjektivně i objektivně konkurovaly.

Čtenářská obec získávala rozpětí nej vyšší, nízké a průměrné ná
ročnosti: tříbil se průměr. Avšak předpoklad, že se rozvine komuni
kace slovanská (že si uživatelé jednotlivých slovanských jazyků bu
dou navzájem kupoval a čísl časopisy a knihy), sc hroutil. Zásadou 
„nejprve Cech a pak teprve Slovan" vyhlásil Havlíček v roce 1845 
mobilizaci sil к řešení domácí situace z vlastních zdrojů, prvořa- 
dost češství před slovanstvím. Současně Stúrova odluka vytyčila ná
rok na vlastní spisovný jazyk Slováků, neztotožnilelný s češtinou. 
Takto se komunikační sféra literatury pěstované v českém jazyce 
ohraničovala, a nešlo o stav chvilkový.

8 . K A R E L  H Y N E K  M Á C H A  (1 8 1 0 - 1 8 3 6 )

se narodil v Praze na l jezdě, otec bvl krupařem. Začínající básník 
hrál za studií ochotnicky v Kajetánském divadle, kde se poznal 
s J. K. Tylem i se svou milenkou Lori Somkovou. Počátkem třicátých 
let pomáhal polským uprchlíkům, kteří po porážce listopadového po
vstání utíkali na západ. Krátce po tom, co v dubnu 1836 vydal vlastním 
nákladem své stěžejní dílo. Máj. a dostudoval práva, se stal advokátním 
koneipientem v Litoměřicích. Tam nenadále 6 . listopadu zemřel, patr
ně jako jedna z posledních obětí epidemie cholery na území Cech.

I  děl vý jim ečn éh o
Začal psát německy: verše nadepsané Icrsuclic des lgnaz Márlia 

z roku 1829 vydal P. Eisner (Okusv Igntize Máchy. 1956). Německé
ho psaní se nevzdal, ani když přešel к češtině, a to nejen v písem
nostech soukromých. Ve snaze umělecky tlumočit i nejintimnější
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Karel Hynek Muchu 
(putllc litografie 
z 50. let 14. století)

Karel Hynek Mácha
(poille kresby 1 luxe Svahinskélio)

prožitky a popity jedince zapisoval si do svých deníků a zápisníků 
vedle poznámek z bohaté četby a kromě vlastních básnických ná
črtů také poznatky z cest konaných po Praze a po Cechách, z pěší
ho putování do Itálie, ale také sny a záznamy o intimních kontak
tech s l.ori (jsou zčásti šifrované; poprvé je roku 1886 dešifroval, 
avšak nepublikoval J. \rbes). Deníky bývají až přeeeňovánv. jako bv 
to byl umělecký výkon stejné, ne-li větší závažnosti, než jakou má 
lo, co jako literární dílo chápal básník a jeho okolí. - Dochované 
osobní dopisy až na výjimky představují Máchu jinak: jako věcného 
a střízlivého pozorovatele a komentátora běžného dění.

O vydání prací za autorova života neotištěnvch pečoval zpočátku 
bratr Michal Máchu a Karel Sabina. O pravost uěktervch děl za bás
níkova života neuveřejněnvch. u nichž se nedochovaly rukopisy. (C i
kánů, \árra tu ) se vedly a vedou sporv.

Sporné se zdávalo také Máchovo postavení v české literatuře: jako 
by se autorovo dílo vymykalo všemu, co bylo v novočeském básnictví 
před ním a po něm. Me generacím badatelů se již podařilo proká
zat. že Máchova výjimečnost vyvěrala ze schopností génia polemiekv 
vstřebávat inspiraci, která jeho práci obklopovala zblízka, přitom 
přijímat silné podněty z kultury barokní (osvícenci předtím sice od
mítané, nicméně ještě v obecném povědomí živé) a zároveň vést dia
log se soudobou literaturou evropskou (četl ji zčásti v originálech, 
zčásti v německých překladech). Nepliioprávné postavení Cech 
v rámci rakouské monarchie zesilovalo v těchto dialozích básníka



Karel Hynek Máclta Karel llvnek Mácha
(ilustrace Janu Zrzavého (podle kresby Josefa Šímy)
к Máclioru Máji)

s okolím napětí touhv i skepse. Vzněeovalo Máchovy představy <> mo
ci a síle básnické obraznosti povzbuzovat lidského ducha, dodávat 
smělosti odstrčeným - ..kaliím“ , „vězňům“ , „cikánům “  i městům, 
jako byla Praha. Výjimečně silné impulsy Máchova díla, zčásti od
mítnuté vrstevníky, zúročil následující literární vývoj.

Většina slov a literárních postupů, s nimiž pracoval Mácha, v češ
tině jeho doby a v literární praxi již existovala. Mácha je ovšem 
lísku poval do nových spojení: několika existujících veršových roz
měrů (trocheje, jambu. daktvlu) využil к odstiňování kontrastních 
významových poloh ve velké skladbě, jako je Máj: verše i prózy 
obdařil budebností dodnes působivou.

Máj
Žánr Ivricko-epické básně uvedl do ev ropského oběhu hlavně ang

licky básník Georg Gordon Byron {Lam . Vězeň cli il loňský): odtud 
pojmenování byronská povídka (dále básnická povídka nebo poe
ma). Hojně tuto veršovanou ..povídku", bohatou na úvahy a popisy, 
pěstovali romantikové polští (A. Miekievvicz, Konrád IVallenrod) 
a ruští (A. S. Puškin. Cikáni: M. .). Lermontov. Démon). V porovnání 
se jmenovanými, ale i s dalšími básnickými povídkami je Máj lyrič
tější a reflexivnější. Výjimečný hrdina nemůže nic měnit na vlastním 
osudu, avšak zato ho sc smělou mvslí a obrazností komentuje.

Lpická složka Máje polemicky navazuje na loupežnické příběhy, 
rozšířené v zábavné četbě. Viléma, obávaného vůdce loupežníků.
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poznáváme už jako vězně odsouzeného za otcovraždu. \ noci před 
popravou rozvažuje svou situaci, za jitra jo pak vyveden na popra- 
viště, loučí se se životem a lámán kolem umírá. \ samomluvách od
mítá vězeň vinu, která se mu přičítá (vraždil svého soka, aniž věděl, 
že jde o otce - ten ho totiž v dětství zatratil a vyhnal z domu). Děsí 
se smrti, v níž vidí definitivní konec života: к  jeho pocitu bezmoci 
přispívá také plynoucí čas. Před popravou pak Vilém vzpomíná na 
svou Jarm ilu , nejist si je jí věrností; loučí se se zemí jako s kolébkou 
člověka i s jeho hrobem.

I  rvvkovitě podanému příběhu vězně (ve 2. a 3. zpěvu Máje) 
předchází v I. zpěvu epizoda, jak se za májového jitra o Vilémově 
osudu dovídá nešťastná Jarm ila. Ve zpěvu posledním pak Vilémův 
osud z časového odstupu, v scenerii napřed zimní, pak opět májové, 
bilancuje vypravěč v první osobě, 'lento vypravěč jménem llvnek 
poukazuje к básníkovi a vlastními pocity se ztotožňuje s \ ilémem.

I váhové pasáže doplňuje líčení přírodních prostorů (jezera, popra- 
viště) a vězeňské cely v rozličných chvílích roku. dne a noci. Zatímco 
v jednotlivých zpěvech jde o přírodu, která si žije svým rytmem, ne
dbajíc strastí člověka (naopak jo rozněcuje), ve dvou intermezzech 
Máje se příroda chová к člověku účastně. Napřed čekan * kolem, žáby 
z bažiny, padající rosa. krtek pod zemí atd. slibují, jak ustrojí pohřeb 
pro nešťastného Viléma. Po popravě vyjadřuje sbor jeho druhu lítost 
nad skonem vůdce, svého pána. \ obou intermezzech jde o noční vý
jevy, komponované jako dramatické seénv. Oživlá příroda v nich pro
jevuje soucítění s člověkem zaskočeným smrtí.

Jenom  světská moc soudí v Máji rezolutně. Odjinud vychází 
porozumění pro nešťastníka, který sama sobe chápe jako oběť so
beckého otce a dožaduje se pro sehe ospravedlnění. Ve \ ilémův 
prospěch mluví již to. že miluje pozemský život, byť neokusil rodi
čovské lásky, a že si jako vyhnanec dokázal najít přítele, milenku
i „druhy noční chvíle“ , kteří ho ctí.

S Vilémem soucítí také cizí lidé. Ve 2 . zpěvu je to žalářník, 
zdrcený nad tím, co mu o sobě pověděl \ ilém. Při popravě se za od
souzence v soucitu modlí dav. Celým závěrečným zpěvem se s Vilé
mem ztotožňuje mluvčí básně. Ve prospěch odsouzence a nepřímo 
na jeho obranu promlouvá hudební ladění celé básně (založené na 
opakování hlásek, slov. větných konstrukcí, veršů). Jím  nás Máj 
upoutává ještě dříve, než jsme s to dílo s pochopením přečíst celé.

Zpěv nosti se dovolává také věnovaeí báseň к Máji. Cechové jsou 
národ dohry. \ ní se napodobuje tzv. společenský zpěv. který sledo
val cíle mravně a národně výchovné. Mácha zdi“ vyhověl tomuto ty-



pu agitační písně tak obratně, že věnován báseň к M áji bvla záhy 
zhudebněna a včlenila se do zpěvníků vlasteneckých písní. Mácha 
tedy po svém uznával občansky a národně uvědomován snahy ve 
svém českém okolí, znal jejich krotké jistoty (dobrý Cech zpívá 
a mluví českv, ale uznává krále a Boha). Vie Májem promluvil za 
česky mluvící osamělee, za lidi bez oporv rodiny, obce u Boha, za 
nešťastníky zbavené možnosti volně jednat, za člověka tísněného 
časností žití. To bylo při prvním vydání Máje několika kritikv ('Py
lem, Chmclcnským, Tomíškem) odmítnuto jako nečeské a rouhač
ské. Stalo sc tak mimo jiné ve snaze zakřiknout podobné nálady ro- 
zervanosti, které se právě rychle šířily mezi mládeží.

Na Ivricko-cpickou báseň ve stopách Máje navázali již Máchovi 
současníci ( \ . B. Nebeský, l ’ro licln ïdd, 1841). Je jí nové možnosti 
nacházeli májovci (V. Ilá lck. V. Ileyduk), později \. Dyk (M ilá  sed
mi loupežníku), J .  Ilora, F. IIrub ín. \. Holan.

Próza
Osud pohozeného dítěte, z kterého daleko od Cech vyrostl ušlech

tilý mladý muž, zachycuje jediný Máchův román Cikáni (cenzurou 
zastaven, vyšel až 1857). Mladík přichází v doprovodu svého pěstou
na z Itálie na Kokořínsko. pátrá po svých rodičích, hledá domov. 
Veden povídáním vojenského vysloužilce Bárty Flákoně, kterého 
baví už jen popíjet v hospodě a zabavovat lidi i děti vlastni výřeč
ností. dopátrá sc „mladý cikán“  svých rodičů a je dokonce určen za 
dědice zámku. Vie místo, kde poznal krutou pravdu o otci, jenž zni
čil matku a další ženy, odmítá citlivý mladík uznat za svůj domov; 
odchází odsud do neznáma. Na zvratech, к nimž došlo v osudech 
hlavních hrdinů, vydělá jedině Bárta Flákoň. V hospodě, kde byl 
ustavičně zadlužený, smaže své dluhy a usadí se tam jako pán.

Pouze Cikány komponoval Mácha jako novelu s tajemstvím. Jeho 
další prózy jsou kratší a vesměs nedějové. Skládají sc z volně přiřazo
vaných epizod, proložených popisy a úvahami, někdy i lyrickými ver
ši (tak je tomu zvláště v povídce Marinka, připomínající svou stavbou 
operu). 7. podobných krátkých próz zamýšlel Mácha skládat cykly.

M arinka, povídka ze současné Prahy, bvla napsána do chystané
ho cyklu Obrazy ze života mého. 7, kratších próz, jejichž dějištěm 
měly být vybrané české hrady, vznikal rozměrnější obraz předhusit
ských Cech nazvaný Kat. Autor stačil dokončit jen povídku Křivo- 
klail. Děj v ní krouží kolem napětí mezi králem Václavem IV. a jeho 
katem, který se pokládá za královského levobočka. a ledy za poten
ciálního dědice českého trůnu.
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Máchova próza je svým způsobem komplikovanější než autorovy 
verše. Verš bohatou řeč iiěleňoval. kdežto próza nepřidává složitě 
stavěné promluvě na přehlednosti.

К takové básnické próze, soupeřící obrazností s veršem, zamířil 
Jungmann svým překladem Chateaubriandovv iin ly  ( 180:}). Rozvi
nul ji Linda historickou povídkou Záře mulpohanstvem  (1818). Má
chou básnická próza 19. století dosáhla svého prvního vrcholu. Ve 
velké míře ji pěstovala zase až léta devadesátá.

T a jem n é  poselstv í
Jako romantik miloval Mácha všecko úlomkovité a tajemné. \e 

snaze vyslovit nevyslovitelné rozehrával vedlejší významv slov. Sku
tečnost se mu jevila hádankovitě, lidský život mu bvl vratký, společ
nost plná překážek pro člověka, který dvehtí po volnosti a lásce. Ne
nadálá smrt v šestadvaceti letech tajemství v Máchově díle. jeho 
nedořečenost a fragmentárnost ještě rozmnožila. Takto se celý 
Máchův život a odkaz proměnil nejen v trvalou hodnotu, ale také 
v trvale znepokojivou otázku po údělu člověka, básníka a poezie 
v moderním světě. Originálnost Máchova básnického projevu je lak 
intimně vázána na český jazvk, že to hraničí s nepřeiožitelnoslí.

I J T K R  ATI li \
Mukařovsky l«> 18 (III): Vodička 1448. 1458. 1404: Janský 1453; Králík 

1004: Štěpánek 1484: Vařák 1480; Červenku 1445: Otruba i444: Jakobson 
1445; Marura 1483. 1445; Slovník 1440.

9. J O S K K  K A J E T Á N  T Y L  (1 8 0 8 - 1 8 5 6 )

Tyl se narodil v Kutné Iloře, gymnázium začal studoval v Praze, 
dokončil ho v blízkosti N. K. Klicpery v Hradci Králové. Studia 
práv zanechal, uchytil se v Praze jako úředník ve vojenské účtárně 
a věnoval se divadlu. Zde se uplatnil všestranně: jako herec, režisér, 
dramaturg, kritik, překladatel i autor dramal. Poslední léta svého 
života strávil ve službách kočovného divadla. Jako politickv nespo
lehlivý přitom v roce 1851 nedostal vlastní koncesi. Bvl vvstaven ši
kanování a žil v bídě. Zemřel v Plzni.

Zajištěnou existenci mu nebyla s to poskytnout ani pilná a vyna
lézavá činnost novinářská. Jím  vedené К  věty ( 1833-1845) s podtitu
lem „Národní zábav nik..." se staly ohniskem spolčovacího i umělec
kého ruchu mezi Lechy. I.idovýchovný dvouměsíčník Posel z Prahy  
(1846-1849) psal Tyl většinou sám. vždycky se zřetelem к lidové
mu. ponejv íce venkovskému čtenáři. S ohledem na něj zbarvoval
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Tvl svůj projev znakv mluveného jazyka, vytvářel «lojem nepřetržité
ho rozhovoru mezi autorem a čtenářem (celé pasáže odtud mohl 
přejímal do svveh divadelních her a vkládat je po nepatrných úpra
vách do list lidových postav). Při objasňování současné politiky 
dbal i na srozumitelnost termínů; některá cizí slova nahrazoval čes
kými (místo ..plakát" užíval ..oznámení“ ), jiná cizí slova, jako na
příklad „republika", vysvětloval. Časopis dosáhl rekordního nákla
du 2Г)00 exemplářů, porovnatelného pouze s Národními novinami 
Havlíčkovými. Tyl si jím získal lakovou důvěru, že bvl v roce 1818 
zvolen poslancem na říšský sněm. Převážně venkovu osvobozenému 
od robotv. kterému vysvětloval, jak si v nových podmínkách počí
nat. adresoval pak Scrflslié noriny ( I8  I ()). Jeho ustavičná existenční 
tíseň neplvnula jen z okruhu činností, odkázaných na společenský 
zájem (na návštěvnost divadla, na odběr časopisů). Souvisela také 
s rodinnou situací navýsost zaměstnaného muži-. Jeho ženou se po 
desetileté známosti stala o pět let starší herečka Magdalena lorch- 
heimová. avšak matkou Tvlovv’ch dětí byla její o jedenadvacet let 
mladší sestra \nna, rovněž herečka (narozená 1824). Kolize rodin
ného soukromí prosakovaly do Tylovy beletristikv jen nepřímo, ale
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Josef Kajetán Tyl 
(podle soudobé 
litografie)

životní dráhu „m iláčka národu“ , známé a široce uctívané osobnos
ti, nepochybně poznamenaly. Zesilovaly v roztěkaném a výjimečně 
výkonném muži. který chtěl vynikat ve vícero oborech, neklid.

První pokus o vydávání spisů J.  K. Tvla za vrcholné autorovy po- 
pularity uprostřed čtyřicátých Jel ztroskotal na nedostatku odběrate
lů. Mezi posmrtnými soubornými edicemi vyniká úplností vvdání 
u Kočího v letech 1906—1908. Poslední kritické vydání (1952-1989) 
souviselo s přeceněním Tyla jako národního klasika. Me schematic
kým výkladům autora z 50. let se svou kvalitou vzpíralo.

Po v íd k a  h is to r ick á
V pojetí času se Tyl lišil od K. II. Máchy i od F. Palackélm. Nevi

děl tedy čas jako linii sestupnou, ani jako dráhu vzestupnou. Sdílel 
iluzi, že minulé lze probouzet a obnovovat. Tak chápal minulost ve 
svých povídkách.

Dekret kutnohorský ( 1841 ) kupříkladu sleduje napětí mezi Cechy 
a cizozemci na Karlově univerzitě za vlády Václava l \ . Černobílé 
rozvržení ctností a nectností v povídkové konstrukci ujišťuje, že Če
ši patří к sobě a bez cizích se obejdou (i při volbě nevěsty se podle 
Tylova Dekretu kutnohorského vyplatí orientovat se na skromnou 
českou dívku, a ne na cizí přepjatou intelektuálkti). Povídka vrcholí



vydáním dekretu, jímž král přiznal Cechům na l nivcrzitě Karlově 
Iři hlasy. Odchod cizinců /. Prahy se kvituje jako nebývalá šance 
pro Cechy: poslední věta povídky u jištu je:.... a brzy kvetla univerzi
ta pražská nevídanou posud učeností a lesk její vábil opět nových 
a nových cizinců." \ Cechách Tylovy doby fungovala v Praze pouze 
německá univerzita s nevelkou „sto licí" českého jazyka. Za této si
tuace měl Dekret kutnohorský připomínat, že za panování demokra
tického krále, lidumilného svna Karlova, bývalo jinak a lip: měl hu- 
dit důvěru v podobnou změnu a chut ji provést.

V las ten eck á  povídka
\ Tylově slavné písni z Fidlovačky, která se stala společnou písní 

Cechu a po roce 1918 součástí státní hymny, se klade otázka ..kde 
domov můj“ . Domovem se tu rozumí „zemský ráj“  přírody a svor
ných lidí. Ale v autorových povídkách z přítomnosti je český domov 
nesamozřejmv, plný napětí. Na různých místech Prahy a v jejím 
okolí, v Hoztěži u Kutné Hory, v osamělých venkovských mlýnech 
a usedlostech se v Tylových povídkách vede spor o novinku, jakou 
je „vlast“  a „vlastenectví“ .

V novele Vlast a matka (1814) se příkladná rodina Podhajskýeh, 
žijící v bázni boží 11a venkovském statku, zděsí zpráv o tom. že je
jich \nlonin se ve světě zkazil. Ote«- dbá jen svého hospodářství, ne
ví nic o světě, ani o „hnutí národního ducha českého za let posled
ních“ . Teprve v opakovaných debatách pochopí matka a nevěsta, že 
jejich Antonín je nepřestal mít rád. že jen miluje též svoji zemi - 
vlast. Jako poslušný syn se Antonín vrací do venkovského domova 
a získá si důvěru otce. Na upřímný přátelský \ ztáli к vlastenci 
Antonínovi а к jeho rodině doplatí jen slavná divadelní zpěvačka 
českého původu. Jejím  údělem zůstává služba umění. Didaktický 
příběh, dokazující, že láska к vlasti nemusí odcizit syna matce, si 
dodával čtenářské atraktivnosti sentimentálním zarámováním.

Jindv mívá Tylova agitace rámec cestopisné črty. Pak nositelem 
vlasteneckého uvědomění bývá vypravěč v první osobě s některými 
biografickými znaky autora. V Pomněnkách z lioztěže (1837) putuje 
vypravěč krajem svého dětství do místa poblíž Kutné Hory a staví 
se v hospodě. Zde se krajané a bývalí spolužáci obracejí na přícho
zího z Prahy laskavě i potměšile. On jim  vysvětluje, proč se chová 
jako „divotvorné zvíře“  - proč píše a mluví česky a jak si slojí češti
na v poměru к němčině а к jiným jazykům. Maloměstská hospod
ská společnost se distancuje od slovenského drotara, zato vypravěč 
se ho za sta ne. Vysvětlí přitom hospodské sešlosti ideu slovanské
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vzájemnosti, lidskou potřebu domova, byť chudého, a také hodnotu 
lidové písně. Nešťastný drotar se ukáže jako cituplný člověk zkla
maný ženou, již nepřestal milovat.

Cestopisná č rta je  n Tyla konkrétní v určení místa i času. Je  ča
sová v hovorech: v nich svou výjimečnost hájí napřed český spisova
tel. po něm slovenský drotar (jeho řeč autor pro knižní vvdání Po
mněnek z lioztěže v roce 18 I I poslovenštil). Vvpravčč promlouvá
o blízkém ve snaze s jeho pomocí osvětlit a obhájit cizí. vzdálené. 
Tím  vším se Tyl odlišuje od cestopisných črt Máchových (od Pouti 
krkonošské, lečem  nu Bezdězu). Od tohoto svého mladšího vrstevní
ka se autor Pomněnek z Rozleze distancuje i výslovně.

Při cestě na Roztěž se vypravěč představuje jako čtenář Máje. od
poutávaný ovšem od básně, již si nese s schon, pozorováním domác
ké přírody („hravých rybiček ' 1 ve vodě, ..štěbctavýeh housat" v trá
vě). Pronese dokonce poznámku o nešťastném Máchovi: „ Já  ho 
miloval, a láska moje musela zde o něm zmínku učiniti." Pravý dů
vod té uponiínkv prozrazuje až následující úvaha, že do veselého vy
pravování předčasně zemřelý Mácha nezapadá, když vůbec jde o bás
níka neznámého, zahleděného jinam než к družnosti: „Nepoznán 
zemřel. Jakož on se nehlásil ke světu, nehlásil se také svět к něnui!”

Odsudek k. II. Máchv rozvinul Tyl v povídce Rozenanec (1840). 
\ ní se na dvojici talentovaných mužů. Karla a Hynka, předvádí, že 
příčin к zármutkům má každý dost. \ Cechách zeje ovšem záhodno 
rozpory srdce a světa tlumit a překonávat službou vlasti. Jedna z po
stav, karel. se tak navzdory přečetným zkouškám a trápením chovat 
dokáže. Zato Hynek si naopak nespokojenost pěstuje, na nešťastníka 
a rozervance si hraje. Takto vvplýtvá svůj talent, ublíží rodičům, 
přátelům, milence: nečekaná smrt Hy nkovo sebeničení dovrší.

Jako příkladného českého spisovatele představil Tvl sama sehe 
v prvním výběru ze svých vlasteneckých povídek, nazvaném K i i s y  mé
ho srdce ( 1844). Zde se svěřil v předmluvě, že se stal spisovatelem, abv 
„mohl o našich nejsvětějších záležitostech mluvili1'. Co předkládá 
v knize, jsou prý „kusy mého srdce, jež jsem do posledního vzdechnu
li národu zaslíbil". Vutor takto odevzdaný svému výchovnému poslání 
touží po čtenáři, který nebude posuzovat jeho umění, zato přijme je
ho poselství. Od sentimentálního ladění, jež v Kusech mého srdce pře
važuje, se liší snad jediný oddíl. České granuly (1839). \ nich vládne 
výsměch malodtišnosli všeho druhu včetně té. která se ohání vlaste
nectvím. \ řádce karikaturních portrétů (mají často formu dopisů) se 
vlastenectví jeví jako přetvářka. Někdo ji pěstuje z prospěehářství. jiný 
z naivity, a opět jiný tu novotu odmítá jen z pohodlnosti.



Mezníkem ve vývoji vlastenecké povídky J. k. Tyla se stiil Po.sled
n í Cech (18 -15). Je  to jjróza rozměrná, situovaná do šlechtického 
prostředí <i šlechtě v Cechách lichotící. Starý hrabě Velenský má 
mnoho citových zkoušek za schon, není si jist chováním syna Jaro
slava, dokonce uvažuje o tom, že ho vydědí. \ jeho blízkosti se ve
dou rozsáhlé debatv o stavu českého národního hnutí. Hraběti se 
zdá být bez nadějí, kdežto správce Svoboda a další jedinci, poučení
o českém pokroku, jeho obavy vyvracejí; vzniká tak příležitost bi
lancovat úspěchy vlastenců a čtenáře ladit optimisticky. Na rozpor
né názorv reaguje mladý hrabě Velenský, s nímž se po jeho návratu 
domů otec sblížil, rozhodnutím vydat se na cestu po Cechách a po
znat. jak národ žije. Dějová osnova Posledního Cechu pracuje s ta
jemným původem mnoha postav, které posléze poznají, kdo bvli je
jich rodiče a jak si vůči sobě stojí. I káže se přitom, že „poslední 
Cech“  se vždycky uměl chovat jako velkorysý muž a dobrodinec.

Dílo pochopené jako významný krok к českému románu bylo vy
znamenáno druhou cenou Matice české. Sláva „m iláčka národa“  
vrcholila. Vie pětadvacetiletý karel Havlíček, v české veřejnosti za
tím téměř neznámý, odmítl Tylovo sentimentální pojetí vlastenec
tví, nadbíhání šlechtě i konstrukci novely s tajemstvím. Ohlašoval 
éru věcnosti v přístupu к národnímu hnutí, věrohodnosti v beletrii, 
respektu ke kriticky uvažujícímu čtenáři, toužícímu poznávat sou
dobý svět. jaký je.

Tylova agitační povídka ztrácela kredit jen v nepočetném literár
ním publiku. V širších čtenářských kruzích si uchovávala oblibu 
dlouho do druhé poloviny 10. století. Našla tam i své pokračovatele 
(k . Světlá nazvala jeden /. prvních svých pražských románů - v po
lemické návaznosti vůči Tylovi - Prvn í Češka).

Od sklonku čtyřicátých let se Tyl začal naplno věnovat dramatu.

D iv a d e ln ík  a d ra m a tik
Nepočetné a nedostatečně rozrůzněné publikum snad v žádné 

oblasti umělecké práce neomezovalo tvůrce tak bezprostředně jako 
v činnosti pro divadlo. \bv sc jediné stálé české divadlo v Praze exi
stenčně obhájilo, muselo být konformní vůči vkusu publika, které 
sem přicházelo hlavně za zábavou, karlu Havlíčkovi Borovskému 
se ještě v roce 1810 zdálo, že české divadlo není „žádný umělecký 
ústav, nýbrž nahodile tile příležitosti slátané baviště pro jisté třídy 
pražského obecenstva“  (Česká včela).

Josef kajetán Tyl žil pro divadlo od mlada. V na rozdíl od svého 
učitele a bezprostředního předchůdce N . k. kliepery se mu věnoval
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i prakticky. Představu divadla, které je „život a jde zase do života“ , 
divadla jako „školy národní“  si začal ujasňovat v ochotnickém sou
boru Kajetánského divadla (1834-1837). \ové divadlo \ Růžové 
ulici opustil po krátkém působení 11a protest proti jeho jen výděleč
nému zaměření. Vůdčí osobností ěeského divadelnictví se stával po 
smrti J.  N. Štěpánka. Pět roků bvl dramaturgem a režisérem čes
kých her ve Stavovském divadle (1846-1851). Pak z rozpuštěného 
souboru Stavovského divadla založil kočovnou společnost a hrál na 
cizí koncesi. Na herecké štaci v Plzni ho zastihla smrt.

Pro potřeby jeviště Tyl přeložil, upravil a adaptoval přes padesát 
her. Zpočátku se orientoval hlavně na hry romantické a na prestiž
ní repertoár (přeložil veršem Shakespearova k rá li' l.cttra. 1835). Po 
roce 1836 překládal spíš hry líbivé, hojně volené z repertoáru před
městského divadla ve Vídni. Tam neobyčejně populární byly hr\
o polepšení se zpěvy (jich se chápala také německá divadla v ( lo
chách a zde hostující německá divadla). Při zčešťování vídeňského 
repertoáru Tyl zápasil s nedostatečným technickým vybavením čes
kých scén a s nerozvinutostí češtiny (neměla kupříkladu vvrazivo 
pro přetlumočení řeči salonu, ale ani řeči spodiny).

V obdobných stopách se pohyboval Tyl jako autor divadelních 
her. Krajně smíšené publikum českého divadla bylo sotva možné

1.

Äbe bomot» míig, 
áťbe mloftt má?
5ШоЬл t>učj po Iučiнеф, 
&orn jVumj po flalinácb, 

'12ÜS faM tltvj ft * gara Ptvét,

Upomenut) fc ил [шли mlaft. 
(ífd) n> cijiné.

30 IS4».
^ /й řuflánj и 3. Poltil ni il a SWoifiura 
v № 4!í.nriřf ni řr.tiMÍ řmfinřjífm.

Text písně kde domov můj? vydaný julio kramářslíů píseň



trvaleji oslovovat romantickým dramatem s výjimečným hrdinou. 
Mladý Tyl několik takových her. dokonce ve verších, napsal (Čest
mír). I spěchů dosahoval s hrami o polepšení. \ nich člověk netuc- 
tovýcli schopností ve vážných zkouškách sezná, že cennější než slá
va a moc je obyčejný život, a kajícně se vrací к bezpečí rodiny 
a domova. Takto Tyl zužitkovával pro české drama biedermeierov- 
ské žánry lokální frašky, her o polepšení a her kouzelných, jimiž 
Evropu první polovinv 19. století zasahovalo a ovlivňovalo vídeňské 
předměstské divadlo. Inspiraci odtud zpracovával l vi se snahou, 
aby české divadlo povznášel na úroveň národně reprezentativní: 
v tom smyslu musel také postupně vychovávat divadelní publikum.

\a  vídeňskou lokální frašku navazovala Fidlovačka aneb Žádný 
hněv a žádná rvačka (183 I). l)o barvitých výjevu ze slavnosti praž
ských ševců v Nuslích je vsazen příběh dvou zamilovaných. Nepřá
telství mezi jejich rodiči, českým ševcem kroutilem a poněmčilou 
máselnicí Mastílkovou, se překoná, štěstí zamilované dvojice nic ne
stojí v cestě. 7. písní, jež Fidlovačku (s hudbou Františka Škroupa) 
prostupovaly, od první chvíle zaujala píseň l\de domov můj? Stala 
se postupně slavnostní písní dechů a po roce 1918 částí státní hym
ny. Ale hra propadla, v českém repertoáru se neudržela.

Za stupňujícího se napětí před rokem 1818 vznikalv Tylovy dra
matické obrazy ze současnosti (Pan i Marjánku. matka pluku. Praž
ský ßam endr. Bankrotář, Cliudý kejklíř. Paličova dcera). Měly také 
inspiraci vídeňskou. Tvl navazoval na příběhy z her Nestroyovýeh. 
Tím , že prohluboval psychologickou charakteristiku postav, mířil 
к náročnému dramatu, jaké psal Grillparzer. Z  daného okruhu Ty
lových her je nejznámější Paličova dcera. T itu ln í hrdinka se snaží 
vzít na sehe vinu otce, který se v zoufalství stal paličem; to se jí však 
nepodaří. Zato se ze všech sil stará o své osiřelé sourozence. Nako
nec dojde ocenění i štěstí.

к  času vypjaté politické akce kolem roku 1848 se obracely jed
nak Tylovy hry z českých dějin, jednak dramatické báchorky. \ his
torii hledal Tyl analogie к současnému zápasu (Kutnohorští havíři. 
Drahomíra a je jí synové aj.). Premiéru hry Jan  Ilus  ve Stavovském 
divadle sledovaly před divadlem zástupy zájemců, na něž se nedo
staly vstupenky. T itu ln í rek této hry stojí za myšlenkou demokracie 
a svobody s představou, že svou obětí posílí ideje, které hájil.

к  dobově nejúspěšnějším patřily Tylovy dramatické báchorky. J i 
mi autor navázal na kouzelnou zpěvohru, ve vídeňském repertoáru 
zdomácnělou od konce 18. století (Kouzelná Jlé tna  \\. A. Mozarta) 
a na pohádkové hry se zpěvy, jim iž na vídeňském lidovém jevišti vy-
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Král.slavvowské diwadlo « Praze.
IV ш<«r) tlím *6- IVmtaw 1848.

W e  |»roM|iéi*li |NiiM  re ž i í ié r «  ť b a u r a

k a za te l tietlemslsy,
Obr** i  xtlnMrtwbjHi drje w 5  oiUVInutK M U tr n  nl J ob. I
« r « « >  » / » k e  а я ni* u H  • T c j a t L y q  L u s t r  I r  я  Je*t <A pjuni i t

Oznámení Tylovy hry Jun llus

nikl Ferdinand Raimund. Ve čtyřicátých letech se už vídeňská kou
zelná hra přesouvala na periferii divadelního dění. Tyl v dramatic
kých báchorkách zdůraznil obyčejný život s jeho politicky aktuální
mi momenty. S nadřazením všedního nad báchorkovitýni souvisí ve 
Strakonickém dudákovi (1817) psychologická motivace. Hlavní 
hrdina hn  hledá úspěch a štěstí \ cizině, kdvž jeho lásce к Dorotce 
hráni její otec. Na pouti světem má Švanda dvojici rádců: dobrácké
ho Kalafunu a vychytralého Vocilku. Zvláště ten se ochotně přiživu- 
je na kariéře zázračného muzikanta z Cech a klidně by ho obětoval 
vlastnímu prospěchu. Z nebezpečných úkladů cizích a tajemných 
sil. ohrožujících Švandovu osobu a jeho umění, vysvobodí svého sy
na víla Rosava a hlavně jeho milá Dorotka, která se pustila po otco
vě smrti do světa, aby svého milého našla a přivedla si domů.

Dalšími pohádkovými hrami se Tyl vyslovoval к nastupující poli
tické reakci po roce 1848 ( Tvrdohlavá žena). Snažil se získávat pub
likum co nejpočetnější. Jiříkovo  viděni ( 18 I1)) psal na zahájení pro
vozu \ letni aréně ye Pštrosee. Použil \ ní nejatraktivnějších motiv ů



ze známých vídeňský cli kusu o polepšení, nevyhýbal se přitom ani 
plagiátu. ab\ hra přitáhla к nové scéně co největší nevybíravé publi
kum ochotné vzdát se snu a pokorně přijmout všední úděl.

I . ITKR \Tt li \
\ Iřck |(>Г>2: Dějiny I9(>(): Kačer. Otruba Dějiny I9(>9: Rozuměl...

|(Ж(>: Štěpánek I988:()ernv 1993: l ureěek I991. 1 .

1 0 . K A R K L  H A V L ÍČ E K  B O R O V S K Ý  (1 8 2 1 - 1 8 5 6 )
Narodil se v rodině kupce v Borové: otec se později usadil \ Ně

meckém (nyní Havlíčkově) Brodě. \ rodné obci mu byl autoritou 
farář Brúžck (odchovanec Bernarda Bolzana), který -i vůči farní- 
kúni počínal jako osvícený lidumil. Odhodlán stát se podobným 
knězem, začal Havlíček po absolvování německobrodského gymná
zia a pražské filozofie studovat teologii. S několika přáteli navštěvo
val tajně B. Bolzana. který byl mezitím z trestu penzionován. Mar
ně se mladý snílek snažil sladit víru s rozumem a režim studia se 
svým temperamentem: nemohl potlačit bytostný sklon к ironii 
а к smíchu. Poté, co bvl ze semináře vyloučen, neúspěšně se pokou
šel získat postavení středoškolského profesora, při němž by se mohl 
věnovat literatuře. (Později mu soustředění к literární práci dopřá-

katii llucliřelt Hnrni-ský 
(podle kresby 
J. l.elimnniHi)
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Kixlný dum K lllt v Horové (podle dřevorytu z (>l). let I1), století)

Iy jenom dva delší pohvtv mimo Cechy. v Hušku a v Brixenu.) 
\ řeholná léta svého života věnoval politické činnosti a novinám.

Novinář
Když nezískal místo středoškolského profesora, stal se vychovate

lem v Rusku. Za ročního pobytu tam začal psát epigramy. l ’o návra
tu na sehe upozornil prózami, v nichž kriticky i s osobním zaujetím 
referoval o poměrech v carské říši (celek z. nich chvstanv nazval ro
ku 1841) Obrazy z litts, ovšem mj. s ohledem na české rusofilství ho 
nedopsal tak, jak si ho zprvu promýšlel). Proti kollárovské idealiza-

T Mffi 18. РчЬи,___________________ СЫо а____________  Hofau TM».

1  Národní Now iny.il
r»4uirti,j  (М М М  ««(UlbXMiM. нГо]„ш «nul Vorun, mail. Zrviral

O.lpowolm usfíktwi: c>“» Howbo»i «•<•>! >uwu i>ic.i ««w«nnn. ч*и4) WyiUwatcI » nikUrfatrl:
. .  ,  . . . .  prí»«»Qy«h 04(м»»»4„» u.inist.r4lve  prtfkotaitu ПЧг*Ь»г- ! - ,  . . . . . . .Karel Uawücfk. ^  *.*> Hrabě Wojledi Ifpym.

«k»l ■ »UI »'lu HiM.lrrit »r P ta lr. 1 *  "

Josef Marfk.

ZAhlm i Súrodnirli novin Kurlii Havlíčku



První Strunil 
časopisu Slovan 
Karla Havlíčka  ̂ ť>r«M( 11ЛО. I .  KvaBril.  ̂^

N>

Slovan.
('»»Opi* vťMovnný polniřk»« a vůbec veřtjoýe 

2ftlcž>(tf»irui *lt>\*п\к >ш. z v lušti- ienkým.
— О—

Mpeirdej fd íllo r  a n d m lfl.
K t t r r l  H *« liě p b

O k , » k t  
X M t m .  П. В
btUrtt bptmvky «о Mr.rary t i'erif /./ui ЛМ* í»*<y » #V*»jp / //.
H .,m :rh o , / ы .
II tfiř.LoitM ilmt t, »,< th. IWvhuI  y. Treatixéktku,
Aalauttvill 1Г.
Iu 't »• M-frmtd 
/Vi.<«r*trí цМнку.
/М"и<1/ •r'*') yiMvêt.
/мЬга-и(в1 î rdryr. 
lfni*y dvfuùl

V ydáno due 2 0 . i 'e rv u a .
----------—*

firtia r m llt k *  Гг>«<|4*Ь} • Ix t l U <■

ci Ruska a proti jtředstavě jednotného slovanského jazvka razil myš
lenku ..nejprve Cech. a pak teprve Slovan“ . Zastával názor, že si ( lo
si i další slovanské národy žijící \ rakouské monarchii musí svá prá
va dobvl vlastními silami, a v lom směru i sáni jednal.

Souěasně jako čtyřiadvacet i lety vzbudil roku 1845 důvěru před
ních osobností českého světa také kritikou Tylovy próz\ Poslední 
Cech a polemikou s jejím autorem. Tenkrát se s ním začal stýkal 
historik František Palaeký a doporučil ho jako redaktora do jedi
ných českých novin, vládních Pražských novin (s beletristickou pří
lohou Cesliá včela). Ty Havlíček vedl od ledna 18 H) a opustil jo na 
jaře 1818. kd\ž začal vydávat vlastní \árodni noviny. (Z nich poří
dil výbor Duch \árodnich novin). Nakrátko vstoupil na politické je
viště při Slovanském sjezdu, dále jako člen Národního výboru a ja
ko poslanec říšského sněmu.

Spolu s J. k. Tylem Havlíček podstatně přispěl к vytříbení publi
cistického stylu. Knižnost. která tam vládla dříve, překonal spoje
ním silného živlu lidové promluvy s klasickou vzdělaností. Takto
i způsobem podání napomáhal rozvoji občanského sebeuvědomění 
a vůli к demokratické správě veřejných věcí.

Po porážce revoluce zůstával jediným opozičním novinářem. 
Když musel zastavil Xótrodni noviny, vydával ještě v Kutné Hoře ěa-
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C.eští redaktoři 
za Macha 
a Schmerling:a 
( uprostřed 
llavličeli)

so|)is Slon in  (květen 1850 - srpen IНГ»I ); ten z velké části psul sám. 
1’roticírkevní polemik\. v«' Sloním i otištěné, staěil ještě wdat samo
statně (Epištoly kutnohorské, 18Г>1).

V in te rn a c i a po ní
Jako umlčeny novinář se s mladou rodinou (jediná dcera se mu 

narodila o vánocích roku 1848) odstěhoval к matce а к bratrovi do 
Německého Brodu. Tarn ho v prosinci I8 :>l zatkla policie a bvl de
portován do t\rolského městečka Brixenu. Zde napsal satirické bás
ně Tyrolské i‘l(\uie a K rá l l.á rru : báseň Křest svátého I ladim íra ne
dokončil. Na jinou práci sc nedokázal soustředit, trpěl odloučením 
od živého působení, jemuž uvykl předtím v Cechách. Cítíval se jako 
„kapr na blátě“ , jak si stěžoval přátelům (F. Palaekérnu a jiným); 
zápasil s „nepokojem mysli“ . Neměl však sympatie к „plodům roze- 
rvanosti“  v literatuře, proto se bránil je rozmnožovat sebevyjádře
ním. Chtěl naopak „přinutit lidi к smíchu nad tím, čeho sc jinak 
obyčejně bojí. neb aspoň neradi o lom slvšejí“ . Odmítal psát ..něco



lak halabala jako Tyl, ( lhocholouŠek a novější naši beletristé v Lu
m íru“ . Zato toužil stvořit něco „přiměřeného ěeskému duchu 
a hodného porovnání s c i z o j a z y č n ý m i  plody".

S ohledem na nemocnou ženu a dcerku bvl z internace propuš
těn na jaře 1855. když sc odřekl veškeré veřejné činnosti. Doma 
však jeho žena mezitím zemřela. Havlíček žil pod policejním dohle
dem. Vidina rodinného štěstí na nějakém venkovském statku se 
rozpadla. Mnozí bývalí známí sc mu vyhýbali. Manilcstační účast 
při jeho pohřbu (zemřel v Praze 29. července 1856) nicméně uká
zala, jaké autoritě v národě se těšil.

Již  tenkrát a pak až do první republiky byl v Havlíčkovi uctíván 
hlavně novinář, bojovník za občanskou rovnost a svobodu slova, za 
demokratickou samosprávu obcí i národu, protivník monarchie. Ve 
>(1шг politického novináře stával Havlíček básník. Prvn í a poslední 
soubor kriticky vydaného Havlíčkova díla pochází z počátku 
20. století. Moderní kritické vydání dosud chvbí. (letné čtenářské 
výbory posloužily novější aktualizaci Havlíčka básníka.

S a t ir ik
Havlíček znal satirické povídky francouzského cncyklopcdisty 

Voltaira (některé z nich přeložil). Svým překladem к nám uvedl sa- 
tiricko-mravoličný román N. V. Gogola Mrtré duše. Sám sc však ja
ko satirik vyjadřoval převážně veršem, poučeným na lidové písni. 
Vlastnosti lidové písně si ujasňoval metodickým rozborem textů 
z Erbenovy sbírky Písně národní v ('.echách. Řečí vázanou a jejími 
specifickými prostředky (rytmem, rýmem, přesahem, slokou aj.) do
kázal Havlíček vvostřovat vtip a útok, dodával ncjsmělcjšíin myšlen
kám a postojům přesvědčivost, půvab i „národní sdělnost“ , lento 
přístup objevoval nové možnosti, jak zužitkoval lidovou píseň pro 
moderní básnictví. V nejvvpjatější politické akci let 1818-19 sklá
dal Havlíček aktuální texty na nápěvy známých lidových písní: na
podoboval tak praxi kramářských tisků.

V mládí prošel otřesem náboženské vírv. Ještě jako vychovatel 
v Rusku přemítal o možnosti vzdát se plánů na poznávání světa 
a na povznesení dech. Přátelům svěřoval své nápady „dát se na voj
nu na Kavkaz, stáli se v Turcích loupežníkem, jíl do Vineriky. žili 
celý život ve Kinlandsku a prát se s medvědy". VI«* představy úniku 
do nespoutané přírody, podobně jako nálady po návratu z Ruska 
věnovat se raději děvčatům než vážné veřejné činnosti, bylv jen 
chvilkové. Naopak trvalý bvl Havlíčkův sklon útočit na to, co se mu 
příčilo, pomocí smíchu. „To je již můj obyčej,“  napsal jednomu pří-
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(cli z Ruska, „že o nesnázích nemohli jinak mluvili než žertem, po
něvadž jest nejlépe v smíchu s nimi zápasil".
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Kpigra my
Blízký byl Havlíčkovi nejmenší žánr salirv, epigram. Jím  svou 

básnickou dráhu začínal, jím  se zformoval \ autorskou osobnost 
а к němu se semtam vracel do konce života. Jen  část epigramů uve
řejnil po časopisech. Sbírka Epigram y ( 18 I .">) zůstala za autorova ži
vota v rukopise. Rouhavě se totiž vyrovnávala s návyky přizpůsobiv
ou. ať jim i byly národ v \ monarchiích, obyvatelé Cech, anebo čeští 
spisovatelé. Jednotlivé oddíly sbírkv jsou ironicky adresovány círk
vi. králi, vlasti. Múzám a světu. - Církvi se předhazuje bažení po 
světské moci a majetku a přezírání rozumu. Světské moci - v oddí
le K rá li - vytýkají Havlíčkovy epigramy sklon odměňovat patolízal- 
ství a úplatkářství a pronásledoval reformátory. Oddíl nazvaný
I lasti ironizuje české sebeklamy (dotýká se pisálkovství. poměrů na 
univerzitě a v divadle, ustrnulých představ o Rusku, o bitvě bělo
horské aj.). Zpochybňuje se zde dokonce i radost nad právě naváza
ným železničním spojením Prahv s Vídní. \ oddílu Múzám se Hav
líček vysmívá originálničení, vítá objev dagucrrotvpii, napadá 
nechuť к literární kritice: závěrem útočí na právě vydané К usy mé
ho srdce J . Iv  Tyla. К  osudu cpigramatika mezi lidmi, kteří nad ro
zum a poctivost staví požitek a vlastní prospěch, se stáčí závěrečný 
oddíl Epigramu, nazvaný Světu.

Ironickou perspektivu v epigramech pomáhají utvářet jednak 
slova z obecné, ojediněle i z nářeční mluvy, jednak - v protikladu



к nim - výrazy latinsko (a německé). Latina, pro člověka bez teh
dejších příslušných škol řeě tajemná, zvyšuje překvapení skryté ve 
stavbě epigramu a \ jebu pointě (Figura inversionis, Indiferentský 
aj.). Havlíček novinář používal cizích slov tak. aby jejich význam 
současně objasňoval, a tím obohacoval jazyk liilí bez filologické 
průpravy. \ poezii uplatňuje vyšší nároky na čtenáře: cizojazyčné 
výra/л klade vedle slov českých a počítá s jejich ironickým zrcadle
ním. Slovy obhroublýnii či ..sprostými“  zase vstupují Havlíčkovou 
zásluhou do poezie představy jinde tabuizované. Autorovo rouhač- 
ství sc takto nedotýká jen církví, vlády a nejobyčcjnějších lidských 
nectností, ale i jazyka.

Fpigram měl za schon již věkovitý život, když sc ho chopil Havlí
ček. Rozvinul se z tzv. nápisu v chrámech a na náhrobcích. Dvou
dílný satirický epigram, který vážnou myšlenku uzavře ironicky či 
výsměšně, proslavil v římské literatuře I. století po Kr. Ylartialis. 
\ obrozenské literatuře nápisy pěstoval J. Kollár. satirický epigram 
■/. Havlíčkových předchůdců F. L. Celakovský (K rílf).

Brixenské básně
INa žánry posvěcené tradicí navazovaly také Havlíčkovy velké sa

tirické básně. Tyrolské ('legie se již názvem hlásily к tzv. žalozpěv u, 
který od antických dob tlumočil stesk (po vlasti, po milé. po svobo
dě). Kréil Tétera připomíná pohádku. Křesl svátého I ladim íra sc 
podtitulem dovolává legendy, útvaru zaměřeného ve starší literatu
ře na zkoušky člověka stávajícího sc světcem. Zvyklosti zvolených 
žánrů Havlíček jen zčásti dodržoval, víc je obracel naruby (trave- 
stoval).

Tyrolské elegie jsou výrazně autobiografické. V jejich příběhu 
básník zachytil noc, kdv byl vytažen z postele, a pak cestu s policej
ní asistencí do Tyrol. I  váhové pásmo skladby zachycuje muže. kte
rému se těžce odcházelo od rodiny a jemuž se v internaci stýská po 
domově i po činnosti, z níž bvl vytržen (takto je v básni přítomen 
žalozpěv). Básník přinucený žít jinde a jinak, než byl zvyklý, však 
komentuje také jednání svých protivníků: lato část úvah je plná vý
směchu. Situaci, kdy se kočár v horském terénu octl bez vozků 
a bez policajtu a spřežení řídil deportovaný, komentuje zvolání:

\ch ty vládo, převrácená vládo!
Národy 11a šňůrce vodit chceš, 
ale čtyřmi koňmi na opratích 

vládnout nemůžeš! —
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Rozhovor л měsíčkem, který Tyrolské ('legie uvádí a prostupuje, 
připomíná romantický kult Luny. Havlíčkův měsíček je od člověka ta
ké daleko, jako hvvala Luna romantiků. I bírá so svou drahou, zatím
co muži. který ho oslovuje, je vykázáno místo poin tu v cizině. Přesto 
však hovorový tón a těsná blízkost lidové písni činí z měsíčku společní
ka muže. který so při své zkroušenosti vysmívá moci. jež ho spoutala 
(oslovením měsíčku začíná i končí osmv zpěv Tyrolských elegií).

K rá l Lácnt začíná jako pohádka a pohádku připomíná. Na roz
díl od pohádek míněných vážně, jaké pěstovali z Havlíčkových sou
časníku li. Němcová a l\. .1. Krben. Havlíček navazuje na aktualiza
ci pohádky jako politického jinotaje (v Tvlových dramatických 
báchorkách, kupř. ve Strakonickém dudákovi. Tvrdohlavé ženě aj.). 
Látkový základ pro Krále Lávru  sahal do řecké mytologie к báji 
o králi Midasovi, kterému z hlouposti narost Iv oslí uši. Po staletí se 
pak výchozí příběh obměňoval a doplňoval, kdvž vešel do lidových 
pohádek a do dalších uměleckých zpracování. Přímou inspirací pro 
Havlíčka bylo povídkové zpracování staré látky od M. Ilartmanna 
( ШГ>1 ). které přeložil.

Král, který se dlouho bál přiznat se к vrozené vadě, a nakonec se 
těší autoritě navzdory tomu. že má oslí uši. má v Havlíčkově básni 
protihráče v holiči Kukulínovi. len dosáhne milosti, když slíbí, že
o oslovských uších krále nikomu nic neřekne. Me tajemství mu ne
dá pokoje, a on je našeptá do staré vrby. Z ní vyřezaný kolíček do 
basy prozradí při plesu, že ..král je ušatec". Osobní trauma muže 
obdařeného absolutní mocí se vyřešilo díkv tomu. že „velká věc je 
zvyk“ . I poddaní přivykli tomu. že jejich suvcrén není bez vad v. Sa
movládci. napovídá K rá l Lát vra, panují díky trpnosti těch, jimž 
vládnou. Co se týče jedinců, kteří neumějí vady králů sinlčct. a na
opak je musí někomu svěřit, Havlíčkova ..pohádka”  nepřímo varuje 
před riziky (Kukulín zůstal holičem krále, jenom že se neprozradi
lo. „jak tajemství až do basy přišlo/ a z basy na bál").

Nšestranně nejsložitější z Havlíčkových brixenskýeh satir je Křest 
svátého I Indim ím. v podtitulu označený Legenda z historie ruské. 
Je  to skladba nejrozměrnější, a ještě zůstala nedokončená (anebo se 
konec ztratil). Havlíček o ní začal přemýšlet již za svého ruského 
pobytu, části měl napsané před internací. Postupně v ní zpochybnil 
nejen světskou a církevní moc a jejich propojení. Zpochybnil exi
stenci jakékoli morální a právní normy, jež by měla bez výjimky 
platil v každém lidském soužití. „Ten chce zimu. ten chce teplo, 
/ten zas časy jiné.“  naříká si Perun, „jeden chce mít žito drahé 
/a druhý laciné." \ když je vláčen blátem к řece. Perun v kritice



světa pokračuje: „Tak to chodí na tom svčtč./ každou chvil i jinak./ 
dneska ctí tě za svátého,/ zej tra budeš sviňák!" Ve světském pořád
ku nezměnila smrt boha nic:

Kdo bvl taškář za Peruna.
taškařil zas dále. 

a kdo bvl poctivá duse, 
dřen bvl neustále.

Neboť svět je pořád stejný.
lidé ho nezmění, 

plivni si stokrát do moře. 
ono se nezpěilí.

Do ostrých kolizí mezi bohem a králem je ve křlit xralélto I huli- 
mírtt vtažen také žurnalista, který ..sc bohu rouhal/ a psal proti ví
ře.”  Jc  zatracen a utracen s bohem Perunem. V mluvčí básně sebo- 
ironickv dodává:

Kdo ctí cára a jc Vávra.
může něčím být i. 

kdo nechválí, bude věčně 
jenom vodu piti.

./Hýryt-fte.Y-rvcov

•nw-ŷ w'j 'A'-*' -7 

VZkJ} Vrt 
^  'i- iyfcs Af y w

v  r v /

Z - V ÆZasV П.Д Vt-fn VVtvit/fw«"
S “tis] TV l'i» TW1/П t/Wv .

iťkKs 40 sr-p-x v stýh* jfcXLn

lllivliřluiv rukopis 
křtu svátého I Inilimirii

235
ROMANTISMUS

BIEDfcRMHlK



236
ČESKA 

LITERATURA 
OD ROMANI ISMU 
DO SYMBOI ISMU

l'timátc<>
llavličlxiwé
(Sclwiiclorii 
iicelorviina. 
I'raliu IHM )

Příběh o utracení boha Peruna vyčetl Havlíček z (/v. X est ořova 
letopisu, nejstarší ruské kroniky. Staré podání travcstujc. Směšno- 
hrdinský epos. žánr pěstovaný za osvícenského klasicismu (llněv- 
kovskv, D ělili). Havlíček modernizuje: dávné a přítomné, svaté 
a všední, božské a lidské, legendární a politické míchá a konfronta
cemi relativizuje.

i rr i: и \ t i и \
Dějiny I960: Forst 1965: Řepková 1971: Rozumět... 1086: Štěpánek 1988: 

Jeřábek 1988: Stich 1096.

I I.  К Л 1 Ш .  J  M t O M ÍR  E R B K N  (181 1 - 1 8 7 0 )

Narodil se \ Miletíně \ Podkrkonoší. studoval gymnázium 
\ Hradci Králové a práva v Praze. Od studentských let spolupraco
val s К  Palaeký in: napřed pro něj po venkovských archivech opiso
val dokumenty, pak s ním byl ve styku jako sekretář Českého mu
zea a jako archivář města Prahy. Pracoval v duchu zásady: ..Potud 
národ svůj. pokud šetří svých památek." Poznání české minulosti



posloužil edicemi ze staročeského písemnictví (ve třech svazcích vy
dal české spisy Husovy aj.). Prošel osobním sblížením s K. II. Má
chou a k. Sabinou (pod jeho vlivem si zapisoval sin), postupně se 
ale vyvíjel v jejich uměleckého protielnidee. Vábila ho tajemství 
skrytá v lidovém podání. Ve lolkloru hledal řád. jenž odedávna 
vládne všemu lidskému konání. - Jevil se jako člověk nevýbojný až 
plachy, žil stranou veřejnosti, ve starostech o zajištění rud in v. sou
středěn к práci. Zemřel \ Praze.

První a poslední kritické vydání Frbcnova díla pořídil \. Crund 
(5 svazků v letech 1938—1940). Spory se vedou o zařazení k. J. Hr
bena к slohovým proudům (k národnímu klasicismu ve smyslu 
junginannovském, nebo к biedermeieru, či romantismu protichůd
nému Máchovi). K\1ice se stala inspirací pro různá umění a kultur
ní počiny, její podněcovatelská schopnost s časem neklesá.

S b ě ra te l, p o liád ká ř
Na rozdíl od předchozích sběratelů (hlavně od F. I.. Celakovské- 

ho) Krben věnoval zvýšenou pozornost epickým písním, legendám, 
baladám; jako první zapisoval varianty textů a hlavně nápěvy.

Z jeho rozsáhlé sběratelské činnosti vzešly Písně národní r Ce
chách (vycházely po částech v letech 1842-5. jejich rozmnožený
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Sçbral
Hard JTaroutfr Erben.

(» iltfmj.)

M á «Jcerulko {

G.nout Jc* modli* n)A iiratuj a »riw«j.
Pjt fA  Dlir.

K i r » t k  II .

\V Praze 1913.
\Vknilitůlj»ní a »klmlu Jar. I’0*pj»itu.

Titulní list Erbenových 1‘ísni národních r Cechách. Mánesova ilustrace

a utříděný soubor vyšel roku 1801 s názvem Prostonárodní české 
písně a říkadla).

\<‘ -(opácli německých romantiku, hlavně bratří Crimmú. so Er
ben věnoval také pohádce. \ živém lidovém vypravování hledal zbyt
ky dávných bájí. \ýběr ze slovanských příběhu toho druhu vydal na
před v původních jazycích, pak v českém překladu (Vybrané báje 
a pověsti národní jiných větvi slovanských, 1869). Svým zpracováním 
pohádek, jež slyšel vypravovat, se snažil předpokládaná mytická vý
chodiska obnovovat.

Magicky působivé mělo být hlavně jeho podání. Pro tuto nároč
nost asi zamýšlený cyklus českých pohádek Erben nestačil knižně 
vvdat sám (učinil lak až \ . l ilie roku 1905).

k\ t iee
Lidová mytologická balada žila konfliktem mezi člověkem a příro

dou. mezi přáním a jednáním jedince a mezi řádem, obsaženým \ to
ku žití a přírodního dění. Lidský přeěin soudila. Výjimečného jedin
ci1 nahlížela kriticky - lie s obdivem, jako Ivricko-epická báseň typu 
Máchova Máje. Tím balada zaujala evropské romantiky. ( poutávala 
je také proto, že se v ní křížil a spojoval příběh s úvahou a líčením, 
vyprávění s přímými promluvami postav. Takovéto míšení epiekého.



Krickeln) a dramatického, dějící se navíc na nevelké ploše, vyhovova
lo romantikům - mohlo l>vl plné zámlk a tajemných nápovědí.

Česká poezie před Lrbenem baladu již semtam pěstovala. Šebes
tián llněvkovský a po něm Josef Jaroslav Kalina s ní zažili úspěch na 
pudě kramářské písně, delakovský sice tvrdil, že převážná většina čes
ké lidové písně je lyrická a humoristická, ale do svého Ohlasu jtísni 
českých (1839) pojal několik čísel baladických (Toman a lesní pannu).

Krokv syých předchůdců v dechách i \ baladistice jinonárodní 
sledoval K. J. Krben, když od poloviny třicátých lei pracoval na dí
le. jemuž posléze dal název Kytice z pověstí národních (1853). Slo
vem pověst se tu rozumí příběh, v němž jen výjimečně zazní dějin
ná paměť (I ěšlkyně). S výjimkou tělo básně závěrečné se všecky 
příběhy v Kytici týkají základních vztahů mezi matkou a dítětem, 
ženou a mužem.

Lásku matky к dítěti nemůže zrušit ani smrt, jenom promění její 
projevy: matčin dech se sirotkům připomíná mateřídouškou (úvod
ní část básně Kytice), matčin zpěv tlumočí chlapci píšťalka vyřeza
ná z vrbového proutku (I rl>a). Že jejím pravým pokladem je dítě, 
ujasní si matka v Pokladu. Matka, která pro štěstí vlastní dcerv za
bije dceru nevlastní, musí být krůtě potrestána (Z latý kolovrat). - 
Nejsložitější jsou pro ženu kolize mezi mužem, dítětem a vlastní 
matkou. \ Polednici se žena v úzkosti, že nestačí připravit muži 
oběd. děsí přízraku, až dítě zadusí. Ve lodníku se matka vodníčka 
při návštěvě na zemi nedokáže odpoutat od vlastní matky; zkříží se 
tu láska „pozemská"1 a „nezemská". \ Dceřiné kletbě odsuzuje mla
dá v ražednice nikoli otce nechtěného dítěte, ale svou matku.

\ Záhořocě loži jde o vztah otce a svna: postavy mužské zde vy
stupují také při vykoupení a odčiněni viny. Tato báseň vznikala 
v návaznosti na Máj. Krben se v ní postupně od Máchy odpoutával, 
až dospěl к básni o vině, po níž následuje pokání a odpuštění v du
chu křesťanského mýtu. Vědomí, že jenom včasným pokáním 
a modlitbou může jedinec odv rátit svou zkázu, jsou prodchnuty ta
ké Svatební košile. Sám s obtíženým svědomím si provinilec musí 
jen zoufat a ani po smrti se mu nedostane odpuštění (Holoubek). 
Individuální úděly však ve světě Kytice bývají nevypočitatelné: dvě 
stejně půvabné a stejně milé dívky se během jediného roku dočkají 
jedna smrti, druhá šťastného sňatku (Štědrý den).

Většina postav v Kytici prožívá postupnou relativizaci svých vý
chozích záměru, ne-li jejich popření. Ve Svatebních košilích se dív
ka modlí za návrat milého s pocitem, že život v osamění není živo
tem...Milého z cizinv mi vrať,/ aneb můj život náhle zkrat.”  Nad
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zejícím hrobem si však uvědomí cenu holcho žili. \e I rbě sc muž 
rozhodne, že chce mít ženu celou pro sebe, a lim ji zírali docela 
(jen pro dítě matka zakletá ve vrbu žije: v píšťalce, v kolébce). Ve 
Iodníku prosadí dccra svůj nápad - a dostane se do moci vodníka. 
Kolize, jež pak vznikne mezi vodníkem-olcem. matkou vodníčka 
a matkou pozemskou, dává všem třem „stranám“  sporu jakési 
ospravedlnění: každý z nich má své důvody jednat, jak jedná. Roz- 
tržené dítě před prahem však zpětně všecky ty subjektivní „pravdy"1 
probicmalizujc. Přímo v hádanku pro čtenáře se mění Dceřina klet
ba. jediná báseň ve sbírce, složená jen z dialogů mezi matkou a dce
rou, jež utratila nežádoucí dítě. Přitom původkyni všeho svého ne
štěstí vidí v matce - že jí „volnost dávala“ . Z krutých srážek matky 
a dítěte, v Kytici obsažených, je tato snad nejkrutější. \ni Věštkyně. 
báseň závěrečná, není nepodmíněným příslibem lepších časů pro 
zemi kněžny Libuše a Přemysla Oráče. Závěrečná část přirovnává 
přítomné dechy к torzu Brunevíka u Karlova mostu a nabádá:

S nadějí nic se nenoste.
leč nad líni břichem vřelé srdce znova

a pravá hlava naroste!

Střetání ncjbližších osob umocňuje čas a prostor, v nichž probí
hají. Jisté okamžiky dne či roku mají magickou moc (půlnoc je ča
sem duchů, v pálek je člověk víc ohrožen temnými silami než v jiný 
den, 11a Velký pálek se otevírají poklady, o Štědrém dnu bývá obda
rován ovocný strom i dobytek, člověku jc dopřáno zahlédnout svůj 
budoucí osud - je mu ovšem „naděleno" štěstí či neštěstí bez ohle
du na to, jaký je a jak si vede). Lidé se potkávají s nadpřirozenými 
bytostmi (vodník, polednice, stařeček \ /Jatém kolovratu): obcují se 
stromy a květinami schopnými ukládal jim  o život i překonával 
smrt (Mateřídouška, I г/м).

Tyto nadpřirozené bytosti, magické časy. věci obdařené mimo
řádnou mocí (zlatý kolovrat, Záhořovo lože) bývají v Erbenových 
baladách zvýznamněny už líni. že к nim odkazují názw jednotli
vých básní. Pozornost čtenáře se lak odpoutává od postav jednají
cích v silném afektu, a tím hnaných ke zkáze. Jednání v krajním vv- 
pětí vášně, emocí, instinktu a v čase obdařeném magickou mocí. za 
součinnosti vodv. stromů, kouzelných předmětů dodává tajemné zá
ludnosti i obvyklým prostorům venkovského světa: chudé světnici, 
úvozové cestě a rozcestí v poli. noční krajině mezi vesnicí a hřbito
vem, lesu, mostu, zámku, rybníku.



Erbenovo podání vyniká v dialogu i ve vyprávění zkratkovitostí. 
Dialogy tlumočí stupňovaný spor postav účastných v příběhu; útočí 
na čtenáře, aby v nich hledal vlastní pozici. Také řeč vypravěče na
léhá (řečnickými otázkami, nedopovězením. kladením kontrastních 
promluv „vedle sehe“ ) na vnímatele, aby zvažoval po svém, co pro
bíhá jakoby před jeho očima. Jednotlivé balady jsou navzájem i kaž
dá v sobě skládány z odlišně dlouhých a jinak rytmicky tvarovaných 
veršů, slok a odstavců.

Svým názvem, vstupní bájí o mateřídoušce a ještě I rbou (či L ilií. 
kterou Hrben přidal do druhého vydání své jediné sbírky) navazo
vala Kytice na květomluvu, oblíbenou v předchozí české poezii. 
Květiny tam „znamenaly“ lásku mezi milenci, vznešenost anebo 
prostotu, poukazovaly к zahradě, \ níž se pěstují (jako se pěstuje li
teratura). \ž na výjimky sloužila tato květomluva idealizaci světa. 
Cech i národního písemnictví jako toho. co roste přirozeně a co člo
věka obohacuje krásou. Do takto vyježděných kolejí zasáhl Hrben 
jako ironik, buřič, skeptik. Nad smírností převládá v jeho Kytici ne
smíření, nad příběhy rozuzlenými šťastně ty opačné. Žádná zahra
da, spíš série krutých jednoaktovek, jež sc nás dotýkají podnes.

Jako к jedinému ze svých žijících básnických předchůdců sc 
к Hrbenovi v obdivu přiznal Neruda ve Hřbitovním kvítí. Erbenovi 
bvl věnován druhý ročník almanachu Máj. Erben, sběratel lidových 
písní, tvůrce Kytice a pohádek, podnes dává národní kultuře živé 
podněty a polarizuje její cesty. I když je to setba ne tak výrazná jako 
ta máchovská, nepřestává ji kontrastně doplňovat.
I . ITKR \TUR \

Grund 1935: Dolanskv 1970: Jirát 1978: Mukařovsky 1971. 1982: Vodička 
1990: Otruba 1091: Králík 1995; Jakobson 1995.

12. BOŽENA NĚMCOVÁ (PŘED 1820-1862)
O datum spisovatelčina narození a také o její rodiče se vedou 

spory. Shromážděné informace nasvědčují domněnce, že panský 
kočí Johann Panki, rakouský Němec, a česká služka Terezie Novot
ná. oba pak zaměstnaní u vévodkyně žaháňské, mohli být pouze 
adoptivními rodiči české spisovatelky. Namísto dne jejího narození 
mohli dát zapsat datum, kdy si děvčátko, nelegitimně narozené 
(snad sestře kněžny Kateřiny žaháňské). osvojili. Tuto a jí podobné 
hypotézy se sotvakdy podaří beze zbytku prokázat nebo úplně vy
vrátit. Obestřely záhadností původ Barbory Panklové a její věk. 
Tím pohnutou dráhu české spisovatelky, dávno propátrávanou he-
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letristy i odbornými životopisci, vybavily ještě tajemnými počátky. 
Nedotčen životopisnými hypotézami o původu výjimečné ženy (ale 
také málo osvětlen) zůstává výkon spisovatelky na poli českého 
písemnictví. I rozený rodokmen by jen do lichotivějšího světla sta
věl české národně emaneipační snahy, že si dokázaly z osobnosti 
„odjinud" učinit svou básnickou mluvčí a mnohoznačný symbol.

Dětská léta prožila Barbora Panklová v Ratibořicích u České Ska
lice. Tehdy na ni zblízka, i když poměrně krátce - mezi jejím pátým 
až devátým rokem -. zapůsobila babička. Magdalena Novotná, tkad- 
lena z Náchodská, a pak zpovzdálí pozorovaný život na zámku. len 
sejí přiblížil na dosah, když jako dospívající dívka dlela na vychová
ní v rodině panského úředníka ve Chvalkovicích. Zde se jí otevřela 
zámecká knihovna a ona se stala náruživou čtenářkou.

Roku 1837 se stala ženou úředníka finanční stráže Josefa Němce, 
uvědomělého Čecha, žáka Josefa Jungmanna. S tímto asi o deset ro
ků starším mužem měla čtyři děti. Neklidná existence po jeho boku 
s ustavičným stěhováním a politickou perzekucí neprospívala man
želskému souladu ani rodinné pohodě, i když obohacovala ženu 
s talentem pro epické vypravování. I\> jednoročních pobytech v Čer
veném Kostelci, v Josefově, v Litomyšli a v 1’olné (jen tam pobyli 
trochu déle) se Němcovi octli v letech 1842—1.1 poprvé v Praze. Vla
stenecké prostředí už předtím toužilo po ženské osobnosti podle no-



vod ob ýcb  představ. Magdalena Dobromila Hettigová (1785-IM S), 
autorka Domácí kuchařky, básní a sentimentálních povídek, nemoh
la všem dobovým aspiracím stačit. Navíc zemřela ve chvíli, kdy Něm
cová vstupovala do literatury. Redaktoři časopisů si vypomáhali mys
tifikacemi (Г. L  Celakovský si vymyslel Žofii Jandovou, později na 
chvilku zazářila pseudonymní Marie Čacká). Němcová slibovala sen
o tvůrčí emancipované ženě naplnit. Prostřednictv ím lékaře V. Staň
ka se sžila s českou duchovní elitou té doby. Osobně se stýkala 
s V. Palackým, P. J. Šafaříkem, I . L  Celakovským, I. J. Hanušem, 
J. K. Tylem. K. J. Erbenem, K. Havlíčkem Borovským, s advokátem 
J. Křičeni a s jeho svnem J. V. Křičeni a s dalšími předními Cechy. 
S Václavem Bolemírern Nebeským se sblížila intimně.

Společnost vzdělaných mužů. v níž se ženy pohybovaly dotud víc 
na okraji, jako hostitelky a oddané posluchačky, přijala krásnou 
mladou paní z venkova s obdivem к její schopnosti stávat se part
nerkou učených debat. Ona pak zahořela obdivem ke vzdělání. Dy
chtivě prožila obrat od „povzbuzování к vlastenectví“ ke „vzdělává
ní národu“ , vyhlášený Havlíčkem, jako radostné prozření a jako 
šanci pro sebe.

Jen první básně (Ženám českým. Slovné ráno) byly ještě povzbuzo
váním -slavnostními výzvami. Při jejich uveřejnění v Květech 1845 
však se paní Němcová, křtěná Barbora, představila jako Božena 
(s průzračnými aluzemi na pověst o selské dívce, kterou si za ženu 
zvolil sám kníže). Co z pera B. Němcové následovalo, naplňovalojm- 
třchu „vzdělávání národu“ , bylo však i poetické a nedidaktické. Čes
ká duchovní elita probudila v Němcové důvěru ve společenský po
krok. přesvědčení o ceně každého člověka, o možnosti učinit osou 
společenského soužití občanskou solidaritu, toleranci a lidskost.

Zárov eň jí přední osobnosti té doby vnukaly vědomí, že pokrok 
není samočinný, že ve jménu určitých perspektiv a hodnot je třeba 
usilovně a s plným osobním nasazením jednat. A co nejdůležitější
ho: přátelé rozpoznali v Němcové osobnost důvěrně znalou lidové 
řeoi a představivosti a porozhlédnutou už v německé i české bclet- 
r|i. Jedinečnému talentu pomohli к sebeuvědomění. Probudili 
' oduševnělé ženě potřebu tvořit. Díky tomu Němcová dobře zužit
kovala tříletí strávené na Chodsku (1845-1848). čas prožilý v Nym
burce a v Liberci. S dětmi se v Praze zase usadila roku 1851. když 
se Josef Němec s vidinou postupu dal přeložit do l her.

Praha ted ovšem byla jiná než při prvním pobytu Němcových, 
plná strachu a vzájemné nedůvěry i mezi byvšími přáteli. Přestaly 
fungovat oba salony - u Kričů i u Staňků, kde se dřív Němcová set
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kávala .so zajímavými osobnostmi. V nových podmínkách sc družná 
paní sblížila na čas sc sestrami Kotlovými (pozdější Sofií Podlip- 
skou a Karolínou Světlou), s lékařem Vilémem Dušanem Lamblcm 
a s členy Klácelova Českomoravského bratrstva, jež vzniklo koncem 
roku 1818 sc snahou sdružovat lidi prodchnuté potřebou humani
zovat svět. Z trojice intelektuálu z tohoto bratrstva, kteří se do ní 
zamilovali (I . VI. Klácel, I. J. Hanuš, J. Helcelet), inspirující vztah 
prožila s třetím z nich. I prostřed padesátých let se sblížila s mláde
ží sdruženou krátce kolem .). V. Křiče a s nimi se podílela 11a vydání

Psací stůl. osobni předměty a obrázky lloicny \ěmn>vé 
(Muzeum II. V v České Skalici)



almanachu Lada Mola. Tehdy si také zkoušela lyricky vypsal rozča
rování ženy po svatbě (C.tyry doby) a zajímala se o satiru. (Sledovala 
časopis Haohojtle redigovaný \. C. Bendlem a pravděpodobně sem 
i přispívala.) Prožila si poslední milostné vzplanutí a pak i zklamá
ní ve vztahu к mladšímu studentu medicíny Hanuši Jurenkovi.

V' roce 1857 spisovatelka prošla prvním náporem tvůrčí krize. Zt
rácela schopnost psát povídky o dobrých lidech, jimiž si předtím zís
kala jméno. Těšila se při tvorbě Slovenských pohádek, přivydělávala 
si národopisnými studiemi a překlady. I levovala si psaním dopisů.

Koncem padesátých let rozmnožil prořídlou řádku spisovateči- 
nýoli přátel a mecenášů Vojtěch Náprstek, přitažlivý už tím. že se 
vracel domů z Vmerikv, odhodlaný zkušenosti ze světa zůročovat 
v Cechách, povznesený nad všecky maloměstské předsudky, které 
zraňovaly Němcovou \ jejím okolí.

Čtvero cest za manželem a do slovenských lázní ( 1851-185!)) při
blížilo spisovatelce Slovensko. К němu zau jala jiné stanovisko než její 
čeští vrstevníci nesouhlasící se Štůrovou odlukou (včetně K. Havlíč
ka). Němcová se naopak vrhla do poznávání svérázné slovenské kul
tury a řeči, s využitím slovenštiny psala Slovenské pohádky a pověsti 
(Praha 1857-58). Tím zhruba o patnáct let předběhla slovenského 
pohádkáře Dobšinského. V poměru ke Slovensku jednala s přesvěd
čením, jež v dopise V. V. Semberovi z roku 1857 formulovala takto: 
„My potřebujeme jeden druhého, dobře tedy. abychom se poznávali, 
jeden druhého laskavě podporovali а к vzájemnému cíli pracovali.“

Za stálého policejního dohledu a při životě z ruky do ůst zauva
žovala o lecjakém úniku, včetně odchodu do Vmerikv. Nicméně 
Prahu opustila, až když se chtěla - tentokrát již definitivně - oddě
lit od manžela. Tehdy se podruhé, v září 1861. octla v Litomyšli, ale 
redigovat vlastní spisy pro nakladatele Augustu nebyla již s to pro 
nemoc. Augusta ji přijal vlídně, ale počátkem listopadu odmítl pla
tit za ni hostinec. Do Prahy ji manžel přivezl už jen umírat.

Neklidný život velké spisovatelky, zčásti známý jejím vrstevní
kům a přátelům a jimi porůznu a různě posuzovaný, začal v úpl
nosti vyvstávat uveřejňováním její korespondence. Tu poprvé do 
spisů B. Němcové vydávaných v letech 1904-1920 zařadila VI. Ce- 
bauerová, J. Vlček а V. Tille. Ten s prospěchem využil dopisů také 
ve své monografii (1911), jež měla několik reedic. Dopisy zaujaly 
čtyři svazky (Listy I až 4) v posledním, patnáetisvazkovém kritickém 
vydání spisů 15. Němcové (1950—1961). V průběhu 20. století к sobě 
osobní listy Boženy Němcové, psané mnoha adresátům, upoutávají 
stupňovanou pozornost. Připisuje se jim nejen svědecká, ale i umě-
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leeká bodnula. Jeví se jako součást spisovatelčina odkazu, kontras- 
tnjíeí s tím, co jako literaturu chápala a co uveřejnila.

Nad beletristickým dílem B. Němcové se vedly a vedou spory 
stran jclio slohové přináležitosti к romantismu, realismu či к bie
dermeieru. \rgumentace se přitom opakovaně soustřeďuje к Hubič
ce. dílu i nadnárodně šířenému, jež v překladech dosud vyvolává ži
vou ozvěnu. Jde ovšem o dílo výjimečné i v porovnání s ostatními 
prózami své autorky, jež různé slohové a žánrové klíče slučuje.

Kouzlo vypravování
Vzdělance a spisovatele, s nimiž se sblížila v Praze, uchvacovala 

Němcová svým uměním vypravovat. Na podobný dar čekala česká 
krásná próza, která teprve nedávno začala srovnávat krok s poezií. 
Potřebovala však vypravování vědomé si své vlastní moci, své nezá
vislosti na látkách, jichž se zmocňuje, vypravování, kterému půva
bu dodává vypravěč, když je prezentuje jako promluvu v aktu živé
ho povídání.

Takto pojala Němcová své Obraz v 2 oholí domažlického (Květy 
a Česká včela, 1815). Svá pozorování Chodska psala jako dopisy, 
což bvl způsob pro národopisné studie a cestopisné obrázky tenkrát 
zavedený. Ji uvolňoval к lomu, aby své pozorování zdůvěrňovala

Titulní kreslin 
к Slovenským 

pohádkám n pověstem 
lloieny \ěmcové 

<podle Josefu Mánesa)



tím. jak sc dovolává čtenáře a jeho zkušenosti a jak dává najevo své 
citové zaujetí. Sama sehe zde představuje jako osohu dychtivou po
znávat končinu dotud cizí a vydat o ní svědectví. Místní lidé pro ni 
nejsou naivními předměty výchovy (jak své rodáky představil Tvl 
v Pomněnkách z Hoztěže). Objevuje v nich naopak partnerv. jimž je 
záhodno naslouchat. Nemíní ty rázovité a přímé venkovany ideali
zoval. Je příliš věcnou pozorovatelkou. než aby nezaznamenala, že 
\ jednání s „pány“  ztrácejí milí venkované vědomí vlastní ceny. 
Konstatuje to nerada.

S netajenou pýchou pak cituje domněnku jednoho venkovana, 
ona že asi pochází ze selského rodu. \a otázku, proč si to myslí, ná- 
hodný návštěvník u Němců vysvětluje: „Ze lak rádi pov ídáte. \ idíte. 
to jc divná věc. byl jsem také mezi pány někdy, ale jakživ se mnou 
žádny tak nemluvil jako vy. proto jsem myslil, že jste z našinců.“

Partnerské rozmlouvání od srdce к srdci je tedy pro venkovana 
darem a potěšením, aktem, který ho povznáší, dovoluje mu „volně 
oddechnout". Schopnost vypravováním vyvolávat vzájemnost mezi 
pánem a kmáncm pak „paní“  Němcovou v Obrazech z okolí domaž
lického odlišuje od povýšeneelví byrokrata - ..vvškrobeného paná
ka“ , kterv obdaří prostého vvjednavatele jen „milostivým ruky po
kynutím“ , ne slovem.

Přímo v proudu vypravování tak Němcová v Obrazech z okolí do
mažlického charakterizuje rozmluvu jako činitele demokratických 
vztahu mezi lidmi. Jako sílu. která ruší přehrady mezi stavy, odstra
ňuje* nedůvěru, jež předtím vládla odshora dolů i zdola nahoru. 
Obrazy jsou až do posledního odstavce plné rozmlouvání, scének, 
příběhů propojených spisovatelčinou úvahou. Poslední rozmluva 
představuje pěkné děvče v čase májů a zamilovanosti. Autorčin ko
mentář varuje. abv „...tatíkova spekulace květ lásky“ nezničila.

Snaha dodávat sebevědomí obyčejným lidem se promítla také do 
pohádek li. Němcové. Šlo o folklorní žánr ještě živě pěstovaný. Co 
slyšela, autorka upravovala. Věděla, že půvab báchorky spočívá ne 
tak v příběhu, jako v jeho podání, že jde o výsostnou manifestaci 
vypravování. Ze vypravěč pohádky má monopol na řeč, na souvis
lou fikci. Ze je s to poutat svým podáním, i když příslušný příběh 
se šťastným koncem je dobře znám. Vydáním \árodnich báchorek 
a pověstí (po sešitech 18 l~>- 1847) se s pohádkou nerozloučila.

\ recenzi prvního svazku \ároditícli báchorek a pověstí pochválil 
Němcovou J. K. Tvl, že se věnuje krásné próze. Vzdal čest „měkké
mu a ohebnému" tónu jejího vypravování. Me přece tvůrkyni po
hádky doporučil, aby se napříště věnovala žánru prestižnějšímu.
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Měl nejspíš na mysli výchovnou novelu, jaké psal sám. Zato Karel 
Havlíček vzal pohádkářku v ochranu: .,Vly však naopak paní spiso
vatelku snažně prosíme, aby jen dále, jen dále spěchala na přívětivé 
stezce pravé čisté poezie.“  Čtenářstvo podle Havlíčka je s (o ocenit 
i pohádky. Ujišťoval: „Největší naše potřeba jest dobrá poezie...“

Kolem roku 1848 beletristická práce B. Němcové polevila. Jen 
několik novinových článků a hrstka soukromých dopisů (mnoho 
jich autorka zničila v ohavách před policejními kontrolami) doklá
dá, jak inspirující to byl čas pro svobodomyslnou ženu a spisovatel
ku. Zato v tříletí 1854-1856 vznikla většina povídek B. Němcové 
a také Babička.

Babička
Poprvé vyšla ve čtyřech sešitech v létě 1855. Od té doby dosáhla 

přes tři sta českých vydání, byla přeložena do více než dvou desítek 
jazyků. Třikrát byla zfilmována, víckrát posloužila jako východisko 
к opernímu libretu, nejlepší herci ji četli v rozhlase, inspirovala 
smělé básnické parafráze (J. Seifert, Píseň o liktorce, K. Hynek, 
Hubička po pitvě a jiné).

Jde o prózu nedějovou. Všecko zamotané a napínavé v životě ti
tulní postavy proběhlo už dříve, dovíme se to jen v retrospektivách. 
Stará venkovanka přijela na osamělé Staré bělidlo, aby vypomohla 
v domácnosti a u dětí své deeři, zaměstnané službou u zámeckého 
panstva. Brzy starosvětská žena s moderními názory určuje chod 
domácnosti a řád v ní, těší se autoritě v širším sousedství. Na Sta
rém bělidle zůstane až do své smrti. Tímto okamžikem a chválou, 
kterou babičce vzdává kněžna („Šťastná to žena!“ ) se „obrazy ven
kovského života“ končí.

Babička postupně navázala kontakty s okolím a získala přirozenou 
autoritu u dětí i u všech lidí, s nimiž se stýkala, včetně paní kněžny. 
Chápavostí a dobrým slovem u kněžny pomohla chudé rodině, Kristle 
z hospody a jejímu Mílovi i komtese llortensii. Jenom pomatené V ik- 
torce pomoci nemohla. Dokázala jen ovlivnit děti, aby se bezbranné 
nešťastnici nevysmívaly, aby její podivné jednání respektovaly.

Od všech ostatních postav díla, které jsou hovorné, se Viktorka 
odlišuje tím, že nemluví. Jen několika gesty nebo podávanou květi
nou dává najevo vztah к situaci, při níž se nachomýtla. Není při
tom postavou epizodickou. Patří к světu, do něhož přišla babička, 
vstupuje na jeho obzor při prvních babiččiných vycházkách s dětmi 
do okolí Starého bělidla: odchází odtud králce předtím, než končí 
dílo skonem postavy titulní. V jasném světě, jehož střed tvoří Staré
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\lotiry z Babičky (xylografie I. Gareise)

bělidlo (bělidlo sloužilo k vybílení vyrobeného plátna; název místa 
a domu, v němž žijí IVoškovi s dětmi a v němž kraluje hahiěka. aso
ciuje zjasňování), je Viktorka utkvělým znamením temného neštěstí
- možného průvodce všech lidských lásek, cest a nadějí. Na rozdíl 
od ostatních poslav v Babičce, které mají svoje obydlí v chaloup
kách, myslivnách. ve mlýnech, na zámku, ve vsi anebo v městečku. 
Viklorčiným domovem je les. prostor po staletí v bájích a v umění
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spojovaný s nebezpečím, s neprostupnou záludností. Pod lesním 
stromem si také nebohou \ iktorku najde ..boží posel“  - blesk za 
bouře, která jinak s krajině škody nenatropila.

\ iktorka byla v moci živlů od počátku. Bvla svéhlavá, i dobrým 
mladíkům, kteří se o ni neházeli, vzdorovala, až záhadnému černé
mu myslivci podlehne. Její cesta za láskou a příčiny vlastního ne
štěstí jsou v díle zahaleny tajemstvím. Dobrý pan myslivec (jasný 
protějšek „myslivec“ černého - vojáka) o krásné, pošetilé a očarova
né \ iktoree vypravuje s nejvyšším možným taktem, s respektem 
к neznámému a nepoznatelnému v lidské sudbě. co nepřísluší 
ostatním zjišťovat, natož soudit.

lltěk za vojákem podnikla ve svém mládí také babička. O tom se 
však dovídáme až téměř na konci díla. když babička utěšuje Kristin 
po tom, co Míla musel z třeštil na vojnu. Na svůj konflikt s rodiči, 
který podstoupila, když se rozhodla jíl za Jiřím (byl taky odveden 
z trestu), na svůj život s dětmi po boku vojáka, na jeho smrt a na 
svůj návrat domů však vzpomíná žena, která všechen mladický ..ne
rozum'’ dokázala proměnil ve vyrovnanou a dělnou moudrost.

Ohdobnost \ údělu dívek zamilovaných do vojáků, zvláště podob
nost mezi pošetilostí Viktorčinou a babiččinou, je však zastřena. 
Jednak se o ní dovídáme 11a vzdálených místech textu, jednak se
o tom jen vypravuje. Útěky za vojáky nejsou představovány ve svém 
průběhu. Do světa, v němž vládne souzvuk, vstupují jako retrospek
tivy, jako vzpomínky 11a události, které proběhly a uzavřely se za 
hranicemi vlastního dění, jež se v Babičce předvádí.

lato a další vzpomínková vypravování utvářejí cosi jako zadní 
plán díla. plný krutosti, bolestí, strastí (vzácněji chvilek zázračného 
zážitku, jakým bylo babiččino setkání s císařem Josefem). \le všec
ko temné a bolestné je v díle nadlehčováno rozpomínáním a vypra
vováním. jež provází zájem a citová účast naslouchajících. Takto 
jsou do prostoru včleněny i místní pověsti a proroctví, vzpomínané 
porůznu při cestách krajinou.

Cesta, věčný i vděčný motiv epikv, vzkříšený za preromantismu 
a romantismu к významu poznávání světa i pouti od kolébky к hro
bu, je v Babičce navíc příležitostí к setkávání neurozených s uroze
nými а к jejich sblížení, к hrám а к povídání o všem možném, jež 
známému dávají dimenzi magického.

Cesty babičky s dětmi, v prvním plánu díla asi nejpoěetnější, ma
jí praktický účel (jde se do mlýna, do myslivny, 11a zámek apod., 
účelem je vykonat návštěvu). Vie nad prvotní účel se povznášejí 
spontánní hravostí dětí. jejich zvídavostí a vzájemným škádlením.
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Cesta na pout a z pouti sc stává příležitostí, aby spolu pobyli li
dé. kteří se nescházejí každý den. aby se hovorem osvěžili, rozšířili 
svou znalost známě-neznámé rodné krajiny i svých osudů. (Aby si 
dokonce i vybavili, že se к nim ta která místní pověst dostala v od
lišném pojetí.)

Vypravování připomínající řeč mluvenou náleží v Hubičce к zá
kladům epické fikce a spoluutváří nevyčerpatelné kouzlo tohoto dí
la. \utorka zde uplatnila i tu možnost vypravování, na niž spoléha
la od počátku: schopnost přiřazovat к sobě a za sebou skutečnosti 
různého řádu (přítomné a minulé, drastické a utěšené, vážné a ko
mické, obyčejné i vzácné), a to všecko slučoval у jednotící proud. 
Přesvědčivost obrazu založeného na tomto způsobu podání kontro
le zvnějšku nepodléhá.

Vutorčina likce se přitom v Hubičce krajně vzdálila od látkových 
východisek. Rodina Barbory Panklové žila v nevzhledném přístavku 
ratibořiekého zámku, babička z hor tam pobývala jen několik roků. 
pomatená žebračka ze Žernova žila dlouho v zneuctění a umírala 
zchátralá věkem. - Ani literární podněty pro své dílo nepřijímala 
autorka Hubičky trpně. O moudré vychovatelce malých dětí pojedná
val spis moravského lékaře F. Wošnera Pěstounku (1851). Němcovou 
tu leccos inspirovalo, ale didaktický návod mohl povzbudil její lou
hu. aby příkladné působilo přirozeně a věrohodně. Podobně pole
micky a nezávisle si vedla vůči Krbenově Kytici. \ ještě volnější byl 
její vztah к německé próze (k \dalbcrtu Stifterovi ad.).

Rozmlouvání a vypravování, jejichž demokratizační účinky Němco
vá doložila v Obrazech z■ oholí domažlického, povznesla v Hubičce na 
zdroj poezie, uložené v povídání od srdce к srdci. Básnickým zužitko
váním živého vypravování autorka natrvalo obohatila českou prózu. 
Nadnárodní úspěch Hubičky- dávno před Maškem a llrabalem - na
pověděl. že nejosobitější hodnoty české epické prózy nespočívají v dě
jích. ale v tom. jak si postavy povídají a jak si vede vy pravěč.

Většina českých sporů o výklad Hubičky (popřípadě o tvůrčí para
frázi jejích motivů) se ve 2 0 . století týká významu Viklorky, popří
padě postavení této figury a jejího osudu v Hubičce, v životě a v díle 
B. Němcové. Ještě Salda v Duši и díle (1012) pokládal příběh \ ik- 
torčin jen za epizodu a dekoraci. O půlstoletí později V. Černý 
v Knížce o Hubičce prohlásil \ iktorku za stěžejní výkon autorky, za 
postavu, jež svým významem v díle překonává titulní hrdinku pró
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zy, moudrou babičku. Seifertova Píseň o I iktorce, Moskalvkův 
a Pavlíčkův film na motivy Babičky vyvolaly počátkem padesátých 
a sedmdesátých let zákazy a odmítavé kampaně; aktualizace Viktor- 
kv v těchto uměleckých metakreacích bvla okřiknuta jako falešná 
a nenáležitá vzhledem к chápání B. Němcové jako osobnosti bojují
cí. Oficializaee jednoho výkladu z doby fašistické okupace (J. Fu
čík, Božena Němcová bojující, Praha 1940) u nás celé půlstoletí ztě
žovala moderní interpretaci spisovalelčina odkazu.

Svou první velkou prózou mířila Němcová к čtenářstvu lidové
mu. Byla pak nanejvýš překvapena chválou, kterou Babičku za
hrnuli znalci slovesného umění a vzdělanci, jichž si nanejvýš vážila. 
Osmělena tímto úspěchem uvěřila ve svůj beletristický talent 
a předsevzala si podat díla, jimiž by ještě jinak, „moderněji“ , obo
hatila národní písemnictví. I prostřed padesátých let, když ji zavalo- 
vala bída a trampoty všeho druhu včetně politické perzekuce, uvě
řila. že její čtenář máloco potřebuje tak nutně jako přitažlivý návod 
к naladění souzvuku mezi bohatými a chudými, privilegovanými 
a neprivilegovanými.

'1’ezové romány a vesnické povídky
Poliorská vesnice (1856) jc tezový román. Na jeho ději se předvá

dí soulad mezi zámkem a podzámčím, mezi Cechy a Slováky, mezi 
moudrostí i láskou pána a kmána. Hlavním dějištěm je vesnice na 
Chodsku, hodně odlišná od vesnic představených autorkou v Obra
zech z okolí domažlického. Je jednosměrně idealizovaná. A aby se 
vzorové konstrukci dodalo věrohodnosti, zbarvuje autorka mluvu 
postav chodským nářečím, řeč Slováků pak slovenštinou. Tak získá
vá obraz ideální obce jistý kolorit. Navzdory tomu však je Poliorská 
vesnice didaktická. Četné rozmluvy vedené na zámku i v chalupách 
jsou ilustrativní a nabádavé. Bomán se liší od uoveiistiky Tylovy: 
nejde v něm o vztah к vlasti, ale o poměr к obci, o společenskou 
rovnost. Zjevná tendenčnost a výchovnost však v Poliorské vesnici 
oslabuje „poezii“ .

V próze l zámku a v podzámčí (1857) Němcová představila nafou
kané zbohatlíky, kteří si na vznešené neobratně (až komicky) hrají, 
a lidi z okraje společnosti, pány přehlížené a odkázané ke společné
mu bydlení v panských ratejnách. Stostránková próza sleduje stup
ňující se rozdíly mezi domem zbohatlické paní zo Springenfeldu 
(Skočdopolové) a mezi starostmi vdovy Karáskové z ratejny. Hledání 
rozmazleného pejska, znaku zpanštilé hýřivosti a sentimentu, nako
nec bezdětnou bohačku poučí o ryzích kvalitách chudiny, již před-



lim nebrala na vědomí. \ chorobě, která paní SkoědopoJovou za- 
ohvátí. začne dřívější egoistka konat dobré skutky. Ujme se Vojtěcha, 
sirotka z rátejny. dá mu šanci jít do škol a stát se doktorem.

Rpilog nazvaný Spisovatel a čtenář uzavírá obraz naladěné sou
činnosti mezi zámkem a podzámčím dopovězením příběhu. Ujiště
ním, že všecko nadějné se naplnilo, dobro převládlo nad zlem. čest
né jednání se svým aktérům vyplatilo.

Šťastný konec vycházel vstříc potřebě čtenáře po naději. Podle 
některých svědků epilog v povídce I zámku a v podzámčí nenapsa
la autorka, jen dovětek stylizovaný jiným (\ . I). Uainhlcin) autorizo
vala. Podobně se snad stalo i v povídce Chýše pod horam i, vyprávějí
cí o českém turistovi, který se na Slovensku v nouzi ocitl ve vzorné 
místní rodině a zamiloval se tam do sličné panny. Zde příběh kon
čil příslibem, že se okouzlený zámožný Pražan zanedlouho vrátí do 
slovenských hor pro nevěstu. Ppi log ten otevřený konec uzavírá po
horšením pražských dam, že nadějný advokát dal před nimi před
nost obyčejné vesničance bůhvíodkud.

Radostné zakončení má většina venkovských povídek B. Němco
vé (K arla . D ivá Hárá, Dobrý člověk). Příslibem věrného manželství 
a osobního blaha jsou v nich vyznamenáni netuctoví jedinci schop
ní nesdílet předsudky vlastního okolí, naopak vzepřít se jim, osoby 
vyzrálé poznáním světa za hranicemi vsi. Takovouto „školou světa“ 
vynikají venkovští hrdinové ve valné části povídek Němcové.

F ik tiv n í a o so b n í dopisy
Dopis, dávný způsob písemného styku. nahrazující dvěma a více 

účastníkům osobní stvk. měl za sebou staleté uplatnění, když ho 
v 18. století použili romanopisci jako kompoziční princip tzv. romá
nu v dopisech (J. J. Rousseau. Yoio llelo iza. J. \\. Goethe, Utrpení 
mladého Werthera atd.). V psaní osobních dopisů vynikaly ženy, 
z veřejné komunikace až do 19. století vylučované. Dopis sc proto 
jevil jako ideální slohová průprava pro ženu s literární ctižádostí.

Při utváření obrozenské společnosti se uplatnil přátelský dopis 
jako pojítko stmelujíeí rozptýlené vlastence; s tímto zřetelem se lísa
ly básnické listy, připisované konkrétním osobám, a otiskovaly se 
po časopisech. Navíc se soukromé dopisy předčítaly ve vybraných 
společnostech nahlas (takto se v rodině K. Světlé předčítaly dopisy 
R. Němcové ze Slovenska). Rohatě využívala formy dopisu žurnalis
tika pro zprávy z jednotlivých míst a krajů. Od tradice Tylových 
Květů v tomto směru se odkláněla ve stopách K. Havlíčka Něm
cová. INa její příspěvky z Chodska (Obrazy z okolí domažlického.
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První n poslední strunu rukopisu Ctyry ilobv. věnovaného J. I . l'riëovi

I. a 2. řada) navázaly pozdější Dopisy z Františkových Lázní). For
mu dopisů psaných pro B. Němcovou dal svým sociálně politickým 
úvahám F. M. Klácel; Listy přítele k přítelkyni o puvodu soc ialismu 
a komunismu otiskoval v Moravských novinách 1849.

Osobní dopisy umožňovaly Němcové při častém stěhování udržo
vat navá/ané kontakty, sbližoval sc s lidmi, kteří o dopisování s ní 
projevili zájem, domlouvat se se vzdáleným mužem anebo s dětmi. 
Psaní dopisů rozvinula v umění. Každý list ladila ohledy к adresá
tovi (a podle toho vybírala, o čem a v jaké míře a tónině ze svého 
světa psát). V dopisech, jimiž prosívala o finanční nebo jinou po
moc, bývala obřadná, užívala knižních prostředků jazyka, kdežto 
v listech osobám blízkým se dokázala zjihle svěřoval i žertovat, být 
ironická a sebeironická. Spisovatelčiny dopisy z cest (hlavně ze Slo
venska) a dopisy o význačných událostech, jako byl kupříkladu po
hřeb K. Havlíčka, připomínají nejlepší moderní reportáž.

Jako epistolografka nabyla ve svém okolí proslulosti. Za tvůrčí 
krize, když od roku 1857 přestávala psát povídkv a o to víc pěstovala 
osobní dopisy, se jí tento přesun zájmu vyčítal až jako slabost. \le 
ona potřebovala psaní určené konkrétnímu člověku, jemuž sc mohla 
vypovídat o všem, čím žila svůj všední den přeplněný starostmi a ko
lizemi sc světem - i neutuchajícím zájmem o všecko dění kolem se-



bc\ Takto listy li. Němcovo významně doplňují spisovatelem odkaz. 
Jsou bezděčným, mezerovitvm. postupně skládaným autoportrétem. 
Představují ženu, která si vlastní emaneipaění snažení vykládala 
zpočátku jako službu vlasti (literárně činná žena rozmnožuje řady 
uvědomělých Cechů, obohacuje je nejen rodinnou výchovou vlast
ních dětí. aleje s to poznávat a vyslovovat, co mužům uniká). Nako
nec toužila osvobodit se od starostí o muže i o děli, abv uskutečnila 
sen - žít jenom tvorbou. Ale to už jí nedovolila choroba.
L I T E  R \ T l  R \

Tille 1911: Novotný 1951-59: Vlček 1952: Vodička 1958. 1969; Otruba 
1902: Černý. N. 1963; 1’orst 1965: Dvořák 1994: Rarlůňková. Dvořák 1995: 
Smahelová 1995.

13. K A K E L  S A B IN A  (1813-1877)
Narodil se v Praze jako nemanželské dítě (domníval se. že jeho 

otcem byl polský šlechtic). Vyrůstal v chudé rodině zedníka a do
movníka. Studium práv nedokončil, živil se převážně žurnalistikou 
(hojně spolupracoval s německým tiskem, krátce působil u novin ve 
Vídni). \ roce 1848 se stal mluvčím radikálně demokratického 
hnutí (dožadovalo se mimo jiné práva na práci). Pro účast na pří-
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pravě povstání bvl v květnu 1849 zatčen; trest smrti, změněný na 
18 let vězení, mu ukončila roku 1857 amnestie. S pověstí přítele 
Máchova, politického vězně a revolucionáře, se nato všestranně 
účastnil veřejného a literárního života také jako vyhledávaný řeč
ník. Našel porozumění pro utopický socialismus a pro počínající 
dělnické hnutí. Vynikl jako první libretista B. Smetany (Prodaná 
nevěsta, Hraniboři v Cechách). Poté, co bvl roku 1872 usvědčen ze 
spolupráce s tajnou policií, stal se ve veřejném životě osobou nežá
doucí a žil až do smrti v ústraní, lento závěr života proměnil tajem
ství, jež romantik Sabina kolem sebe šířil - zčásti z nutnosti, zčásti 
pro zajímavost -, v tragickou past.

I váhám o morálním profilu konfidenta se zatím věnovalo nepo
měrně víc pozornosti než autostylizaci romantika a než klikaté lite
rární dráze K. Sabiny a jeho odkazu.

Práce spisovatele Karla Sabiny se rozbíhala v dotyku s k. II. Má
chou a uzavírala se v kontaktech s generací májovců. Jako prozaik 
Sabina propagoval román a sám napsal několik románových prací, 
některé s uměleckou ctižádostí (\ a  poušti, 1863), jiné jen pro výdě
lek (Jen  tři léta!. 1860; Morana čili Svět a jeho nicoty, 1874). Me 
trvalejší hodnoty podal v prózách středního rozměru.

Novela Hrobník (1837) se odehrává na české vesnici, která vypa
dá přehledně, ale jsou v ní záhadná místa (rybník, hřbitov), tajem
ní obyvatelé a znepokojivé situace. Změny, jež v „známém“ prosto
ru způsobují proměny dne a noci a střídání ročních dob, vyvolávají 
záhadné náznaky. Klíče к utajovaným skutečnostem, předváděným 
bizarně a groteskně, jsou v osobě hrobníka. Kdysi jako univerzitní
mu studentovi mu cynický hrabě překazil první lásku, později si 
z jeho oddané ženy učinil svou milenku. Veden uraženým citem 
promění hrobník svůj život v sérii pomst. Ženy vykázané z lásky 
к vyvoleným mužům nacházejí v Sabinově novele útočiště bud 
v klášteře, nebo častěji ve smrti.

Hrobníkem navázal Sabina na proud romantické beletrie, který 
získával široký ohlas hromaděním křiklavých a napínavých scén ko
lem hrůzných pronásledovatelů, bezbranných dívek a jejich tajem
ných ochránců (ve Francii, kde se podobná beletrie bohatě pěstova
la od dvacátých let a odkud se hlavně šířila, se jí dostalo názvu 
Irenetická literatura).

Zcela jiný ráz než Hrobník mají Oživené hroby ( 1870). Látkově tě
ží z. vězeňských zkušeností autora, kompozičně jsou poučeny na ne* 
rudovské drohnokresbě - obrázcích. Dějištěm je vězeňská cela - 
„hrob“ - oživovaná hovorem mezi muži, jimž byla odňata volnost
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pohybu a jednání. Ve vnucené nečinnosti si Iři Italové, jeden Maďar 
a jeden dech vyprávějí o svých domovech, o tom. co předcházelo je
jich (restu, jaké jsou šance \ dalším hoj i za demokracii. Při všech 
rozdílech povah a osudů spojuje pětici politických vězňů smysl pro 
ideál a sklon к iluzím. Jako cvnik se mezi nimi chová vídeňsky che
mik. zavřený pro řeč v opilství. Mezi vařením špekových knedlíků 
ironicky glosuje úvahy hvvšíeh bojovníků za demokracii. Zvlášť 
skepticky pohlíží na Ccchv, odkud podle jeho názoru pochází víc ra
kouských policajtu a vládních sluhů než svobodomyslných občanů.

Rozmluvy mezi vězni přerůstají v rozepře a bývají \ tu chvíli pře
rušeny zvenčí (obědem, vycházkou apod.). Takto zůstávají otázky 
nezodpovězeny, debaty nedokončeny; jejich potenciálním spolu
účastníkem sc stává čtenář. - Naděje, kterou vkládali vězňové 
v amnestii, se nenaplní. Namísto volnosti sr jim  dostane jen mož
nosti přestěhovat se na druhou stranu vězeňské budovy. To je krutá 
pointa Oživených hrobů.

Sabinova reflexivní próza představuje po poetickém vězni v Máji 
a po Tyrolských elegiírh K. Havlíčka první skupinový portrét poli
tických vězňů, bohatě individualizovaný, nasvícený ironicky až gro
teskně.

Nedlouho po tom, co Oživené liroby, vydané 1870 v Matici lidu, 
začalv působit (Arbes zaznamenal, že „měly nad jiné hluboký úči
nek. zejména na mládež“ ). h\l jejich autor veřejně nazván zrádcem 
národa. Tzv. národní soud v čele s majitelem Národních listů Ju
liem Grégrem zlomil dráhu odvážného vypravěče na vzestupu.
1ЛТКН \T l li \

lihiliník 1411 : Hostinský l90l;Thoii 1947: 1’urš 1959: Janáčková 1985.

14. J  O S E  F V A С I , ,AV F R I (1 ( 18 2 9 - 1890 )
Vyrostl v rodině národně uvědomělého pražského advokáta a li

berálního politika; loto zázemí uspišovalo jeho odhodlání propojo
vat Cechy s nejpokročilejším světem a mírnilo existenční dopady je
ho počinů. Ještě před maturitou se bez vědomí rodičů vydal roku 
1841) na pouť Evropou. V Hamburku, v Londýně, v Paříži se živil 

jako herec nebo dělník, mezi polskými emigranty v Paříži prošel vo
jenskou školou. Po návratu domů 1847 začal studoval práva, ale ne- 
dostudoval. V revolučním roce 1848 patřil к nejmladším bojovní
kům radikálního křídla. Před zatčením uprchl do Vídně, pak se 
účastnil ozbrojeného povstání na Slovensku (znával se již předtím 
osobně s Ludevítcm Slúrem a s lidmi z jeho družiny). Sotva se roku



Josef I (írla r 1'riě

t  \

181') vrátil do Prahy. bvl zatčen za účast na přípravách povstání 
proti Hakousku a odsouzen к osnmácfi letům vězení.

l’o amnestii z roku 1851 žil pod policejním dohledem v Praze 
a rozvinul tu smělou literárně organizační činnost. Vydávat zamýš
lený časopis nesměl, alejím redigovaný almanach Lada Niola roku 
1855 vyšel. Manifestoval sympatie к politicky pronásledovanému 
německému básníkovi Heinrichu lleinovi. přímo i nepřímo přita
kával slovansky chápanému romantismu, prodchnutému odpověd
ností výjimečného jedince za vlastní jednání a za nadosobní hodno
ty. Takto almanach Friěovv družiny (patřila do ní vedle nadaného 
mladého satirika \ . C. Bendla, překladatele Puškina, také Božena 
Němcová) oponoval konkurenčnímu almanachu Perly české. Jeho 
redaktoři a přispěvatelé se předháněli v poklonkování rakouskému 
císařskému domu. představovali (.'echy jako prostředí rodinné svor
nosti a oddanosti Vídni. (Tomuto tónu vycházela po svém vstříc
i B. Němcová, která do Perel českých přispěla povídkou Karla.)

V roce 1858 se Frič zúčastnil - vedle Sabiny a spolu se svou dru
hou ženou, rozenou Kavalírovou, která literárně vystupovala pod 
jménem Anna Sázavská - almanachu Máj. Otiskl zde mimo jiné po
vídku Život i šcilni. ostře kontrastující s Životem svátečním z Lady 
Niolv. Tam byl hrdinou básník, hledící se marně vykoupit z vlastní
ho hoře nad ztracenou láskou působivým dílem a dovolávající se
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podobně nešťastných zpovědí \ lidové písni. Hrdina Životu všední
ho, v mládí snílek plný ideálů, se po otcově vůli stane ekonomem 
s dobrými příjmy.

Nápor všednosti žitý v lotech padesátých (o něm viz zde na 
str. 265 ad.) inspiroval beletristickou črtu J. N. Friěe. nezměnil 
však jeho vlastní jednání. Roku 1858 bvl znovu zatčen a interno
ván. o rok později směl internaci změnit \ dobrovolný odchod do 
ciziny doprovázený ztrátou rakouského občanství. Jako novinář žil 
mimo jiné v l.ondýně, Paříži. Berlíně, v dnešním Sankt-Petěrburku. 
Do Prahy se navrátil po dvaceti letech. Hodlal tu dohonit, co ve 
vztahu ke svým beletristickým pracím dříve zanedbával, ale jeho 
pokus vydat vlastní sebrané spisy uvízl po několika svazečcích. kle- 
ré nenalezly své obdivovatele a kupce. Zato mimořádnou ozvěnu 
vyvolaly Fricovy rozlehlé Paměti (1886-87). pomník převratných let 
čtyřicátých a vypravěčova mládí.

Předchozí početné básně, dramata i povídky z jeho pera dopláce
ly na to, že muž s nesporným literárním nadáním dával přednost 
své politické akci nad soustředěním к umělecké tvorbě; o včasné 
uveřejňování toho, co ve šťasnýeh chvílích stvořil, dbal pramálo.

Proto jen úryvkovitě a matně mohla působit celá Fricova literár
ní práce, jež ve stopách Máchova Máje hodlala oslovoval člověka 
smělého rozvažování, který s neklidem v duši zápasí o nadosobní 
hodnoty. „Kouzelná však májem zkvětlá touha, /ta v nás požehna
né boly budí./ jichžto synem bujný, zpěvný čin,“  napsal F řič \ bás
ni o Máchovi z roku 1852. V nejranějších liaz/travách duše. básních 
z let 18 16-7, dychtil lyrický hrdina překonal niternou rozervanost 
a dosáhnout rovnováhy. Odpovědnost jedince za vlastní čin a zvůli 
předvedla lyricko-cpieká báseň t pír. vydaná studentským spolkem 
Slavia roku 1849. Výzvy к společnému zápasu za velké ideály svobo
dy a demokracie i skleslost bojovníka, který se cítí všemi opuštěn 
a sám, obsahují Písně z bašty, psané 1849-1860, vydané až později. 
Motivy vášnivé lásky, ohledávání viny a pomsty charakterizují Fri
cova dramata, jež míjel divadelní úspěch, (kochan Ratibořský, 
1847; Libušin soud. 1861 aj.).

Oporu pro poezii, jež upíná rozervanou duši к vidině očistného 
činu a smíření viny, hledal Fric ve slovanském folkloru. Z polských, 
litevskýeh a ncjěastěji slovenských písní citoval ve svých prózách 
verše, jež у duších prostých lidí shledávaly týž prudký světobol, jaký 
se vyčítával romantikům, l ak aktualizoval lidovou slovesnost jiným 
směrem než z jeho současníků Havlíček. Frben i než Němcová, kte
rou I rič ovlivnil svým obdivem к Slovensku. Svým pojetím román-



tišinu. který so proti byronovskéniu zbožnění subjektu dovolával 
„slovanského" sin vsi 11 pro kladný čin, měl Křič blízko к L  Stúrovi. 
Ale ten bvl rozhodněji proti západ nickv (v dopise Fričovi měl pro 
Ladu Niólu jen slova odsudku).

Ve Fricově odkazu trvalý zájem upoutávají práce nebeletristickě. 
\edle Pam ětí jsou to hlavně dopisy a zápisky, osvětlující \ názna
cích dobových kulis muže zaujatého vlastní odvahou a posláním.
Í . ITKK V TI И \
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\ rozvrstveném. bvl cenzurou a politickou perzekucí svíraném 
literárním životě po roce 1818 vyrostly podivuhodně literární talen
ty. Názvem svého almanachu - Máj - se v roce 1858 přihlásily к od
kazu K. II. Máchy. К nejagilnějším patřil Jan Neruda. Vítězslav 
Málek a Josef Barák: ti к spoluúčasti na almanachu získali z v rstev
níků Vdolfa llevduka. Rudolfa Mavera. Karolinu Světlou a její sest
ru Sofii Podlipskou. Ze starších žijících spisovatelů pozvali Karla 
Sabinu. Boženu Němcovou a Karla Jaromíra Hrbenu. Sympatie ke 
Karlu Havlíčkovi Borovskému mohli dát otevřeně najevo až po pá
du bachovského absolutismu a za všestranného uvolňování politic
kého života po roce I8<>(). Ještě předtím se v druhém ročníku alma
nachu Máj přihlásili ke K. J. Krbcnoví, tv ůrci kytice.



Odmítavá kritika almanachu Máj ukázala, žc jungmannovská 
představa národní klasičnosti nepřestala pro mnohé literáty ze star
ších generací platit. N porevolučním desetiletí si tuto normu ještě 
oklestili. \ tak za vzor pro české hásníkv pokládali lidovou píseň. 
Polákovu I znešenost přírody a Rukopis královédvorský o zelenohor
ský (R K Z ). V ítězslav llálek je nazval pro jejich setrvačnost na dávno 
překonaných výtvorech a ideálech „ožmavci". Ve jménu poezie, 
která wznává člověka nelimitovaného hranicemi zemí a ideologií, 
májovci zúženou představu národní literatury odmítli.

I. P R O T I ..О/ l  VAN C l N1“
Zásadní ohhajohv inájovské pozice se ujal Jan Neruda. N polemi

kách proti staršímu Jakubu Malému, muži jinak nemalých zásluh
o české písemnictví, osvětlil koncem padesátých let, jak vidí mladí 
současný svět a postavení literatury y něm. Prohlásil, že revoluční 
rok 1818 vymanil Cechy z izolovanosti vůči ostatní Evropě a učinil 
je naopak její součástí. Takto se i český národ má podílel na vše
obecném pokroku; tento zápas poskytuje poezii nedocenitelnou in
spiraci (.... pokrok všeobecný! To je naše nynější poezie, jiné ne
chceme..."). Národy se v léto spolupráci otevírají jeden druhému. 
Pro Cechy odtud plyne požadavek: „Učme se u národu jiných, po
znejme stupeň jejich vývinu... a zpracujme pak y sobě vše v celek 
nový s tím, co jsme s mateřským mlékem již obdrželi a v с vlastech 
svých seznali."

Na výtku, že sc mladí zajímají o látky nemravné, umění nedůstoj
né. odpověděl Neruda: Každá doba má problémy, vůči nimž je bezrad
ná a jichž se bojí. Vie mlčením sc odstranit nedají. Naopak obnažit rá
ny znamená první krok к jejich zhojení. V к tomu chce napomáhat 
umění. Proto se zajímá o postavení ženy у současné společnosti,
0 „nesmírnou a hrozící rozpukl i nu* mezi chudým a bohatým atd.

Další společenský vývoj bral Nerudovi iluze o všeobecném pokro
ku. prosazovaném spoluprací všech národů a seberealizací každého 
jedince. Přesto svému mladému programu zůstal věrný jako umělec
1 jako literární kritik. Jen ho v osmdesátých letech významně kori
goval tím, žc do něj zahrnoval i národní tradici a národní osud.

Vedle Nerudy se literární kritice a publicistice věnoval také N í- 
tězslav llálek. Vehementně odmítal zúženou představu českého 
umění. Zdůrazňoval, že předmětem českého básnictví jc člověk ja
ko takový-. Vážnou překážku v kontaktu nejlepších spisovatelů s ná
rodem spatřoval llálek v komerční beletrii, podbízivé už kolportáž-
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ním šířením. I pozorňoval také na vážné nedostatky v literárním 
vzdělávání poěínaje školou.

Mezi povinnosti spisovatele zahrnovali májové i pravidelnou práei 
pro novinv a vůbec veřejně prospěšnou činnost. V ítězslav llálek se 
stal duší l mělecké besedy, založené v roce 1863. Toto volné sdruže
ní českých umělců pořádalo diskusní a společenské večery, zaslouži
lo se o shakespearovské slavnosti v Novoměstském divadle roku 
I8(>4. Činnost Prozatímního divadla (od roku 1862) podněcoval di
vadelními recenzemi Jan Neruda, původními hrami Vítězslav llá
lek. karolina Světlá se s krajní obětavostí věnovala ženskému hnutí. 
\dolf Heyduk pěstoval kontakty se Slovenskem. Stával se důvěrní
kem mladších adeptů literatury: jim (J. Holečkovi. V. Sovovi) pomá
hal existenčně zakotvit a navazovat kontakty s časopisy, nakladateli 
atd. llálek s Nerudou pracovali jako fejetonisté pro Národní lish.

Takto rozmanitou činností projevovali spisovatelé, kteří na po
mezi mládí a dozrávání zažili revoluční rok 1818 a přijali jeho

(.ťšli noťináři 
Ы). a 70. Id  
(mj. \ ortulii. 
llálek. Sabinu)



ideové poselství, důvěru v ideál) všelidské svobodv a rovnosti a ve 
všeobetrnv pokrok. Sdíleli přesvědčení, že občanská společnost po
třebuje iniciativní a odpovědné osobnosti, součinnost a souhru, 
a chtěli i osobně v tomto smyslu jednat.

2. V Š E D N O S T
Současně od padesátých let reagovali na proměny, jež do celého 

okolí i do jejich pohledu na svět vnášela rychle postupující indu
strializace. \ máchovském příspěvku pro almanach Máj sc K. Sabi
na rozepsal o tom. jaké změny do dříve liché krajiny vnáší železni
ce: „Tu podivným bučením parní vůz se v v řítí. hustý kouř se za 
ním valí, jako vítězný prapor nového věku к oblakům se vznáší 
a krajinu daleko zahaluje.“ Pamětník jiných časů vysvětlil, jaké dů
sledky má výkon nových strojů pro člověka a pro jeho tvořivost: jed
notlivec si připadá menší a slabší, i když bližší lidstvu. Představi
vost. na kterou tak věřili romantikové, je překonávána realitou. 
Důležitější než imaginace se zdá být pozorování upřené к všednímu 
světu, plnému překvapení. Technika podle Sabiny konkuruje lid
skému duchu. Nvní už. tvrdil Sabina v l pomínce no I\. II.  Máchli. 
b\ bylo pošetilé věřil (jako zhruba čtvrtstoletí předtím) ve vynálezy 
..ducha pro ducha“ , kdvž v akci jsou v\ nálezy pro život.

O střízlivosti jako dobové náladě, jíž se lidé brání různými způso
by a také úniky (mj. užíváním drog), psal Boženě Němcové v listopa
du 1851 muž nevšedního vzdělání a rozhledu Jan lleleelet: ..Není to 
charakteristické pro dobu naši." obracel se к adresátce dopisu řeč
nickou otázkou, „kdež sc všichni jenom honí po klamu a mámení, 
neboť střízlivost zdá se nesnesitelná'/ Jenomže jedni se umějí mámili 
bez hadžiše. a druzí pro větší jistotu po něm sahají ve formách roz
manitých, ve formě páleného, nebo vína nebo i - lásky: že ne?“ 

Prožitek zevšednění patřil ke společenské zkušenosti let padesá
tých. Mladičký Neruda se \ jedné své básni (do Hřbitovního kvítí ji 
nevřadil) ptal: „Což chcete s naší lůzou zmalátnělou / snad jakous 
myšlénku kdys provést smělou?“ \ pokračoval v žalobě:

Teď na lebky se klade těžká kletba, 
že nikdo více o své bratry nedbá, 
že o věci dbá jenom každodenní, 
že žaludku si výše hlavy cení. 
a doba pro muže jen bouřky líhne, 
jimž s deštníkem sc bezpečně už vyhne!
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Přesto májovců m nebyla všednost prosta ideálů. Naopak se jim 
všednost ideálem prosvětlovala a v dotvkn s ním nabývala na důsaž- 
nosti pro člověka a pro veškeré lidské počínání. Všeobecný pokrok 
spojovali s nadějemi pro všecky dosud ncplnoprávné subjekty - pro 
chudé, zmrzačené, odstrkované - včetně vlastního národa. Jeho 
šance přispívat к vzývanému pokroku viděli přitom uprostřed stole
tí střízlivě: že se tak může dít z české strany ne vědou a technikou, 
ale uměním a kulturou. Tím odpovědnější pro ně bylo poslání spi
sovatele. Měl s vědomím hodnot, které vznikají a působí jinde, vy
tvářet z vlastních pramenů a tváří v tvář českému čtenářstvu díla 
originální, schopná obohacovat uměleckou zkušenost lidstva.

Posun к pozorování všedního takto nezrušil v mladém umění vv- 
soký nadhled. Zvýšeny zájem májovců o praktické stránkv lidské 
činnosti nclikvidoval otázky po smyslu a hodnotě osobních činů 
a po motivech lidských osudů. „Obyčejný'" život v tvorbě májovců je
i mnohoznačnější, i dramatičtější, než bvl předtím u Tvla nebo 
u Němcově. Ve stopách Erbenovy Kytice si totiž Světlá, llálek i Ne
ruda nově kladou otázku po odpovědnosti individua za vlastní po
čínání vůči světu. Tuto odpovědnost ukládají svým hrdinům (a čte
nářům nabízejí modely jednání, jak je tomu u Světlé a zčásti 
u Málka). Vnebo se portréty podivných jedinců nepřímo čtenáře 
ptají, kdo za všelijaké osudv odpov ídá (jak je lomu u Nerudy). Sebe- 
konkrétnější drobnokresba předních májovců se rozvíjí ve znamení 
tušeného nebo i postulovaného řádu věcí a poslání člověka v něm.

Slohově vzato jde u májovců o raný realismus. Jen ještě věří na 
schopnost člověka svět kolem sebe a ve vlastním nitru nejenom po
znávat. ale též pozměňovat к lepšímu. Pozorovatelné ještě neoddělu- 
jc od iracionálního, tajemného či temného a „neviditelného". Vrne 
Novák ve svých Přehledných dějinách literntury ěesl,'é opsal zaměření 
májovců slovy „tendenční realismus v duchu světoobčanském".

Objevování všednosti nabývalo v slovesném umění od padesátých 
let - nejen u nás - mnoha rozličných podob, ubíralo sc po cestách 
dotud netušených. Znamenalo proměnu látek, žánrových forem, vy
jadřovacích postupů. Zahrnovalo také proměnu adresáta.

3. „ M O D E R N Í“  A D R E S Á T
Héliem šedesátých let se rozšířila čtenářská krizi1. Původní lite

rární produkce stoupala rychleji než její odbvt. Stížnosti na nezá
jem zámožných kruhu o českou knihu přerůstalv až v návrhy učinit 
odběr původní beletrie věcí vlastenecké cli. vystavil tento druh kul-



tiirní aktivitv jakémusi veřejnému dohledu. Jan Neruda uvažoval ji
nak. Konstatoval, že člověk nové doby miluje ve všem rychlé tempo 
(nejen \ tanci, jak dokládal ohlihou tehdv zánovní polky). Zajímá se
o celý svět a ochotně se o všem dovídá, dostává-li poučení zábavnou 
formou. Oceňuje proměnv zorných úhlu a perspektiv, vychutnává 
vtip a překvapivé zakončení (pointu). \ šem těmto očekáváním ..mo
derního člověka" vvehází vstříc žurnalistika. Konkurenci novin 
a beletrie se podle Nerudy nedá čelit jinak než tím. že také krásná 
literatura začne nároky „moderního člověka“ respektovat a po 
svém jim vycházet vstříc (Moderní člověk a mnění. Květv 1867). Člo
věka psvchickv pružného, schopného vstřebávat nepřetržité změny 
svého světa pokládal Neruda za činitele všeobecného pokroku.

4. P O D N Ě T Y
Co vnesli májovei do českého písemnictví:
Odmítli představu národního umění, jehož vzorem bv bvla Slávy  

ileem. H k Z  a lidová píseň. Hájili názor, že Cechy uprostřed století 
už nic nedělí od vyspělejší ostatní Evropy, že s ní naopak mají spo
lečné ideálv a podobné problémy sociální i politické a civilizační.

„Světovostí" literuturv rozuměli zřetel к momentům, jež člověka 
v Cechách spojují s člověkem jinde, s člověkem ..vůbec“ (včetně zře
telů sociálních a psychologických). Jednou to u nich vedlo к důra
zu na platnost mravních norem \ lidském soužití (v tom na Erbena 
výrazně navazovala K. Světlá). Jindy se do popředí dostávalo vědo
mí složitosti světa, nepoměr dobrých úmyslů a pochybných výsled
ků. proměnlivost hodnot a hodnocení (v tom na Máchu a Havlíčka 
navazoval z májovců hlavně J. Neruda). \le pro všechny „člověk vů
bec“ zahrnoval též vnitřní svět jedince. Pro romanopisce bvl dušev
ní život závažný jako zázemí činu a jejich ozv učná deska (11 K. Svět
lé); lyrik ho oceňoval jako zdroj inspirace i jako hráz. která 
osobnost chrání od tlaků zvenčí, od svodů konformity (Neruda).

Krásné literatuře ukládali, abv přispívala к střízlivému sebepo- 
znání současného člověka a ovlivňovala novou občanskou morálku, 
funkci poznávací přednostně sledoval Neruda, poslání výchovné 
Málek, Světlá. Ileyduk. I činného propojení obou zaměření se sná
ze docilovalo v publicistice - hlavně ve fejetonu - než v umělecké 
literatuře.

Při svém nástupu odmítali májovei historismus. S výjimkou dra
mat dávali přednost látkám současným. \ nich Neruda preferoval 
svět města (vesnickou povídku zpočátku odmítal pro její idyličnost).
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Teprve K. Světlá ho přesvědčila o nosnosti vesnické látk\ pro mo
derní epiku. Pozdní Neruda začal oceňovat i beletrii historickou 
(psal nadšeně o \ . Benešovi Třebízském) a látky z folklorní tradice 
(hlavně v Baladách a romancích).

Protože chtěli i svým literárním dílem sloužil rozvoji občanské 
demokratické společnosti, záleželo jim na sdělnosti vlastního proje
vu a na jeho přijetí. V tom směru je tlačili také nakladatelé a vyda
vatelé časopisu, když neměli riskovat ztrátu čtenářů a odběratelů. 
\ zásadě to znamenalo nedůvěru к útvarům dlouhým a velkým. 
K. Světlá si opakovaně stěžovala, že musí psát prózy krátké, kdvž b\ 
se ráda pustila do díla obsáhlého, monumentálního. Neruda si pro 
Květy 1865 objednával od .1. \. Křiče, který žil v Paříži, něco krát
kého. Rukopisu, který dostal, vytýkal přílišnou délku. Obecenstvo 
by podle Nerudových slov z dopisu Fricovi chtělo „nejráděj... jen sa- 
mé telegramy“ . Nezbývá prý, než tomu vyhovět, aby se čtenář ne
obrátil к časopisu zádv. „Ovšem - kdybychom pro sebe časopis vy
dávali!" s humorem sobě vlastním komentoval situaci Neruda. ..ale 
...chcem-li působit a časopis lidu dát, musíme mít o něco víc abo
nentů než spisovatelů.“

Snahy o rozšiřování čtenářské obce a o její zkvalitňování měly 
mnoho podob a lorcm. Nejvíc v tom asi znamenaly noviny a v nich 
pravidelně uveřejňované publicisticko-beletristické útvary. К fejeto
nu přibyla uprostřed sedmdesátých let zásluhou F. Šimečka a J. \r- 
besa ještě soudnička.

Navzdory publikačním obtížím a v zápase s nimi obohatili májovci 
českou povídku i román o díla trvalé hodnoty (Světlá, llálek) i nad
národního významu (Neruda). \ rstevník májovců Gustav Pfleger Mo
ravský (1833-1875) stvořil první významný český román ve verších 
(Pan I všínskv). Po Sabinovi rozvinul román sociální (Z  malého světa) 
a učinil krok к románu psychologickému (Pan í fabrika nitm i).

\ májovskč lyrice se udomácnila rcflexivnost a nabyla mnoha 
podob. Milostná lyrika se zbavila oné rétoriěnosti. kterou jí vtiskl 
J. Kollár a pozdní I. I.. Celakovský. Přiblížila se písni a popěvku, ať 
tlumočila zbožňování (\ . llálek), nebo střízlivou rozvahu. Neruda 
v cyklech ()l<‘i a Matičce položil základy moderní rodinné poezie.
U T E R  V i l  IÎ \

Dějiny 1461: Vodička 1464: Štěpánek 1488: Jeřábek 1440.



5. V IT K Z S L W  II \ L К К (1835-1874)
Narodil sc \ Dolínkii и Mělníka. Oloo. hospodsky odkázaný na 

pronájem, býval zadlužený a měnil působiště, sestra se nešťastně pro
vdala. Rodinné starosti budoucí básník sdílel, i když jako třináctiletý 
odešel z domova. Studoval v Praze na Akademickém gymnáziu, zde 
prožil radost z počeštění středního školství i důsledky politického do
zoru. Studentský časopis, který llálek vedl, byl zabaven, po vyšetřová
ní následoval všeobecný zákaz vydávat na školách časopisy. Další 
zákaz vyprovokoval Málkův příspěvek v Lumíru. Tentokrát se zapoví
dalo středoškolákům publikovat v časopisech. Studií na filozofické 
fakultě zanechal, lákán možnostmi veřejného působení a psaní. Ce
lých deset let čekal, než dosáhl lakového postavení, aby se mohl ože
nit s dcerou pražského advokáta Dorotkou Horáčkovou. \ srpnu 
1861 svou vyvolenou v dopise smutně utěšoval: „Nu, kdybych nebyl 
tím, čím jsem, bylo bv snad lehčeji pro mne a pro Tebe. S básníkem 
ale držet stejný krok jest tíž mně i Tobě." Po boku milované ženy 
a jediného syna Ivana prožil pouhých sedm let. stále od nich odpou
táván literární a veřejnou prací. \ ní uměl být šťastný i prospěšný.

\lěl udivující schopnost sdružovat lidi rozličného zaměření, do
kázal i s posledním začátečníkem jednat se zdvořilým taktem a po
vzbudivě. Jako redaktor Květů podněcoval nové talents. Гак si počí
nal i v l mělecké besedě, kde vedl literární odbor.

První stmím Hůlkových Krřiíi I itfzslnr llálrk
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Smrt přišla pro sebevědomého a jakobv vždy к vykročení hotové
ho muže, jak ho známe z podobizen, jako blesk z čistého nebe před 
čtyřicítkou (zemřel v Praze na zánět plic). Odešel od díla na vzestu
pu. Jan Neruda komentoval nenadály odchod svého vrstevnického 
druha trojicí vět, z nichž dvě jsou zvolací: „V ítězslav llálek mrtev! 
Národ nesvorný a rozervaný jako snad nikdy ztratil nyní ještě jed
noho z nejlepších svých svini... Neštěstí skutečně nechodí samo!"

O spisovatelův odkaz se vedly spory, к nejznámějším náleží účto
vání z konce století. \ Naší době 1891 к dvacetiletí Hádkovy smrti 
bilancoval za svou generaci J. S. Maehar, co z produkce populární
ho autora ještě žije. Odmítl idv lizujícího lyrika llálka. tvůrce I ('čer
ních písní, pochválil naopak baladika a povídkáře. Porovnání llálka 
a Nerudy, předtím většinou vedené ve prospěch prvního, obrátil 
Maehar ve prospěch Nerudy. Toto hodnocení vy provokovalo V rch
lického a další starší autory к obraně llálka. v níž hájili harmoni
zující pojetí poezie. Na Machara přímo i nepřímo navazovaly další 
aktualizace llálka.

Pro zpřítomnění celého Ilaikova literárního odkazu a jeho ne- 
předpojatý výklad se učinilo nejvíc hned počátkem 20. století. Teh
dy vyšly autorovy sebrané spisv v jedenácti svazcích u l.aichtra 
(1905-1920), laciné vydání spisů ve I svazcích u Kočího a velká 
studie I,. ('.echa v Literatuře české l (). sloletí. 1907. Moderní mono
grafie o llálkovi chybí.

Mezi májovei si llálek uchovával nejtěsnější vztahy к sentimenta- 
lismu а к myšlenkám J. J. Rousseaua. Oživoval důvěru v obrodnou 
moc přírody a citové přirozenosti, ve spontánní jednání vedené tou
hou a ideálem. Básník mu bvl harmonizátorem. mluvčím za mlčící 
a dárcem radosti. Mezi svými vrstevníky vynikal všestranností, pro
duktivitou, schopností získávat pro sehe pozice a pro svoje práce 
obdivný ohlas. Své publikum oslovoval v naději, žc dosáhne souzvu
ku a odezvy. Domlouváním čtenářům vyniká Málkova publicistika.

Fejetonista
Od roku 1861 bvl vedle ,1. Nerudy fejetonistou Národních listů. 

Svého místa pod čarou využíval mimo jiné к výchově literárního 
publika. Opakovaně nabádal čtenáře, aby nekupovali kolportážní 
čtivo, když jim solidní česká produkci' (i pomocí překladů) nabízí 
pravé hostiny. Brojil proti přeceňování „praktických zájmů", jež dá
vají chleba. Kritizoval školu, že přeceňuje kupříkladu matematiku 
na úkor humanitních předmětu. V zájmu literárního vzdělávání 
a pěstování uměleckého vkusu i mimo školu se dožadoval literár-



nich hcsed. rozprav a veřejných přednášek. Prohlásil, že „těkavá ne
stálost" není jen nectností českého čtenářstva, ale nectností českou 
vůbec. Jak této těkavosti čelit při umělecké výchovo? „Povinnost na
še tudíž v tom záleží,”  vvslovil se v jednom z fejetonů z cyklu O na
šem uměleckém rkusu (1872). „abvchom i u věcech literárních odvá
děli obecenstvo od choutek и přiváděli к zásadám: vzdělání v jiném 
nezáleží...“

Málkova fejetonistická aktivita byla podobně pestrá a čilá jako 
paralelní výkon Jana Nerudv na daném poli. I tam. kde se dotýkal 
látek s Nerudou souběžných (válkv v roce I8 6 (>. procházek Prahou, 
obranv nespokojené chudoby), byl llálek svůj. Zatímco Neruda 
podněcoval samostatný úsudek, vedl čtenáře - často pomocí humo
ru - к poznání. Málek nabízel hotové postoje: napomínal, varoval, 
vyzýval ke sporu, zesměšňoval. V také zjihle obdivoval a dojímal - 
a nejen ve fejetonech o přírodě. I poloh pamfletických je asi u Mál
ka nejvíc ve fejetonech.

Svůj fejeton Málek kultivoval i námětově obohacoval zkušeností 
slovesného umělce a básníka. Zatímco Neruda zkušenost fejetonis
ty vnášel do literatury. Málek zliterárňoval fejeton.

Písničkář, pěvce, baladik
Napodobitele staré folklorní písně Málek odmítal, říkal jim ožu- 

vavci. Věděl však, jak silně působily v revolučním čase Havlíčkovy 
politické parafráze lidové písně. Byl mu znám francouzský šanso
niér Jean Pierre de Béranger. který došel nevšední ozvěny písněmi, 
jež se dotýkah politických nálad svého času. Znal písně kramářské
i současnou umělou píseň městskou. Lidem utrmáceným deseti
letím bachovské reakce po roce 18 18 i nastalou ofenzivou průmy
slové révolue«“ nabízel potěšení ze spontánního citového prožitku. 
Přijal roli milého písničkáře a nabádajíeího pěvce - a získával si 
rychle popularitu.

V jeho sbírce Večerní písně (1859) vládne nálada večera a noci. 
Starší sentimentální poezii tu připomínají také motivy hvězd, měsí
ci'. slavíka, růží - a ústřední téma milostné. Prožitky zamilovaných 
při vzájemném sbližování se přirovnávají к bohoslužbě а к modlit
bám. Vlc slovník i věta dbají už na nový kult všedního a mají hovo
rový ráz. \ pravidelném krátkém verši členěném do étyřvcršovýeh 
slok s přerývaným rýmem dosahuje hovorově zbarvená řeč lahodné 
zpěvnosti.

Nepoměrně širší a univerzálnější záběr než sbírka první má Mál
kův cyklus I přírodě, postupně rozvíjený \ letech 1872-71. Svět lidí
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sc tu uvádí ve vztah к společenství stromů a ptáků, oblak a země 
v koloběhu ročních dob. Přirovnáními, personifikacemi, apostrofami 
se příroda představuje jako proud žití a pohybu v kruhovém rytmu. 
Takto vvstupiije coby měřítko osobní a společenské morálky. Porov
návání lidského a přírodního jc buď výzvou к následování a souzvu
ku, anebo varováním předjednáním „nepřirozeným“ . Lyrický mluv
čí kárá přisluhování nadulým bohatcům, podceňování mateřské řeči. 
licoměrnost a faleš, prospěchářství a „záletnieké pravdy11 (též „chlulb 
ná ústa Vatikánu1*, jež služebníky církve povyšují na Boha).

Básník střídá několik masek. Je hlasem přírody: prohlašuje o sobě:

Nic nejsem víc, nežli ta mže. 
nic víc než slavík v podletí, 
mé lístkv s jarem opadají, 
má píseň v jeseň odletí...

Jindy je soudcem podlízavé písně: ..Mám v povržení každou pí
seň. / jež mrav i šat má s lokajem. / by velmožům se lípla к patám. 
/ a choutkám byla v pronájem." Také povrchní poezii Málkův mluv
čí odmítá a „pěvce pacitů" soudí („... každý fušař vydává již o s last
ní nouzi bulletin“ ). \ závěru sbírky, poté co předvedl hýřivou 
schopnost obhlížet situaci člověka у celku přírody, klade se básníku 
otázka, zda stačí na truhláře, jenž dokáže z jednoho dřeva udělat 
rakev i kolébku.

\ rozložitém cyklu I přírodě jsou jednotlivé básně - podobně ja
ko ve Večerních písních - bez nadpisů, řazeny jenom číslováním. 
Takto splývají v proud pozorování a úvah. jehož tok určuje jednak 
běh roku od jara к podzimu, jednak narůstající skepse básníka.

Polemicky na Málkovu přírodní lyriku navázal Jan Neruda у Viš
ních kosmických i v Prostých motirecli. Souladněji rozvíjel hálkov- 
skou inspiraci J. V. Sládek a J. \ rehlický. Stavbu básně od silně na
sazené nálady či myšlenky do vyznívání (ne do gradace a pointy, jak 
stavěl básně.I. Neruda), typickou pro Málka, к novým účinkům roz
vinul v závěru století Karel Hlaváček.

I mění dramatické zkratky a pointy osvědčil Málek v baladách. 
/  nich část zařadil do sbírky Pohádky z naší vesnice (1871). Oproti 
nekonečným prostorům přírody, у nichž se pohybovala Málkova re
flexivní lyrika, má drobná epika Pohádek z naší vesnice prostory 
zúžené a všední - návsi, dvory chalup a světnice s teplým krbem. 
Pohádkově, jako svorná pospolitost, je vesnice představena jenom 
v rámcových číslech sbírky, jinak většinou jde o antipohádkv. Ve



zdánlivě klidné a přehledné vsi se žijí propastné strasti, zrady a ne
štěstí. zklamání, jež ústí \ pomatení mysli, v pomsty a v puklá srd
ce; probíhají tu кruté exekuce a malkv se nemohou dívat na podiv
ná štěstí svých dcer (Dražba. Dceřino štěstí. D ra stíny. \<i stráži. 
Cikánská večeře). V těchto sociálních a psychologických baladách 
předvedl llálek smysl pro paradox, nápověd’, pointu. Spojení se svě
tem znamenají v Pohádkách z naší vesnice muzikanti. Nejednou 
ovšem hrají nejenom pro obveselení, ale do vojenského pochodu 
(Rekruti. Sum áři. Plukovní tumbor).

Písničkář, vžitá role I laika básníka, je v Pohádkách z naší l esni
ce představen jako všemi uznávaná instituce, jako mluvčí všech:

Nad našeho písničkáře 
neznám reka se zbraní 
|...|
V co zpívá, у duše skrejši 
dochová sc dlouhých let. 
to jak zákon nejsvětéjší 
každý zná hned nazpaměť...

Spojení řeči vázané s živou mluvou. Málkem uskutečňované od 
Večerních písni, v Pohádkách z naší vesnice asi dosáhlo vrcholu.

Ve stopách Vlaje
Knižní prvotinou Vítězslava Málka byla lyricko-epieká báseň A lf

réd (1858). Daný útvar, zvaný též byronská povídka, pěstoval tento 
autor z májovcú nejsoustavněji a odvážně (Dědicové B ílé  hory, 
1869; Děvče z Tater, 1871). Nedostalo se mu však za to uznání. Po
měřován Májem jevíval se jako pokračovatel nepravý. On zatím uči
nil krok ke sblížení slavného objevu romantiků s všedností, s níž se 
vy rovnávala poezie od padesátých let všeobecně. V IIfrédovi vystu
puje literát, který okusil hlad. Titulní hrdina pak je básník, který 
v touze po slávě zavrhne milenku, ona v opuštěnosti zabije dítě a je 
popravena. Vlfréd nakonec žije mezi mnichy, nejsmutnější z nich. 
Klegické smutnění nad hrobv obětí a zmařených lásek má v této ly- 
ricko-epické básni protějšek v úvahách, jež vyjevují drastičnost 
vražd a věčných výčitek.

Nejdál v prozaizaci poemy dospěl asi Málek у básni Děvče z Га- 
ter. Vypravěč, v Máji osoba mnohoznačná a tajemná, se zde před
stavuje jako turista z Prahy. Při toulkách Slovenskem je vesnickou 
dívkou pozván do rodiny jako vítaný host, který zná svět a dokáže
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o něm vyprávět. Katušěin milý žárlí, při projížďce po Dunajei chce 
/.ničil sehe i svou milou, ale čoskv turista oba zamilované zadírání.

Zevšedňováním námětů i podání se poema v hálkovskéni pojetí 
zbavovala filozofických hlubin a tajemství a přibližovala se povídce 
ze života. Avšak samo použití verše i rozsah básní udržovaly při ži
votě žánr. který v příznivějším ovzduší koncem století nově ožil. - 
Děvče z Tater sc stalo jedním z literárních pramenů Terezky Plane
tové V. Ilolana.

Povídkář
Snad největší popularitě sc těšily llálkovv příběhy psané prózou. 

Látku měly zčásti městskou, převážně však vesnickou. Od vesnické 
povídky B. Němcové i k. Světlé se povídky llálkovv lišily silným 
uplatněním tklivého a Ivrického tónu a signály živého ústního vy
pravování.

Podobně jako v poezii, také v povídkách llálek kroužil kolem 
myšlenky, že dobré pro člověka je všecko, co ladí s přírodou. Poru
šení tohoto souladu a jistých morálních norem se mstí. Děvče, je
muž vnutili ženicha, se pomate na rozumu a promění v bludný stín 
(Muzikantská Liduška). Další zapovězené lásky mohou končit smrtí 
(Kovářová- Kačenka, Přivozník). Na vnucované sňatky doplácejí ne-

Oluíllm Hůlkový povídky 
\u slul lui a v chaloupce

-------- еошал —-----
V PRA7.K

TllktOt « nikUdtru k«ikttikirv;: J. tíilu.
__________UÚ2__________



jen mladí lidé, ale eelé rod in \ včetně iniciátorů zdánlivě rozum
ných řešení (AVíš dědeček).

1*0 těchto krátkých povídkách, jež svým spádem i rozuzlením při
pomínají haladn. následovaly delší prózy sociálně programního za
měření. V nich sc nelady zapříčiněné \ jedné generaci bezcitnými 
sobci zásluhou mladých osob v. pokolení dalšího odstraní. Charak
terová ryzost a věrnost zakazované víře byly vyhoštěny do chudé 
osamělosti, na opuštěnou starou chaloupku. Odtud sc v dalším po
kolení zásluhou mladé dvojice přenese vzorné jednání na statek, 
kde vládla předtím zvůle ( Vrt statku и v chaloupce). Bezohlednost 
vůči vvminkářům odstraní vnuk, který prošel mravním prozřením 
(\u  vejminku).

Proměnou prošla také llálkova povídka městská. Bývala plná 
tklivého soucítění s chudými (Г  panských dveří), anebo - v humo
reskách - stupňovala situační komiku. Zato povídka Poldík rit mař 
rozehrává účinnou konfrontaci pražské ulice s jejím monotónním 
provozem a vltavského pobřeží s hybností řeky i lidí u ní. Příběh je 
nevtíravou oslavou obyčejného vozky, rumaře. který dokáže překo
nat žárlivost na svého soka v lásce, lehkomyslného pískaře. Postará 
se o chlapce, jehož matku pískař opustil.
I IT i: l i  Vi l К \

Jakubec a kol. 1902-07 (l\ ): M.ikařovský 1918: Jeřábek 195'): Jirál 1978: 
Slovník 1990; Králík 1995.

6 . К  A KO M ÍN A  S V Ě T L A  (1830-1899)
Bodným jménem Johanna Bottová, narodila se v Praze. Vyrostla 

v rodině se zvrstvenou tradicí. Otec pocházel z českého rodu. který 
v pobělohorských poměrech zakusil pronásledování pro víru 
a v němž se i po příklonu ke katolicismu udržely sympatie к Čes
kým bratřím. Matčin otec, Němec z Porýní, se za napoleonských vá
lek v Cechách zamiloval do patnáctiletého českého děvčete, oženil 
se tu a usadil. Tito prarodiče z matčiny strany, horliví katolíci, žili 
ve vzpomínkách Karoliny Světlé jako kontrastní dvojice: „On hledal 
pravdu, co žil. a ona vezdejších statků," napsala si o nich v deníku. 
Otec K. Světlé měl obchod s papírem v Poštovské ulici na Starém 
Městě pražském (dnes ul. K. Světlé).

Otci připisovala spisovatelka rozhodný vliv na své národní pro
buzení. Matka sice měla smysl pro umění, ale intelektuálním potře
bám ani vlasteneckým citům svých dcer nechtěla rozumět. Dokon
ce i otec, sám probuzenec a lidumil, návštěvník nedělních kázání
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Bernarda Bolzana. sc polekal představy, že l>\ se jeho dcera chtěla 
stát českou spisovatelkou. Přiklonil se к názoru učitele, jenž literár
ní talent své žačky objevil, že dívku je potřeba od nejisté dráhy spi
sovatelky, navíc české, odvrátit. Johanna Rodová musela navštěvo
vat německou školu a pak i ji opustit: doma se směla učit jen 
franštině, hře na klavír a ručním pracím.

\a základě své zkušenosti Světlá později se vším důrazem varo
vala proti nebezpečným předsudkům ve věci ženského vzdělání 
a proti vnucování jazyka.

Na cestách к literatuře а к ženskému hnutí
Tlak rodinného prostředí podněcoval děvče s literárním nadá

ním hledat prameny poznání na vlastní pěst. Tehdy zapovězenou 
německou literaturu (Freiligratha, llcrvvegha, Geibela. Platena. 
Ileina). na jeho úřadě uloženou, poskytoval Johanně pražsky poli
cejní komisař, který docházel do rodiny. Průhledy do českého ná
rodního snažení přinesl к Rottúm Petr Mužák. kandidát profesury, 
původem z českého selského rodu v Podještědí; v rodině působil od 
roku 1813 jako domácí učitel hudby. Od něho Rottovi slyšeli po
prvé píseň Kde domov můj?, v jeho doprovodu začali počínaje ro
kem 1848 navštěvovat české plesv. Roku 1852 se Johanna stala jeho



/onou. Po jolio boku poznala venkovský lid poblíž Liberce, podle 
jeho rodiště /volila pseudonym Světlá. N Podješlědí našla literární 
inspiraci i terén pro svoji veřejně prospěšnou činnost (na tamním 
národnostním rozhraní se zasazovala o ěoské školství).

Manželství výjimečně nadané ženy prošlo vážnými krizemi a sol- 
vakdv bylo opravdu šťastné. Když jí zemřela prvorozená a jediná 
dceruška krátce po narození, propadla Světlá hluboké depresí. Po
zději o tom napsala Janu Nerudovi: ..Pronikla jsem lehdáž duší 
zděšenou tajemství života a smrti a konečně jsem nahlídla, že není 
Boha nad námi... že není duše v nás... Byla jsem v íce než dvaeítile- 
tá. když se mně tato pravda zjev ila, byla jsem rozumná, vážná, vzdě
laná. ale loto poznání, tato náhlá roztržka se vším, co mi bylo až 
posud lak svaté a drahé, zatřásla tak mocně mou celou bytostí, že 
jsem se domnívala, že neztratím-li rozum, ztratím samu sobe. Kam 
jsem obrátila zrak svůj, lam se šklíbilo na mne ze sto prázdných dů
lek to strašlivé nic, z něhož jsme pošli a do něhož se vrátíme, žádné 
budoucnosti, žádné věčnosti, žádné naděje tedv ni na zemi, ni na 
nebesích, všecko lež, všecko klam, všecko, všecko mam, i ta naše

karolinu Světlá 
(f otografie : roku 11162)
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ctnost!" Z. oné krize sc zachránila literární činností, jíž přikládala 
čím (lál programovčji cíle povzbudivě výchovné: ..k čemu mne na
zývají Světlou." uzavírala svou zpověď \ dopise Janu Nerudovi, 
„kdybych s to nebyla osvítili tmu v srdcích lidských?" \le to už se 
se svou láskou loučila.

Proč jenom karolina Světlá, opravdu asi hluboce zamilovaná, 
odmítla Jana Nerudu, s nímž si i literárně rozuměla, a osobní stykv 
s ním zpřetrhala? Nešlo pouze o ústupek měšťanskému prostředí, 
v němž vvrostla. a o soucit s manželem. Jak napověděl citovaný do
pis. karolina Světlá si již dříve prošla tzv. romantickou rozerván os
tí, která plynula z pocitu nezakotvenosti individua v řádu žití. když 
hledala překonání vlastních zmatků, upnula se к důvěře, že člověk 
nachází uspokojení a smysl vlastní existence v činnosti pro druhé.

'lakto se do osobního života k. Světlé promítla sociálně filozofic
ká problematika, která provázela emancipaci individua v novodobé 
občanské společnosti. Rušení starých zábran a nesvobod skýtalo 
člověku sice nemálo šancí, ale také ho ohrožovalo nejistotami a pří
ležitostí к zvůli. Světlá přijala za svou ideu nadosobního poslání 
a sebezapření individua, jak ji koncem 18. století \ románě \or<í 
Ile lo isa  demonstroval J. J. Rousseau. Smysl pro službu něčemu 
nadosobnímu, co je potřeba obhájit a prosadil v zájmu společenské
ho pokroku, obhájení a rozšíření lidství, karolina Světlá osvědčila 
\ hnutí žen. \ Cechách stáda u jeho praktických počátků a po dese
tiletí spoluutvářela jeho program. Dočkala sc ještě krize programu 
založeného na přípravě žen pro samostatné povídání. „Což nebude 
již co nevidět více učitelek než žaček, více šiček než oděvu potřeb
ných?" ptala se v dopise T. Novákové koncem osmdesátých let.

To žila už zcela \ ústraní, ochromena chorobou zraku a nervů, 
která jí znemožňovala číst a psát. \ nemoci se obírala představami 
záhrobí, ráda o tom mluvila s blízkými lidmi. Zemřela v Praze.

Vutorčinv sebrané spisy, zahájené roku 1871 \ kobrově Národní 
bibliotéce, vycházely v prodlužovaných intervalech a zůstaly nedo
končeny. Ve 30 svazcích vyšly nové spisy v letech 1899-1904: dále 
převažovaly výbory. Kritické vydání spisů k. Světlé neexistuje. O vy
dání výsečí z autorčiny korespondence se zasloužil J. Špičák (Z lilr- 
rň rn íli o sou hro mí).

Tvůrky ně českého vesnického románu
Tak nazval k. Světlou Jan Neruda v roce 1869. Přiznal ji. že po 

idylizující 15. Němcové vnesla do obrazu českého venkovského světa 
problematiku moderního člověka a s ní dramatický vzruch.

J



Dójištč ranními Křiž n potoku

Tím vvnikla první velká prózu Světlé z Podještědí. lesnický ro
mán (1867). \ příběhu navazuje na trauma žárlivosti láska odříkavá. 
Ovdovělá mhnářka uěiní svým manželem mladšího \ntoše. který 
předtím na jejím »laiku sloužil. Bezdůvodně ho pak pronásleduje 
podezřením, že ji dosl nemiluje. \by \ntoše pokořila, přijme do 
svých služeb zdatné děvěe z hor. Sylvu, klerá předtím při hře na stí
nání kohouta nad \ntošem vyhrála. Posléze* se \ntoš zamiluje do 
Svlvv a ona jeho lásku opětuje. Když už spojení léto dvojice nestojí 
v cestě žárlivá žena. rozmluví \ntošovi nový sňatek jeho matka (aby 
nedával špatný příklad dělem z prvního manželství). Sylva přijme 
službu \ nemocnici. Miloš dožívá živol také v užitečné činnosti. Oba 
došli sice zadostiučinění a úctv. ale žádný z nich není šťasten.

lesnický román je plný velkých gest a tiché poezie, barvitě předvá
dí lidové obvčeje a svátky církevního roku (Štědrý den). Lidské vášně 
zde brzdí příkaz sebezapření, postavv. které se tomuto příkazu - vol
ky ncvolkv - pod vol ují. žijí užitečně pro druhé, ale s pocitem osobni 
ztrátv. První ještědský román Světlé nemá šťastné rozuzlení.

Šťastné konce dala autorka až ještědským románům dalším, po
čínaje Křížem n potoku, len už psala na objednávku pro lidovýehov- 
nou knižnici Matice lidu. kolize lásky a povinnosti v něm rozřeší 
hlavní ženská postava. I.va. ve prospěch povinnosti. Muže. který ji
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miloval, odmítne, manžela napraví a dopomůže mu dokonce 
к účasti v obecní samosprávě. Román komponovaný na pozadí le
gendy. s hrdinkou, která unese kříž rodového prokletí a promění 
sobeckého muže ve váženého občana, dosáhl velkého úspěchu.

To získalo K. Světlou, abv jako výchovný román se šťastným kon
cem napsala ještě kantůrčici, román plný lidopisného koloritu. Ti
tulní postava z románu Frantina K. Světlé vyniká rozpětím ctností 
a vášní. Tato moudrá selská žena z konce 18. století se stala dokon
ce představenou své obce. \le když zjistí, že její dávný milý patří 
к nebezpečným loupežníkům, před svatbou ho zabije. V románu 
vystupuje dvojice osob, které 11 Кrantin> sloužily, zblízka výjimeč
nou ženu pozorovaly - a přely se o hodnocení jejího jednání. Vy
pravěčem příběhu je však z oné dvojice jen muž, který I rantinu 
bezvýhradně obdivuje.

Možnosti rozvinout příběh jako spor o jisté hodnoty a hodnoce
ní. v ještědských románech jen napovězené, se zato chopila Světlá 
ve svých vesnických povídkách. Žertovně se lak stalo v humoresce 
Hubička (1871). Spor mezi ovdovělým Lukášem a jeho milou z mlá
dí. Vendulkou, se jen na povrchu točí kolem polibku. Vcndulka ne
ní umíněná, chce dostál ohledům к zemřelé. Teprve noční cesta le
sem a jednání s pašeráky ji poučí o prostupnosti veškerých hranic 
a o rclativnosli ctností. Soužití dvou zmoudřelých a mravně uzrá
lých lidí pak už nic nestojí v cestě. Podle této povídky napsala Eliš
ka Krásnohorská libreto pro B. Smetanu (opera Hubička měla pre
miéru v Prozatímním divadle roku 1876).

Jiná povídka vypravuje o tom. jak ze sňatku smluveného rodiči 
nakonec vzejde spokojené a šťastné manželství (Přiš la  do rozumu). 
Scénu z dramatu připomíná povídka Večer и koryta, sestávající jen 
z řeči dvou postav, jež krouží kolem volby ženicha a tuto volbu 
ovlivní. Některé z jmenovaných povídek vřadila Světlá do kreseb 
z Ještědí (1880). Tímto cyklem vesnických povídek se s ještědskou 
látkou víceméně loučila. Mezitím se totiž začala už věnovat psaní 
tendenčních povídek a románů, zacílených proti kariérismu v čes
kém veřejném a politickém životě (M iláček lidu srélio).

Ve vesnickém románu a povídce K. Světlá stvořila modely lid
ských postojů, vyzývající к následování i к popírání. Dosud láká
i leká její heroizace postav a idealizace prostředí, příběhy blízké 
dramatům a bájím, podání plné patosu a obřadnosti. V tom se к ní 
jako ke své první učitelce hlásili \ meziválečném období ruralisté.

Využitím etnografického materiálu v líčení lidových zvyků a oby
čejů a včleněním těchto magických momentu do lidských osudů ná



sledovala víc К. J. Hrbena než В. Němcovou. \ vkupitelská vůle je
jích hlavních ženských poslav měla své domácí předznamenání 
v novelách J. k. Tyla. / evropských tvůrců vesnického románu 
a povídkv pro Světlou asi nejvíc znamenali Ivan Sergejevič Turge- 
něv a George Sandová.

Praha K. Světlé
Ve své době bývaly nad ještědské prózy K. Světlé stavěny autorči

ny příběhy z rodné Prahy (P rvn í Češka. 1861; Zvonečková královno. 
1872). Je spojovala vypravěčka s nejnovějšími dějinami Cech, s prů
kopníky národně a občansky uvědomovaeíeh hnulí. P rvn í Češka, ne
jen názvem iipomínající na Tylova Posledního Ceclia, sledu je, jak se 
dědička nejbohatšího měšťanského rodu v poněmčené Praze s po
mocí venkovanů stala uvědomělou Češkou a matkou bojovníků na 
pražských barikádách roku 1818. Zvonečkovou královnu uzavíral 
dík velké osobnosti obrozenských Cech, Bernardu Bolzanovi.

Na takto tendenčně pojaté romány, podložené osobní znalostí 
měšťanské Prahy a rodovou pamětí, navazovaly tezové povídky pozd
ní k. Světlé. Čtenářsky nejživější podnes zůstávají některé drobnější 
pražské povídky (Černý Petříček. 1871) a hlavně práce vzpomínkové 
( Sěkolik archů z rodinné kroniky. Ještě několik archů z rodinné kro
niky, I pomínky aj.).
1.ПТ.И V i l  li \

Čech 1891: Jtikuhcc ;i kol. 1902-1)7 (IV): Olrulm 1991: Novák 1995.

7. JA N  N K IU  l)\  (1834-1891)
Větší půlku života prožil na Malé Straně v Praze, kde se narodil 

starším rodičům. Otec bvl vojenský vysloužilec, matka posluhovačka. 
Studium práv nedokončil, živil se  žurnalistikou. Začínal jako lokálkář 
v pražském časopise Tagesbote aus Böhmen, pak se naplno věnoval le- 
jetonu (v časopisech Cas a Hlas, od roku 1865 v Národních listech).

Hojně cestoval po Hvropě i po Blízkém východě. Cestopisnými fe
jetony rozšiřoval obzory svých čtenářů a pěstoval v nich nadhled 
(Obrazy z ciziny, 1872; Menší cesty, 1877). Tak si nepřímo připravo
val pochopení pro Písně kosmické.

Mezi jeho velké životní lásky náležela k. Světlá. \ni tato vdaná 
spisovatelka, ani žádná z dalších žen. o něž se ucházel před ní a po
zději. nestanuly po Nerudově boku. Za cenu staromládenecké 
samoty se spisovateli dařilo uhájit si jistou míru společenské ne- 
odvislosli. Pocitv vyděděnectví z běžného lidského štěstí (jindy zase
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Jan \crud(l 
s Idol/cm liry/lukem

žertování 11a konto vlastního staromládeneetví) prostupují dílnu to
hoto autora. Na intenzitě nabývaly, když Neruda v posledním dese
tiletí života trpěl úbytkem zdraví. Zklamání z veřejného života pak 
prožíval až jako ohrožení národní existence.

První spisy Jana Nerudy vydával po autorově smrti Ignát llerr- 
inann. Poslední kritické vydání z let 1950-1976 obsáhlo ve 39 svaz
cích zatím nejúplnější žeň autorovy publicistiky (fejetonů, kritik) 
a zahrnulo také tři knihy Nerudových dopisu. Z nich širší zájem 
opakovaně budí nevelká, ale ..románově" zajímavá korespondence 
s k. Světlou, vydávaná i samostatně.

Fejetonista
Nedlouhé vypravování, umístované na stránce novin pod čáru. se 

mělo od ostatních článků lišil látkovou pestrostí, lehkým a vtipným 
podáním, osobním postojem a tónem fejetonisty, který se snažil bu
dit důvěřivou odezvu ve čtenáři a navazovat s ním kontakt.

Fejeton jako piiblieislicko-belelristický útvar zdomáeňoval v den
ním tisku od sklonku IH. století. Když ho začal pěstoval Jan Neru
da. nadcházela právě - i třeba v sousedním Německu - zlatá doba



fejetonu. Oceňovali ho majitelé a vydavatelé novin, jimž mohl zvy
šoval náklady, protože čtenáři čekávali na ..číslo" někdy hlavně 
kvůli fejetonu. Látkové hvl fejeton bezbřehý a mohl hýl o jednom
i o mnoha tématech. Mohl v něm vládnout tón vážný, rozmarný
i ..míchaný". Mohl být kritický - „dravý” , i jen zábavný - „hravý". 
К zárukám účinku náležel mluvčí, který věděl, jak současně poučo
val i bavil, jak stát nad členářcin svým rozhledem a postojem, i jak 
se mu tónem a důvěrným vvznáníin přiblížil.

Nerudovy fejelonv udávaly tón pro „podčárníkv" v jiných čes
kých listech, měly napodobitele, našly pokračovatele. Povzbuzen 
svým úspěchem v novinách začal autor pořizovat z vybraných feje
tonů knihy (Obrazy z ciziny. 1872: Studie, krátké a kratší. 1876: 
Žerty. Iiravé i dravé. 1877). Současné proměňoval ladění nově vzni
kajících fejetonů. Zatímco у letech šedesátých dbal i na poznávací 
a společensko-krilické poslání své rubriky, postupně spojoval feje
ton spíš s dobrou a vtipnou zábavou. I kládal sem své vzpomínky 
a hravé představy, 'lato proměna se někdy vykládala slabostí stár
noucího muže. Šlo však zjevně o pozměněné fungování fejetonu, 
který přijal převážně rekreační poslání. (Obdobnou změnu zazna
menal také časově souběžný fejeton německý.)

Fejetonem si Jan Neruda získal jméno i v lěch kruzích české ve
řejnosti. které na literaturu právě nedbaly. Zde si fejetonem nepří
mo a pozvolna vychovával čtenáře pro nejnáročnější slovesné umě
ní. jaké představovaly mimo jiné jeho básně a povídky. Jejich 
dobový úspěch (s výjimkou Písn í kosmických) přešlo nebýval pro au
tora nijak povzbudivý.

Povídkář
První povídková kniha Ar<d>esky (1864) je zalidněna postavami 

z okraje pražské společnosti včetně lehkých žen a zlodějů. Předvádí 
podivíny a nešťastníky, i naivní ušlechtilce v okamžicích zklamání.
V ypravěč, člověk jim blízký, je pozorovatelem, pamětníkem, svěd
kem. jindv profesionálním zpravodajem, novinářem zaměřeným na 
denní kroniku. Rád sestavuje jednotlivé povídky z úryvku pozorová
ní. konaných třeba z okna by tu v nedlouhém čase. Z detailů takto 
zaznamenaných lze vvlušit zásadní zvraty lidských osudu.

Význam detailu stoupá, když autor polemicky navazuje na slavné 
evropské romány. Na pozadí objemných Konfesí Jeana Juetjua 
Rousseaua například Jan Neruda načrtl ironický autoportrét, jímž 
své Irabesky ukončil. V próze nazvané Krátké l.es Confessions ko
hokoliv z nynějších českých Jean-Jacquú jde o směs odvážných sebe-
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odhalení a výsměšných gest. Je na čtenáři, ahv zvažoval, eo je míně
no vážně a eo je žert spisovatele, který chce duchaplně bavit. Na 
mnoha místech této „zpovědi“  jde totiž o travestování konlcsí (zpo
vědi) jako žánru. („Až do pátého roku svého věku nepamatuji! niče
ho než jednu velkou radost a druhou velkou žalost. Prvější jsem 
měl, když jsem poprvé pásl krávu sám, a druhou, když jsem od jed
noho strýce nedostal právě tolik švestek, mnoho-li jsem chtěl.“ )

Arabesky stály svým laděním blízko Nerudovu Hřbitovnímu kvítí. 
Nebyly po právu oceněny při prvním vydání; později je zase zasti
ňovaly Povídky malostranské.

Tuto svou druhou knihu drobných próz pojal Neruda jako povíd
kový cyklus sjednocený prostorem - Malou Stranou. Danou ětvrť 
důvěrně znal z dětství a mládí (teprve po matčině smrti koncem še
desátých 1<4 se odtud odstěhoval na Staré, pak na Nové Město praž
ské). Svým položením mezi úbočím Petřína a Letně, mezi řekou 
a Hradem, nížinou a kopcem představovala Malá Strana prostor re
lativně uzavřený od okolního města, jakýsi mikrosvět. maloměsto 
uvnitř Prahy. \ maloměsto bylo právě v oblibě. Nerudovi současní
ci tam hledali rázovité české typy (A. V. Smilovský). příkladné i po
vzbudivé příběhy (A. Jirásek. 1'ilozofská historiij aj.).

Povídky malostranské ( 1878) znají „maloměstské“ zátiší prosvětle
né humorem jen v několika titulech ( I lastrman, l ’on Ryšánek a pan 
Schlegl, Svatováclavská mše. Ja li to přišlo...). Jinde autor dojem idy- 
ličnosti zpochybňuje, až se mu vysmívá. \ povídce I éčerní šplechty 
se parta veselých mladíků, к níž patří budoucí básník a inženýr, set
kává к obvy klému popovídání na povzneseném místě - na střeše do
mu l Dvou slunců. /a jarního podvečera s výhledem na pražskou 
kotlinu pod seboti a na měsíc na nebi se navzájem baví vypravová
ním kuriózních zážitků, 'len z mladíků, který určil ráz „šplechtů“ , 
ohromí svou nejnovější zkušeností své spohibesedníky: málem se 
stal ženichem a otcem nemanželského dítěte. Jeho vypravování však 
zůstává bez komentáře a bez odezvy - mladíci opouštějí své místo 
nahoře pro hlasy dívek dole. Lákavost milostných hrátek je silnější 
než všecko jakoby nad přízemnost povznesené „mužské“  rokování.

Podobné rozpětí pleném a interiéru jako Večerní šplechty má 
Ilastrm an. Doktor Kazisvět a další z Povídek malostranských. Ob
dobné je v nich také rozložení nedějovosti v první půlce příběhu, 
dějovosti v půlce druhé.

Zdání idyličnosti se zásadně popírá ve dvou povídkách rámco
vých a nejdelších, v Týdnu v lichém domě a ve l'igurkéicli. Dějištěm 
v obou je činžovní dům, který se zdá být „tichý“ . Ale soužití nájem-



nfku a pánů domácích jc plné napětí a změn. \ Týdnu v tichém do
mě sc kříží a splétají zájmy bohatých a chudých, vdavckehlivých 
a svobodných, zaměstnavatelů a zaměstnanců, spisovatele a těch, 
o nichž mladý autor píše. které provokuji' a oslovuje. \ krátké Ihů- 
tě jediného týdne proběhl v té první z Povídek malostranských po
hřeb i svatba a několikeré námluvy, výpověď ze zaměstnání a výhra 
y loterii: ti nejponíženější byli povýšeni a naopak.

Ve Figurkách je dům s vyhlídkou na Petřín, kde se usazuje kan
didát advokacic Krumlovský ve snaze soustředit se na studium a co 
nejdřív dokončit práva, pozorován domýšlivým naivkou, který si ve
de zápisky. Jakkoli se tento kandidát advokacic holedbá svou zra
lostí, nevidí do skrytých záměrů lidí (kd\ž kupříkladu paní bytná 
opakovaně uléhá na jeho lůžko, netuší, že se mu nabízí). Opakova
né výroky a gesta postav se v takto povrchním nazírání jeví jako 
groteskní až nesnesitelné stereotypy. Malý a do sehe uzavřený svět 
domu pod Petřínem se naivnímu pozorovateli jeví jako svět loutek 
a odpudivých „figurek1“, strnulin. Jako cizinec očekávající idylu 
pan advokátní koncipient Krumlovsky na Malou Stranu přišel, jako 
popuzený a nepřátelský cizinec odtud prchá.

Technika zápisků ovšem umožňuje čtenáři, aby mínění pana 
Krumlovského od počátku až do konce nepřijímal za své. Sebejistý 
kandidát advokacic je naivní: soudí, aniž by rozuměl motivům lid
ského jednání. - Rozpětí mezi tím. jak vidí selte samu postava, 
a jak ji nahlíží čtenář, pro celý cvklus charakteristické, ve Figur
kách dosáhlo vrcholu.

Z drobných próz v Povídkách malostranských postupně upoutává 
ve 20. století pozornost povídka nejkratší, Г  Tří lilií. V prostoru 
zvenčí určovaném letní bouřkou, zevnitř nedělním tancem v obyčej
né hospůdce při hradbách Strahovského kláštera prožije muž ne
odolatelné vábení к neznámé dívce. I když se pak mimoděk doví. že 
„krásnooká" přichází od matky, jež právě zemřela, povolnosti děv
četi' navzdory jistému morálnímu nastražení využije. Vypravování 
\ první osobě vtiskuje povídce I T ří lilií dojem autobiografičnosti. 
Kolize smrti a života, mravního hodnocení a erotické vášně tím pro 
Nerudovo okolí nabývala na vyzývavosti; v časovém odstupu svět Po
vídek malostranských a jejich autora zdůvěrňuje.

S výjimkou Týdne v lichém domě. vyprávěném „neosobně", a hi- 
gurek stavěných jako mozaika zápisků hlavní postavy mají Povídky 
malostranské vypravěče v první osobě, len к prostředí, jež předsta
vuje. patří i nepatří. Všecko tu důvěrně zná od dětství - ale všecko 
se jinak jeví dětské upomínce a jinak zraku zralého muže ostražité-
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inu vůči všemu „malému“ . Tento přinejmenším <I\ojí zorný úhel 
vypravěče všecko v Povídkách malostramkvch relativizuje: dožaduje 
se přemýšlivého čtení.

Po litiky malostranské se za Nerudova života dočkaly pouze jedné 
reedice (1885). Ale již králce nato je spisovatelé od Ignáta llerrman- 
na přes \ iléma Mrštíka к Jiřímu Karáskovi ze Lvovie a Karlu Matěji 
Čapku Chodovi chápali jako své předznamenání a nedostižný vzor. 
Povídkář Neruda bývá porovnáván s povídkářem Cuv de Maupassan- 
tem a s Vntonem Pavlovičem Čechovem: přisuzuje se mu podobná, 
přitom časově ranější úloha v přehodnocování románu v útvary 
drobnější, významově kondenzované, při nové práci s detailem, kte
rý nabývá symbolické platnosti (bílá lilie, symbol neposkvrněnosti, 
figuruje v uvedené povídce v názvu hospody; vábení к ..hříchu" 
v ose příběhu se představě neposkvrněnosti přímo vysmívá).

\ dvacátém století *e Povídky malostranské doěkalv mnoha pře
kladu: patří к nejuznávanějším dílům české klasické prózy.

Básník
Mezi svými vrstevníky \ . Málkem. Ilevdukem a R. Maverem se 

Neruda vyjímal jako hořký ironik a skeptik. Jeho prvotina llřhitov-

\m ulúr vzliiiz 
Innč llolinotv



n í k v ílí objevovala městskou ulici s pohřebním průvodem, nevese
lou scenerii pražského hřbitova a duši osamělee. jenž nahlíží pod 
povrch věcí a všecko ..svaté" věelně lásky. poezie, rozumu i citu 
zbavuje svatozáře. Fascinován prudkým tokem času, zmaru a změn 
ironizují* lyrický mluvčí v Hřbitovním kvítí i sebe sama. že se takv 
přizpůsobí:

Neplač, neplač, brachu, nenaříkej, 
že je záhad v světě к znavení, 
jenom pít a jíst se pilně zvvkej,
\ hrobě času dost pak к strávení.

Hrob a hřbitox patřil) mezi časté motiw poezie sentimentální, 
tam ovšem \ elegiekv tklivém osvětlení, jako místo vděčného vzpo
mínání na milé bytosti, které* už kryje zem (Crayovu Hleßii no hrob
kách vcskýcli přeložil z angličtiny Josef Jungmann). Děkovná zasta
vení u hrobů v pohnutých chvílích života se vvskvtují \ českých 
povídkách a románech ještě na konci 19. století. Hřbitovní kvítí te
dy napadalo silnou konvenci. \ vsmívalo se bláznům, kteří chrání li
teraturu před poskvrněním vášní, před během všedního života. 
Těmto pěstitelům čistoty vytýkal Neruda sterilitu. Vysmíval se jim:

Bravo, páni literáti, 
dejte pozor na ženské, 
byť i písemnictví pošlo - 

jen když bude panenské!

Opovážlivá prvotina neznámého rouhavce byla přijata se soukro
mými pošklebky a mrazivým tichem v tisku. Jako svůj program při
jali Hřbitovní kvítí mladí adepti básnictví, kteří se ovšem vlastní po
zice \ literárním světě domáhali až teprve od let sedmdesátých 
(J. Arbes, J. \ rchlický. \. Jirásek. Stašek a další). Chystaný alma
nach na počest Nerudova debutu sice neuskutečnili, ale rané 
okouzlení Hřbitovním kvítím  nadlouho spolu určovalo jejich umě
leckou orientaci a celoživotně \ nich zakotvilo úctu к Nerudovi.

Skeptiek\ uvažujícím městským člověkem zůstává také básnický 
subjekt Nerudových Knih veršů ( líiř)7). Vie již tu nezní jen trpký 
výsměch osamělee. Objevuje se také tichá zpověd (v cyklu Otci. lu
ně) a vroucí vvznání (\ cyklu Matičce). Ke slovu se dostává občan
ská rozvaha a výzva. Celá jedna část sbírky sestává z epickýeh básní.
V baladách tu Neruda přehodnocuje žánr. který před jeho niladý-

287
DÉDItrVI MAJI 
V NÁPORECH 
VSEDN0S1I



288
ČESKA 

LITTRAIURA 
OD ROMANTISMU 
DO SYMBOLISMU

ma očima к svrchovaným účinkům dovedl k. J. Krben. V baladic
kém příběhu oslabuje moc přírodních sil a iracionality, motivy my
tologické nahrazuje pohnutkami sociálně a existenciálně psycholo
gickými. Sociální balada se oproti mytologické zdá všední, až 
přízemní; to ozřejmuje Nerudova balada Mulini, smělá parafráze 
Erbenova l odníku, už vstupním dvojverším:

Pod vodou měl ji sedm let
a měla s ním dvě děti

Nečekané povzbuzení získal básník Neruda, ve svém generačním 
okolí zastiňovaný autory zpěvnějšími, uprostřed sedmdesátých let. 
Tehdy umlkl \. llálek. a současně začali prvními knížkami oslňovat 
básníci z mladšího pokolení: J. Vrchlický, S. Cech. J. Zeyer, .1. \ . Slá
dek. Jejich díla Neruda doporučoval chápavými recenzemi a oni své
mu předchůdci opláceli neformální úctou. Jako básník se к nim při
bližoval v řečnickém patosu a v užití alegorie; přitom zvroucněle 
„písňovou" konfesí, humorem i úvahou plnou zámlk zůstávat svým. 
Plodnost setkání s mládím sc projevila v trojici sbírek ( l ’isnê kosmic
ké, 1878; Ba lad y  a romance, 1883; Prostě motivy. 1881).

Písně kosmické podnes udivují tím, co všecko Neruda poznal a po
chopil z astronomie, byt radost z dobývání kosmu už dávno není ne- 
zkalená. Důvěru ve vědecké poznání, jímž člověk prostřednictvím 
techniky ovládá svět, šířily mimo jiné romány Julese Věrna, jejichž po
hotové překlady do češtiny vítal i Jan Neruda. Pro reflexivního lyrika 
jeho typu sc ovšem šance člověka v lidstvu, na Zemi a ve vesmíru jevi
la problematičtěji, jak čteme v Písních kosmických. Jednak se tu počí
talo s konečností - člověka i hvězd a Země, jednak samo poznání 
a ovládání pro Nerudu nezakládalo ještě štěstí ani zdar. Možnosti člo
věka (i národa a lidstva) se v Písních kosmických podmiňují mravními 
kvalitami: aby se nechoval jako „žába v kaluži“ , přízemně a cgoceu- 
trieky („žabí perspektivy“ se týká bajka uprostřed sbírky), ale s vědou
cím nadhledem. Bez méněcennosti, ale také bez velikášské pýchy.

V první části Písn í kosmických dodává člověku stojícímu tváří 
v tvář hvězdnému nebi kuráž polidšfování vesmírného dění. Děje 
se tak pomocí antropomorfizacc. přirovnání a humoru:

Měsíček, pěkný mládenec, 
s jemně zářící lící. 
oblétá Zemi panenku 
jak holub holubici.



Do lakto polidštěného vesmíru promítá mluvčí i touhu básníka 
po nesmrtelnosti, když Měsíček, „mrtw muž“ , svítí lidem i poe
tům. je nasnadě přát si:

Chtěl bych, až jednou dokonám - 
odpust te hvězdné touze - 
jak Měsíc svítil lidstvu dál- 
tak dlouze - ach tak dlouze!

Ve druhé polovině sbírky se mezi subjekty, účastnými v pohybu lid
stva i všehomíra, objev uje také národ. Je povzbuzován к odvaze а к ráz
nému jednání; připomínají se inu „malé hvězdičky“ v kosmu, „kol 
nichž se velké točí". Současně v Písních kosmických sílí vědomí o zmar
něných počinech a láskách, o ubitých myšlenkách, jež provázejí všecko 
lidské. V to pak verš. který jinde připomíná dávnou vesnickou píseň, 
ustupuje složitější řeči a strofě, jež si vynucuje pomalejší čtení.

Písně kosmické znamenaly první úspěch Nerudy básníka (zastíni
ly i souběžně vydané Povídky malostranské). Dočkaly se dalšího vy
dání po čtrnácti dnech a hned se překládaly do němčiny, ale básní
ci dalších pokolení (počínaje už devadesátými lety) začali jejich 
optimistické ladění zpochybňovat.

Ostatně již sám Neruda se na úděl člověka v řádu pří rod \ podíval 
hned v následující sbírce opačně. Skromněji a pokorně, s omezením 
rétorických gest a zesílením zámlky. \ Prostých motivech se nahlíží 
jednotlivý lidský úděl v proměnách čtyř ročních dob od jara do zi
my. Lyrický hrdina zde má rysy autobiografické. Je to osamělý měst
ský člověk, stárnoucí muž; zápasí s příznaky stáří a nemoci, ožívá 
v něm naděje v rodinné štěstí a vzdává sejí, smiřuje se s perspekti
vou vlastní smrti. Prostory městského parku, ulice a skromného po
koje tu zaměňuje volná krajina s letní bouřkou a s Boubínem na ob
zoru jenom ve chvílích letního uvolnění. Pomíjivost jedincova žití je 
v Prostých motivech - od Máchy poprvé takto zásadně - pojata jako 
úděl, jejž člověk sdílí se vším živým v přírodě. \ jako výzva umět 
každou situaci žít s nadhledem (a s humorem). Jako šance vzdorovat 
limitům bytí dílem, jež má naději tvůrce přežít.

V mladém zaujetí pro moderní pokrok, pro občanskou společnost 
založenou na rovnosti, volnosti a bratrství odmítal kdysi Jan Neruda 
zaměření poezie na národ - zdál se mu činitelem ohraničujícím. Tvá
ří v tvář unifikujícím účinkům velkovýroby, pokračujícím snahám
o národní emancipaci a zesilujícím se tlakům nacionální výbojnosti 
ve světě však velký básník svůj postoj к národu postupně přehodnotil.
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Má mysl letí zpět ku mládí době svaté, 
kdy ideálů strom byl bujným kvělein bílý: 
já věřil, každý národ s svobodou že myslí stejně, 
kdo zpívá hlasně к ní. že zpívá к ní i tejně, 
že celé lidstvo к jednomu již kráčí eíli 
a dávno srdcem к bratrství se shodlo.
Kj - cítím podnes, jak to v prsou bodlo, 
a řítím  podři es kamenitou tíži bolu. 
když poprv vítr skutečnosti ledně 
ve větvích za hvizd svoje sloky bodné 
a květy prchaly jak žhavé slz\ dolů!

Pochopil národ jako ..přirozenou" pospolitost lidí. propojenou 
tradicemi, dějinnou pamětí a ideou i způsoby žití a jednání. Nebyl 
v tom žádný úzkoprsý nacionalismus, jak dokazuje Nerudova poe
zie z osmdesátých let.

Některé z osmnácti lyricko-epiekvch básní \ cyklu Balady a ro
mance jsou ohlédnutím к lidové paměti a jí uchovávaným příběhům 
z národních dějin (Romance o Karlu I I .. Balada o duši Karla Borov-

Obálka 
\muliných 

linliul и romanci
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ského. Romance o jaře 1818. Balada česká, lia lada o polce, Romance
o děrném jezeře). Další skupina básní představuje zdůvěrňující para
fráze biblických motivů (Balada pašijová. Romance štědrovečerní. 
Balada tříkrálová. Balada o svatbě v Kanaán). Třetí tematický okruh 
Balad a romancí sc týká soudobého světa s jeho zápasy politickými, 
s vášní pro bohatství (Romance italská. Romance helf'olandskà), se 
starostmi a strastmi věčnými (Balada horská, lUdada dětská. Balada 
zimní. Balada stará - stará!. Balada májová. Balada rajská). Básně 
tohoto třetího okruhu jsou rozestaveny Ve sbírce tak. že čtyři tvoří je
jí střed, po dvou pak zpestřují první a poslední část cyklu.

Rozdíly mezi ..rozmarností" romance a „vážností“  balady Neruda 
respektuje jen zčásti. Dává lak najevo prostupnost veselého a vážné
ho. zvraty ..jasného" \ „temné" \ životě a naopak. Kupříkladu Ro
mance helpolamlská celým svým spádem - rytmem, rýmem, strofou
- charakterizuje Johna jako muže rázného konání; ale pointa vrhne 
na jeho spěch světlo ironické. \ Baladě o svatbě v Kanaán se s roz
marností a humorem předvádí veselá svatba (jako by šlo o veselku 
na české vsi). Ale Kristus, oslavovaný za to. že proměnil vodu ve ví
no, a s ním přítomná jeho matka, zareagují ve chvíli tísně tak, že je 
v tom cítit strast každého osamělee včetně básníka (dokáže konat zá
zraky. ale z obyčejného lidského štěstí zůstává vyloučen).

Balady a romance se pěstoval) po celou první polovinu 19. stole
tí a májové i se přičinili o významnou aktualizaci těchto žánrových 
forem. Pozdní Neruda pak uvedl baladu do těsné blízkosti roman
ce. pochmurné propojil s rozmarným, obecně lidské, evropské 
a křesťanské s tradičně českým. Takto svými Baladam i a romance
mi přiblížil žánr probuzený romantiky к prahu moderní poezie. 
Částečné výhrady katolické kritiky к Nerudovu „rouhačství" (při 
Romanci štědrovečerní aj.) nezabránil) ranému ocenění Balad  a ro
mancí jako díla porovnatelného s hudbou B. Smetany.

Složitější byla Nerudova lyrická reakce na přítomnost Čech. Ta se 
jevila autorovi čím dál rozháranější, až bezvýchodná. Bohužel i je
mu samémii ubývalo sebedůvěry. Tak se stalo, že dvě knihy básní, 
které Neruda chystal koncem let osmdesátých, vyšly až posmrtně.

Zpěvy páteční z básníkovy pozůstalosti vydal Ignát Herrmann ve 
spolupráci s ,|. Vrchlickým (1890). Ten stanovil, aby celek rámcova
ly dvě Nerudovy básně příležitostné, 1 loje barva červená a bílá 
a Jen dál! První napsal Neruda к havlíčkovské slavnosti, druhou 
к jubileu Národních listu, „prostě, jasně, každému čtenáři přístup
ně'1, jak se vyjádřil, jako výzvu neklesat na mysli, pokračovat v zá
pase „za volnost lidskou - v nás kdys rozekvětla!
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Jestli I)' Neruda tyto básně vůbec vydal knižně, navíc v lak citli
vých místech sbírky, není jisté. Zpěvům pátečním, vydaným z pozů
stalosti. ovšem dodávají lalo čísla na povzbudivosti. К podobnému 
účinu míří také pořadí básní uvnitř sbírky. Její první půli složili vy
davatelé 7. básní plných hořkosti až beznaděje nad stavem národa 
a nad jeho vyhlídkami (Matka sedm i bolestná. Глее liomo. I zemi 
Isalicliu). \ následující části - po ironické Ukolébavce vánoční, kte
rá se týká oběti Kristovy, vždy znovu lidstvem promarňované. lyric
ky hrdina ujišťuje krajní oddaností národ a vlast (Zn srdcem!. Lás- 
kn): pokládá (.'celty i navzdory současné „poušti* za „lví říši*'.

I spořádání Zpěvů pátečních takto prozrazuje ruku J. \ rehlické- 
ho. Nicméně díky jemu а I. Ilerrmannovi se sbírka stačila včas včle
nit do Nerudova odkazu. Generace let devadesátých, zásadně nedů
věřivá к vlasteneckému básnění, přivítala Zpěvy páteční s obdivem 
к jejich „sporé, slehlé, zjizvené poezii" (Salda), jako čin blízký je
jich vlastnímu snažení.

Ilorší úděl měla další sbírka, kterou Neruda chystal ze svých 
drobných básní s názvem Kniha epigramů. Váhal s jejím uveřejně
ním. a přišla smrt. 'Puto sedmou básnickou knihu z rukopisů re
konstruoval až v kritickém vydání Nerudových básní Felix Vodička. 
\ této podobě vyšla pouze jedenkrát (J. Neruda, Hásně 2. Praha 
1956). Oproti hymniekvm Zpěvům pátečním  je Kniha epigramu ci
vilní. Lyrický mluvčí v ní si vede jako skeptický glosátor vlastní ces
ty a lidského bytí vůbec - i jako jízlivý soudce českých poměrů. Ne
ruda. vždycky Úsporný ve výrazu a bohatý v nápovědi, tu dosáhl 
maxima zkratky, vystřídal všecky tóny od nejvážnějšího po ironický, 
sebeironieký a pamfletický. Kniha epigramů předznamenávala iro
nii a sarkasmus J. S. Vlaehara a V. Dýka. Bohužel si tuto nerudov- 
skou iniciativu nepružilo písemnictví naplno. Ze sedmé sbírky si 
autor sám i editoři jeho díla vydávali jen hrsti epigramů, ne knihu 
jako celek. Nerudova tvůrčí cesta věru nekončila triumfy, ale vnitř
ním znejistěním autora, který se v české veřejnosti těšil úctě snad 
bezvýhradné.
U T K H  \TI  R \

Krejčí 1902; Novák 1920: 1’olák 1942. 1917; Novotný 1951-56; llaman 
1968: Vodička 1969: Jirát 1978: Křivánek 1991: Otruba 1994: Králík 1995: 
lliiiisenblas 1996: Stich 1996.



3. K A P IT O L A
Novoromantikové kolem 
Ruchu, Lumíru, Květů

Spisovatelé narození zhruba mezi rokem 1840 až IBS.'i se v čes- 
kém literárním dějepise označují jako ruehovei a lumírovei. Vesměs 
začínali v almanaších kolem roku 1870. Nejpamátnějším se stal al
manach Ruch. vvdanv к slavnosti položení základního kamene pro 
Národní divadlo v roce I8 ()8 . Národně manilestaění ráz léto příle
žitosti i politická perzekuce, jíž bvl i organizátoři almanachu v čele 
s. .). \. Sládkem ohroženi, se promítla do charakteristiky ruchovcu. 
Připisuje se jim tíhnutí к domácí látce (а к národním dějinám), od
hodlání sloužit básnickým dílem občansky a národně emancipaě- 
níin snahám, nechápaným ovšem nijak úzkoprsé. Xutoři této orien
tace neměli až do dohv. než S. Čech obnovil Květy (1879-1899), 
к dispozici svůj časopis.

V tomto ohledu na tom byli lip spisovatelé, kteří připisovali umě
ní moc odpoutávat člověka od všedních starostí, spojovat jeho ducha 
a představivost s ideály humanity a krásv. s lidstvem. Říkalo se tomu 
světoobčanství či (s hanlivým odstínem) kosmopolitismus. Tito auto
ři našli svůj časopis v Lumíru (obnovil ho již roku 1873 Jan Neru
da). zvláště kdvž ho v letech 1877 až 1898 vydával.). N. Sládek.

Ruehovei a lumírovei nebyly dvě od sebe oddělené a na sobe nevra
živé skupinv spisovatelů. I vedenými slovy označujeme dvojí zaměře
ní. jež se jen občas vyhrocovalo polemicky. \ zásadě se však doplňova
lo a navzájem obohacovalo. Soužití kontrastních tendencí zosobňuje 
.). \. Sládek: jako redaktor Lumíru poskytoval platformu ,. lu mí rov
cům". Blízký jim bvl jako překladatel americké literatury (Bret Marta. 
Longfellowa) a Shakespeara. Vvšak svou původní poezií byl snad „nej- 
národnějším” básníkem ve svém pokolení. \e snaze vychovávat čtená
ře pro moderní poezii tvořil poezii pro děti prostou didaktizování.

I. UMĚNÍ PRO I MĚNÍ?
Ruchovsko-ltimírovský proud nastolil požadavek národní repre

zentativnosti. podložené tvárnou vynalézavostí a pestrostí forem, ji
miž disponovala literatura světa. Nešlo už. jako dosud, jen o literatu-
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rn národně příznačnou, výmluvnou a národem čtenou. Tak soudil 
estetik Josef Durdík ( 1837—1902), v rstevník májovou, ale v kritice již 
průkopník lumírovskélio kultu formy (1 ’šeobecná estetika. 1875: 
Poetika jakožto estetika uměni básnického. 1881). Viděl poslání lite
ratury v tom, aby podávala důkaz o umělecké vyspělosti Cechů 
a o jejich vytříbeném vkusu. Nesouhlasil s „fejetonistiekou“  kritikou 
májovcň, založenou na dobrém postřehu a vtipné pointě. Jeho ideá
lem lnla kritika objektivní s důsledně argumentovanými soudv.

Knižní výběr ze svých literárních posudků české produkce vydal 
hned v čase lumírovskýeh debutů (K ritika , 1874). Takto umocnil 
svůj vliv na prosazování nové estetické normv. jež nadřazovala vytří
benou formu a uhlazenou řeč obsahu, vyznávala nadčasově platné 
vzory krásy a úlohy umění.

Co zazlíval poezii májovců, vyložil Durdík kupříkladu v kritice 
Málkovy sbírky I přírodě. J í  vytkl, že mísí umělost s triviálností, že 
má chudé rýmy a nezdůvodněné nepravidelnosti v rvtmu. Málkova 
řeč mu hvla zajímavá svou bezprostředností, ale bohužel málo 
„ uhlazená" a „lepá“ , nc-li přímo nevkusná. Pedanticky rozepsal vý
hrady к Málkovým obrazným pojmenováním. Začátek básně „Vy
běhla bříza běličká/ jak zo stáda ta kozička“ sc mu zdál až příliš 
smělý, ne-li přímo absuřdní:,.Mně se zdá. že běhající bříza jest 
obrat nepodařený, poněvadž běhající strom vůbec jest něco příliš 
absurdního a proti přírodního.1' O této kritice proběhla vzrušená 
debata v Umělecké besedě za Málkovy účasti. Zde prv nakonec Dur
dík před obránci Málka ustoupil. Uveřejněním kritiky v knize však 
tomuto svému mínění dodal nové autoritativ riosti.

Zájmem o formu, myšlenkou, že hlavně osobité a dokonalé ztvár
nění odlišuje slovesné umění od žurnalistiky, či od běžné mluvy, se 
Josef Durdík stal domácím průkopníkem formálně pojaté estetiky.

Toto pojetí umění šířil i jako univerzitní profesor estetiky, jehož 
přednášky si povinně zapisovali na pražské filozofické fakultě ne
jen filologové.

2. U M Ě N Í P R O  N Á R O D ?
Kliška Krásnohorská (1847-1926), druhá velká kritická osobnost 

ruchovsko-lumírovského proudu, neuznávala za národně reprezen
tativní. co bv nedbalo domácích tradic, látek a jim navyklých čtená
řů. Z těchto pozic odmítla almanach Máj. který vydali 1878 mladší 
následovníci (epigoni) Vrchlického. Vytkla jim, že si oblíbili „černou 
draperii pesimismu“ , „antickou smyslnost“ , „zbořené trůny bohů“ .
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Eliška krásnoliorská Utuhli list časopisu Ženské listy
(fotografie z roku 1865) z roku 11175

Zo opakuji ..všeobecné apostrofy 11a svobodu a lidstvo bez určité, 
případné dû ráznosti". Vrchlickému zase měla za zlé. žc „slovanskou 
zpěvnost" nahradil „rétorikou" po způsobu francouzském.

Srážka sc jako obyčejně promítla také do sporu o „zděděné tvary 
poezie prostonárodní". Vrchlický je odmítal. Prohlašoval: .....raději 
odpustíme trochu výstřednosti, raději trochu toho cizího vlivu, ale 
chceme, abv báseň námi hnula... Chceme od básně přísné určení 
individuality, hluboký a pravdivý cit. moderní stanovisko, dokona
lou formu...“

Spor o almanach Máj z roku 1878 sc brzy rozrostl v hádky mezi 
Osvětou a Lumírem.

Lumíry ten čas tlumočil vzpouru básníků proti politikům. Heslo 
umění pro umění, jež lumírovei zvedli 11a svůj štít. nebylo výrazem 
jejich netečnosti к národu. Nadřazovalo však umění jakékoli účelo
vosti. vládnoucí v životní praxi a ve veřejném životě. Vzdalovalo spi
sovatele od politiků. Kariérismus těchto „vlastenců" a jejich nezá
jem o kulturu a o umění Lumír opakovaně pranýřoval, 'lim se 
stával předchůdcem České moderny.

Naproti tomu zaměření Osvěty určovali Ferdinand Schulz, Vác
lav Vlček, lidé blízcí i osobně Juliu Grégrovi, vůdci mladočeske 
strany. Snažili sc tlumit nespokojenost sc stavem veřejných věcí 
v Čechách. Literární publicistikou na stránkách Osvěty a svou be-
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ELIŠKA KRASNOHORSKA-PECHOVA.
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doktorátu 
ш1<‘1пп'1ш 
Elišce
kriisnoliorské 
jako první ženě

letrií naopak vyvolávali dojem, že všechno české je hodnotné. Vol
hou postav a konstrukcí příběhů chtěli budit důvěru \ české 
ušlechtile«' mezi boháči, statkáři a šlechtici. I kazovali je jako přáte
le a mecenáše básníků. \ odporu proti Zolovi a jím reprezentovan«*- 
mu naturalismu hájili tzv. ideální realismus. Rozuměli jím výchovu 
к národním, vlasteneckým a občanským ctnostem prostřednictvím 
věrohodných obrazů českého světa (o realismu viz zd«' s. 363-382). 
Hoje mezi Osvětou a Lumírem záhy poutiohly. Snad к tomu zčásti 
přispěla i výzva Jana Nerndv. ať jenom výsledky tvůrčí práce rozho
dují, kdo z diskutujících vidí dál a umí víc než ten druhý. České pí
semnictví že jinak potřebuje každý talent jakéhokoli zaměření.

К praktickému přemostění průrvy, která se ve sporech otevřela 
mezi Osvětou a Lumírem, přispěl Svatopluk Cech tím. že obnovil 
roku 1879 - po Tylovi a Ilálkovi - Květy. Tento «'asopis pak do kon
ce století vedl jako tribunu spisovatelů, kteří nechtěli nebo nemohli 
ani do Osvěty, ani do Lumíru - třeba jen proto, že mířili jinam než 
obě ta křídla a chtěli s<> pohybovat na půdě neutrálnější a pro sehe 
voln«‘jší.

Tak nastalo další dělení rolí a rozlišování pozic v generaci, jejíž 
členové к sobě měli za mlada velmi blízko (pojily je rané almanachy 
aj.). Ale další vývoj poměrů a vlastní literární práce je navzájem 
vzdalovaly. Květy se staly tichým spolupracovníkem Sládkova Lumí
ru. Vedle Světozoru (o něm zde s. 364) podchycovaly kupříkladu ta
lenty. které se pouštěly nerudovskou stopou za moderním realis
mem v krásné próze. Tito autoři bývali nepřijatelní jak v Lumíru, 
lak i v Osvětě (mladému Karlu Václavu Kaisovi otiskoval S. Cech



\ Květech povídky, jez \ Íček za Osvětu odmítl jako příliš drsné; Kvé- 
tv - vedli1 Lumíru - přijaly J. K. Slejhara. Osvětou odmítnutého).

Lumírovei se octli ve zcela nové situaci, když je začali kritizovat 
jejich dědicové z generace let devadesátých. Tehdy zintenzivnil svou 
literární publicistiku, pěstovanou už dřív. J. Vrchlický. \a konci 
století z ní vydal několik knižních výborů (Studie <i podobizny, 
1892; O knihách a lidech. 1899; Devět kapitol o novějším románu 
francouzském. 1900). / domácích klasiku se tenkrát \ rchliekv při
hlásil nejen к Nerudovi а к Erbenovi, ale též к Celakovskému a Kol- 
lárovi. Ve francouzském románu rozpoznal návaznost Emila Zolv 
na Viktora Huga i nové kvality. Poukázal na realismus poetický 
(1’aiil Bourgct. Mphons Daudet). Jako reakci na naturalismus uví
tal exotismus (Pierre Loti).

Tváří v tvář kritice let devadesátých, která uměla být stejně tvrdá 
к himírovcům jako ke škole národní. Eliška Krásnohorská ted přija
la Jaroslava \ rchliekého i Julia Zeyera do náruče národní literatury.
l i  t i :  и \ t i и \

Chalupny 1916: Novák. M. 1941; Jeřábek l<><>(): Novák l<W>.

3. T Ř I V L N Y  \ J E J I C H  P O D N Ě T ’»
Buchovsko-lumírovské pokolení zasahovalo do českého písemni

ctví jedno půlstoletí, od sedmdesátých let po první světovou válku. 
Vyznačoval je smvsl pro historismus, pro prohlubující se duchovní 
krizi, jíž se snažili čelit, pro nevšední osobnost zvažující své šance 
v celku světa. Navazovali na romantismus z počátku století a přitom 
přijímali podněty slohů časově bližších - realismu, dekadence, sym
bolismu a dalších. Proto o nich mluvíme jako o novoromanticích.

Práce příslušných autorů se rozvíjela v prostředí plném změn 
а к těmto změnám - nejen ve sféře umění - činně přispívala. Jsou 
v ní patrné tři vlny.

\ lna nejranější navazovala na pocity nadějí i rozčarování, jež mě
ly vícero zdrojů. \ Cechách se rozvinulo velké státoprávní opoziční 
hnutí proti Vídni (1868-1871), jež vládní perzekuce postupně roz
ložila a zlomila. Zklamání z domácí politické scény zesílila porážka 
Francie v prusko-lraneouzské válce. Navíc první celosvětová hospo
dářská krize v roce 1873 upozorňovala na záporné důsledky prů
myslové revoluce. Byla otřesena víra v pokrok.

Na zmíněnou atmosféru reagovala bezprostředně mladá poezie. 
Dělo se tak у almanaších (Buch. 1868: Vlmaiiach českého student
stva. 1869; \ncinonkv, básně omladiny jižních (.ech, 1871). Ze za-
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("aterniku. kteří \ třeli chvílích dospěli к shírce. Ladislav Qnis lyri
kou nepronikl (Z nicliu. 1872). kdežto Václav Šolc sc Prvosenkami 
(1868. doplněné vyd. 1872) vepsal do literární paměti jako výrazný 
básník mezigenerační, živá spojnice mezi poezií májovskou a ru- 
cliovsko-luinírovskou.

Zprostředkovaně se prožitek vzrušujícího úsilí poznamenaného 
zmarem promítl do díla dvou prozaiků: Václava Beneše Třebízského 
(1818-1881) a Jakuba Arbesa (1810-1914). První vynikl v historic
ké povídce, druhý jako tvůrce romaneta. První bvl svým povoláním 
katolický kněz. druhý liberální novinář.

(lo při vší rozdílnosti látek jejich prózv sbližuje, je zalíbení 
\ symbolech, \ postavách jednajících \ přetlaku vášní a velkých gest 
a také vypravěč osobně zaujatý pro to. co podává a s citovou účastí 
komentuje. Třcbízský se stával oblíbenou četbou ..národa" a vvvo- 
lával čtenářské ztotožnění. Naproti tomu Arbesovo romaneto oslo
vovalo čtenáře intelektuálního, vyžadovalo aktivní orientaci vníma- 
tcle v důmyslné stavbě a ve významovém napětí textu.

Druhá vlna byla ve znamení poezie. \erši. řeči vázané, přisuzovali 
jeho odvážní pěstitelé schopnost mluvit o velkém, celkovém a zásad
ním. co povznáší i znepokojuje a co stmelujc duchovní elitu v jejím 
snažení pěstovat jiné hodnoty než utilitární. Naproti tomu krásné 
próze se přiznávala schopnost bavil a vychovávat, upoutávat širší 
publikum. (Sládek si pro Lumír předcházel prozaikv. jejichž čtenář
skou oblibou si byl jist; patřil к nim J. Zeyer. I . Ileriles i \. Jirásek.)
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Rukopis Inclura Beneše Třebízského
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Verš jako řeč „vvsokého“  umění pěstovali J. Vrchlicky, S. Cech, 
J. Zeyer i J. V. Sládek, víiděí básníci ruehovsko-lumírovského poko
lení. 1’oěílali s tím. že verš je již svým uspořádáním s to slovesný vý
tvor odpoutávat od běžného dorozumívání. To jim vyhovovalo, pro
tože básnictví chápali jako protiváhu všedního dne a hovorové řeči.
I když se obraceli zádv к politice а к politikaření, měli v oblibě řeč 
poučenou na rétorice. Jenom zčásti psali do novin, orgánu politic
kých stran. Svůj publicistický dialog s veřejností vedli raději pomo
cí časopisu (Lumíru. Květů).

Základní znaky ruolmvsko-ltimírovské poezie
Vládne v ní řečnický patos. Jemu slouží věta plná opisnosti, slo- 

vosledných inverzí a poetismů. Vzývání ideálů a jistot staví vedl«* 
úvah. jež nahlíží situaci soudobého člověka tváří v tvář národu, lid
stvu. dějinám, civilizaci jako krajně problematickou.

Básnický mluvčí je věštcem, karatelem (S. Cech), vy\olencem lás- 
k\ i j«>jí obětí (J. \rchlický). meditujícím poutníkem mezi výtvory 
vzdálených kultur a jejich chápavým vykladačem (J. Vrchlický, 
J. Zever). Vzácně domáckým člověkem a lyrikem verlainovské ..pís
ně beze slov" (J. \ . Sládek).

\e snaze podněcovat v soudobém člověku potřebu činu píší básníci 
veršovanou «*piku. Obnovují epos. který bvl od renesance nahrazován 
prozaickým románem. - Julius Zeyer vynikl modernizující parafrází
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dávné epiky. Jednou byly jeho východiskem české pověsti (I vseli rad), 
jindy starofraneouzské hrdinské písně (Karolinská epopeja). J. Vrch
lický (ve stopách Legendy věků \ . I luga) si předsevzal vyslovit se к šan
cím člověka v dějinném a existenciálním univerzu. Shledal ovšem, že 
к tomu potřebuje množství příběhů, propojovaných lyrickou úvahou 
a meditací. Celek, postupně doplňovaný, nazval Zlomky epopeje.

Nejslavnější výtvory klasického eposu se staly předmětem překla
datelské péče. J. Vrchlický přeložil mimo jiné Dantovu liožskou ko
medii. J. V . Sládek uvedl do češtiny indiánský epos Píseň o llia va íě  
(1872, přepracováno 1909) amerického básníka II. \V. Longfelloyva. 
Josef Holeček se od mládí věnoval překladům bulharské a jihoslo- 
vanské lidové epiky. Naučil sc finský, aby mohl přeložit Kalenda. 
kterou z finských epických národních písní složil I'.. Lönnrot.

\ lyrice se zásluhou J. \ rchliekého uvedlo do českého oběhu 
množství strofiekých forem a žánrů: francouzská (villonská) balada, 
rondel, rondo, tcrcina, seslina a jiné (komentovanou antologii 
z nich sestavil napřed autor, pak Htnlolf Havel ve výboru J. \ rohlíč
ky. Zahrada slov. Odeon 1983). Protiváhou této artistnosti byla pí
seň. hojně zastoupená u J. V. Sládka. Žánrem pěstovaným lumírov- 
skou lyrikou ve velkém rozsahu bvl sonet, udomácněný předtím už 
kollárem a dalšími.



Básníci rueho\sko-lumírovské generace předjímali modernu: 
shledávali. že sto let po Velké francouzské revoluci se ideály volnos
ti, rovnosti a bratrství nejen nenaplňují, ale vyprazdňují, a tušili 
budoucí katastrofy. Chápali ovšem poezii jako křídlo, jímž lze ne
utěšenou přítomnost přeletět, jako lnidhu. která dává zapomenout 
na tísně společenských a civilizačních běd a na hlomoz všedního 
dne. Cím kritičtější byl kdo z vůdčích básníku к vnitřním poměrům 
Cech, tím povážlivější se mu jevilo postavení českého národa v pří
tomném světě (J. Zeyer).

Básníci z okruhu Buchu a Lumíru pokládaní (sebou i svými ob
divovateli, epigony a vvkladaěi) za krále českého Parnasu, byli svý
mi básnickými nástupci v devadesátých letech až na výjimky souze
ni. nc-li odmítáni. Každý z nich tento generační spor, nejprudší za 
celé předchozí století, literárně zužitkoval po svém. lak docházelo 
ke strmým vzestupům autoru (J. Zeyer) i к jejich odmlkávání 
(S. Cech). \ také к soupeřivé tvorbě plné polemických ostnů, bás
nicky ploché i plodné (.1. Vrchlický).

Třetí vlnu literární aktivity nesli spisovatelé, jež generační zku
šenost sbližovala s ruchovsko-lumírovskými básníky, avšak na roz
díl od nich líhli к próze. Žánr sobě nejbližší viděli v prozaické po
vídce a v románu, popřípadě v románové kronice nebo v románové 
epopeji. Vyznačovali se zájmem o národní dějiny (A. Jirásek. 
Z. Winter) a o venkovský lid (J. Holeček, T. Nováková. K. Kloster
mann, V. Stašek).

Mnozí z těchto ruchovcň-lumíróvfii prošli literárním křtem již 
před koncem sedmdesátých let (A. Jirásek. A. Stašek. J. Holeček). 
Prestiž jejich básnických vrstevníků je však v osmdesátých letech 
poněkud znejistila. Přinejmenším až na výjimky neusnadňovala 
jejich literární růst a vzestup. Vž teprve programní realismus a na
turalismus bvl pro ně vzpruhou - už tím, že před veršem dával 
přednost próze. Tuto novou inspiraci ovšem prozaikové z ruehov- 
sko-lumírovské generace přijímali jen zčásti; podobně o něco po
zději zacházeli s podněty moderny.

Znaky ruchovsko-lumírovské prózy
Zalíbení v obyčejném životě s nevšedními lidmi. Vktivnost hrili- 

ny se jen zčásti promítala do praktického jednání (u Klostermanna 
a v historické beletrii). Většinou šlo o hloubavce, snílky, o hledače 
ideálů, pravd a zázraku (v povídkovém cyklu \. Staška lilouznirci 
našich lior. v cyklu východočeských románů T. Novákové, v Našich 
Josefa Holečka).
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Volba času a prostoru, jež nevšednímu hrdinovi slaví překážky, 
ověřuje jeho síly a odolnost (u Jiráska, ti Klostermanna), jindv jeho 
snahy ironizuje (u /. Wintra, T. Novákové). Prostory i časové limity 
příběhu jsou přitom konkrétní, dějiště se váže к jistému kraji, který 
má být vystižen ve svém svérázu (u Klostermanna je (o Šumava, 
u Novákové Litomvšlsko a Poličsko, u Holečka část jižních dech).

Při všem důrazu na konkrétnost prostorů, času, příběhů i postav 
se vyprávění zhlíží v mýtu. Jmenovaní spisovatelé se snaží vytvářet 
sociálně závazný výklad světa, navrhovat jisté modely chování a tak 
v atmosféře neklidu na předělu století zabezpečovat jistou stabilitu 
kultury. V tom se jmenovaní historičtí beletristé i spisovatelé ves
nických románů a epopejí setkávají s poety z druhé vlny. jmenovitě 
s Juliem Zeyerem, 'len také koncem století dosahoval vrcholných 
výkonů na poli krásné prózy tíhnoucí к mýtu.

Co do čtenářské náročnosti jsou v této skupině prozaiků krajní 
rozdíly. Převládají díla náročná až experimentální (z cyklu výcho
dočeských románů T. Novákové jsou to hlavně Děti čistého žirélio. 
z díla Josefa Holečka epopej v próze Лtiši). Naopak na stupňovanou 
oblibu se postupně orientovaly ..šumavské“  romány a povídky Kar
la Klostermanna. Podobné rozpětí vykazuje také historická belet
rie. jen proporce jsou jiné: zde převládá čtenářsky vděčné (Jirásek) 
nad artistním (Winter).
I . IT F K  \T l li \

Novák 1936-39, 1995: Krejčí 1975: Slovník 1976: Jiizl 1980: Jeřábek 1990: 
Červenka 1995.

I. VÁCLAV ŠO LC  (1838-1871)
Narodil se v selské rodině v Sobot ее na Předměstí (proto pseud. 

Předměstský). Po maturitě na gymnáziu v Jičíně studoval na Filozo
fické fakultě v Praze dějiny, studium nedokončil. Z jeho raných 
veršů báseň Polskému národu z r. 1861 uveřejnil vzápětí Dzennik li- 
teraeki v polském překladu i v českém originálu. Jako člen kočují
cích hereckých společností (1863-1867) ztrácel kontakt s literár
ním životem v Praze. Návrat sem ohlásil sbírkou (Prvosenky. 1868) 
a novými básněmi. Poután nemocí žil pak většinou u matky \ rod
ném městě a tam v létě 1871 zemřel, dříve než stačily jeho Prvosen
ky vvjít v druhém, rozšířeném vydání.

Rok narození a literárního zrání situoval Šolce doprostřed dese
tiletí. které dělilo nejmladší májovce od nejstarších ruchovou - lu- 
mí rove ü. Své rané básně takto uveřejnil v čase, kd\ Málek. Neruda



I áilnv Soir 
(podle soudobé 

litografie)

a llcvduk vydali už první knihv. Prvosenky vvdal s pomocí finanč
ního daru s několikaletým předstihem před knižními debuty Slád
ka. Vrchlického i Čecha, jimž tak vytvořil předpolí.

Prvosenky ( 1868. 1871). básnická žeň vzrušených let šedesátých, 
se jeví jako most na drahách české poezie od májovců к ruchovcům
- lumírovcům. Zřetelné je lo ve volbě náročných slrofických útvarů: 
sonetu (ten měl již své slavné pěstitele л Kollárovi a Celakovském, 
ale inájovei sc mu vyhýbali) a gazelu - tento původem orientální 
žánr pomáhal Šolc pro české básnictví objevovat; našel pokračovate
le ve \ rchlickém.

Hojná občanská poezie (v Prvosenkách zaujímá prostřední oddíl. 
Zpěvy svatováclavské, ale prostupuje zde i Zpěvy epické a Zpěvy růz
né) často upomíná na minulost Cechů i lidstva. Touto historickou 
perspektivou předjímá své pokračovatele v čele s Cechem a Vrchlic
kým. Šolc nabízí nazírání národního údělu jako obdoby Kristovy 
cesty » ukřižováním a vykoupením; biblickou Matku sedmibolest- 
nou vidí jako předobraz vlasti. Tyto paralelv rozvíjela další česká 
poezie, nej větších účinku nabvly \ Nerudových Z/jAw/i pátečních.

Znamení kříže a ukřižování, upomínky křížových cest provázejí 
také milostnou Ivriku Václava Šolce. Na rozdíl cul llálka nezná Šolc 
pozadí hvězdnaté noci a ticha v přírodě: rozehrává naopak bouřlivé 
nebe (Pisně v bouři), podzimní uvadání zmrazené ledem ( I podjese- 
ni). Láska nenaplněná a marně přivolávaná je monumentalizována
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\ Itílé  ríiži. Lásku spíš hledaná по/ jsoucí, spíš ztracená než čekající 
a odtud pramenící stesk - touto elegičností a zhuštěným výrazem 
plným náznaku předznamenává milostná lyrika Prvosenek J. \. Slád
ka. Tohoto následovníka připomínají i některé Šolcovy balady ( Iody 
přítelkyně. Sestro ad). Napětí v nich plvne ne tak z příběhu, jako 
z niterného prožívání tajených osobních konfliktů a vin.

Snad nejzřetelnější je Šolcovo přehodnocování májovou \ posta
vách vyděděnců, portrétovaných nejen \ Písničkáři a \ Dítěti 
z ulice. Zatímco Hádkův písničkář jde v čele ostatních a zpívá jim 
s jejich radostnou odezvou do kroku. Šolcův Písničkář vyjev uje kon
flikt mezi básníkem a publikem. Písničkář, chudý Pražan bez stře
chy nad hlavou, dokáže navzdory odmítání a lísiiivému údělu najít 
pro svou píseň uznání nuzných i mocných - sám však zůstává nevi
děn. vystaven smrti hladem. Báseň Ditě z ulice je o nalezenei. který 
vyrostl v buřiče a najde v osjjiačtyřicátéin roce smrt 11a pražské ba
rikádě. - \ obou uvedených básních připomíná Šolcův chudý moti
vy z Hřbitovního kvítí a z irabesek. vede si však útočněji než posta
vy Nerudovv, má znaky rebela. - Barbary, kteří sloužili к potěše 
císařského Híma, až se proměnili v mstitele a rozchvátili mocnou 
říši. připomíná Věštbo Sibyl li nu. časopisecky uveřejněná až po Šol
cově předčasné smrti, louto básní se Prvosenky uzavírají.

5. .1 \ K l В \1Ж KS (18 t o - |‘Л I)
Narodil se v rodině ševče na Smíchově. Přeměna této obce v děl

nickou čtvrt a v pražskou periferii ovlivnila jelm politické postoje 
i literární orientaci. Vystudoval rcálku (tam poznal žáka a pokračo
vatele B. Bolzana. pátera Schneidra, jako učitele češtinv měl krátce 
Jana Nerudu). Studia techniky nedokončil.

Lidé s technickým vzděláním se к němu hlásili jako к osobnosti, 
která prokazuje, že toto školení nestojí níž než vzdělání humanitní, 
naopak má i své přednosti. První a poslední pevné zaměstnání na
šel u novin. Kdvž bvl po desetiletém působení v Národních listech 
odtud 11a Štědrý den r. 1877 propuštěn, octl se s rodinou, к níž pat
řilo několik dětí a staří rodiče, bez pravidelného příjmu. Navíc pro
žil zdrcující zklamání z Julia Grégra, vůdce mladočeské strany 
a majitele listu. Poznal, že zájmy demokratické kultury se nekryjí 
se zájmy podnikatelů, naopak se mohou rozcházet.

Hozhodl se žít jako volný literát, živil sebe a rodinu psaním.
O svém výkonu a o honorářích za tuto práci si vedl podrobné výkazy. 
Býval zadlužen, octl se i ve vězení pro dlužníky. I lučiště hledal v soli-



daritě osol) podobně nejistého [»ostavení, v tzv. bohémě. \ pivovaru 
l Svatého Tomáše po léta sedával v čele stolu, u něhož se scházeli 
herci (k nim patřil kupř. Kduard Vojan), malíři a sochaři (Mikoláš 
Meš. \ iktor Oliva. Josef Strakatý a další), spisovatelé (I.. Stroupežnic- 
kv) a mladí adepti básnictví (J. S. Maehar, \. Sova a jiní).

Jako spisovatel z povolání se již nevěnoval náročnému romanetu, 
jímž předtím získal literární proslulost.

Výdělečně nejjistější se mu jevila literatura faktu - črtv ze života 
básníků, umělců, herců ( \('sm rtelní pijáci. Záhadné povahy, Z. du
ševní dílny básníků aj.). \ posledních letech života mu vážná choro
ba zraku téměř znemožňovala číst a psát (v tom mu pomáhala nej
starší dcera Olga). Nepřestával však platil za mravní autoritu ještě 
pro generaci K. Tomana.

Ohled v к výši výdělku i potřeba představit sama sehe jako spiso
vatele1 vynalézavého a produktivního vedla autora při sestavování 
vlastních spisů к tomu. že své nejlepší práce vřadil do knih průměr
né beletrie psané na výdělek. Podobný přístup uplatnili bohužel 
i poslední vydavatelé Vrbesova Díla (1940-1981. ,'U> svazků), /a teto 
nepřehlednosti skvělou službu autorovu odkazu prokázal Jiří Kará
sek ze livovic svým výborem z romanet s ilustracemi I'. lichého. 
1911). К romanetům se také vrací nejvážnější odborná literatura 
oj. \r běsovi a ilustrátoři (např. К Hudeček).
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Novinář
\ době táborů od rokli 1868 byl jako odpovědný redaktor Národ

ních listů opakovaně souzen i vězněn. Svých obhajob užíval к pro
pagování ideálů, o něž v onom zápasu s vídeňskou vládou za vyšší 
míru práv někdejšího českého království a jeho občanů v rakousko- 
-uherské monarchii šlo. Tuto heroickou epizodu svého života \rhes 
bohužel nezvvraznil v obsáhlé kronice doby táborů, kterou později 
sestavil v, novinových zpráv (P láč koruny české neboli Perzekuce litin 
českého с letech 1868-1873, vyd. 1894).

Několikrát se pokusil o vlastní časopis. Necelé dva ročníky jeho 
Šotku (1880-83) obohatily českou satiru. Vrbesovy příspěvky (pod 
různými pseudonymy) útočily na přizpůsobivost českých politiků i ob
čanů vídeňské vládě. Literární satira usvědčovala český svět z nezá
jmu o význačné umělce a o jejich (lila (Arbes to demonstroval na 
K. II. Máchovi, K. Havlíčkovi, na J. Mánesovi a dalších českých tvůr
cích). S těmito útoky souvisel cyklus Osud talentu r ('.ecliácli aneb \ej- 
trpčí píseň beze slov, nakreslil ho stálý spolupracovník Šotka Mikoláš 
Aleš. Terčem výsměchu spisovatele Yrbesa a kreslíře Mše bývala také 
reklama. Předhazovali jí, že průměrným výtvorům dodává atraktiv
nosti, manipuluje veřejným míněním a kazí vkus. \ klad \rbesova Šot
ka do vývoje české salirv zůstal bohužel zastřen: do svého knižního 
výběru zařadil autor převážně práce slabší (Satiry a rozmarné hříčky).

Roma neto
Původní prózu Vrbes obohatil svým romanetem. Název pro napí

navé vy pravování středního rozsahu (kolem 100  stránek) prý v\mys
lel Jan Neruda, když ve svém Lumíru 1873 přijímal к otištění Arbe
sovu prózu S ra lý  Xaverius.

Příběh se odehrává v Praze (v tajemných prostorech chrámu 
sv. Mikuláše, v chudé malostranské světničce, na cestě к pokladu 
Smíchovem na Malvazinky) a částečně ve Vídni. Hrdinou je chudý 
mladík pokřtěný Xaverius na počest obrazu, který pro malostranský 
chrám sv. Mikuláše namaloval malíř Balko. \ tomto obraze sv. Xavc- 
ria, umírajícího umučeného misionáře, mají být skryty informace
o pokladu. Proměřováním proporcí obrazu a složitými propočty sta
noví si Xaverius к domnělému pokladu cestu. Na vyhledaném místě 
nad Prahou začne kopat, najde pár zajímavých kamenů, ale zděsí se 
ohně. který se náhodou vzňal, a přízraku svátého Xaveria. Polekán 
svou opovážlivostí prchá z místa svého hledání a zmizí z Prahy.

O tom všem informuje vypravěč, který sama sehe představuje ja
ko opozičního žurnalistu. Náhodou poznal podivného mladíka



а pak se stupňovaným zájmem sleduje jeho hledání. Když je tento 
vvpravěě \ první osobě jako žurnalista předvolán před vídeňský 
soudní dvůr, abv se tam zodpovídal ze své novinářské činnosti, na 
dlažbě vězení pozná y jednom vyčerpaném vězni Xaveria. Zjistí, že 
bvl odsouzen neprávem, že krádeže v kostel«*, za kterou bvl zatčen, 
se dopustit nemohl. Marně sc však chystá v jeho prospěch zasáh
nout. Hledač pokladu mezitím ve vězení umírá; utěšuje se vědo
mím. že sice nenašel, co hledal, ale osvědčil sílil ducha.

Žurnalista a vypravěč v jedné osobě se v epilogu Svatého Xaveria 
přiznává к své zášti vůči státní moci, jež křivým nařčením zlomila 
mladý život, plný intelektuální odvahy. Má chul pomstít se obrazu 
a aspoň lak dát najevo protest proti poměrům, které ubíjejí osamě
lé hloubavce a plaché snivec.

Hledání cesty к pokladu pomocí rozumových operací spojuje ro
maneto Svatý Xaverius s povídkou amerického povídkáře K. V. Poea 
Z latý brouk. Tam se však poklad hledal - a nalezl - ve volné kraji
ně. Naproti tomu dějištěm Svatého Xaveria je Praha, hlavní město 
Cech, a to ve chvíli, kdy propukl politický konflikt s Vídní, metro
polí rakouského soustátí. I \rbesa tento konflikt vyostří i situace, 
jež s ním nesouvisí. Mimo zákon staví i nevinného a bezbranného 
Xaveria. Napětí mezi racionálním a iracionálním v člověku i v mo
derní společnosti prostupuje romaneto až do epilogu. Mnohá ta
jemství. postupně у dějové próze nastolovaná, jsou rozluštěna, ale 
záhadné nemizí. \ni epilogem. Mění se naopak v otázky, na něž má 
odpovídat čtenář - třeba i dlouho po tom, co dočetl.

Podobné vlnění tajemství charakterizuje také další Arbesova ro
maneta z let sedmdesátých (Sivooký démon. Zázračná madona. I kři
žovaná. \eivtoniiv mozek. íkrobati. Kandidáti existence). \ nich ve 
všech je Praha alespoň jedním, ne-li hlavním dějištěm vedle dějiště* 
jiného (y Sivookém démonu jo to Šumava, v Xeivtonové mozku pro
stor lidských dějin, který člověku zpřístupňuje lot na stroji času). Ve 
všech romanetech vládne také dvojí vypravěč. Jedním jo smyšlená 
postava s určitým jménem a příběhem, která se svěřuje se svou zku
šeností po kouscích a 11a přeskáčku. Druhým, hlavním vypravěčem 
jo „já“ , vypravěč vybavený znaky autora - jo to Pražan a novinář, 
člověk s rozhledem po filozofii a po sociálních teoriích, zprvu vždy 
jen zvědavý na cizí zkušenost, ale postupně do ní i citově vtažený a jí 
zasažený.

Spojení těchto dvou vypravěčů zmnožuje záhadnost v romanetu. 
Pohledem z různých úhlu sc všechno, o čem jo řeč. jeví jako neúpl
né a relativní. Některá jména, věci či výroky nabývají opakováním
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v nových a nových souvislostech platnosti symbolické a obecně lid
ské. Mezi obrazem mučedníka 11a oltáři a mezi mladým Xavcriem 
přibývá \ Srtttéin Xaceriori obdobností. Oltářní obraz tak nabude 
aktuálního smyslu vzhledem к modernímu lidství. Mluví o strastech, 
jimiž novodobá civilizace doléhá na duši přemýšlivého člověka.

\ české próze se od počátku 19. sloletí dařilo lip tzv. obrazu zo 
života než novele s tajemstvím, \rbesovo romaneto, tvořené vedlo 
Nerudových povídek (v soutěži s nimi), obhajovalo možnosti ..napí
navé“ , dějové konstrukce a znamenalo objev. Svou exotiěností 
předznamenávalo i provázelo lumírovské básnictví. Jeho „západ- 
nickou“ orientaci rozšiřovalo o inspiraci americkým povídkářem 
I’. A. Poem, gotickým románem a hrůzostrašnou novelou německé
ho romantika E. T. V. Iloffmanna.

Na záhadné příběhy F. \. Poea navázala v \11glii detektivka 
(\. C. Doylc a další); nabyla mimořádného rozšíření a prosadila se 
v rekreační četbě. \ Cechách se původní detektivka až do času me
ziválečného nerozvíjela. Romaneto zůstalo žánrem i v domácí pró
ze vzácným. Jako útvar prózy reflexivní a psychologické sc po Arbe
sovi uplatnilo v situacích společenských otřesů a zvratů (kolem 
první světové války se na romaneto rozpomněl L. Klíma a K. M. Ča
pek Chod, počátkem druhé válkv se к němu začal obracet J. John 
a J. Havlíček - romaneto Sm iiragdorý příboj však nedopsal).

/ epických útvarů, jimž sc věnoval \rbos jako spisovatel z povolá
ní. zajímavější než sociální romány (Moderní upíři, Mesiáš) bvl v 
Mrurnkámé románky - parodie na výchovné příběhy.
I . I T ER  \T l  R \

krejčí I94(>. 19.”)."): Janáčková 1975.

6. JO SEF  VÁCLAV SLÁDEK (1845-1912)
Narodil se ve Zbirohu. Otec byl zedníkem. V Praze absolvoval 

Xkadcmické gymnázium, studoval jazvkv a přírodní věd v. Podehvtil 
literární rozběhy svých vrstevníků v almanachu Ruch ( I8 ř>8 ): po
zději svou organizační zdatnost projevil, když se roku 1877 chopil 
Lumíru a učinil z tohoto časopisu dobré pověsti orgán skupiny. Lu
mír skýtal určitý příjem jemu a dovoloval některým spisovatelům 
získávat nezávislost na politických stranách a jimi vydávaných novi
nách. Lumír, předzvěst České moderny, redigoval Sládek do roku 
1898. Pak se kolem tohoto časopisu nakrátko sešli někteří signatáři 
manifestu České moderny (\ . Mrštík. O. Březina, F. \. Salda a dal
ší), ale jejich orgánem se nestal. Za vedení V. Hladíka ztrácel výhra-



Josef1 (íclnr Sládek 
(fotografie z roku 1876)

něný charakter; ten získal až zase za vedení \. Dvka od roku 1907.
Než se ujal Lumíru, prošel Sládek velkou školou života. Dva rok\ 

byl v Vmerice (živil se u českých novin, jako učitel, prací na far
mách a na lodi). Tam začal fotografovat a této zálibě se věnoval 
i později. 0 americkém pobytu psal hlavně do Lumíru a do Národ
ních listů. Po návratu do dech bvl v tomto mladočeském deníku 
zaměstnán, ale roku 1875 odtud odešel. Vydělával si vyučováním 
angličtině. Mezitím skončilo jeho první manželství. Dlouholetá bás
níkova vyvolená, deera sládka z Počátek, zemřela při porodu dřív. 
než se mohlo manželské soužití dvojice tak kontrastní vyladit. К to
muto otřesu sc Sládek nepřestával vracet ve své lyrice, i když žil 
v novém, vyrovnaném manželství. Jeho druhá žena mu pomáhala 
při administraci Lumíru, trpělivě nesla Sládkovu nevyléčitelnou 
chorobu a všestranně pečovala o pohodu domova, к němuž patřila 
jedna dcera. Když se vzdal Lumíru, pravidelnou činnost (i příjem) 
poskytovalo Sládkovi překládání 33 her W. Shakespeara.

Do svých Básnických spisů (1007) nevřadil nic z vlastní publicis
tiky. Hanou část z ní vvdal později F. Strejček: sem včlenil také 
Sládkovy dopisy J. Celakovskému. synu obrozenského básníka 
( inwrickč obrázky 1.2 . 1 0 1 1: nové vydání pod názvem Má Am erika, 
1008). Moderní kritické vydání Sládkových spisů nemáme.
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Pojď к nám! — to šumí z moro; 
já řekl: Ještě no - 
a jako přízrak zniklo 
(o v hloubi bezedné.

Má loď. ta jola dále, 
já šťastno přistal v břeh. 
já zapomněl těeb očí 
ve mnohých, blahých dnech.

- Dnes, jako v moři, blýská 
so mhou měsíčný jas - 
a zdaloka to stýská 
a volá mne to zas.

(/ básni- I)<> dáli. do dalclui. ze sltirkv Sluncem и stínem)

Na dobové řoěnictví navazoval ponejvíce polomioky. Yvzvv a oslo
vení jsou ve Sládkově poezii zkratkovité. Mají rušit distance mezi 
slovem a činem, mezi oslovujícím a adresátem. Oslovení zdúvěrňuje 
úvahu \ básni rozv íjenou, ať už ji zahajuje, stupňuje, anebo pointu
je. Současně tuto reflexi uzpůsobuje к vyjevování nadosobního řá
du. Sbližuje moderní reflexivní báseň s příslovím, popěvkem, poře
kadlem. Nad zbytnění řeči. vlastní řečnickému projevu, stavěl 
Sládek napřed řeč úsečnou, plnou zámlk: od konce osmdesátých let 
začal přímo vzývat ticho a mlčení:

Básník sonetů a písní
Ve svém vrstevnickém okolí sc Sládek vyjímal střídmým slovem 

a zamlkavým veršem. Motivy a náměty, společné pokolení ..ruchu", 
jako byly bouře, lodi a plavby po mořích, u S. Čecha rozváděné 
v alegorické skladby (Evropa, Slavit'), vztahoval Sládek к situaci 
subjektu v nepřehledném světě, odkud к člověku zaznívají tajemné 
hlasy. Toto „zvnitřnění“ se v Sládkově Ivriee postupně zesilovalo. 
Nad alegorii, jejíž aktuální význam a smysl u Čecha nebo Vrchlic
kého jasně prosvítal (nebo bvl přímo formulován), stavěl Sládek po
dobenství s významem zastřenějším.

Kdys v noci v širém moři, 
jak měsíc v něm sc lesk. 
já zřel dvě tmavé oči 
a slyšel tichý stesk.



\ bolestech a hoři tiše, lišt*, tiše- 
vůěi křivdám světa ještě lišeji, 
ať se hlava chylí, srdeční stále výše! 
a fak neslyšnými zajíl kročeji.

('/Vše ze sbírky /a soumraku)

Takto předznamenával proud „písní hezc slov“ , poezie fascinova
né hudbou, křtěné Yerlainem a virtuózně pěstované ti nás \ devade
sátých letech Karlem Hlaváčkem; sám se dotykem se svými pokračo
vateli prohloubil.

\ prvních sbírkách (Básně. 187.'). Jisk ry  nu moři. 1879) sc před
stavil jako lyrik znalý světa - oceánů a Indiánů - a současně jako 
muž zkrušený smrtí ženv a dítěte. Knihou \<i pruhu ráje (1883) na
vázal užitím znělky a tématem českého osudu na J. Kollára.

Již od Jisker iki moři pěstoval také drobnou epiku, baladu a ro
manci, upoutával svým humorem a zkratkou. \ šediny žánry své 
poezie představil ve sbírce Sluncem и stínem (1887). Tlumočil tu 
odhodlání přijímat život jako střídání světla a potemněni a tím na
cházet vyrovnanost.

Potom se věnoval převážně písni (zčásti znělce). Největšího ohla
su dosáhl Selským i písněmi и Českými znělkami (1890). Selské písně 
sjednocuje lyrický mluvčí, který se chová jako anonymní zpěvák 
a mluví o sobě jako o venkovanu a sedlákovi. Vypovídá o svém vyvá
ženém vztahu к ženě. к dětem, к polím, jež obdělává vlastníma ru
kama. к lidem obdobné sudbv a zakotvení. Reč tohoto mluvčího 
někdv připomene popěvek, jindy lidovou duchovní píseň. Slova ..ze
mě" (půda. hlína). ..lánv“  a „brázdy“ , zrno do nich zaseté a sklize
ný klas vypovídají v rytmu „písně“ o koloběhu přírody a rolnické 
práce. Současně svědčí o řádu každodenního bytí. o vyrovnaném 
člověku v rodině a v pospolitosti, mezi životem a smrtí. „Zpěvák“ , 
klen o sobě mluví jako o řadovém rolníku, poukazuje к ideálnímu 
češství (tiše houževnatému, nepoddajnému a ncpodplatně věrnému 
zemi. jež I10 živí a nese až za hrob) а к člověku vůbec.

Výrazně idealizující představu sedláka přivítalo agrárně laděné 
politické hnutí. Julius Zeyer v dopise Sládkovi zapřemítal. zda pří
tel ncnahrál falešným představám, žc oporou národa a jclm nadějí 
je sedlák: „Jen jedno je škoda - ale to se netýče pocty -, žc to slovo 
.selské" je příliš široké. Ti naši sedláci milostpáni jsou jako ta nená
viděná buržoazie, a pária a trpitel naší doby není sedlák, nýbrž děl
ník. To jen tak všeobecně, já vím dobře, jakého sedláka ty myslíš." 
Popularita, jíž Selské písně dosáhiv. upozorňovala na nosnost písně.
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jejíž mluvci je výraznou stylizací představen jako člen jistého sociál
ního prostředí. \ tom na Sládka \ další vývojové fázi poezie navázal 
Petr Bczruč.

Písní napřed Sládek formuloval základní otázk\ a jistoty mo
derního člověka. \ Selských písních pomohla píseň stvořit ohraz vy
rovnaného člověka v dělné pospolitosti a ve svěřené přírodě. Dvě 
následující sbírky Sládek pojal jako variace na lidovou píseň (Slaro- 
svělské písničky a jiné písně, 1891. Siněskn. 1892). Zde navazoval na 
ohlasy I . I.. (lelakovského. Širší zázemí ohlasové poezie připomněl 
knižním vydáním svých překladu skotského básníka-oráče z předě
lu 18. a 19. století Poberta Burnse (I Ýhor :  písní n balatl. 1892). 
Touto žertovnou a hravě i moudře odevzdanou poezií chtěl dát pří
klad mladým básníkům zahleděným к výlučnosti duší osamělých, 
(-«‘sty moderních básníku sice ncpozměnil. zato dosáhl nebývalé 
popularity. Jeho texty byly hojně zhudebňovánv. Sládek začal být 
považován za prvního národního básníka. Přispěla к tomu také au
torova poezie pro děti. provázená vzestupnou oblibou (/,1alý máj. 
1887: Skřicánčíp ísně. 1888: /гопу a zvonky. 1891).

К pověsti J. N. Sládka jako národního básníka přispěly události 
společenského rázu. Vutomvv padesátiny v říjnu roku 1895 se na po
zadí Národopisné výstavy ěeskoslovanské proměnily v hold Sládkovi

Utuhli lisí knihy 
Zvoliv и zvonky 

(oil I/. Uši')

N A M A lv> TÉ l.KY Í QTT0, W JIM E ISKÙ ^ Ç A



jako připravovatcli léto přehlídk\ národního svérázu. \ dnech básní
kova skonu a pohřbu koncem června 1912 zase pověst J. \ . Sládka ja
ko národního básníka utvrdila atmosféra všesokolského sletu a s ním 
spojená slavnost při odhalení pomníku F. Palackého \ Praze.

\ Sládkových básních z předělu století vynikla meditativní lyri
ka. \ ní se tnluvěí vyrovnával s odchody matky a otce i s vlastní cho
robou. ve které opakovaně prožíval předzvěst i smrti. Roku 1898 se 
básník svěřoval Růženě Jesenské, že jeho oči jsou otevřeny „do tmy 
života a vidím věci, o nichž se těm, kteří básní nikdy nežili, za svět
lého, střízlivého dne ani nezdá“ . Básníkovo účtování chtělo být smí
řené. Me nepřestávala jc provázel úzkost a otázky, odkud a kam jde 
život a proč člověk zůstává ve zkouškách konců a bolestí sám, s bo
hem ve vzpomínkách a blízek jen zemi. Flegická nota, Ivpická pro 
Sládka raného, převládla v pozdních sbírkách: I zimním slunci. 
I !i()7. Za soumraku. 1(M)7.

Proměny hodnoccní
Až do Selských písní a Českých znělek býval Sládek kárán i Neru

dou, že je inístv nesrozumitelný, žc přeceňuje náznak, že neváhá 
i v básni užít prvků hovorového jazyka a nespisovnvch tvarů: že si 
libuje v „nelibozxncích". Moravská kritika ty výtky rozšířila o filo
zofickou rozkolísanost: básník prý sc ptá. ale odpovědi nedává, 
čímž hromadí v čtenáři nanejvýš nejistoty. Koncem devadesátých 
let začal být Sládek naopak kárán za optiku zjednodušující. Sbírku 
Г  zimním slunci odmítl I'. X. Salda. Balady v ní prohlásil za „an- 
tikvované absurdnosti“ . Sládka spojil s „anglicko-moralizujícím 
a idvlizujícím tónem“, který je prý cizí „potřebám, tuchám a snům 
naší dobv". Takto Sládka potkával obdobný úděl vyhoštění z mo
derní poezie, jakým procházel J. Vrchlický, ale reagoval na něj po 
svém. tj. potichu a odmlkavě, zvýšenou sebekritikou.

Až v nekrologu Salda, kterého mezitím se Sládkem sblížila vleklá 
choroba, vzdal v Novině chválu posledním Sládkovým sbírkám. 
Trvalejší ozvučnost ze Sládkova odkazu sliboval písni, „ryze niterné 
meditaci“ , elegii a baladě. \ Lidových novinách ocenil M. Hýsek 
Sládkovo zče.štění \Y. Shakespeara. F. V. Krejčí \ Právu lidu konsta
toval, že odchodem J. V. Sládka slavní lumírovei svou přítomnost 
v českém písemnictví definitivně končí.
L ITK  H ATI R A

Clialupny 1916; Jankovič 196.4; Slovník 1490.
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7. S V A T O P IJ К Č EC II (1846-1908)
\arodil sc v Ostřcdku n Benešova jako první ze šestnácti dětí 

svých rodičů. Otec. hospodářský správce na panských velkostatcích, 
prošel aktivně rokem 1818. hyl znalcem a ctitelem obrozenských 
básníků. Z ohledli к němu а к mladším sourozencům vystudoval 
prvorozený svil práva a několik roků sloužil v advokátní kanceláři. 
Otci však sdělil už jako pětadvacetiletý, že se nevzdá literárních zá
jmů - ..a kdybych péro své navždy odložil, odložil bych tím zároveň 
kus sama sehe".

I’o mladistvém spolkařcní (patřil mj. do spolku Buch a přispěl ro
ku I8(>8 do stejnojmenného almanachu) se \ mužných letech stáhl 
do ústraní. Vedl po dvacet rokli časopis Květv (1879—1899). a přitom 
patřil к nejméně známým osobám českého literárního světa. Boku 
1895 se zřekl členství v České akademii věd a umění, odmítl nabídku 
poslaneckého mandátu za mladočeskou stranu i čestného občanství 
v Praze. Odstěhoval se dokonce do Obříství u Mělníka. Z ústraní ne
vycházel ani pak. když se roku 1903 usadil ve vile llavranka \ Tróji; 
to už ho odzbrojovala pokračující nemoc. V tvůrčí bezradnosti zkou
šel psát aspoň deníkové zápisky. „Pokouším se tedy alespoň napsali 
denně nějakou stránku, což jest jediná práce, jíž bvch snad mohl ješ
tě někomu posloužili, ne-Ii jinému, alespoň sobě. Méně budu cítili 
prázdnotu svého života...," napsal si do deníku у květnu 1901.

Svatopluk Cech 
(fiitojirajie 
z poloviny 

lil), let I'), století)



Ve chvílích loučení doprovázely Cechu veřejné poety a upřímné 
uznání. Novv most přes Vltavu, stavěný pod Letnou v letech 
l()0 (>-8 . ln i spojen s básníkovým jménem. Pohřeb na Vyšehradský 
břbitov měl manifestační ráz. Právo lidu v nekrologu konstatovalo, 
že plachého tvůrce znal málokdo, avšak není v národě člověka, kte
rý b\ neznal nazpaměť alespoň pár Cechových veršů.

Spisv S. Čecha vycházely v letech 1899-1910 u Topiče; prvních 
20 z celkového počtu třiceti svazků uspořádal autor. Z dopisů jsou 
uveřejněny jen malé výseče. První monografie o autorovi od V . I lajš- 
lianse obsahuje též bibliografii (S. Cech, dílo a člověk, 1906).

Veršovaná epika
Zpočátku se rozběhl ve stopách starších vrstevníků. Nerudy, llál

ka. Ilevdiika a jen málo mladšího Šolce. Intimní lyrice se vyhnul 
a tu nepěstoval ani později. Zkusil si zato lyriku časovou (například 
v Písních žebráckých), ale do své první knížky z ní nic nedal. V Ptás- 
ních (1874) se představil jako epik: sociální baladou a romancí 
a básnickou povídkou (.Adamité). Jan Neruda tehdy nazval osma
dvacetiletého dchutanta „poetou z boží milosti“ , básníkem "duál
ním. I vítal v něm dědice Máchova a živoucí doklad toho. že „český 
duch“ může být básnicky vysloven tehdy, když se autor chopí „širo
kých názorů“ , к nimž dospívá okolní svět. Ocenil Čechovu snahu 
„po formě vynikající nad všednost“ .

Vznosná epická vize a sváteční slovo vyznačovaly S. Čecha i po
zději. kdvž začal být přijímán jako vůdčí představitel proudu národ
ního. Jeho zalíbení v opisu a v apostrofě, v umně stavěné větě 
a v složitě klenutém souvětí, které přejí slovosledné inverzi, připo
mínalo dobové politické řečnictví a žurnalistiku. Této podobnosti 
využil (.'ech polemicky: čím „svornější“  byla na předělu sedmdesá
tých a osmdesátých let česká politika v přizpůsobivosti vůči Vídni, 
tím naléhavěji varoval básník před hladkou a výnosnou konformi
tou. před napodobivou malověrností všeho druhu. Výzvou к velikos
ti а к nadhledu byla ostatně i sama forma veršovaného eposu a ro
mánu. к nimž se Svatopluk Cech přiklonil (lá c la v  :■ Xlichalovic. 
Lešelínský kovář).

Nedle svých vrstevníků na tomto poli Cech vynikl šíří čtenářské po- 
pularitv. Dosahoval jí už volbou témat. Psával o současnosti: o ideo
vých dramatech světa (I. v ropu. 1878). o jistotách domova ( le  slinu lí
py. 1879). \e veršovaných báchorkách zesměšňoval přizpůsobivé 
opičáctví ( I lanuman). kupčení > velkými ideály (Pravdu), lži a přetvář
ky (Petrklíče. Kratochvilná historie o ptáku Velikánu I ělikánoviči).
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Svatopluk Cedi v karikatuře К. Krejříka

Pokud .so obracel pro látku do minulosti, mířil к dvěma neural* 
giekým bodům českých dějin: к husitství ( Uhunité. Žižka, nedokon- 
ěený Roháč nu Sióne) а к Bílé hoře ( iá ila r  z M ichalotir). Tyto 
obecně přitažlivé, literárně i odborně už dříve a jinými zpracované 
námětv pojal jako nesložité příběhy a sugestivně je aktualizoval.

aujncu гШё > . п т  i. trf»u »i



Historicky с [mis lá v liiv  z M ichalinii (1880) představuje chlapce, 
jehož se v osiřelosti ujali jezuité, vychovávali si ho ke svému obrazu 
do chvíle, než se náhodou dověděl, že je synem jednoho z českých 
pánu popraveného po bělohorské porážce. Pak se svým učitelům 
vzepře, 'lento příběh posky tl pouze dějový svorník к velikému obra
zu. \ něm se rozsáhle líčí lesklé hostinv a slavnosti pobělohorských 
vítězů i kariéry českých mladíků, kteří jsou do tohoto světa přijati. 
Na tomto pozadí vynikne náhle zjitřená mvsl Václava z Michalovic 
a jeho vzpoura. Promluv v, v nichž titulní hrdina vvpovídá posluš
nost jezuitům a proklamuje vzdor, dynamizují druhou polovinu 
básně a proměňují vidinu minulosti v nepřímý apel vůči čtenáři. 
Aktualizace u látky historické prošla cenzurou.

Zato báseň z přítomnosti s přímou společenskou kritikou pro
padla konfiskaci. LešetínskÝ kovář, sociální román ve verších, vyšel 
\ Nerudových Poetických besedách před Vánocemi 1883. Náklad 
b\l rozehrán lak rychle, že úřední postih pohltil jen zlomek výtis
ků: přidal básni na aktuálnosti, podněcoval její šíření v opisech 
a v zhudebnění. Druhé vydání díla pořídili krajané v Vmeriee 
1892: doma mohlo na reedici Lešelínského kováře dojít až koncem 
století. Ještě pro toto vydání v sebraných spisech roku 1899 „bvlo 
potřebí některých změn", jak básník upozornil (a provedl je к zjev
nému neprospěchu díla). Konfiskaění zásahv i pozdější básníkovy 
úpravy textu se týkaly kovářových promluv (a vypravěčských ko
mentářů), příběhů \ básni se nedotkly. Zhudebněné pasáže, píseň
o loučení milenců a apostrofa lešetínských zvonů, se zpívaly ještě 
v čase meziválečném.

Pře. kterou vede starý kovář o píď své země a o zděděnou stře
chu nad hlavou, nemíří jenom proti německému kapitálu. Protes
tuje proti továrnám vůbec. (Poskytují sice nemajetným lidem pravi
delný výdělek, připouští umíněný kovář, ale zato jim diktují 
pracovní dobu a úkony, vnucují jim rvtmus strojů. Navíc berou li
dem jejich přírodu.) Svůj spor vyhnal kovář až na ostří vzpoury. On 
umírá, ale kovárny se ujímá jeho pomocník, ženich jeho dcery. 
Románek mladé lásky, vedený od počátku v tónině tklivého citu, 
uzavírá zásadní sociální při šťastným koncem. Co spojuje v Lešetín- 
skéni kováři heroické a tkliví* polohy, je zaujetí pro tradiční hodno
ty bytí a jejich obhajoba proti vpádu industrializace. Ta zde není 
odmítána jen ojedinělým smělcem. Střetnutí, к němuž dojde v závě
ru l.ešelínskélio kováře, se účastní podle básně „lid s otčinou a řečí 
různou".
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Politická Ivrika a alegorie
Značný ohlas vyvolávala Čechova politická lyrika, ideově blízká 

mladočeské žurnalistice. Jitřn í písně (1887) prostupovala výzva 
к procitnutí а к činům. ’S ově písně (1888) již konkrétněji pojmeno
vávaly staré hříchv a nové hrdiny. Časovým výzvám a varováním zde 
dodával naléhavosti mluvčí představující se jako šedovlasý kmet. je
muž leží na srdci potřeby českého života, lento mluvčí se odříká ří- 
zv básníka a prohlašuje se za řadového člověka, jeho verše jsou však 
plné řečnických frází, a jen refrénem se přibližují ,.písním“ . 1 tato 
obecnost ovšem napomáhala společenské rezonanci Čechovy lyriky 
v rozličných politických proudech. S apelv к mládeži se ztotožňova
li realisté a začínající pokrokové hnulí; básně Podzemní Id  as a Hrdi
na budoucnosti vítali mluvčí dělnických tribun a v nastražení vůči 
dělnickému linutí i recenzenti z klcrikálních pozic. Ještě roku 
1893 hodnotil К V. Krejčí Nové písně jako „poetizovaný program 
pokrokových, rozhodných živlu v národě“ .

Věhlas S. Cecila jako prvního politického básníka dovršily Písně 
otroka, alegorická skladba o třiadvaceti částech, situovaná do exotic
ké scenerie pralesa. Motivy otroka, otrokáře, porobv. pout i vůle 
к svobodě prostupovaly českou politickou publicistiku a poezii již od 
šedesátých let. Zazněly také v Cechových Jitřn ích  a \orýcli písních. 
Avšak v nové rozlehlé skladbě plné kontrastů nabyl starý motivický 
inventář nové naléhavosti. Nad prožitky poroby stojí vide stará pouta 
zpřetrhat, otroctví se zbavit, 'loto naladění spolu s úvahami, jak proti 
zotročení postupovat, zdaje přednější svoboda národní, anebo sociál
ní. se setkaly s atmosférou, jež alegorii „řečnícího“ básníka bouřlivě 
uvítala. Písně otroka totiž vyšly na předělu roku 1894 a 1895 za situa
ce, kdy po vystoupení omladiny trval nad Prahou a jejím okolím výji
mečný stav a předáci pokrokového hnutí byli ještě ve vězení. Za jedi
ný rok následovalo pětadvacet reedic Písní otroka. Jejich obecnost 
umožňovala různé, i protikladné konkretizace; vznikaly spory o to. 
jak jinotajům rozumět, zda „otrokem" je český národ, anebo dělník. 
Dělnictvo se chopilo propagace Písn í otroka, na slav nostní akademii 
v Praze se přihlásilo к jejich tv ůrci (jeho verš a výraz dělničtí písnič
káři dlouho napodobovali). Různé politické proudy si v jednotlivých 
pasážích alegorie vybíraly verše, s nimiž se ztotožňovaly. „Radikální 
hnutí tu nalezlo obraz svého hrdinstv í, mladočeši výzvy к sjednocení 
národních sil. dělnictvo odpor proti otrokářům, staročeši alegorický 
obraz neurovnanosti světa" (Brabec, I9(»4). Zásadně odmítl Písně ot
roka Jiří Karásek ze Lvov i e. Poslouž.ilv mu za příklad díla. jež umění 
podřizuje tendenci. Karásek zastával názor, že ovlivňovat skutečnost



jc mimo možnost kteréhokoli uměleckého výtvoru (Sociální užiteč
nost umění. Moderní revue I89.>).

Próza
Od vstupu do lileraturx psal S. Cech také prózu. Nejčastěji lo hv- 

lv fejetom a cestopisné črty, humoresky a arabesky. \ nich vypra
věč v první osobě rozmarně a ironicky komentoval proměňující se 
estetické nořím (opakovaně se vracel к napětí všedního a neobyčej
ného) i český veřejný život. \ rozměrnějších povídkách sledoval 
snílkv ve chvílích rozčarování. Nastavoval kritické zrcadlo malo
městu, jemuž jc cizí umění, zato obdivem zahrne kouzelníky a pod
léhá břeskné reklamě.

Čtenářskou oblibu této početné produkce, určené novinám a časo
pisům. poměrně záliv odvál čas. Tomu nejúspěšněji odolával) autoro
vy broučkiádv. humoristické prózv středního rozsahu. Pravý výlet 
pana Broučka do Měsíce (1888) zesměšňoval literaturu, cizí svou ex- 
kluzivností prakticky uvažujícími) ..malému" městskému člověku. Ješ
tě téhož roku následoval \ový epochální výlet pana Broučka, tento
krát do /Л. století. Titulní hrdina, pražský pan domácí, sc náhodou 
místo ve své \ ikárce octne v husitské Praze. Je svědkem boje na \ ítko- 
vě, odkud prchá i s cepem, který mu kdosi dal do rukou, šťasten, když 
se zas octne v drobných jistotách své dohv. Dobový kritický ohlas při
jal .Vor v epochální výlet jako originální článek Čechovy prózy zábav
né. Časem se v dílo aktualizoval výsměch soukromníčkůni neschop
ným hrdinství ani kolektivního citu, výzva к sebekritickému pohledu 
na národní minulost, к účtování v českém historickém vědomí.

1 střední postavu malého českého člověka Matěje Broučka a prin
cip cest v použil Cech ještě \ zábavných, kriticky zbarvených prózách 
(Pestré cesty pí> C.ecltácli prací Matěje Krouéka a společníků. 18'Л. 
Matěj Brouček na výstavě, 1802).

К moderní próze se Cech nejtěsněji přiblížil v autobiografických 
ohlédnutích za vlastním dětstvím a mládím. Vzpomínkové prózy 
psal, když koncem století umlkal jako básník (l)ru liý  к  vět. I -porn i ti
ky z cest a života I. 2). \ vprávění v nich není jednosměrné, dynami
zuje ho prolínání časových perspektiv a pohledů (jak se to které 
místo a situace vrvlo do paměti chlapce, jak je později uviděl dospě
lý muž a jak je třeba ještě z další distance spisovatel hodnotí tu 
s mírnou nostalgií, tu s pousmáním anebo sebeironií). Vzpomíná
ním Cech ozařuje prostředí šlechtických usedlostí a míst, v nichž se 
pohyboval jeho otec. hospodářský správce, a odkud básník vycházel 
do světa.
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V generačním  soupeření
К výbojnosti přicházejících literárních proudů se Cech stavěl 

skepticky, nicméně prohlásil již roku 189 I, že mladým přeje, a při
mlouval se za součinnost všech pokolení. Novým nárokům vykročil 
vstříc cyklem meditativní lyriky Modlitby I, Neznámému (1896. při
psány Jaroslavu \ rehlickénni). Sbírka zapůsobila jako překvapivě 
osobní výraz básníkova odvratu к samotě. Salda vytkl Čechovi, že 
Neznámý u něho je módní, že jeho Bůh je klidný, jasný a povrchní.

Vni když básnicky neudržel krok s mladými, neztratil u nich Sva
topluk Cech aureolu velikého muže. I etívali v něm ..jediného svého 
přítele v táboře starých“ . Cenili si toho. že se v generačních konflik
tech nepostavil proti nim, a dokonce „vítal a sílil každé hnutí, byť 
i jeho cíle mu zůstaly temnými“ (J. S. Machar, Naše doba 1896).

Sbližování s optikou nejmladších českých básníků z počátku 
20. století vyznačuje pozdní drobné básně S. Čecha (Před Ředinovou 
Rouří, V« omluvu). Nové břitkosti v nich začal nabýval básníkův po
hled na českou přítomnost. I znávaný autor alegorických satir 
z osmdesátých let (Н апитан . Petrklíče) a seriálů s Matějem Brouč
kem se nyní vzdal jinotajného zamlžení. Vznikly jakési pohlednice 
z cest, plné ůtočivé ironie (Maloměstská idyla. Kost). Nemocný bás
ník však nic z těchto počinu nestačil prezentovat včas samostatně. 
Tak i širší literární veřejnosti unikly verše, v nichž se básník, nedáv
no ještě uctívaný jako prorok, vyznával ze ztráty vlastní identity:

Toť také svízel nemalá, 
jíž stáří obtíženo, 
že nakonec tě omrzí 
i tvoje vlastní jméno.

Tvá síla. snahy, blouznění, 
tvé dobré, špatné dílo, 
vše minulo, vše za tebou - 
jen jméno tvé ti zbylo.

To musíš vléci s šelmu dál, 
ač cítíš dobře v duši. 
že tvojí pravé osobě 
již dávno nepřísluší...

(/. básně \a omluvu)



Jen Olokar Theer v nekrologu za dechem tušil za básníkovým od- 
mlkáníin nevyslovené trýzně, plynoucí z nemoci i z tvůrčí bezmoci. 
Theer vlastně litoval, že básník tyto stas v nevyslovil. ..Kdvby S. dech 
bvl býval opravdu žákem Byronovým. jak se za to má." napsal v dcs- 
ké rcvui. ..kolik výkřiků srdcem otřásajících, kolik zpovědí nitro ro- 
zechvívajících obsahovala bv jeho poezie!" On však bvl básníkem 
„scclující” vide. \ ta byla podle Theera do krajnosti namáhána 
ve společnosti, jež se představám národního básníka vzdalovala: 
„...idealista, jehož celá bytost nesla se к tomu být svědomím svého 
národa, cítil, že vývoj politický i umělecký jde mimo něj." Nemohl 
tudíž podle Theera sklonek žití trávit jinak než v hořké rezignaci.
I . ITKH V i t  li V

Fliijšhiins 1906: Novák 1022. 1923: Krejčí 1952. 107.1: Brabec 1001: Slovník 
1990: Červenka 1995.

8 . JA R O Š I. VY \ R ( : 111.1 ( : К V ( 1853-1 12)
Narodil se v rodině kupce v Lounech. Jméno Kmil Křída nahra

dil pseudonymem: příjmení zvolil podle říčky Vrch li ce. protékající 
obcí Ovčáry u kolína. kde pobýval u strýce faráře. V jeho stopách 
začal po maturitě v Klatovech studovat teologii. Záhy však přestou
pil na filozofickou fakultu (studoval filozofii, historii a románské 
jazvkv). Zde se sblížil s Bohdanem Jelínkem. Vloisem Jiráskem a Jo
sefem Thomaverem. Jako vychovatel strávil rok v severní Itálii.
O rozhledu, kterv tam nabyl, svědčí jeho dopisy Sofii Podlipské 
(vyd. 1017). Po návratu byl lajemníkem české techniky, mezi první
mi se stal členem deské akademie. Boku 1893 bvl jmenován profe
sorem všeobecné literatury na Karlově univerzitě. Bvl vůbec za
hrnován oficiálními poctami a rád je přijímal. Mezi jeho stálé 
přátele (a překladatele \ rchlického básní do němčiny) patřil 
Lduard \lbert. osobní lékař u císařského dvora ve \ ídni. Jako člen 
Panské sněmovny (od r. 1901) pronesl Vrchlický roku 1900 parla
mentní řeč ve prospěch všeobecného volebního práva.

\ procesu oficializace se zpřetrhaly již chabé vztahy J. \ rchlické
ho se Zeyerem, zeslábly jeho kontaktv s .). \ . Sládkem. Styky s další
mi vrstevníky se zprohlcniatizovaly, když si někteří „staří" začali 
vydávat časopis Zvon (1901). ale V rchlický sc přidal к jinému orgá
nu „starých“ , к Máji (od 1903). \ návalu funkcionářských starostí 
a schůzí si někdy ne bez závisti připomínal Svatopluka decha, kte
rý se dokázal poct mu nabízených vzdát a uchýlil se od poloviny de
vadesátých let do ústraní. V rchlický, uvyklý jít z díla do díla a prací
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se až zahlušovat, setrval v rodině, která přestala být jeho bezpečím, 
a podvoloval se břemenům slávy a služby.

Nepřestával si přitom naříkat na „hábe!" papírů na svém stole, 
na to. že se nedostává к vlastní práei, na hrůzu ze ztráty vlastní 
identity. „Nejsme jak stíny na zdi?" obracel se. vyčerpán věčnými 
povinnostmi, na jaře roku 1907 řečnickou otázkou к jedné venkov
ské dámě svého srdce. Míval obavy, že přestává bvl člověkem tvůr
čím. a toužil po životě bez psaní. Ale to už se připozdívalo, blížila 
se mozková mrtvice, která \ létě 1908 vytrhla \ rchlického z věčné
ho kolotoče úřadování a psaní.

Pak žil povětšině v Domažlicích, tam i zemřel.
Jeho odchodem se uzavírala hunírovská éra \ českém básnictví, 

livvší pochybovači a kritikové /pokorněli, /važovali, co velký básník 
vykonal a co neopakovatelného také znamenal pro statut básníka 
v Cechách. „Mv. kteří jsme tehdy vyrůstali." napsal l\ \ . Krejčí v Aka
demii 1911. „nabývali jsme až nemožně skvělých představ o pracovně 
a knihovně Vrchlického, tichá idvla Čechova v Obříství a život Zeyera, 
potulujícího se po cizích zemích, naplněný jen poetickými dojmv. sně
ním a inspirací, lo všecko se nám zdálo plným uskutečněním ideál
ních nároků, s nimiž vystupoval básník v estetice romantismu."

Sebrané spisy J. Vrchlického v autorově uspořádání vydával 
J. Otto (65 svazků v letech 1896-1913). Poslední vydání jeho spisů 
z let 1948—1963, které redigoval \. Pražák, později \. Tichý, čítá 
2 0  svazků, nemá však náležitosti vydání kritického.

I ž v devadesátých letech byly s autorovou účastí pořízeny čtenář
ské výbory /. epiky (kviku liahul. romancí a legend .1. I rchlického. 
1896) a z lyriky (kytka lyriky z básní I rchlického. 1898). Čtenářské 
výbory v posledním půlstoletí sestavili třikrát J. Seifert (Píšťala Ро
п о т . 1953. Básně I. 2. Praha 1933. Duha na zemi 1961. J. Brabec 
(Host na zemi. 1966) a H. Havel (Zahrada slor. 1983). - Čtenářský 
výbor z dopisů sestavil \. Pražák (1 rchlický r dopisech. 1955).

Překlady
Do literatury se J. Vrchlický uvedl překladem Básní V. Huga 

(1874) a překládání se věnoval nepřetržitě: teprve od roku 1878 
nad počtem knih jím přeložených začal\ převládat tituly původní. 
Práce překladatele se mu ještě o desetiletí později zdávala být 
i snazší, i vděčnější než původní tvorba. Míval chvíle, kd\ zamýšlel 
věnovat se výhradně tlumočení výtvorů cizích, aby sc zbavil rizik 
hořkosti a nespokojenosti s díly vlastními. Verš stavěl nad prózu. 
Také překladatelsky se věnoval převážně poezii: kromě lyriky ho
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в.»ы< i  1

Jaroslav I rrhlický (zadní. reklamní síranu obálky Pantheonu z r. Iftíl.l)

L

přitahovaly velké formy veršované epiky, na prvním místě epos 
(přeložil mimo jiné Dantovu Božskou komedii). 7. němčiny přeložil 
Coethova 1'austa. Průkopnický vliv na domácí lyriku měla jeho pře
tlumočení moderních francouzských básníků (Poezie francouzská 
nové doby, 1877: Moderní básnici francouzští. I8 (H; výbor z Květů 
zla Ch. Haudelaira přeložil společně s J. (»ollem, 1895). Pro české 
divadlo přetlumočil například Schillerova Viléma Telia (1892), Ib-
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senový \(í/Ki<lniky trůnu (1897). Rosta mluva ('.vránu z Hergeracu 
(1898) a četné lirv Calderónovv.

To už i na Vrchlického činnost překladatelskou dopadalo /ne
uznání. Nad výborem /. Květů zlu se shodl F. X. Salda s V. Procház
kou i s T. G. Masarvkem. že Vrchlický všecky překládané autory 
přizpůsobuje svému stylu. Ze upnut к obrysu díla obětuje jemné 
odlišení, tlumočící individuální svébytnost děl a jejich prňbojnost. 
Mladí toliž od překladatele očekávali, že je s to vystihnout sty listic
ké jemnosti originálu beze zbytku.

Hlasatel ideálů tváří v tvář krizi
Ve vlastní tvorbě wšel z V. Ilálka. Rozvinul hálkovskou předsta

vu básníka jako písničkáře a vůdce, který si už tím. jak lehce vlád
ni* slovem, podmaňuje svoje okolí, básníka jako služebníka krásy 
a zjasňovatele stínů. Hálkovské předznamenání mělo také Vrchlic
kého nadřazení světa domovu, člověka vůbec člověku českému. 
Smyslem pro reflexivnost v poezii navazoval na Jana Nerudu. Svůj 
přístup к dějinám založil na představě stálého zdokonalování, jímž 
lidstvo spěje к ideálnímu soužití, lomu však přítomnost neodpoví
dala. a básník to cítil. Vedle vzývání ideálu se takto u Vrchlického 
rozvíjel pohled útočný, kriticky ohledávající bezútěšnost Fvropy sto 
let po Velké francouzské revoluci.

Oba ty pohledy, proklamace ideálu a kritika neideálního. se ve 
většině lyrických sbírek V rchlického stýkaly (proklamace ideálu 
většinu sbírek rámcovaly). Kritičnost se vystupňovala ve sbírkách 
z let osmdesátých (Dědictví iuntulovo. 1888). V šudypřítomné uva
žování v básních J. V rchlického nebylo ovšem návodem к nějakému 
„pevnému" názoru. To budilo sympatie u lidí. kteří si byli vědomi 
soudobé duchovní krize a chtěli ji i v krásné literatuře pojmenová
val. Z pozii' náboženských a národních jistot se však V rchlického 
kladení otázek jevilo jako sporné, ne-li škodlivé. Bývalo napadáno 
jako filozofický eklektioismus.

Verše příležitostné
Příležitostná Ivrika J. V rchlického se dotýkala dobových literár

ních sporu. V l i  re v iř i moderního člověku (1892) mluvčí bojovně úto
čí na realismus. Odmítá všednost zbavenou ideálních snah. kdy „na 
Parnas se leze stejně zrovna jako na bicykl“ . Odmítá sbírání „lid
ských dokumentů“ na smetištích a vyznává aktivní spoluodpověd
nost za uskutečňování lidských snů. Lyrický mluvčí sbírky se při
tom pateticky prohlašuje za jednoho z „davu“ :



Kus mého srdce v davu tom se třese, 
kus mojí duše lká i úpí tam, 
já raduji se \ malých malém plese, 
já s nimi pro kus chleba umírám!

Me poezii přisuzuje spíš roli „křídla“ , jež člověka povznáší nad 
pragmatismus podnikání i nad získávání chleba, nad hlediska zisku 
i prospěchu (Dolii s kříd ly!).

H lasy v poušti obsahovaly v roce 1890 jediný znělkový věnec. 
Mluvčí v něm za příklad pro národ v tísni prohlásil Krista vznášejí
cího se nad vodami; ironizoval představu blanických rytířů. 1’roti 
zhlížení se v lepších dějinách vyzýval к společnému vzdělávání „or
né půdy". rodného jazvka a sjednocující písně. Druhé vydání Hlasů 
v poušti (1897) se rozrostlo na dvojnásobek. Přibyl další cyklus zně
lek. tentokrát kritičtěji laděných (mluvčí v nich odmítá pochlebová
ní „lidu", vybízí z „chrámu vlasti'4 vyhnat „šaška“  a hořec bilancu
je výsledkv obrozenskveh snah). Oddíl Palinodie zesměšňuje módu. 
reklamu, frázi a chaos (jím se míní i ženská emancipace). Básně 
hodnotící 19. století jsou plné hněvu a odmítání ( I rak Evropy). 
Ovšem poslední báseň sbírkv zase apeluje, jak tomu u Vrchlického 
bývá, na věrnost „svátému ideálu“ .

Na rozdíl od domácky zakotvených lllasu  v poušti je další kniha 
časové lyriky Vrchlického z konce století. Ilod ltičí z Parnasu (1893. 
třetí vydání 1912). upoutána к Paříži a v ní к „odznaku století“ , 
к Eiffelově věži. I*ři návratech sem lyrický mluvčí zjišťuje, že se Ev
ropa v závěru století zhoršila. O všem rozhoduje móda, živená žur
nály. Veliké vynálezy neslouží člověku, půlka Evropy je uvázána 
„na řetězích války“ , národy vedou „o rodný jazyk boje dlouhodo
bé“ . Básníkovo slovo přijímá funkci pranýře:

...dobrý verš je časem skoba, 
kam zavěsit lze provaz odvety.

Když J. S. Vlachar označil V rchlického po jeho smrti za „básnic
kého žurnalistu", nebylo to nepravdivé. Právě sbírky příležitostné 
poezie byly ovšem nejčastěji nově vydávány; to nejlíp svědčí o jejich 
společenském ohlasu.

Milostná lyrika
V návaznosti na Málka rozvinul Vrchlický milostnou lyriku 

v kult ženy a smyslového opojení (l)o jn iy и rozmary, 1880; Pouti
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к Kkloráulu. 1882). Domácí štěstí a přírodu básník uka/.oval jako 
útočiště před hlomozem a krizí světa.

I měl zpívat o naliém ženském těle. o smyslovém opoj<4 ií z vlasů,
0 radosti z dětí. Nacházel bezpočet žánrových forem, aby jejich střídá
ním zmnožoval výraz erotické vášně, rozkoše bytí po boku vábné žen v.

Manželské štěstí J. Vrchlického bylo nczkalené jen krátce. Po
slední iluze o něm básník po/.bvl. když sc dozvěděl, že jeho žena již 
léta žije s hercem Národního divadla Jakubem Seifertem. Hluboké 
rozčarování dávalo za pravdu básníkům dekadence, kteří ženu 
a lásku viděli spíš jako past. než jako oázu pro muže utrmáceného 
službou složitému světu. \ přetlaku osobního zklamání, za plodné
ho vlivu nejmladší poezie české (a poezie francouzských básníku, 
které po léta tlumočil) vzniklo jedno z nejživotnějších básníkových 
děl. Okna v bouři (1894). K. motivům, jež tu napovídají smutek, ne
klid či opuštěnost, patří zrcadla, vítr. opuštěný důl. ocúnv. hroby, 
podzimní scenerie. Vztažení těchto věcí. času. míst a pohvhú ke 
zkouškám lidského nitra sc děje většinou příměrem. Ten pak nese 
gradaci básně a její pointu:

Těm oknům, verše mé. se podobáte.
vy první rovněž nitra každý spor.
mě vichřice, mé blesky, hrom v znáte.
mých roztříštěných tužeb meteor.

Prožitek nárazu, roztříštění, potřísnění se v této sbírce promítá do 
všeho lidského bytí včetně básnické práce. Redukovat smysl knihv a je
jí význam na osobní zpověď muže, jímž otřásla nevěra ženy. znamená 
zjednodušovat obraz J. Vrchlického a jeho básnického vývoje. Okny 
r bouři se totiž začal pozměňovat celý autorův styl. Silné řečnické prv
ky (zvolání, oslovení, výzva), jindv působící vnějškově, se zaěalv nyní 
podrobovat niternému prožitku a sloužit jeho tlumočení. Drobné bás
ně z Oken v bouři, jež vstoupily do české paměti, se od svého okolí 
v evklu odlišují tím, že jsou od počátku do konce jediným subjektiv
ním vyznáním (/a trochu lásky) anebo výzvou (Ne. Ho že. vice štěstí).
1 sporností slov se tyto texty blíží bud Sládkov i, uvažováno vrstevnicky, 
anebo - z pokračovatelů Vrchlického - Hlaváčkovi či Tomanovi.

Přesto sc intimní lyrika (vedle překladů) stala terčem útoků na 
\ rchlického uprostřed let devadesátých. Generační boj tenkrát vy
vrcholil v Saldových recenzích Písn i poutníka a Posledních sonetů 
samotáře. Podobně jako kdysi moravská kritika také Salda vytýkal 
\ rchlickému ideový chaos a cklekticismus. \ inu však nepřipisoval



JAROSLAV VRCHLICKÝ
з ж у ж я / л р к н я

nedostatku básníkova jednotného světového názoru, jak se dělo dří
ve. ale v díle nedostatečně angažované osobnosti. Jejímu sebevyjá
dření v díle podle Saldy překáží mj. používání tradičních strofie- 
kýoli útvarů, jakým byl například sonet (forma, která „nenáleží 
nikdy člověku v úplně vlastnictví." tvrdil Salda. ..může projev osob
ního žalu jen tlumit, odosohňovat").

Zhruba kolem roku 1898 útoěnost mladé kritiky vůči Vrchlické
mu opadla. Napětí mezi riiehovsko-lumírovským a „moderním" 
básnictvím se tím však nelikvidovalo. Proměnilo se ve vzájemně in
spirující působení.

\ž hlučné oficiální slavení \ rchlického padesátin vyprovokovalo 
pamflet Oslava papírově pvrainiilv. Ludvík Lošták zde útočil na 
básníka, oslněného vlastní produktivitou a nekritičností svého oko
lí. Ze spoluúčasti na tom, že se básnický výkon stal papírovou pyra
midou. obvinil Lošfák publikum, jež nerozumí kvalitě básnického 
díla. ale zato umí knížky počítat.

Jaroslav Vrchlický se se svými odpůrci vyrovnával mnoha způsoby. 
Parodoval je. odmítal, ale jako básník je dovedl také brát vážně. I ím 
obohacoval vlastní poezii. Počínaje Okny v bouři prokazoval podnět-
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nost „mladé“ poezie pro sel»-. Zůstával věrny pravidelnému verši, 
zpočátku také ještě pozorovatelskému odstupu a nadhledu. Vie zača
lo v něm ubýval mnohomluvnosti, typicky lunúrovských poetismů 
a slovosled uvolí inverzí, přibývalo úspornosti výrazu a písňovosti.

Od opisnosti к nápovědi а к sebevyjádření
Znatelné oproštění a zvroucnění promluvy vyznačuje Písně pout

níka (1895). V nich někteří současníci viděli Vrchlického polemiku 
s Cechovými Písněmi otroka. X každém případě šlo o osobité rozšíře
ní písňového žánru, v němž z vrstevníků vvnikal především J. V . Slá
dek. Tomuto příteli к padesátinám také V rehlioký sbírku připsal. Je
mu na počest jistě také jako převládající rozměr uplatnil troehej. 
Sládkem užívaný pro typizaci národně příznačného či „tradičního” . 
Svého poutníka však vvbavil Vrchlický charakteristikou, dalekou 
Sládkovu „venkovanství“ : jo to světoběžník, znalý ovropsk\'oh metro
polí i tuláků v poezii celých staletí (dovolává so i V illona). Zná také 
veškeré nejistoty moderní duše bez náboženské vírv. Z těchto pozic 
vede mluvčí sbírkv polemiky stran jednotného světového názoru. Ty, 
kdo so ho dožadují, zosobňuje jako starce v klášterech, uzavřené svě
tu. К sevřenosti sbírky přispívá, že jednotlivé „písně“ jsou jen číslo
vány. Průběh pouti, dotýkající se symbolických míst světa a domova, 
určuje lidský věk mezi mladostí a stářím.

Napjaté poměřování nojvětšího Ivrika z lumírovoů s nejmladší 
poezií pokračovalo i počátkem století, l ak u Vrchlického zaslechne
me lyrickou zkratku a písňovost. vlastní šrámkovsko-tomanovské 
poezii. Děje se tak hlavně ve sbírkách Za váté stezky. Korálové ostro
ty  a Skryté zdroje (1908). Mezi nimi zvláště sbírka třetí vyniká roz
pětím tónů vážných a hravých, hořce potemnělých a rozjasněných.
V ní také V rehlioký dospěl nejdál v oproštění slovníku i větné stav
by a v zaměření na píseň.

Poslední dvě sbírky J. V rchlického. Strom života a Meě Damo
klův. jsou krajně kontrastní. Strom života se hlásí к Waltu VVhitriia- 
novi (výbor z jeho Stébel trávy v překladu J. V rchlického vyšel roku 
1906) a souzní s raným naturismem. Sbírku zahajuje oslava stromu 
jako nositele proudícího bytí a písně. I zavírá ji litanické díkuvzdá
ní za dar života ( I/o srdce cítí dík...). Jednotlivé oddíly jsou nazvány 
s ohledem na ústřední symbol stromu (Co sní v haluzích. Co zni 
v koruně. Spadalé listí). Oddíl závěrečný sc přenáší к osudu rodné 
země. к jejím potřebám a nadějím. Od básní smyslového okouzlení 
z přírody se prochází к ironickým a sobeironickým aforismům a ná
pisům. v oddíle České krajiny к rozjímavýni evokacím. Z niob ně



které připomínají \. Sovu (k rajina pod Lipnicí), jiné J. \. Sládka 
(Pod Svatoborem. I památníku smlouvy Ferdinanda I. s Cecliv v J i 
hlavě) a zase jiné S. I\. Neumanna (Topůlka).

Meč Damoklův vydal r. 1913 z pozůstalosti básníka jeho bratr 
15. Frida; kompozice sbírky je jeho dílem. Titulní motiv, značící ohro
žení, se v mnoha básních doplňuje a rozvíjí zpochybněním lásky, díla 
i činu. jež se mění v bolest, úzkost, stín. \ sečky řečnické prostředky, 
kdvsi u .). \ rchlického ve službách opisu, tlumočí mní neklid mluvčí
ho: (lo je „vysoko“ a co „hluboko“ a ..kde je čin“-/ Na poslední otáz
ku se s soutčskách ztroskotání odpovídá: „Na zdi jen stín“  (VY.š).

Prožitek života jako stínu vrhaného na zeď je u N rchlického star
ší. nyní však nabyl na naléhavosti, podobně jako také již předtím 
žalovaný Osud. К nejasným předurčením bytí přistupuje Nic. ..je
hož nechápeme", jež nicméně

černým křídlem svým nad námi mává...

\ šud\přítomnému znejistění neuniklo ani samo básníkovo dílo 
a jeho účinkv. Jednou jsou přitom vlastní přepočetné kniliv shledá
ny ubožejší než ustárlé srdce, jindv jsou útěchou:

co moli jsem udělat,
zde jest!

Několik básní nesených humorem a ironií připomíná Františka 
Celím •ra.

Zlomky epopeje
Již za italského pobytu si Vrchlický předsevzal, že nabídne Ce

chům grandiózní představu o tom. jak přítomné snažení lidstva na
vazuje na všecko, co mu předcházelo, a co v tom znamená vlastní 
národ. Hugova Legenda věků ho přesvědčila, že přítomnost ve svět
le dějin nelze postihnout jedinou skladbou. Cyklus Zlom ky epopeje, 
na němž český básník pracoval po celý život, se skládá z tří typů 
poezie: z reflexivní lyriky (Ducli a svět. 1878: Dědictví lantalovo, 
1888; Skvrny na slunci. 1897 aj.), z drobné epiky (Staré zvěsti. 
1883: Selské balady, I8 8 .”> aj.) a v. rozsáhlých epických básní (llila-  
rion, 1882: hvardoivski, 1885: Ita r Kochba, 1897).

Části, /. nichž se Zlomky epopeje skládaly, bylv samostatné a moh
ly být čtein nezávisle na sobě. Kupříkladu epos Ih ir kochba a lyric
ká sbírka Skvrny na slunci, vydané v té mže roce 1897. mají kontrast
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ní významové ladění. S la n iv  mi slunci obsahují úvahy o postavení 
člověku ve vesmíru a v dějinách. Zpočátku převažuje skepse: skvrny 
na slunci, ujišťuje lyrický mluvčí, značí v řádu kosmu víc než veške
ré strasti a vzněty lidské: v rozměrech vesmíru je člověk nanejvýš 
loutkou. \ poměru к předchozím érám lidstva nejsou přítomná рсь 
kolení ničím než epigony: za čímkoli novým vykročí, v tom shledají 
dávná předznamenání {Žalm  epigonů). \ závěru sbírky vzývá mluvčí 
Skvrn nu slunci schopnost obnovovat důvěru v svět pohledem dítěte. 
Tlumočí víru, že v hranách 2 0 . století zmobilizuje člověk své síly, 
aby dokázal žít v radosti (Лот renesance). - Epos lia i Kocliba s pří
během židovského revolucionáře, který se vzepřel Rimu a pak pod
lehl intrikám svého okolí a vlastní rozeklanosti. Vrchlický promýšlel 
a připravoval po léta. Za skeptického bilancování 19. věku tento svůj 
největší epos dokončil. I zavřel ho apokalyptickou vizí. Po vítězství 
Říma nad Izraelem a po zmaru hrdiny sc zjevují čtyři jezdci - Smrt. 
Válka. Bída a Vlor - na vychrtlých koních a dělí se o vládu nad lid
stvem. Jiří Karásek ze Evovic, předtím к V rchlickému až nespraved
livý. přivítal v Moderní revu i 1898 ISur Kochbu jako nejlepší dílo 
J. V rchlického, jako pravou „tragédii člověka“ (podle jeho soudu 
převyšující stejnojmenné dílo Emericha Madácha).

Dra ma
Početností, látkovou šíří. konstrukční vynalézavostí a všudypří- 

tomností lyrického prvku vynikají divadelní brv J. V rchlického. 
Největší úspěchy přinesly autorovi veselohry ( I stulit Diogenově, 
I8 8 .'k Soud láskv. I8 8 (>: \oc na Karlštejně. 1881). Problematičtější 
odezvu měly jeho vážné hry z českých a světových dějin a mýtů. 
\ přece i zde stvořil velký básník dílo výjimečné: trilogie llip/nxla- 
mie (Nám luvy Pelopovy, Sm ír Tantalův, Smrt I lippotlumie. 1889 - 
1891) sc stala podkladem pro scénický melodram Zdeňka Fibicha 
a náleží к základům českého divadelního repertoáru.

\ nekrologu za V rchlickým se vyznal Salda, že jeho příkrost 
v odmítání básníkových děl byla „aktem sebezáchovy“ . V mládí se 
prý museli odpoutat od oslnivého předchůdce, aby se dobrali vlast
ního hlasu. Jen co se to stalo, vztah pokračovatelů к Vrchlickému 
sc zklidnil a objektivi/.oval. Takto vzdal hold básníkovu uzavřené
mu životu a dílu: „Vrchlický jest největší posud revoluce v českém 
kulturním světě. Do národa pochmurného a meditativného, žijící
ho posud smyslem spíš vnitřním než smyslv vnějšími, i v rozkoši 
melancholického a teskného, vlrhuje Vrchlickým poezie jásavé lan-



fárv... plná hladu a žízně po všech darech země a světa...“ Ani v ne
krologu nelni Salda vůči Vrchlickému nekritický. Soudil, žc v něm 
měla česká literatura typ západnický, blízký ..duchu vědeckému, 
technickému a demokratickému, duchu toužícímu po /racionalizo
vání a tím po ovládnutí života a jeho sil” . Pokud česká kultura vy
kročí za jiným ideálem, pokud se odkloní od ..pozivistického zápa
du". hude se podle Saldy od \ rchlického vzdalovat. \ každém 
případě ovšem, soudil velkv kritik. Vrchlického „osud vyvolil za 
ukazatele vnitřních bytostných sporů a svárů dnešní české duše 
a postavil jako sloup na rozcestí drah a směrů".
L IT  F. К \T l R \

Krejčí 11 > 1.4: Sborník 1915-1912: l.cvy 1957: Hrabec 1961: Králík 1967; 
krejčí 1975: Jirát 197!!: R;iLijk;i 1979: Slovník 1990: Červenka 1995: 1‘eeliar 
1996: Slieli 1996.

9. J U L I I  S Z E Y E R  (1841-1901)
Zeyerové přišli do Cech z \lsaska za Velké francouzské revoluce. 

Básníkův otec byl pražský měšťan a vlastnil dřevařský obchod v cent
ru Prahy. Matka pocházela ze staropražské židovské rodiny. Julius, 
jeden ze čtvř svnň (vedle tří dcer), měl převzít otcovu firmu, ale to- 
inuto určení sc vymkl. Ve své básnické generaci byl nejv íc zcestovalý.

Dům Juliu Zeyera rc l odňancdt
Julius Zeyer
(pnillc Itresbv 1'runlišliii /mišliu)
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znal Evropu i Orient. Měl četné osobní kontakt) s polskými spisova
teli: za opakovaných pointů poznal také Rusko. Domácké útočiště 
mu od roku 1887 poskytovaly Vodňany. Přátelství ho sbližovalo 
s J. V. Sládkem, s I'. Ileritesem, s výtvarníky Františkem Bílkem, 
Zdenkou Braunerovou a dalšími. Zbytky rodinného jmění, honoráře 
a nakonec i (utajená) podpora stavitele J. I llávkv umožňovaly .1. Zeye
rovi žít bez pravidelného zaměstnání a bez větších existenčních sta
rostí. věnovat se studijním toulkám po světě, bohaté korespondenci 
a literární práci. К utajeným steskům jeho života patřila láska к Ma
rii Anně Sloneové. lato dcera z rodiny spřátelené se Zeyerovými se 
provdala do ciziny: básník se tam s ní setkával jen vzácně.

Odpor к oficiálním poctám bral do důsledků. Zatímco kupříkla
du .). \ rchlický patřil mezi první řádné členy České akademie pro 
vědy, slovesnost a umění, Zeyer zůstal mimo jmenovanou instituci,
i když se s jejím zakladatelem, J. Hlávkou, přátelil.

Také tento osobní nonkonlormismus přibližoval pozdního Zeye
ra mladé generaci let devadesátých. Její příklon к subjektu, zájem
o tajemné a sotva vyslovitelné, o básnickou prózu poskytl naopak 
dřívějšímu osamělci Zeyerovi všestranné povzbuzení. Sbližování so
bě snad nejbližšího přispěvatele Lumíru s Katolickou modernou 
sledoval naopak až s jistou nelibostí J. V. Sládek. Na sklonku století 
se stupňovalo Zeyerovo hledání náboženské víry (s níž ztotožnění, 
zdá se. nenašel). \ tomto posledním desetiletí žití napsal Zeyer nej
více děl trvalé hodnoty.

První silná vlna zeyerovského kultu následovala po básníkově smrti. 
Tehdy vyšly autorovy spisy (1902-1907, 35 sv.) a monografie Jana Vo- 
horníka. Další vlnu zájmu na pokraji druhé světové válkv ohrožoval 
antisemitismus. Vybrané spisy tenkrát nebyly dokončeny. V taženích 
proti tzv. kosmopolitismu v totalitní kulturní politice působila jako 
obrana Zeyerova zjevu a odkazu studie J. Fučíka o českých inspiracích 
Zeyerova mládí (C.hůra). Početné knižní soubory korespondence dávají 
nahlédnout do Zeyerových přátelství s J. \. Sládkem, s F. Bílkem, 
M. Kalasovou, Z. Braunerovou a dalšími.

Básně
Drobné básně lyrické a lyricko-epické psul zřídka (Poezii1. 1884; 

Vore básně. 1907). Mezi svými vrstevníky vynikl epikou, a to veršo
vanou i prozaickou.

Cyklus epickýeh básní I všrlim il (1878) navazoval na staré národ
ní pověsti. Lumír, bájný pěvec starých Cechů, se vzdává úlohy bás
níka tváří v tvář rozbrojům, jež vnesly do soužití žen a mužů dívčí



vi'ilkv. Zeyerův I yšelirail, zapadající do dobového pěstování českého 
mýtu (v tomto směru působilo celým pojetím, vnitřní výzdobou 
a od r. 1883 zčásti i repertoárem Národní divadlo), se za autorova 
života dočkal trojího vydání.

Obtížněji se prosazovaly parafráze starofrancouzské epikv (karo- 
linsliá epopeja, 1890) a prozaická převyprávění staroislandských 
ság (I soumraku boliů, 1898). Jim se snadno vytýkalo, že moderni
zující úpravy ruší původní hodnoty vzácných děl, a přitom novému 
vkusu dostát rovněž nemohou.

Lépe než v eposu se dařilo Zeyerovi v lyriťko-epické povídce. Zde 
mohl navazovat na romantiky z počátku 19. století a na oblibu, kte
ré se „poema“ těšila u \. llálka а Л. llcyduka. \ Crizeldě (1883) 
Zeyer vvšel látkově ze staročeské jjovídkv, psané kdysi prózou na 
motivy Boccacciova Dekameronu. Šlo o výchovný příběh o odměně
né ženské pokoře, napsaný prózou. Zeyer obdařil titulní postavu 
vedle pokory i vzpurností, umístil ji do pobělohorských Cech a její 
jednání doprovodil úvahami a vizemi. Pravidelným veršem po
vznesl dávný příběh s ženskou hrdinkou v apoteózu oběti, v hold 
upamatování a paměti.

Naproti tomu kroje paměti I ita Choráze (Lumír 1899) působí ja
ko osobní zpověď a vyznání. Titulní hrdina básně chce být uměl
cem. Ze stísněných Cech prchá do \lp a do Benátek. Me žena. 
к níž tam vzplanul vášní, ho po jediné noci opustila. I toěištč proti 
„naší chladné době" hledá Choráz na jihočeském venkově, ve stav
bě kostelíčka. Při tomto díle se titulní hrdina básně sblíží s obyčej
nými lidmi, od nichž dříve býval oddělen. Při záchraně tonoucího 
psa se však \ ít Choráz nachladí a smrtelně onemocní. Nejkratší, 
třetí část básně bilancuje hrdinovu cestu, vyjadřuje touhu duše. ob- 
těžkané poznáním, po splvnutí s Bobem.

Troje paměti I ita Choráze představují podivuhodnou syntézu 
Zeyerova díla. Jsou i jakýmsi dovětkem za trojicí próz, jež svého ča
su Salda nazval prologem dekadence (Jan  Maria /‘lojhar, Tři legen
dy o krucifixu, l)ům  l Tonoucí lirězdy).

Próza
Již v raných Fantastických povídkách prokázal Zeyer smysl pro 

iracionálno. Schopnost barvitě vypravovat o záhadných osobách,
o cizích světech a vzdálených časech projevil v románě Ondřej Cer- 
ny.šev (z Huška doby Kateřiny Veliké) a v Románu o věrném přátel
ství imise a hnila (z rytířské Francie). Momenty exotické pak po
někud ustoupily v románě ze současnosti Ja n  Maria Flo jhar (1891).
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Titulní hrdina sc narodil v Praze, domov našel v jihočeských 
Ilavranicích. Studium námořní akademie opustil, sc světáckou mi
lenkou. dámou velkého světa, se rozešel. Chce zakotvit v Praze 
a stát se uznávaným básníkem. \lc okusí zneuznání, zprotiví se inu 
lokajský duch Cechů: po smrti inatkv ztrácí svůj jihočeský domov; 
podstoupí souboj s Rakušanem, který Cechy uráží, a je těžce raněn. 
\c snaze na všecko zapomenout a obnovit svoje zdraví odchází Jan 
Maria do Itálie. \ Římě a pak na nedalekém venkově najde sedma
dvacetiletý muž ideální lásku andělské Catarinv a účastnou péči její 
chiivv. Na zchudlém statku \ prostředí etruských a latinských ruin 
u nich obou vyvolá Jan Maria náklonnost к vzdáleným Čechám,
o jejichž osud sc nepřestává zneklidňoval do své předčasné smrti 
(v ní ho následuje jeho Catarina). Cechv se vůbec v tomto románě 
jeví jako prostor zasažený a ohrožený zkázou. Naproti tomu Itálie 
představuji* svět trvajících hodnot uměleckých i lidských.

Před zásadním ohrožením civilizace na Zemi varuje Zeyerova 
novela l)ům  l Tonoucí livězdv (1896). Jejím hlavním dějištěm je Pa
říž. Tam český lékař (a zároveň vvpravěč) v nemocnici pozná Slová
ka Rojka. Toho pronásleduje vidina porobeného Slovensku a pocit 
krajního provinění vůči anglické dívce, která ho milovala: hvne po
sléze v plamenech zchátralého domu. S ním shoří i trojice žen. vy
čerpaných neopětovanou láskou, jimž se předtím český lékař nadar
mo snažil pomáhat. Stostránková próza sc dovolává Dostojevského, 
cituje mýtus anglického romantika Tb.de Oiiinccvho. Je plná úvah
o soudobé filozofii a umění, které pro sa mé uctívání rozumu opo
mněly rozvíjet tušeni, fantazii, smysl pro tajemství. Všechny příbě
hy a reflexe opodstatňují apokalyptickou vidinu Země. která sc vy
trhla ze své dráhy a řítí se vesmírem do neznámé zkázy.

Typ my tologizující prózy, která chce jedním příběhem vyslovovat 
souhrn lidské zkušenosti a utvrzovat jisté norinv chování, obohatily 
Zeverovv Iř i legendy o krucifixu (1895). \ „legendě pražské" nazva
né In  ti llus (Nepomstěný) zužitkoval Zcver motivy známé mj. z po
věsti Josefa Svatka o Simonu Lomnickém z Budce, básníkovi, který 
se stal žebrákem. Hlavní postava Inu llii se podobá Kristu. \ pobělo
horské Praze jí použije španělská sochařka jako modelu pro Spasi
tele. Krásného mladíka umučí, aby dosáhla účinné inspirace a své 
plastice dala silný výraz. Inultiis ještě na kříži rozlítí sochařku výra
zem blaženosti nad tím. že smrtí prospěje ožebračeným Čechám, 
na něž upozorni. Jeho pohřbu se účastní záslupv pražských žebrá
ku. - Z pohádky 15. Němcové Pecko sproslaček \\tvořil Zeyer ..le
gendu slovenskou" Sumko p láli. Rozvinul obraz porobené' země.



napětí mezi pokorným, naivním Samkem a mezi domýšlivými bis
kupy: svému podáni vtiskl obřadnost. Legenda toledská (E l Cliristo 
dr la I a i z ) wchâzi z napětí víry židovské a křesťanské: Žid snažící 
se zničit Krista na kříži v křesťanském chrámu je pokořen velikostí 
Kristovy slitovné lásky a ve chvíli smrti к ní povznesen.

Motiv Krista se těšil letitému zájmu české politické žurnalistiky
i poezie. Vidina laskavého dárce, umučeného a zmrtvýchvstalého, 
nabízela povzbuzení utiskovanému národu na cestě к sebenrčení. 
(Takto pojatý motiv se objevil v Šolcových Prvosenkách a rozvinul 
sc v Nerudových Zpěvech pátečních.) \ Iřecli legendách o krucifixu 
vzdal Zeyer hold člověku z různých dob. kultura národu, který mo
cí své vírv a touhy koná nebo okouší zázraky. Proměnu všedního 
v povznášející, obsaženou v příbězích Zeyerových legend, podporu
je podání, které připomíná báseň.

Básnickou prózu sklonku 19. století obohatil Zever také některými 
parafrázemi starých biblických apokryfů (Zuliradu Mariánská), mýtů 
čínských, japonských a indických (v próze lečeru Idulie a jinde).

Drama
Vzestup koncem století zaznamenal také Zeyer dramatik. První 

úspěchy zažil již dříve s komedií Stará historie (1882). К svmbolist- 
ně secesnímu využití pohádky přispěl hrou Hadúz и Muhidena 
(Květv 18%. v Národním divadle premiéra v dubnu 1898 s hudbou 
Josefa Suka; v překladu E. Destinnové se hra o dva roky později dá
vala v Berlíně). Na motivy slovenské pohádky lak vznikla hra plná 
elcgické nálady o lásce schopné překonat nenávist a smrt. (Stejno
jmenný barevný film P. VVcigla z roku 1971 skvěle zužitkoval také 
motivy a barvy z výtvarné secese.)
UTF.K \Tt lí \

Yolmrník 1907: Kvapil 1942: Stehlíková 1981: Slovník 1990: l.orenzová 
1991: Červenka 1995; Med 1995, Vlěek 1997.

1 0 . H IS T O R IS M U S  \ H IS T O R IC K Á  В K LET U  I К
Návaznost třetí vbiv ruchovsko-lumírovské literární práce na 

vlnu druhou a první bvla snad nejpatrnější v zájmu o minulost. 
Historické látky, májovci povětšině odmítané, pěstované mezi nimi 
jen v omezeném rozsahu (K. Světlá), se v dalším pokolení dostávaly 
na výsluní zájmu.

Václav Beneš Třebízský (1819-1881) vyvolal neobyčejnou odezvu 
svými povídkami a romány z českých dějin. Vynikaly scénami vel
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kých gest a činů, dojímaly patosem a elegickým tónem. Spisovatel, li
dumilný katolický kněz. našel jisté porozumění i pro husitství, ovšem 
před společenskými převraty podobného druhu varoval. Vůle к činu, 
třeba ve jménu vysokého ideálu, se v autorových příbězích často stá
vala zvůlí: pak rozvracela, místo aby působila к zlepšeni poměrů. Za 
pobělohorského útisku pak se mnohé akce, vedené myšlenkou uvol
nění. proměnily u Třebízského v osamělé výkřiky, v symboly trno
vých korun: jejich pamětníci či původci se stávali ..bludnými duše
mi” ( I červáncích a lesku kalicha, Ш 7% Bludné duše, 1882).

Tři vůdčí básníci Huchu a Lumíru (J. \ rehlický, S. Och. J. Zeyer) 
v zájmu o bytí člověka v lidstvu rozšířili svá látková pole do dálav 
minulosti a neomezovali se na Lechy ani jen na Evropu. Patřili ke 
generaci Národního divadla, vystavěného ve stylu novorencsancc. 
lato generace žila snahami poznat, prožít a pomocí umění křísil 
díla a slohy připomínající věkovité snaženi lidstva po dobru, veli
kosti a kráse. Epické básně psané veršem většinou nevyžadovaly 
pramenné studium. Jejich účinnost tkvěla v úvaze nad tím. co moh
lo být představeno jen v úryvcích a \ patetických výjevech a mělo 
\ čtenáři vyvolával citovou a ideovou odezv u.

Slavnostní tón historických básní Vrchlického. Zeyerových. Če
chových nebudil jen ozvěnu souzvučnou. Provokoval také к pohle
dům střízlivějším. Někdy se tak dělo smíchem (v \ovém epochálním  
výletu pana Broučka, tentokrát do 15. století S. Čecha, v Božích bo
jovnících J. S. Machara). Nejčastěji a za stoupající čtenářské poptáv
ky se střízlivější pohled na minulost prosazoval v prozaické povídce 
a románu z českých dějin. Jejich autoři - ani Mois Jirásek, natož 
pak Zikmund Ví in ter - neměli úděl snadný a cestu hladkou.

Krize historismu
Historismus, nahlížející na přítomnost jako na článek v řetězu 

událostí, které předcházely, a jako na průpravu к tomu. eo nadchá
zí, prodělával na předělu 19. a 20. století krizi. Jako jistý názor na 
čas vznikl v proměnách způsobených Velkou francouzskou revolu
ci. Souvisel s představou pokroku od nesvobody к svobodě, od feu
dalismu к občanské společnosti. Na konci 19. století mělo však ev
ropské lidstvo ideál volnosti, rovnosti a svobody stále v nedohlednu. 
Zdálo se, že rozum zklamal, historie že je dobrá nanejvýš jako utěši- 
lelka. ne už učitelka. Obdiv к rozumu vystřídal kult iracionality, za 
spasitele lidstva vyhlásil vlivný německý filozof Friedrich Nietzsche 
silné individuum. Historii obvinil ze škodlivosti. Tím, že obrací člo
věka к světům byvším, ubírá mu prý energii nezbytnou pro život.



Navíc podle F. Nietzscheho historismus zpochybňuje všecko lidské 
hodnocení: při porovnávání jsoucího s tím, co bylo. sc totiž všecko 
existující stává jen dočasným a jen relativním.

Odmítání historismu prostupovalo celý duchovní život z předělu 
století. Nejvýznamněji se promítlo do secese. Ta historické reminis
cence nahradila kultem přírody a rostlinného ornamentu. Historic
ká beletrie si v této atmosféře razila cestu proti proudu. Měla oporu 
v národně osvobozeneckém hnutí a v čtenářstvu, jež v knize hledalo 
povzbuzení i útěchu, únik z klopot a jednotvárnosti všedního dne.

Mladá literární kritika, v zásadě skeptická к historickému romá
nu, našla pro něj čas od času dobré slovo. Proč by se mělo umění, 
namítal odpůrcům historismu mladý Arnc Novák v Lumíru 1899, 
ochuzovat o lo. čeho sc předtím zmocnilo; a proč zužovat vkus vní- 
matele? Krátce nato při Jiráskových padesátinách vzdal I . \. Krejčí
i J. S. Maehar čest autorovým rozměrným obrazům jako objevu pro 
celou českou prózu. F. \. Salda o desetiletí později vzal na milost 
Jiráskovu populárnost; chválou zahrnul autorovu novou kroniku 
( nás. Generaci let devadesátých byl blízký Zikmund \\ inter. Obdi
voval ho mluvčí dekadence Jiří Karásek ze Lvovic. Jeho nejchápa- 
vějším recenzentem byl 0. Thecr. \ poezii dědic Březinův.

Jirásek a Winter, dvojice autorů spojená upřímným přátelstvím, 
rozdílná svým pohledem na dějiny i stylem, tvořila v atmosféře, kte
rá nedovolila zpohodlněl, naopak podněcovala tvůrčí hledání. Jedi
nečnou vzpruhou pro oba byl příklad polského spisovatele llenry- 
ka Sienkiewicze. doma uctívaného, odměněného za historický 
román (s přihlédnutím к dílu Quo vatlis) Nobelovou cenou.

К). I A lo is  Jirásek (1851-1930)
Narodil se v Hronově. Otec. původně tkadlec, provozoval pekař

ství. Zadlužil se. musel opustit domek, kde žil s početnou rodinou; 
Alois po léta pomáhal ze svých honorářů splácet rodinné dluhy, 
podporoval rodiče i sourozence. Při pobytech v Hronově se už jako 
známý spisovatel vyhýbal pohledu na rodnou chalupu, o kterou ro
diče přišli. Jako jedenáctiletý byl na ..handln“ v německé rodině 
v Broumově, aby se naučil německy. Tam potom navštěvoval nižší 
třídy německého gymnázia, pak studoval na českém gymnáziu 
v Hradci Králové. Z existenčních ohledů se vzdal touhy po \kade- 
mii výtvarných umění v Praze. Vystudoval na lilozolické fakultě
l К v Praze historii a stal se středoškolským profesorem. První část 
své učitelské dráhy prožil v Litomyšli, tam se oženil a našel také
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uměleckou inspiraci (hold tomuto městu vzdal v druhém dílu svých 
mcinoárů). I ž jako uznávaný spisovatel, autor Pso lilarcíi, dostal 
místo v Praze. Zde obnovil osobní stykv s M. Mšem. J. Vrchlickým. 
,1. V. Sládkem a s lékařem J. Thomayerem, zapoěaté za student
ských let. sblížil se nově s K. V. Raisem a se Z. Win trém. Navázal 
kontakty s lidmi z nejmladší generace. J. S. Macharem a J. kvapi- 
lem. Patřil к stálým návštěvníkům Národního divadla a psal pro ně 
hr\. Zil s celou svou svornou rodinou v skromném ústraní, к první
mu veřejnému vystoupení sc odhodlal až na konci první světové vál
ky. Tehdy jako první podepsal Kvapilem připravený manifest čes
kých spisovatelů za samostatný stát a v Obecním domě hlavního 
města Prahy přeěetl slavnostní přísahu.

První spisy začal vvdávat J. Otto autorovi tehdv ještě ne čtyřiceti
letému. Pro poslední své spisy stačil ještě Jirásek po sedmdesátce 
přehlédnout většinu raných prací a zbavit je prvků, jichž se spisov
ná čeština při sbližování s jazykem hovorovým mezitím vzdala. Kva
litní kritické vydání autorových sebraných spisů chybí. Spory
o hodnocení Jiráskova díla. vedené od let devadesátých, se vracejí 
podnes. V nekrologu za autorem v roce 19.40 к tomu řekl prozíravě 
F. N. Salda: ..Jiráskovo dílo je vydáno nebezpečí, že bude přeceňo
váno právě proto, že jeho účin druhotný, politický a časový, jest 
mnohem, mnohem větší než účin prvotní, rvze básnický - popula
rita tu není a nemůže být trvalá, neboť stoupá a klesá s časovými 
potřebami ryze aktuálními." Na přirozené časové aktualizace Jirás



ková díla za první a druhé světové války navázala lz\. jiráskovská 
akce zahájená počátkem let padesátých. Byla však hrubou ideolo
gickou manipulací Jiráskova odkazu. Různá hodnocení Jiráska sc 
od lé doby až podnes týkala více oné deformující interpretace než 
vlastní autorovy práce a tvůrčího typu.

Vypravování jako prostředek a cíl
l)o literatury vstupoval Jirásek počátkem 70. let básněmi. Námě

ty prvních rozměrnějších próz (Skaláci. 1875) mu posky tlo vyprávě
ní pamětníků. Počínaje Povídkam i z lior (1878) zakládal autor své 
menší prózy občas i na látce z přítomnosti. К nejzdařilejším z nich 
náleží cyklus drobných črt C.crná hodinka (1882-1886). Vybavuje 
podvečerní chvilkv. kdv vesničané odpočívají po denní lopotě tím. 
že si vsedě povídají. Hovorem se osvěží starý výminkář vzpomínající 
na to. jak kdysi hlídal děvčátko, které později bylo jeho ženou; ho
vor utěší dvojici žen. které se potkávají u hrobu dítěte a manžela.
V ypravování a naslouchání je v C.crné hodince povýšeno na znak li
dové pospolitosti, na základní potřebu člověka a jeho potěšení.

Podobné účinky osvěžujícího zdňvěrnění sledoval svým podáním 
Jirásek také jako historický beletrista. Vypěstoval si postupně větu 
a promluvu, jež svou plynulostí připomínají mluvenou řeč a čtenáři
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nabízejí iluzi, že se účastní hovoru. Jeho vypravěčské umění se tří
bilo také četbou nejnovější i staré literatury, kterou dokázal promě
ňovat v cenné prameny své fikce, průzkumem časopisů a dalších 
zdrojů poznání. \a rozdíl od přítele Zikmunda Wintra však Jirásek 
dbal na to, aby kontrastní jazykově slohové prameny své beletrie la
dil do jednotící polohy, do vypravování sice barvitého a zvlněného, 
ale běžně srozumitelného. Tato čtivost bývala někdy neprávem vy
kládána jako povrchnost.

Hromadné obliby dosahoval Jirásek také tím, jak dokázal střídat 
polohy vzrušující a patetické s notou idylickou.

Vzrušu jíc í činy a tiché radosti
Povídka pro mládež /, Cech až nu Iwnec světa (1888) líčí dobro

družnou pouť poselstva Jiřího z Poděbrad do Anglie, Španělska 
a Portugalska. Středověkému cestopisu, z něhož Jirásek vycházel, 
dal zdůvěrňující a zklidnělou atmosféru tím. že jeho autora, Šaška 
z Mezihoří. pojal jako dědečka, který vzpomíná na nejvělší dobro
družství Svých mladých let a vypravuje o něm u krbu rodné tvrze 
vnímavým vnoučatům.

Důvěryhodné srozumění slibuje autor často v prologu vyprávění; 
dá tu najevo zasvěcenou znalost světa, o němž bude řeč, i touhu 
provázet jím svého čtenáře. Takový úvod má h'ilozofslni historie 
(1878). Litomyšl od dubna 1817 a y průběhu r. 18 18 ji- zde předsta
vena v protikladných prostředích a postojích. Místní honoraci vévo
dí komický aktuár Roubínek a paní Rollerová, odbojné studentstvo 
představují Navřena. Frýbort a Špína. Studenti si vvmohou odvolá
ní zákazu a uskuteční majáles v Nedošínském háji. Hlavní organi
zátoři studentské slavnosti se pak účastní politického ruchu v Lito
myšli i pražských svatodušních bouří. Smolař Špína, nenadaný 
student a plachý dobrák, je na barikádách zastřelen. Jeho lehko 
myslnější a ve všem úspěšnější druh Frýbort i schopný Navřena vy
váznou a dovedou své litomyšlské dívky к oltáři. Z jednoho se stane 
zámožný sedlák, z druhého lékař.

Na službu obecnému pokroku může u Jiráska jedinec i krůtě do
platil, zato druhým se dostane odměny v podobě lásky a pokojné 
existence. Šťastné spočinutí doma. výmluvný pohled milované dív
ky bývají i v historicky nejpodloženějších a látkově nejbohatších Ji
ráskových obrazech vrcholnou odměnou bojovníka za podstoupené 
útrapy. Domov, děli, věrná žena představují pól bezpečí a klidu, 
protiváhu veřejného zápasu a cílevědomého usilování, které Jiráska 
zajímá na dějinách.



Román l'so lilat i i (1884) začíná scénou rodinné idyly u Kozinů. 
Vvšak mladý hospodář nehodlá zůstat stranou veliké pře, kterou ve
dou Chodové o svá práva; román ji sleduje v její vrcholné fázi. I.am- 
minger se zmocní většiny ukrytých listin, spálí je a pak už jen maří 
odboj „psohlavcú“ . Jan Rozina, donedávna uzavřený v soukromí, 
se stává nejobávanějším protivníkem trhanovského pána. Usiluje to
tiž o obnovení chodských výsad a svobod cestou důsledného a pro
myšleného jednání. Opírá se přitom o nezrušitelnost historického 
práva. Naproti tomu rozhněvaný Matěj Při bek vede Chody к ozbro
jenému vystoupení, a loje krvavě potlačeno. Jana Rozinu ve všech 
fázích odboje až po šibenici provází účast rodiny. Opakovaně jc 
hrdina staven před volbu vzdát chodskou při a vrátit se domů, ane
bo vytrvat i za cenu ztráty života. Celé Koz i novo okolí se chová sta
tečně, obrana společných svobod je stmeluje ve svorné společenství.
I leroizaci prostých lidí. kteří do krajnosti vedou zápas o vlastní prá
va, dovršuje závěr Psohlavcú. Zde dějinné podání splývá s místní 
pamětí a s bájí: do roka a do dne umírá l.amminger, kterého stateč
ný sedlák před popravou vyzval na soud boží, a Rozina je uctíván 
s\ vini krajany jako svaty.

Ohlas Psohlavcú na Chodsku již při jejich časopiseckém uveřej
ňování dokládal, jak je kultivovaný a čtivý román z minulosti kraje 
s lo podněcovat historické vědomí, povzbuzovat jednání lidí, kteří 
se pod vlivem románové fikce vžili do role dědiců.

\ řádce dalších románů s jednou dějovou osou od Skaláků po Pso- 
lt la vcc ohledal Jirásek možnosti románu s lineární stavbou, která sle
dovala vývoj hrdiny a účinky jeho jednání (V j ilvořc vévodském. I ci
zích službách. Psoldavci), i román s kruhovou strukturou mýtu 
a obřadu (Poklad. Skály). X tomto druhém typu autor v uzavřeném 
prostoru bradu a jeho okolí rozehrával t a j e m s t v í  ;i ideové konfronta
ce, střídal sestupy s výstupy (z věže do tajných podzemí a úkrytů), 
a to ve významu přímém i přeneseném. Vyzkoušel si také nosnost zá
kladních časoprostorových vztahů, obsažených v hlubinných zkuše
nostech románu; motiv cesty, zámku, náměstí či domu (salonu, svět
nice, hospody). \ české próze, 11a román dotud chudé, tak přispěl 
к udomácnění kompozičních postupů, jež prokázaly svou použitel
nost. V vbrané rané romány se rychle stávaly četbou lidu a mládeže.

Románová epopej, kronika
Osmělen příznivou odezvou svých románu, podněcován čerstvý

mi úspčch\ II. Sienkiewicze a Tolstého lajnou a mírem, pustil se Ji
rásek od sklonku osmdesátých let do rozměrnějších kompozic o ně
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kolika dějových pásmech. I volněny proud vypravování unesl mno
hostranné a relativizující poznání zašlých ěasú. umožňoval maleb
né zpodohování míst a prostoru, střídání tónu elegického, idylické
ho, vážného i komického, dramatického vzruchu i vlídného 
poklidu. Tuto různorodost svádí do jednotícího proudu věta a pro
mluva. které mají živost a plynulost mluvené řeči.

Z původního plánu na román Červený man vznikla Jiráskova tri
logie \lezi proudy ( 1887-90). \ ní mají ohnivec krále Václava IN. 
a jeho syn postavení sice důležité, ale nikoli ústřední. Starý ohni
vec. hajný Síp a jeho nevěrná žena se ocitají mezi dvěma dvory; krá
lovským a arcibiskupským, a stanou se obětí jejich konfliktu (Dvojí 
dvůr). 7. ohnivcova syna Jana vyroste úspěšný pomocník krále; 
pomáhá mu mařit úklady církevních a panských kruhů (Syn ohnity 
litr). Je šťastným manželem, prozíravým činitelem \áclavova dvora 
a potěšeným svědkem vzrůstající moci českého reformního hnutí 
vedeného Janem Husem (Do Iř i lilusu).

Vrcholných fází husitského hnutí sc týká Proti všem. List z české 
epopeje (1893). A le  Jirásek léta 1419-20 v Cechách sleduje jako 
dramatický proces, v němž z táborského náboženského a sociálního 
radikalismu vzešlo pod Zižkovým vedením téměř celonárodní hnutí. 
To autor osvětluje na členech zemanské rodiny z Hvozdila, kteří sc



účastní bojů po Žižkově boku z ideových pohnutek. Nejzajímavější 
z trojice. Zdena z Hvozdila, se po boku .lana Bydlinského dostane 
mezi náboženské sektáře (adamitv). Ze hájí manželský svazek před 
volnou láskou, stihne statečnou dvojici msta zfanatizovaného davu.

Napětí instinktu a vášni na jedné straně a odhodlání bránit a šířit 
myšlenky husitství na straně druhé prostupuje Bratrstvo ( 10 0 0  až 
1909). Dějištěm této trilogie je Slovensko v padesátých letech 15. sto
letí. Zhvtkv husitských vojsk zde hájí slovenskou zem pro krále Ladi
slava Pohrobka proti hiinyádovcům. ale po vítězném nástupu [B itva  
a Lučence) jsou zatlačováni a poraženi (třetí díl nese název Žebráci). 
\ ..bratřících' 1 z Cech a v osobách z maďarské strany vře u Jiráska 
příliš mnoho vášní, než ab\ jejich jednání také neškodilo. \ postavě 
krásné l herkvně Márii. již získá za milenku vůdce bratříků Talafús. 
rozehrál Jirásek psychologickou charakteristiku vášnivé intrikánky. 
jaká v české literatuře do té doby neměla obdoby.

Pásma bojových operací, vášní a zmaru se odehrávají v střída
ných územích slovenských nížin a hor, na tajemností opředených 
hradech a samotách. I běžníkein slovenského prostoru v Bratrstvu 
jo Zemanské Podhradí se sídlem rodiny koziců. Odtud vyprávění 
vychází a tam posléze končí. Celý rozlehlý obraz i hodnocení zbyt
ků husitských vojsk po bitvě ii Lipan jsou takto vystaveny měřít
kům mírumilovné zemanské rodiny, pro niž vrcholnou hodnotou 
bytí je rodina a rod žijící dělně pod vlastním krovem. \ Jiráskově 
pojetí náleží tato rodová soudržnost к znakům slovenské sílv a své
bytnosti. O ni se opírají obrysy epopeje, čerpající svou vzrušující at
mosféru také z exotických krajinných prostorů, z důvěry místních 
lidí v magické síly a v tajemné nápovědi.

Dobov v ohlas prvních próz. o husitském hnutí od jeho příprav po 
vítězné hitvv přinesl Vloisu Jiráskovi málo radosti. Ohlas Bratrstva 
bvl ještě rozpačitější. Citlivost vztahů česko-slovensko-maďarských 
muže čtenářům i vykladačům Bratrstva až zastiňovat mytickou 
hloubku díla, jeho hodnotu básnickou a obecně lidskou.

kritické přijetí próz o husitském hnutí neusnadňovaly ani zvole
né žánrové klíče. Za nadvládv románu, tváří v tvář zalíbení v sub
jektivním a lyrickém od let devadesátých vyvolávaly románové 
epopeje, dohlížející к celonárodním а к dějinně filozofickým hori
zontům lidského jednání a společenských procesů, námitky. Jejich 
hrdinové se zdáli být nedostatečně psychologicky prokreslení. smysl 
díla jako celku vvkladačům unikal. Pochybnosti kritiků však málo 
ovlivňovaly spontánní čtenářský zájem o mnohasvazkové Jiráskovy 
prózy a vydavatelskou přízeň к nim.
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V podobném rozpětí odmílání a bezvýhradného obdivu sc ocita
ly také Jiráskovy umělecké kroniky o národním obrození. Románo
vá kronika sc ustavovala v poslední třetině 19. sloletí. Chápala život 
jako pomalý proud dění, jako spolu bytí lidí z jedné rod im a obce 
s přírodou v toku cyklického času, v místě, jež odchody a návraty 
[»ostav propojují se světem. Jirásek kombinoval čas cyklický (v kru
hu roku) s časem lineárním, historickým.

\ pětidílné kronice o počátečních fázích národního obrození 
F. !.. lék  (1888-1906) je názvem vysunuta do popředí postava do- 
brušského rodáka, kupce a buditele. Tento venkovan v Jiráskově po
jetí prožije za pražských studií zrušení jezuitského řádu. Mozartův 
pobyl s premiérou Dana Juana, počátkv českého divadla \ Boudě, se
známí se s V. Thámcm. P. Vydrou. M. V. Kranierieih a mnoha další
mi osobnostmi pražské kultury a vlasteneckého světa. Touží věnovat 
se hudbě a divadlu, ale posléze zakotví v rodném městečku. S Pra
hou sc loučil krajně nerad. Teprve z odstupu si uvědomuje přednosti 
usedlého venkovanství před obtížnou existencí pražských umělců.

Ani jako šťastně ženatý kupec a šiřitel moderních myšlenek v rod
ném místě není však F. L. Věk vyvázán ze životních svízelň a z časo
vých útrap. Vyhoří, a sotva se vzchopil z první pohromy, přivede ho 
státní bankrot téměř na mizinu. 1 do jeho rodného kraje vtrhnou vo
je napoleonských válek a on je špehován pro své sympatie к Fran
couzům. František Ladislav Věk svým údělem napovídá, že život je
dince je kratší než „věk“ , jedinec se sotva dočká realizace nadosobní 
dějinné ideje, již přijal za svou. Na rozdíl od přítele a někdejšího so
ka v lásce V. Tháma má ovšem F. L. Věk plnou oporu i porozumění 
ve vlastní rodině. Má také dědice: syn Václav se v páté knize kroniky 
Včleňuje zase mezi pražské buditele a s nimi sdílí radost nad naříze
ním, které roku 1816 připustilo češtinu do vybraných škol a úřadu.

Na pentalogii /•'. /.. I ěk■ pracoval autor lak dlouho i proto, že pro 
ni pilně studoval prameny (dílo jc oceňováno i jako příspěvek к po
znání napoleonských válek). Podobně si Jirásek počínal také při 
práci na volném pokračování svého obrazu obrozeneckých Cech. 
na „nové kronice" ř nás (1896-1903); tentokrát získával nejcenněj
ší podklady od svých příbuzných a přátel z llronovska (odtud se mu 
vynořil také lidový kronikář a písmák Celeslýn Bvdelský).

Obraz lokalizovaný na llronovsko (ústřední dějiště je nazváno Pa- 
dolí) v letech dvacátých až padesátých zamýšlel Jirásek zpočátku bez 
ústředního hrdiny - ne jako povídku „o nějaké osobě či několika". 
Me jenom první díl tetralogie, nazvaný / li<ir - básnicky nejkrásněj
ší -. ústředního hrdinu nemá. Ostatní tři knihy (ISorina. Osetek. Ze-



měžiuč) propojuje jako jednotící nit působení faráře Regncra-Havlo- 
vickébo. Tento žák Bolzanův si vede jako lidumil a osvícenský pod- 
něcovatel myšlenkového i hospodářského pokroku, Čtenářsky vděč
ná je jeho utajovaná a za hrob jdoucí láska к paní důchodňové. - 
Při práci na tetralogii z rodného kraje se Jirásek snad nejvíc otevíral 
moderním slohovým inspiracím. Nová kronika bvla a je oceňována 
jako výjimečné dílo svého autoru, plné autentičnosti a lyrismu.

Jiný vrcholný výkon (syntézu epické šíře a kompoziční sevřenos- 
ti) podal Jirásek po své šedesátce v románu Temno (1913-191í>). Sle
duji' zde kroky protireformaěního hnulí (pálení nekatolických 
knih. pronásledování jinověrců a jejich převýchovu) vrcholící svato
řečením Jana Nepomuckého v Praze roku 1729. Mezi Skalkou 
u Opočna a mezi Prahou se pohybuje skalský regent pan l.hotský. 
mírný milovník lichého pohodlí, a děti myslivce Maehovee. len je 
trestán jezuity za to. že přechovával zakázané knihy a jejich tajné 
šiřitele. Helenka Maehovcova má být převychována na katoličku. 
\ domě pražského sládka Březiny vzbudí lásku mladého pána. Pro
ti tomu se zámožná, kultivovaná a dotud tolerantní rodina rázně 
postaví. Helenka proto na přání otce za ním tajně odchází do ciziny 
(zde smutně vzpomíná na vzdálenou lásku). Jiří vstoupí do klášte
ra. Barokní Praha je plná hudl>\ a stavebního ruchu, ale ve společ
nosti vládne napětí. Zdrojem a měřítkem ..temna*'je i v té nejlepší 
společnosti všudypřítomná netoleranee. nedůvěra ke všemu, co vy
bočuje z dovoleného, snaha prosadil, co se vnucuje.

ldyly a drobné prózy
Od vstupu do literatury až do konce své tvůrčí dráhy psal Jirásek 

také fejetony, črty, obrázky a povídky. Stávaly a stojí dosud neprá
vem ve stínu Jiráska romanopisce a kronikáře. Značné popularity 
dosáhly jen prózy zhruba stostránkové (Filozofská historie. Marvin. 
Zalw řanský lion. H<1I<1<I11 z rokoka). Zcela výjimečné proslulosti na
byly Staré pověsti české, virtuózně koncipovaný a komponovaný 
cyklus národních a místních pověstí (1891). plný básnického kouz
la, stvořený Jiráskem jako náhrada za Rukopis královédvorský a ze
lenohorský. kdvž domnělou památku vyřadila z živého oběhu (včet
ně školní četby) vědecká kritika.

Drama
Jako člověk své doby sledoval Jirásek divadlo od mládí. Po přelože

ní do Prahy patřil к stálvm návštěvníkům Národního divadla. Pro ně 
také napsal řadu dramat. Jim se až na výjimky vytýkal nedostatek
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dramatičnosti. lo mělo své oprávnění hlavně u her z českých dějin. 
Ve volné trilogii „tří Janů" (Jan  Zižka. Jun Ilus. Jun Roháč - poprvé 
uvedeny počátkem století, před první světovou válkou) jsou titulní 
hrdinové obklopeni množstvím postav a epizod, jež osvětlují průběh 
husitství jako srážk\ společenských proudu a idejí. К „obrazům živo
ta" víc než к velkému dramatickému konfliktu tíhnou dvě Jiráskovy 
hry ze soudobého venkova \ okolí Litomyšle, lojnarlsa (1890) a Otec 
(1894). Zámožná vdova Vojnarka odolá nástrahám svého bývalého 
milého a uchrání statek pro svého syna. (ihaintivý sedlák Divíšek 
(Otec) sice získá sousední statek, ale pozbude při tom oba své syny, 
potenciální dědice rozmnoženého majetku. Obě hry se distancují od 
bezohledného sobectví, ať vede jednání chudého, anebo bohatého.

Nejtrvalejší divadelní přitažlivost vykazuje Jiráskova Lucernu 
(1903). lira napsaná na pozadí Tylových dramatických báchorek. 
Shakespearova Snu noci svatojánské a \ návaznosti na pohádku oži
venou novoromantismem a secesí, pracuje s dvěma symboly. Lucer
na představuje poddanské břemeno venkovanu vůči feudálním 
pánům, lípa je symbolem lidové houževnatosti a nezdolné sílv. Nad
přirozené motivy ve hře, hlavně dvojice vodníků, posilují jednak 
idylické, jednak komické momenty hry.
I.ITKK \Tl К \

Hýsek 1921 : Janáčková 1987: S lich I99(>.

10.2 Zikmund H inter ( 184 Ь-1912)
Narodil se \ rodině zvoníka na Starém Městě \ Praze. Zde vystu

doval Vkademické gymnázium a filozofickou fakultu. Jako středo
školský profesor historie působil \ Pardubicích, v Rakovníku 
(1871—1881) a \ Praze. Osudem se mu stal rakovnický archiv. Za
světil ho do minulého života nevelkého venkovského města, podpo
roval a rozvíjel jeho zájem (probuzený na univerzitě \ . \. Tomkem)
o poznávání všednodennosti i toho. jak lidé v minulosti bydlili, jak 
se kdy odívali, vzdělávali, jak cestovali, čím se živili, jak se bavili, 
hádali, oč a jak se soudili.

Nejcennější fondy rakovnického archivu jsou ze 10 . a 17. století,
lo je také doba, v níž se zabydlil Winter historik a historický bě
let rista; zkoumal ji také za nejdelšího působení v Praze. Prašné 
prostředí archivů vyvolalo u spisovatele krční nemoc, která mu po
zději až bránila v pramenném studiu. Občas mu ani nedovolovala 
účastnil se týdenních přátelských schůzek, při nichž, se uplatňoval 
jako skvělý společník se smyslem pro humor a pro sebeironii.



Zikmund II ’inter

V generačním sporu koncem století se přiřazoval к N rchlickému 
а к Jiráskovi (s Jiráskem, s K. Raisem a s M. Simáčkein sedal 
v redakci časopisu /von. založeného г. 1901). Pojetím dějin a člově
ka v nich, způsobem práce s archivním materiálem a s jazykem stál 
ovšem jinde než jeho přítel \. Jirásek, blíže mladým moderním sna
hám. Však také ho chválil Jiří Karásek ze I.vovic a Otokar Thecr. 
Stával ovšem ve stínu populárnějšího Jiráska. К vydání svých prv
ních spisů bvl vybídnut až těsně před smrtí (vycházely 1911-192:» 
v 2 1  svazcích). I'hraný obraz o autorově životě a díle chybí.

Odborné spisy
Pilným archivním výzkumem sloužil Winter vědeckému poznání

i popularizaci. \e studiích o jednotlivých stránkách dávného života 
uplatňoval prvky beletristické (I měšťanské světnici starodávné. 
1882; Zač bylo živobytí za starodávna, 1888; Zlatá dolxt měst čes
kých, 1913). Osudy drobných lidí zkratkovitě zaznamenával i v ol>- 
sáhlých monografiích, které vynikají věcnou poučeností a neosob
ním podáním (Život církevní v C.ccliácli, 1895—96; 0  životě na 
vysokých školách pražských knihy dvoje, 1899: Dějiny řemesel a ob
chodu v Čechách ve I I .  a 15. století. 1906). Pojetím historie jako vě
dy popisně faktografické se Winter ocital v napětí s historikem Ja
roslavem Gollem a s jeho školou, která kladla důraz na problémový
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Rukopis
Zikmundu II iulru

výklad dějin. - Cenu \\ in Irových odborných knih, historicky počát- 
kem století zpochybňovaných, obhajuje mimo jiné ztráta některých 
archivních fondů za dvou světových válek.

Obrázky a novely
Archivy byly jedinečnou inspirací také pro Wintra beletristu. 

\ raných obrázcích historické prameny s oblibou citoval. Dával na
jevo. že zlomkovitě informace přejímané odtud po svém kombinuje 
a dotváří (Starobylé obrázky z Rakovnicka. 1886, 2. díl 1888: Praž
ské obrázky. 1893).

Takto nabízel barvité, nejednou pitoreskní výseče dobových po
měrů, do nichž zapadají příběhy zajímavějších postav. Jen bakalář 
Piěka z Nezbedného bakaláře (1883) na své okolí vyzraje. Je to leh
komyslný mladík a rakovnickým měšťanům se zdá. že se ho snadno 
zbaví, když za něho hledají náhradu do své školy. \lc Piěka odvede 
své žáky do Prahy a tam posléze vynikne jako úspěšný advokát.

WinlroVy obrázky současně poučovaly i bavily. Filologicky vzdě
lané čtenáře upoutávaly tím, jak různorodě a rafinovaně se v nich 
uplatňovaly prvky starší češtiny, archa ismy. Literární proslulosti 
nabyl autor svými novelami, psanými většinou od prahu dvacátého 
století. \ nich nepřestává hýřit archaismv. ale z pramenů, jež má
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pro jednotlivé příběhy к dispozici, cituje uz. jen velmi střídmě. Kon
centruje všecku pozornost к nástrahám lidských cest а к nečeka
ným zvratům individuálních osudů.

V novele krátký je lw  svět (1901) přijímá Jan Třebenický místo 
učitelského pomocníka v Týnské škole s předsevzetím co nejdříve 
dostudovat. Jeho nadřízený Marchio Zdarskv ho však. aby se jím 
krvi. vtáhne do své milostné pletky s vdanou ženou. Naivní mladík 
se do této ženy zamiluje a chce ji chránit. Neobratným počínáním 
však žárlivost podváděného manžela upoutá na sebe a je od něho 
smrtelně zraněn. Obdobná ironie prostupuje také další \\ introvy no
vely. Nepoměr mezi cílem, který postava sleduje, a mezi jeho výsled
kem vyznívá někdy směšně, častěji smutně. Trpce ironický konec má 
rozsáhlejší novelistická skladba Rozinu sebranec (1903). První a roz
hodující viník zmaru krásného děvčete, které vyrostlo jako sirotek 
mezi chudinou usazenou v pobořeném pražském klášteře sv. Anežky 
a celou bytostí přilnulo к mladému Machovi, uteče domu do Itálie. 
A ještě pak opuštěnou Rozinu urazí vzkazem, v němž ji odmítá pro 
její temný původ. Rozina se odhodlá svou zbrzenou lásku mstít. Svo- 
luje к manželství se starším zednickým mistrem Karlem, toho pak 
klame a trápí jeho i sebe. Muž zjedná na nevěrnou a utrápenou Ro
zinu. umírající s hořkou myšlenkou na opuštěnou dcerku, úkladné
ho vraha, který najde smrt na útěku. On sám vyvázne bez trestu. Re- 
holníci obývající ještě Zachovalejší část Anežskélio kláštera mohou 
svou lidumilností a shovívavým chápáním všeho lidského včetně mi
lostné vášně nanejvýš mírnit Rozinino lidské ponížení a bídu i du
ševní trýzeň, n«* ovšem před nimi chránit.

Děje historické u Wintra všeobecně komplikují osudv soukromé. 
Ať už autorův člověk aktům velké politiky přihlíží, slouží jim či po
sluhuje, nakonec se stane jejich obětí. Voják Dupák v povídce Proti 
pánům (1901) opustí pravidelný žold v císařské armádě a přichází 
roku 1608 do Prahy s představou, že vstoupí do českého vojska, 
které zvedne zhraň za náboženskou svobodu. Svým bezelstným vy
stupováním na sebe poštve nejprve venkovany, pak pražský ..sněm“ 
žebráků. Nakonec ho pražští měšťané vsadí do vězení jako buřiče. 
Zkušený voják s duší dítěte a s jednáním rytíře kráčí na popravu 
bos - svými botami zaplatil ve vězení jídlo pro chudou ženu.

R o m á n
Konflikt jedince a doby poznamenané politickým zlomem sledu

je také jediný Wintrúv román Mistr Kumpanus (1906-07). Podává 
obsáhlý obraz poměrů na Karlově univerzitě kolem r. 1620. I vodní
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část prokresluje život studentů i vysokoškolských mistrů v letech 
před bitvou na Bílé hoře. Jan Kampamis Vodůanský tu vystupuje 
jako laskavý i náročný učitel, jemný člověk a nešťastný muž. Jeho 
manželské štěstí skončilo smrtí mladé ženy, a on se tím víc oddal 
svému poslání na univerzitě. Vwolává tím nejen respekt к sobě, ale 
též zášt kariéristů, které omezuje. Mezi ně ze studentů náleží Jiří 
Mollerus. 'lento lehkovážný a líný mluvka prahne po pomstě za 
znemožněnou kariéru. Vstoupí do služeb pobělohorských držitelů 
Cech, kteří zbavují Karlovo učení jeho autonomie a převádějí je do 
rukou jezuitů. Drze vystupuje proti rektoru Kampaňoví, který pod
niká různé kompromisy - ve snaze chránil Karlovu univerzitu pře
stoupí dokonce i ke katolíkům. \le když si dozná, že nic nezachrá
nil a sama sebe málem zradil, vezme si život.

Vzdálenost mezi snažením titulní postav v a mezi akcemi dobyva
telů sc ve skladbě románu projevuje tím. že převratné události pro
bíhají bez Kampaňový účasti (o bitvě na Bílé hoře, obsáhle \ romá
nu vypodobněné, se titulní postava dovídá od věrného žáka 
Knobelia) nebo za jeho zděšeného, bezmocného přihlížení (tak je 
lomu při popravě českých pánu na Staroměstském náměstí). \ ro
máně se stýkají, prostupují a střetávají Iři zpúsobv podání: způsob 
lyricky náladový a meditativní, který připomíná mluvu básnickou 
(nejen v samomluvách básníka Kampana): způsob zpravodajsky 
věcný, jehož, objektivnost mívá ironický podtext (charakterizuje dě-



jinni* akce ;i jejich oficiální představitele). Třetí způsob zosobňuje 
Mollerus s projevem bodrým až vulgárně groteskním. V léto stvlové 
různorodosti i v jisté kompoziční rozbíhavosti díla vyčteme zname
ní dohv. o níž román pojednává, i té. ke které se obracel.

Osud) Karlovy univerzity i jejího rektora jsou v románě pojaty 
jako příznak národního údělu po bělohorské porážce, jako pokus 
vysvětlit, proč její důsledky byly lak dalekosáhlí' pustošivé. \\ intrus 
pohled je krajně nesentimenlální. snaží se vystopovat vnitřní sla
bost (.ech před Bílou horou i po ní. Ze slabosti se obviňuje i titulní 
rek románu. Kampanus patří do galerie Wintrovýeh tragických po
stav, které svou mravní převahu nad okolím prokazují tím. že ve 
světě plném protimluvů a zvratů trvají na citech, postojích a myš
lenkách. které přijaly pro sebe jako závazné, a ústupkv vůči násilí 
berou jako svou prohru.
I . m . l t  \Tl К \

Forst 1965: \o\iík 1995: Brožová 1996.

I I .  TAJEMNÁ Dl ŠE VENKOVA
Hledali ji snad všichni vrstevníci J. \. Sládka. J. Vrchlického 

a S. Čecha, pokud se věnovali krásné próze. Každý po svém a vždyc
ky ve snaze najít v různých koutech Cech cennosti jiného druhu, 
než jaké před nimi objevila v ještědských prózách K. Světlá.

Zda příkladné hodnoty na vesnici existují a kde jo hledat, o to 
se vedl na prahu devadesátých lot spor. „Pokud se povídek a romá
nů z lidu týče." napsala tehdy T. Nováková, ..jest roztržena naše 
veřejnost příkře na dva tábory; jedni přejí si viděti základ národa, 
lid vesnický, jen v barvách nejskvělejších, jsou pevně přesvědčeni, 
že najdeš v něm ideálních postav množství, umíš-li je vyhledali, 
a hluboce jsou uraženi, líčí-li kdo o lidu eo nepěkného, hnusného, 
tvrdého, nenávidíce v takovém básníku - spisovatele téměř zrádce, 
nevlastence, cynika. Druzí prostě upírají, že ideální líčení z lidu, ti 
hrdinové a hrdinky, jsou čímsi jiným než naprostou lží básnickou, 
tvrdí pevně, že v lidu je pouhý shon po .mamoně', že mravní 
pojmy jeho jsou z nejspletenějšíeh a základy mravní z nejslabšíeh. 
že ten, kdo pravdivě chce líčili lid, musí sáhnouti к barvám zo- 
lovským.“

Idealizující přístup к venkovu se kolem roku 1890 ohlašoval 
Sládkovými Selským i písněmi a Holečkovou prózou Ja k  и nás iijou  
и um írají (o deset let později se v přepracované podobě stala prolo
gem Našich).
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Naši Josefa Holečka
jsou cele prostoupeni vizí lidštějšího světa - „království božího 

na zemi“. Ideálem lidské družnosti a volné osobnosti: představou 
jedince, jehož síla spočívá v odpovědnosti za obec, za národ a lid
stvo. Platí to jmenovitě pro úvodní knihy vydané na hranici století 
(Frantík  a Bartoň, Houzir. IH98. 1902). Holeček je si zde vědom 
„znesvěcení“ celého světa „hltavci země“ - lidmi, kteří chtějí pří
rodní bohatství vlastnit, aby je drancovali. \ i o vratkosti moderního 
člověka, který „hledá rovnováhu a jen víc ještě se potácí, jako na 
mol opilý“ , neboť „věci i osoby ukazují se mu jináč, přeludně a má
tožné. Věci jako bv ožívalv, osoby jako by se v kamenné statue pro
měňovaly, ne-li v co podivnějšího...“

Ale jeho vyprávění o jihočeském venkovu směřuje opačným smě
rem. Svou epickou fikci zdravého světa a činorodého člověka opírá 
autor o vzpomínky na vlastní dětství, o folklor. bibli a o moderní li
teraturu. Vzorného křesťana a venkovana v Yašiclt zosobňuje sed
lák kojan v rozlehlých úvahách, méně v konkrétním jednání. Jako 
ilustrace nějaké teze působí i některé epizodické postavy \ dalších 
dílech Saších (vycházely až do let dvacátých: nedokončená desátá 
kniha Šlechtic a sedlák vyšla posmrtně).

Nej poetičtější stránky Holečkovy prozaické epopeje, plné humo
ru. jsou spjaty s ději rodinnými a zvykovými. Tv v podobě ehlapee-

Josef Holeček 
v 80. letech /9. století 

(fotografie)



Obálku I . Olivy
li Holečkovým 

Sebraným spisům

kých ber. hledání nevěsty, námluv, svateb a svátků, spojených se ze
mědělským a církevním rokem, prostupují v různé míře.celou roz
sáhlou prózu (někdy jde o kapitoly, jindy o celé knihy - Idamovo 
svatbu. I ýpravv. Máje). \ prvních knihách \ašicli (h'rantik a liar- 
toň: llouzír) je zdrojem úsměvné poezie dětské vidění světa. Selští 
chlapci ze sousedících statku vnímají svět kolem sebo všemi smysly, 
s živou fantazií. Takto pro ně každá všednost znamená zázrak.
I maminčino pečení božích milostí, i kouř vystupující z hnoje na 
dvoře sc chlapeckému pozorování jeví jako děje plné napětí. Nic se 
Bartoňovi nezdá být nemožné a neproveditelné; i zázrak podle Ž i
vota svátých si zkusí napodobit. Frantík a Bartoň přispějí к tomu. 
že se jejich rozvadění rodiče usmíří.

Holeček znal nejlepší prózu s dětským hrdinou svých předchůd
ců a vrstevníků (Dickcn.se. Tolstého, Nerudy, Čechova) a uměl této 
inspirace použít pro předvedení duše pnoucí se od skutečného к vy
sněnému.

Smělostí a intenzitou obraznosti se „dětské“ knihy Našich řadí 
к poezii Sovově a Březinově. Je to ovšem obraznost jiného typu; 
opírá se o konkrétní vnímání reality, o humor, o epické vyprávění 
a o slovesný folklor. \ těchto partiích dodnes čtenář cítí. řečeno se 
Šaldou. „slavný sváteční obrys“ , jehož je docíleno „bez všeho v něj-

JOSEF HOLEČEK

NAŠI
K N IH A  T.ŘETi.

___________________ l A L X i l K  A V Á J ____________ ;___________
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šího ohňostrojství, jen pouhou poezií věcí a dějti". Zde oceňujeme 
lloleěkovo „umění prostého, bílého, tichého slova, které padá do 
věcí a lidí jako slunečný paprsek".

\ dalších částech Našich prozrazují kapitoly o -válcích, knihy
o námluvách a svatbách a o stavění májů, že Josef Holeček cely život 
překládal lidovou poezii. Opakovaně se vracel к lolkloru bulharské
mu a jihoslovanskému (Srbská nám ulití epiku, 1909 - 1926). Naučil 
sc finský, aby mohl přeložit Kalevalii, finský lidový epos, sestavený 
uprostřed 19. století sběratelem Lönnrotem. Svůj (dosud nepřekona
ný) překlad kalevaly  vydal vlastním nákladem roku 1896.

Ve srovnání s lidovou poezii se Holečkovi moderní básnictví jevi
lo jako příliš subjektivní a rafinované. Pro současnost a budouc
nost uznával za přiměřenou jedině řeč nevázanou. Jen próza se prý 
může bez zábran zmocňovat veškeré skutečnosti a nacházet krásu 
všude, kde zatím zůstala nespatřena.

Josef Holeček (1853-1929) náležel к ncjsamorostlejším osobnos
tem svého času. V prostředí, kde tón - zvláště na předělu století - 
udávala Francie, prosazoval orientaci slovanskou a rusoíilskou. Za 
obecného oslnění městem a průmyslovou civilizací tento selský syn 
z jihočeských Stožie u Vodňan hájil seist ví. Samostatný rolník uvy
klý sloužit půdě a vycházet s přírodou se mu zdál být zárukou stabi
lity národa, světa a jeho morálky. Jako ideolog selství nacházel Ho
leček hlučnější uznání než jako autor ojedinělé epopeje Xaši. Ta 
jako celek od let třicátých nevyšla; dále se udržovala v literární ko
munikaci jen pomocí výborů.

Několika reedic se dočkal Holečkův humoristický Obšit (1887), 
domácí předzvěst Haškova Dobrého vojáka Švejka, o naivním mla
díkovi. který při službě v rakousko-uherské armádě ztratí iluze
o vojně i o vojácích.
L I T E  К V l il К \

('liuhipný 1926: Janáčková 19H9; lila/íček 1992.

Blouznivci našich hor Antala Staška (1895)
představují v povídkovém cyklu podkrkonošské „mediány", kteří 

se při společných schůzkách - a vyvoláváním hlasu zemřelých - po
silují v odhodlání přispíval vlastní duchovni energií a osobní morál
kou к polidšfování člověka a světa. Ve spiritistických „Stáncích" sc 
setkávají lide nejruznější zkušenosti a společenského postavení: 
bývalá slečna ze mlýna a někdejší zloděj a rváč. sedlák a krejčí - so
ciální demokrat, „ry t íř “  a švec. Těmto a dalším postavám jsou vě
novány jednotlivé povídky; v nich se osvětluje, co koho z pestré spo-



tuhli Slušeli
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lečnosfi к spiritismu přivedlo a jak koho pronásledované duchařství 
proměnilo к lepšímu. Většina postav z Blouznivců má za šelmu ro
dinné neštěstí, zklamání v lásee anebo jiné ztroskotání. Ve společ
ných schůzkách а л sdílené víře nacházejí útočiště před zármutkem 
a před osaměním.

\ próze let devadesátých (ale již i předtím a později) se \ntal Sta
šek (1843-1931), semilský advokát, pocházející z rodu selských pís
máku ze Stanova v Podkrkonoší, vyjímal podáním, jež mělo blízko 
к lidovému vvpravěčství (odmítalo „obšírnost“, „vyšňořenost po
drobnostmi“ , z tónu rozmarného se obratem přenášelo v kazatel
ský patos, z jazyka zabarveného hovorovou mluvou v jazyk knižní). 
Blouznivci našich hor stojí mezi Staškovými epiekými básněmi a so
ciálními romány (z nich román I temných vírech se dotýká svárov
ské stávky, román \<i rozhraní sleduje narůstající národnostní na
pětí v pohraničním prostředí čcsko-německém).

Mírou čtenářské popularity Blouznivce zastínil jen román O šev- 
ci Matoušovi и jeho přátelích (1927), napsaný za Staškova pozdního 
soužití sc synem Ivanem Olbrachtem a Helenou Malířovou v Praze 
a jimi ovlivněný. К nej vyhledávanějším dílům V Staška patří jeho
1 zpomínky ( 192Г>).
LITERÁTI RA

Hýsek 1433; Polák 1451: Janáčková I')(i7; Pytlík l'<78.
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ll.l l'eréza \ováliorá (1853 -1()  12)
К tajemné duši venkova se Nováková dostávala velikou oklikou. 

Dlouho se jako svým literárním vzorem řídila pozdní K. Světlou 
a jejími tendenčními povídkami. Zhlížela se i v zábavné beletristi- 
ce, jak ji \ Lumíru pěstoval František Mérités, Jan Lier a další. 
Teprve na předělu století našla svůj hlas a získala uznalou ozvěnu 
pro jeho nejhlubší tóny.

Pocházela z řesko-německé rodiny z Prahy, česky se začala učit 
až ve čtyřech letech, dílo svého oblíbeného spisovatele Friedricha 
Schillern četla v němčině, Bvrona a Dickens«* znala z anglických 
originálů. \ jejím okolí se jako směrodatná prosazovala orientace 
na Paříž. Ona však opakovaně cestovala po Německu a Švýcarsku, 
po hrobech českých exulantů a vyhoštěnou, po stopách svého milo
vaného Richarda Wagnera. Ve svých cestopisných črtách se vracela 
к úvahám o „české otázce“ tváří v tvář sebevědomému Německu 
(kresby a dojmy z rest. 1911).

Lidopisnému a národopisnému studiu Lilomvšlska a Poličská se 
věnovala od poloviny osmdesátých lot (přispěla к prezentaci krajo
vého svérázu při Národopisné výstavě roku 1895).

\ ten čas se přestěhovala s rodinou do Prahy a do svého koutku 
východních ('ech se vracela z potřeby literární práce o prázdni-

Xovomanželé 
Tereza и Josef 

\ovákovi 
(fotografie)

----------



nách. Když r. 1907 ovdověla, usadila sc v Proséci, /dc pilně psala 
a věnovala sc osvětové činnosti. Od mládí se vc stopách K. Světlé 
účastnila ženského linutí. Psala do časopisů pro ženy, od roku 
1895 redigovala Žensky svět. toho času jeden z nejlepších časopisů 
pro ženv. Hájila názor, že emancipace nezbavuje ženu tradičních 
úloh. ale přidává к nim úlohy nové vyplývající z vyšší míry její rov
noprávnosti. \ vbor ze svých feministických projevil vydala koncem 
života (Ze ženského linuli. 1911). Do Ženského světa přispíval raný
mi recenzemi také spisovatelem syn Arne Novák (1880-1939), lite
rární kritik a historik nevšedního talentu a výkonu.

Výc 1 mdočeské ro m á li v
Zatímco v ještědských románech Světlé zosobňovaly ideální hod

noty ženy, hlavními hrdiny v románech Novákové jsou muži. Příbě
hy lásek, tak dramaticky rozváděné u Světlé, zaujímají u Novákové 
postavení - až na Dntšani - okrajové. Světlá jen sem tam použila 
nářečního výrazu (a nejednou jej kontextem nebo vysvětlivkou 
hned objasňovala), žato u Novákové je mluva postav zbarvena náře
čím až tak, že lo zdůrazňuje jejich výlučnost. Vesnický román Nová
kové jc silně filozofický. Zajímá se o inudrlanty. náboženské sektáře 
a hledače pravdy na svou pěst. l ito výjimeční hrdinové pro samé 
čtení, uvažování a debaty ztrácejí ze zřetele potřeby vlastních rodin
i svůj osobní zájem.

Na vesnicích a v městečkách, jež jsou dějišti autorčiných romá
nů, se žije d(4 i ze dne. starostmi o obživu, o majetek, o zabezpečení 
dětí. Ale hrdinové Novákové jsou orientováni jinak. Tkadlec a cha- 
lupník. titulní postava Jiříh o  Smatlétiia ( 1900). je horlivý čtenář hle
dající odpověď na otázku jak žít. aby člověk dosáhl štěstí. Je po
stupně zklamán kněžími. s nimiž vc svém malém světě hledal 
kontakt. Cmírá s vidinou spravedlnosti, kterou zajistí sociální de
mokraté. až se prosadí v parlamentu. Potřeby vlastní ženy a dcer za
nedbává. starému otci není schopen zajistit ani botv. aby nechodil 
po žebrotě bos.

Mnoho podob má napětí mezi hloubavci a mezi lidmi praktický
mi v nejroziněrnějšíin románě Novákové, v Dělech čistého živého 
( 1907). Odehrává se nu Proscčsku v letech 1860 až 1900. litulními 
hrdiny jsou příslušníci náboženské sekty, která neuznává žádnou 
církev; hledá dobro, spravedlnost a bratrství na zemi. Věří v ..čisté
ho živého“ - v princip dohra obsažený v lidském srdci a duši. (.le
nové sekty si říkají bratří a sestry. Jen nejstarší očekávají příchod 
jakéhosi spasitele, ostatní spoléhají, že cestu к vyššímu životu na
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jdou pomocí poznáni. Noviny, volnomyšlenkářské brožury a namát
kou získané kniliv jim většinou nedávají spolehlivé odpovědi na 
otázky jak žít.

Poznání v nich naopak plodí spíš zmatkv a hrůzu a vede к rozpa
du sektv. Na troskách bvvších jistot pak nejrozumnější z „adanii- 
tů", zámožný proseěskv oběan Kvapil, spáchá v nemoci sebevraždu. 
Odcizily se mu vlastní děti, dbající jenom soukromého zájmu. „Dě
ti světa“ reprezentuje také chudé děvěe. které si ve světě vydělává 
příživnictvím. Kd\z doma předvádí své světáctví. prohlašuje: „Teď- 
kejc platěj jenomej peníze.“

\ atmosféře prostoupené skeptickým účtováním s I'). stoletím, 
které slibovalo volnost, rovnost a bratrství, se Nováková podvakrát 
ohlédla za rokem 1848. \ románě V/ Librově gruntě (mírou náro
dopisného koloritu blízkého románům K. Světlé) se z převratu ra
duje selská rodina. Na statek zbavený robotního břemene si muže 
jediný >\n konečně přivést mladou hospodyni. Vie místní písmáci 
obeznámení s českými dějinami, švec a kominík, jsou výsledky roku 
1848 pro národ zklamáni.

Do diskusí o obrození vedených od let devadesátých zasáhla spi
sovatelka nepřímo také románem Drašar (1910). Poličský rodák 
.). N . Justýn-Michl vystudoval na kněze a chce být buditelem, pokra
čovatelem J. Jungmanna. Neunese však celibát. Marně očekává, že 
mu v úsilí o vyváznutí z církevních závazků pomůže rok 1848. Na 
troskách první velké lásky a v trapných poměrech dožívá v Březi
nách na Poličsko. Je zatracen světem a sestrou, ctí ho jen vesniča
né. kteří si v něm váží učeného muže, jenž jim pomáhá při vykupo
vání se z roboty. V tomto románě není obrození nahlíženo jako čas 
drobné houževnaté činnosti, ale jako čas probuzených osobností, 
které chtějí víc. než eo jim poměry dovolují. Drašar, muž tvořivého 
intelektu a lačných smyslů, patří navíc к stavu duchovnímu: naráží 
na tolik předpisů a předsudků, že z dráhy českého vědce a spisova
tele téměř vypadne, místo ..plného“ štěstí po boku milované ženy 
sc dočká trapného poměru v přístěnku chudé březinské chalupy.

Vedle románů a povídek z východočeského venkova (llo m k v žuly) 
vydala Nováková počátkem dvacátého století také knihy lyrických 
zpovědí a alegorických črt (/ ýl,řil,Y и vzdechy. Z. kamenité stezky).
V vpovídají o strastech matky, jíž smrt odvádí děli. o trýzních spisova
tele tváří v tvář publiku, které se žene za požitkem a zábavou.
I . IT RR  \Tt И \

Novák 19.40: Uiižička 1966; Janáčková 1989.



i 1.2 Karel Klost ermann ( 181H-192-i)
Narodil sc v Haagu v Horních Rakousích, vyrostl v nčmeeko-čes- 

kém prostředí na Šumavě. Za studií vc Vídni sc zapojil do slovan
ského studentského spolku Vltavan. Medicínu nedostudoval. hodlal 
zakotvil \ novinách. Po léla přispíval do německv psaného listu Po
litik. vydávaného \ (,'eeháeh (od roku 1862. v letech 1907-1919 pod 
názvem l nion). \ léto spolupráci pokračoval, i když nejistou karié
ru novináře zaměnil za povolání profesora Iranštiny na německé 
rcálce \ 1’lzni a i když se později stal českým spisovatelem. Působe
ní na národnostním rozhraní za postupujících naeionálních třenic 
nebylo pro něj bez obtíží a rizik.

Zastával názor, že Šumava je a má bvl společným domovem Ce
chů i Němců, kteří mají žít v dělné součinnosti, jakou tu poznal 
v dětství v rodině svého otce. Když se začal angažovat y českých 
spolcích, vysvětlil to otci jako potřebu pomáhat menšímu národu, 
sympatickému tím. že se chce povznést, a to nikoli na úkor národů 
jiných, naopak v součinnosti s nimi. Později jiné své oponenty ujiš
ťoval. že Němcům přeje a nikdy by nemohl jíl proti nim. žc má na 
zřeteli rovné právo obou národností na Šumavu a Pošumaví.

Německý fejetonista
Literárně vyšel z dokumentárně pojatého fejetonu a črty. jaké 

y německé literatuře o Šumavě měh předchůdce v Josefu Rankovi, 
přičemž dokázal zužitkovat uměleckou podnělnosl cestopisného 
obrázku II. Ileina i povídek V. Stiltera aj. Kultivovaností podání, 
odstíněným užitím spisovného jazyka a příslušných nářečí byl sou
měřitelný s nejlepšími spisovateli německého jazyka z konce století. 
Z cyklu fejetonů nazvaného у časopise Politik 1885-1886 Heileres 
und Trauriges aus dem Hôlirnerwalde (podepisovaného lam široce 
užívaným pseudonymem Faustin) první výbor vvdal vlastním nákla
dem v Plzni (liölim erivaldsliizzen, 1890; pozdní překlad M. Stuno- 
vé, /с  Su та гу , 1925. nevystihl hovorovou a nářeční odstínenost 
Klostermannova vy pravování).

lato knížka cestopisných obrázků představila kraj od Železné 
Rudy směrem к Roklanu (končí na planinách u Kvildy). Vypravěč 
ironizuje turisty, kteří spěchají poznat kraj. aniž by si ušpinili boty.
I poutává pozornost к místním lidem, kteří у kraji hlubokých hvoz
dů a neschůdných cest nesnadno hájí denní chléb a někdy i holé ži
li. Další část cestopisných fejetonů o Šumavě od Srní к Vimperku 
a na Bouhín, přes Sladiv do Kašperských Hor, do Klatov a zpátky
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<lo /«‘lezné Rudy. vyilul z antorow pozůstalosti \la\ Regal \o vlast
nili) překladu (Ze Šum avy и Pošumaví. Plzeň I9.30). \ |>r\olině 
Biihm en i а Idskizzen kloslermann od národnostních aspektu odhlí- 
žel: but!il dojeni, jako bv \ kraji nebylo ani dvojjazyčnosti. Naproti 
tomu Regalův výbor prostupuje api'l к německým obyvatelům a ná
vštěvníkům kraje. ab\ odložili nedíivěru к místním dechům a abv 
žili svorně na zděděné zemi.

desky h e lfl rista
Jedinečného znalce Suinavv a vypravěče poučeného na nejlepší li

teratuře německé a francouzské začaly zvát ke spolupráci české ča
sopisy. kloslermann zapatlal do záměrů české kulturní politiky osm
desátých lei začlenit Šumavu do představy dech. O lom svědčilo mj. 
zařazení Suniavv do zahajovacího svazku mnohadílné obrazové vlas
tivědy nazvané Cechy a vydávané Janem Oltou. Na textové části Šu
mavy se roku 1883 podílel kromě jiných J. Vrchlický. Л. Ilcvduk 
a II. krásnohorská. Počínaje věnovacím mottem je tu zjevná snaha 
v informativním vyprávění prosazoval ve jménu dávných tradic češ- 
ství (upozorňuje se zde na nebezpečí odnárodňování).

I když v příspěvcích pro německy psané lisly vydávané y dechách 
pokračoval, kloslermann beletrista se zhruba po r. 1890 začal vě
novat převážně českému publiku. (Nejedna česká povídka hvia při
tom překladem nebo úpravou autorovy německy psané črty.)
I spěch prv ních románu Ze světa lesních samot (1892). I ráji 
šumavském (1893) a poměrně záliv zahájené vydávání sebraných 
spisů (v letech 1901—1941 stačily vvjíl třikrát za schon), vvneslv 
kloslcrnnmna na výsluní popularity, \utor sériově rozvíjel svou té
matiku a obměňoval vlastní objevy, ochotně vycházel vstříc zřete
lům zábavně výchovným. Hornánv Sk láři. Za štěstím. Kam spějí děti 
demonstrují neudržitelnost patriarchálních poměrů v podmínkách 
dravého podnikání a odloučení od domova, každá touha vyšinout 
se nad jiné je tu usvědčena z ego ismu a potrestána. Na „šumavský“ 
cyklus navázaly Mlhy na Blatech (1909) s buřičem, který včas 
zmoudří a vřadí se do zvyklostí svého prostředí. Román Pece homo! 
(1915) vyportrétoval bez umělecké přesvědčivosti ústupného dobrá
ka. schopného opakovaně odpouštět své ženě nevěru a trpělivě če
kat na její návraty.

\ drobném útvaru se kloslermannovi nejlépe dařilo počátkem 
20. století (Pošlimuvské rapsodie, l rvané listy. I ypovězen. M rtví se 
nevracejí). Na drobné ploše dokázal předvést dřevorubce, světáky, 
„čaroděje“ a „šupákv“ ze Šumavy z několika pohledli, jež v nápad-



Karel Klostvrmiiim, 
kresbu I . Siiujlierku 

r časopise 1 láj. 
Iule v\rliá:el 

klosteimtmnuv román 
Mlhy nu hiátech

nýťh jedincích objevily lidské jádro a napověděly, kolik sociálních 
a dalších pohnutek vyhání lidi z horského domova.

Na ro/díl od povídky raisovské. \ níž vládl ohjeklivní vypravěě, 
Klostcrmannovy povídky zvyšují dojeni „prožitosti" vyprávěním 
v první osobě. Vypravěč se zaklíná, že postupuje podle skutečnosti, 
přičemž svou řeč prosycuje nadsazováním a postupy, které připomí
nají úslní vypravování. Četné literární narážky zase zakotvují Kloster- 
luannovo podání v uměleckém napětí daného času, v polemice proli 
dekadenci (polemizují s lileratimni ..skleslosti a trumfu smrti", hlásí 
se к tomu. ..co hlaží. co se duši zamlouvá, co mvsl pozvedá").

Ve formě drobných črt publikoval Klostermann po českých i ně
meckých časopisech své vzpomínky. Jen menší část z nich vydal au
tor sám (Červánky melto mládí. 1920). Další sebral Max Regal 
(Pn í zdii i il v nu Šum avě n jiné lnvsby, I92(>). Mnohé zůstaly rozptýle
ny po časopisech, na knižní v vdání čekají.

\ regionálně zakotvené beletrii, pěstované na předělu I*). a 20. sto
letí, zaujal Karel Kloslermann prvořadé místo. Šumava je v jelm ucho
pení domovem živlu a živelnosti. zavátých cest a přírodních pohrom.
I klátlá krajní zkoušky člověku, který tu má obhájit existenci a nejed-
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iKtu holý život. Zatímco so realistická i Ivrizovaná próza vzdávaly dějo- 
vosli, Klostermann rozšiřoval svou čtenářskou obce soust ředěním se 
na člověka v nebezpečné akci uprostřed vánic, bažin, bezoeslí. tváří 
\ tvář zloviili lidí a tlakům setrvačného prostředí.

\ románech sloužívala takto dramatick) viděná krajina к souze
ní mylných lidských cest. V drobných prózách bývala naopak měřít
kem odvaliv a mravní síl\ ojedinělce.
L IT R U  \T l li \

Regal 1926: Muidl l<)%.

I



4. K A P IT O L A

L i ter a tu ra rea lis t i cko-n a t ига I i stické 
orientace

l'oloinicks vůči vlnám ru<'h0vsk(>-lumírovskóh<> proudu si vod li 
spisovní«'!«', klcří к prvním knížkám dospívali v pruhěhu osmdesá
tých let. Národní diviidlo i česká univerzita už jim bvh povzbudi
vou samozřejmostí. Zato. se museli - každý na vlastní pč>t a z<‘ své- 
lio místa - v v rovnat s různými diísledkv „vědecké války" vedeni'
o pravost Rukopisů к n í I o i éd i 'orskéli о и zelenohorského, (lesky veřej
ný život za soupeření dvou stran, staro- a mladotV-ké. a za všeobec
ného kariérismu na obou křídleeb oněch ..vlastenců" ladil mládež 
na střízliví'- posuzování české situace. Probouzel chul přispívat po
mocí poznání к morálnímu sebeuvědomění národa. \ tom se literá-
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li dostávali do kontaktů sc vznikajícím hnutím politického realis
mu. jehož duchovním vůdcem byl T. G. Masaryk. Někdv šlo o kon
takty spíš jen pasivní, jindy přímo spohipracovnioké.

S tímto novým hnutím získala kulturní veřejnost též další časo
pis (las (od roku 1886. později s beletristickou přílohou Besedy (la
su) a revu i Naše doba. Novým uměleckým snahám se otevřel za ve
dení M. \. Simáčka od r. 1881 zábavný ilustrovaný Světozor, 
ěasopis s dlouhou tradicí. К dispozici jim byly Čechovy Květy.

I. V K R IT IC K Ý C H  С V \ 11 \ ( : II
Spory o umělecký realismus a naturalismus probíhal) v českém 

prostředí poměrně krátce kolem roku 1890. Kritika mířila proti 
obecnosti, patosu a historismu ruchovsko-lumírovského básnictví 
(dotýkala sc i pozdních májovců: básní Л. Ilevduka. tezových povídek 
K. Světlé). Stoupenci realismu mysleli na sblížení literatury sc sou
časným životem. Nad všecky ostatní hodnoty a funkce umění stavěli 
poznání. Realistickou fikci. zaměřenou na pravděpodobný obraz sku
tečnosti. ovšem probojovávali za situace, kdy například ve francouz
ské literatuře byl v proudu impresionismus, symbolismus, dekaden
ce. Blížící sc sklonek století pobízel hledal nové možnosti pro člověka 
у něm samém, v jeho intuici a vtíli. Odklon od objektivnosti к subjek
tu se promítl do názorů na realistickou fikci i do cest kritiků, kteří ji 
kolem roku 1890 pro české písemnictví doporučovali.

Mezi ně se z okruhu tzv. moravské kritiky na čas zařadil Leander 
Lech; vydavatel Času. prozaik Jan Herben; univerzitní profesor 
a iniciátor politického realismu Tomáš Garrigue Masaryk; žurnalis
ta Hubert Gordon Schauer: dramatik, prozaik a překladatel Vilém 
Mrštík: z vůdčích osobností české estetiky Otakar Hostinský, len se 
neúčastnil kritických sporu vedených v novinách a po časopisech
o určitá díla. Zato podal zásadní teoretický výklad doporučované 
metody ve studii O realismu uměleckém (Květy 1890). Spisovatele 
realistického zaměření tu přirovnával к lékaři, který musí dobře 
určit chorobu, aby byla jak náleží léčena. \ v vozováI z tohoto pozná
ní závěry, navrhovat nápravné kroky už jc podle Hostinského v si
lách někoho jiného, než jsou spisovatelé a umělci. Přinejmenším si 
to neklade za cíl umění realistické.

Pravdivost literárního díla se Hostinskému nekrvla s dokumen- 
tárností. ani s autentičností odpozorovaných detailů. Tv nabývají 
váhv až v kontextu, působením y celku díla. Realistické fikci nejde, 
zdůrazňoval Hostinský, o pravdivost, ale o věrohodnost.



Rozdíl mezi realismem a naturalismem Ilnslinskéimi určovala 
důvěra v člověka a v dosah jeho jednání. Tou vyniká ruský umělec
ký realismus, naproti toinu 11 francouzského naturalismu Hostin
ský podobný humanismus postrádal. Zjištoval v něm naopak ten
denci vidět člověka ve vleku biologických a sociálních mechanismů 
(dědičnosti, vášní. bídy).

Mezi kritikv. kteří se u nás podíleli na prosazování uměleckého 
realismu a naturalismu, vynikal šíří rozhledu a citem pro umělec
kou kvalitu díla Hubert Gordon Schauer (1862-1892). Jméno si 
v českém prostředí získal statí \ašr itrč otázky.

Recenzoval s pochopením llerrmannův román I snčili-itčlto krá
mu i Zeyerova Jana  Maric IHojhara. díla \ rchlického. překlady 
L. N. Tolstého i II. Ibsena. Projevoval pochopení pro rekreační 
funkce beletrie, pro potřeby řadového čtenáře. Razil ideu realismu 
národního: střízlivé pozorování přítomných českých poměru se 
nemělo vzdávat zájmu o to. jaký smvsl dávat národní existenci a čes
kému emaneipačnímu hnutí. Zemřel však v rozběhu kritické dráhv. 
Jeho předčasným odchodem ztratila realisticky a naturalisticky 
orientovaná literární práce (zčásti i novoromanlismus ruchovcú - 
lumírovcň) svého kritického mluvčího, schopného jc osvětlovat a há
jit v náporech moderny. Jediný knižní výběr ze Sehauerových kritik 
a úvah vvšel r. 1917. a i tím bvl osobitý vklad nevšední osobnosti za
stíněn v kulturní paměti Saldou a kritikou let devadesátých.

Mezi ostatními zastánci realismu kolem roku 1890 sc osobnost 
formátu Schauerova a jeho zanícení pro kritiku jako svébytnou dis
ciplínu tvorby nevyskytovala. Tomáš Garrigue Masaryk (1851-1937) 
se věnoval literární kritice jen příležitostně. Navíc oceňoval, čím 
umělecké dílo podněcuje poznáni a mravní sebeuvědomění, zato na 
specificky estetické hodnoty umění nebýval dost citlivý. To ze zastán
ců realismu pobuřovalo Viléma Mršlíka. Jako spisovatel byl na jedi
nečné hodnoty slovesného umění až žárlivě citlivý. Dožadoval se 
respektu к subjektu autora а к slohové vytříhenosti díla. To ho po
stupně vedlo ve jménu ..vnitřní pravdy " к impresionismu а к secesi. 
Celou vahou autority, již získal jako romanopisce a spolutvůrce Ma
ryši. se svým podpisem postavil za manifest Ccské moderny, který se 
od realismu výslovně distancoval.

2. V I M Ě b E C K K  P R Á C I
Většina spisovatelů realistieko-naturalistieké orientaci" u nás vyko

návala všední zaměstnání: v novinách (Jan Herben. Ignát llerr-
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mann. Karel Matěj Čapek (Hlod). \ úřadě (Josef Svatopluk Maehar), 
V(? škole (Karel Václav Rais). Osobním vystupováním na veřejnosti se 
připodobňovali svému okolí, chtěli působit jako solidní, řadoví lidé.

Mezi lidmi praktického zaměstnání a zájmu také spatřovali adre
sáta svého díla. I toho nepočítali s filologickou ani s uměleckou 
průpravou. \ peloval i na jeho schopnost dobírat se zvažováním 
životní praxe jisté hodnotové orientace, vlastního úsudku o skuteč
nosti. Čtenářské hodnocení literárního díla spisovatelé sici* usměr
ňovali. ale počínali si tak. abv to jejich čtenář nepozoroval. Nava
zovali na filozoficky pozitiv ismus, len důvěru v poznatelnost 
(a ovladatelnost) světa stavěl na smyslově ověřitelných faktech a na 
časově příčinné motivaci individuálního jednání. Tvořili s předsta
vou, že jedinec a jeho úděl je určován (determinován) svou povahou 
a okolnostmi, jež ho obklopují. Naturalismus pak tuto určenost 
bral až osudově, jako nevyhnutelnost. Navíc v člověku přeceňoval 
temperament, instinkty, puilv - všecko, co má ..homo sapiens" spo
lečné se zvířetem. To pak v uměleckém naturalismu vedlo к zveličo
vání všeho mechanického a pudového v člověku i v jeho okolí, 
к ironizování citů a duchovních vznětu jako falešných iluzí a prázd
ných či groteskních gest. Ironickým přízvukem a nadsazováním se 
naturalistická fikce lišila od fikce realistické. Ta chtěla působit 
neutrálně, nestranně a věrohodně.

Na naturalistickou hyperbolizaci strojů a všech umělých organis
mu včetně těch. jež spoluvytvářely městskou civilizaci s její agresiv i
tou vůči přírodě, navazoval už od sklonku 19. století expresionis
mus (o něm blíže v souvislosti s J. K. Slejharem).

líekli jsme, že se programní realismus a naturalismus v české kul
tuře vyhraňovaly za situace, kdy v okolní Evropě i u nás již bvla na 
vzestupu hnutí protipozivistická a protirealistieká. Při vzrůstajícím 
vlivu I . Nietzseheho. jeho kultu silného jedince, vůle a tušení, v sou
sedství symbolismu, dekadenci', secese nabývala realisticko-naturalis- 
tieká produkce „netypických" rysu. Závažné místo v ní zaujala satira, 
parodie a pamflet, ironie a humor. I.íp se dařilo povídce a drobným 
žánrům, jako je kupříkladu črta. než velkým románům. Spisovatelé 
schopní psát romány náročné vynikli současně i na poli populární 
četby (autor I ýminkářú a Západu K. \. Rais získal hromadnou obli
bu Zatpaillým i vlastenci a Pantátou Hezouškem: Ignál llerrmann po 
románu / snědeného krámu psal už vesměs humoristické prózv pro 
nejširší obce. jako bvl Otec Kondelík a ženich lejvaru atd.).

\ž teprve v reakci na modert))) let devadesátých nadcházel čas 
pro realismus psychologicky, zaměřený na zvýznamnění detailu, na



vnímání ..zevnitř"1 subjektu, na zkratku a nápověď. Takto \nna 
M. Tilschová. li. Benešová a další autoři tlumočili jemné interakce 
mezi subjektivním a objektivním. cesty od jedné psychické situace 
к jiné s jemnějším odstíněním, než to dokázal \ největším svém psy
chologickém románu Z ú/hhI K. \ . Bais.
U T K  К m  I« \

11 a ri I I *) I .'i: Pražák. Krejčí. Ilalas l*> K): liiiriáuek I * H > Г» : Marlmvcc 1968: Jú- 
7.1 1980; Syllaba 1986: Skřivánek 1991.

3 . b i: u . i s t i c k k  d b  \m \
Za programního nástupu realisté významně obohatili české dra

ma - veselohru a hlavně tragédii. \ zdánlivě banálním sporu o ob
sazení místa ponocného v jedné jihočeské obci objevili \<iši furian
ti Ladislava Stroupežnického (1887) konflikt osobního zájmu, 
občanského soužití a odpovědnosti.

Nejvýznamnější skupina lier pojednávala o vesnických ženách, 
vychovaných ještě к pokorné poslušnosti vůči rodičům а к oddané 
trpělivosti vůči muži. \ kolizích mezi mužem přisouzeným a milo
vaným (Maryša bratří Mrštíků). mezi mužem zprvu zamilovaným 
a pak bezohledným (Gazdina raba C. Preissové) odkládají hrdinky 
těchto realistických her svou předchozí trpnosl. od hod lávají se 
к zoufalým činům.

I.ttdislar Stroii/ieiiiichý 
(/milic kresby \l. liše)
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Ye snaze uchránit svou adoptivní décru (pastorkyni) od údělu 
matky nemanželského dítěte tajné utratí moudrá a všemi vážená 
Kostclniěka novorozence, /a zděšené reakce vesniěanu i nebohé Je- 
IIú 14 na tuto vraždu sezná Kostclniěka. že jedli\ liřícfn nelze wku- 
povat hříchy jinými (Její/m slorlivňa G. 1’reissové).

Realistické drama, lokalizované do míst živého svérázu - nejěas- 
těji to byla Morava takto wpovídalo o sveřeposti dávných před
sudku a nových společenských přehrad, ale také o klíčícím odhod-



láni dosud trpělivého a trpného člověka vzpírat sc zlu a cizí zvůli. 
К hodnotám národně reprezentativním přiřadilo schopnost obyčej
ného člověka vidět sama sehe střízlivě a kriticky, ale nedal se. Do 
hlubinných tradic českého umění sc toto vesnické drama z předělu 
osmdesátých a devadesátých let vklínilo využitím písní a hudln. Za
tímco evropské realistické drama (II. Ibsen. I.. N. Tolsloj. \. Strind- 
berg a další) pracovalo skromně s hudebními motivy, uvedené čc>- 
kc realistické brv včlenilv bohatě hudbu a zpěv do své stavby. Zpěv 
v nich znamenal lidovou pospolitost, bohatě rozrůzněnou a spon
tánní ve svém projevil, písňové texty konlrapiinktieky doprovázely 
akce postav a jejich konflikty.

I vedená a další dramata se hrála i na ochotnických scénách, sta
la se podklady pro operní libreta (Gazdiny roby sc chopil .). li. foer
ster pro operu lim . Je jí pastorkyňu uvedla do sv ětového oběhu ope
ra l.coše Janáčka) a pro filmové zpracování. To zakotvilo dam1 
výtvory v národní (i světové) kultuře.
I.IT K H  \Tt к \

Müller l()l-7: (iíwiř 1962; Závodský 1962: Dějiny 1976.

I. PO D N  K TY
Co nového vnesli do literatury spisovatelé rcalislicko-naturalislic- 

ké orientace?
Obnovovali důvěru v krásnou prózu a v látku, jež sahá к všední

mu až banálnímu. \e jménu obyčejného až zpochybňovali verš. Ten 
se obhájil prozaizaci: oproštěním slovníku, strofiky. metra. mnu. 
\ dramatu zpochybnili monolog a intriku. Tíhli к epizaci dramatu.

Tematice současné podřazovali látku historickou. Historické při
znávali opodstatněnost, jen pokud nesahala před Nelkou francouz
skou revoluci. Pouze uplynulé století bvlo možné podle nich pozná
vat ještě s pomocí pamětníku a živých pramenil, jen vůči této látce 
si mohl spisovatel počínat jako pozorovatel.

Kladli důraz na poznávací hodnoty literárního díla. Zřetel«' vý
chovné a umělecké skrývali. Realistická likce >c představovala jako 
..obraz". \ něm úloha tvůrce jako by spočívala jen v převedení reál
ného do textového. Připomínalo to fotografii. Toto sousedství sc rea
listům předhazovalo, kdykoli se jim vytýkala domnělá nestrannost 
autora a nezájem o jiné než dokumentární či svědecké pojetí obrazu.

\c skutečnosti nabízela realistická fikce relativizující pohled na 
svět a na člověka. Relativním se stávalo, co je malé a co velké, co je 
významné a co nevýznamné, co je všední a co nevšední, co je vážné
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a co komické, co jc vznešené a co trapné. Postava mohla mít o sobě 
iluze, ale svět. v němž sc pohybovala, příběh, jenž jí byl připsán, ji 
mohl usvědčovat z toho. že sc mýlí a že všecko je jinak. Ideál plas
tického vidění, klon realistické umění slova odvozovalo od sochař
ství, vedJ к pohledům z různých úhlů. Ty mohly působit komple
mentárně, doplňovat se. ale současně i kontrastně, a pak nabízely 
rozporné nazírání.

V tomto duchu sc zacházelo s jazykem. Vypravěč v epickém textu 
měl být až „neviditelný4'. Naproti tomu postavám příslušela řeč 
zbarvená prostředím, к němuž patřily, a jejich zařazením v gene
račně. sociálně a zájmově rozlišených sférách. Tato individualizace 
jazykem nepůsobila jenom na věrohodnost realistické fikce. Vnáše
la do všednosti ozvláštnění. poetizovala zdánlivě nepoctické. vřazo- 
vala vyjadřování místně zbarvené clo těsného sousedství > vyjadřová
ním spisovným. Realistická a naturalistická próza i drama nemají 
v předchozí české literární praxi obdobu co do mnohosti použitých 
jazykových prostředků (dialcktismů. archu ismů). Mírou smělosti 
soutěží s modernou, s tím rozdílem, že používají vvraziva řadových 
lidí a nižších sociálních skupin.

Smysl pro nejednoznačnost všeho zjevného, pro napětí mezi tím, 
co postava prohlašuje a dělá. a mezi tím. co (jiného) tím sleduje, ne
přál dějovosti v epice. Z tematických vrstev dominovala \ epice buď 
postava, anebo prostor. Nad román o jedné ose sc stavěla složitější 
románová kronika a románová epopej.

Realistická a naturalistická literatura popírala svou stvořenost. 
Zapřísahala se. že žije ze syrové skutečnosti а к ní promlouvá (nezá
leží jí na míře čtenářské kompetence). Nicméně trvalých úspěchů 
dosahovala v těch případech, kdy tvůrčím způsobem navazovala na 
zdomácnělou i domácí klasiku (na romány a poválk\ Světlé, na Ne
rudovy Povídky malostranské, na Hubičku B. Němcové, na Zločin 
a 1rest V. VI. Dostojevského. na lumírovské básnictví, na nejnovější 
kroky evropského dramatu - II. Ibsen ad.).

5. V E S N IC E  Z B L ÍZ K A  A Z N \ l ) l l l , E I ) l
Zůstává vesnice oázou lepších lidských vlastností a vztahů, ane

bo prochází rozvratem'!’ Na otázku, jak ji kladla počátkem devade
sátých let T. Nováková, odpovídali autoři mladšího pokolení spíš 
přitakáním krizi. \lo pohledu idealizujícího se nezříkali tak doce
la. Příležitosti к němu hledali po svém.



Jun Herben s rodinou 
(fotografie)

5.1 Jan  llerben (1857-1936)
Kodak z Brumovie na jižní Moravě si již získával jíněno jako re

daktor (lasu (1886-1915) a pravá ruka T. (/. Masaryka vc v/.n i kají
cím realistickém l in u t í ,  když po částech vydával s v o ii uměleckou 
kroniku Do třetího i čtvrtého /x/kolení (1889-1892). Sledoyal у ní 
vývoj moravského venkova ve století, které /bavilo vesnici nevolni
ctví a pak roboty, a tím jí dalo možnost svobodného podnikání. 
Herben se soustředil na rub získávaných svobod: na rozvrat 
pospolitosti, úpadek obcí i rodin. „Všeobecná volnost převrátila se 
ve všeobecnou bezhlavost." komentuji* vypravěč důsledky roku 
1818 pro moravský venkov. Postupující rozvrat demonstruje na čty
řech generacích selské rodiny. Biblický výrok o tom. že hříchy otcůr '  J  j  .*

se mstí ještě na čtvrtém pokolení, dává jeho kritičnosti vůči jedno
mu století rozměr širší. Při dalších vydáních potlačoval autor ve své 
rozměrné próze románovost. Posiloval v ní váhu dobových svědectví 
a publicistického komentáře. Jimi přímo i nepřímo apeloval na 
nutnost společensky reformních kroku.

Zato pozdní llostišov ( 1907, 1933) psul jako knihu svého srdce. Mís
to na okraji Táborská, kde nasel venkovské útočiště před povinnostmi, 
kterými ho zavalovala v Praze publicistika (patřil inj. mezi první živo
topisce T. <;. Masaryka), učinil středem volného vypravování. Střídají
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NOSTIŠOV.
Obálka Herbenova 
llostišom podle návrhu 
Jaroslava l ’anuüky

se \ něm portréty osob a jejich příběbv. vzpomínky a vyznání vypravě
če - „jak stádo běží“ . Takto Herben vysel vstříc potřebě uvolňujícího 
ctění, při němž „se může začít a přestat, jak se mi zachce“ .

Ö.2 Karel lá c la r  lia is  ( 1859-1026)
Pocházel z Lázní Bělohradu. Jako absolvent učitelského ústavu 

v Jičíně sc dostal do Železných hor (1877-1887 působil \ Trhové Ka
menici a v Hlinsku), pak učiteloval v Praze. Získal si jméno jako spiso
vatel pro mládež. \Ic slávu si dolní vesnickou povídkou a románem.

\a tomto poli mu prvenství přiznávali jeho vrstevníci i před
chůdci v čele sc S. Cechem, J. Vrchlickým, z nejmladší generace 
koncem století - třeba s výhradami - s \rnc Novákem. Jen mluv
čím moderny v čele s F. V  Saldou posloužily některé Raisovv práce 
к tomu. aby na nich odsoudili takovou českost a takový realismus 
v současném písemnictví.

Jedna část autorových povídek a románu krouží kolem člověka 
odstrčeného. Bývá to plachý dobrák se srdcem na dlani. Když tento 
důvěřivec prohlédne a zjistí, že nejbližší členové rodinv ho podvá
dějí. zlomí to jeho trpělivost a vůli к životu. Z obelhávaných zoufal
ců vyniká psychologickou kresbou a dramatickým příběhem Voj
těch Kaliba z románu Kalibův zločin (1895). Je už „postarší", když 
ho smrt matky donutí, aby si na zděděné hospodářství přivedl bos-



podyni. Nepozná. že si ho pěkná Karla herc jen z vypočítavosti. 
Dlouho po svatbě přehlíží známky nepěkného chování své ženy, tě
ší se z ní a z dítěte. Když koneěně prohlédne, jak falešnou hru 
s ním vede Karla i její matka. \ záchvatu bolesti ženu zabije. Vzápě
tí umírá sám. Svou variaci na motiv zločinu a troštu psal Rais na 
obranu plachého dobráka, kterého noviny označily za vraha.

Jinak se vede Raisovu dobrákovi a důvěřivci v idylách. \ Zapad- 
lých vlastencích (1891) přijde učitelsky mládence Čermák roku 
18 12 do podkrkonošského 1'ozdětína. Jo plny stesku nad tím, že ne
může dál studovat a že dostal místo daleko od domova. Ale ve spo
lečném snažení s místními lidmi včetně fary najde v zapadlém hníz
dě nový domov i osobní štěstí. Kresbu prostředí se starou školou, 
inuzieírováním. provozováním ochotnického divadla mohl Rais 
opřít o zápiskv krkonošského kantora Věneeslava Metelky. Vie pro 
hlavní postavu idvlv se Metelka za model nehodil, měl totiž blízko 
к máchovskému rozervanectví (dnes jsou tyto zápisky vydány péčí 
J. Jecha). V Čermákově příběhu autor navázal na sentimentální po
vídku. Své látkové i žánrové inspirace zužitkoval tak, že román na
bízí věrohodnou a podmanivou iluzi o živých hodnotách všeho „za
padlého“ . ať jsou to ohrožené lidské osudy, nebo odlehlé časy. 
krajiny a místa. Román, jenž obrození představuje jako čas ideální 
souhry lidí v obci a v národě, se dočkal masové oblibv, stal se dár
kovým předmětem při svatbách, křtináeh ap.

Karel liíclnr liais 
(fotografie 
: roku 1')(Ю)
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Titulní hrdina idyly Pantáta BezouSvk (1897) je výminkář z Jičín
ska. /.a návštěvy v Praze u svnu. úspěšného advokáta, dokáži* lni bod
rý venkovan kdekomu užitečný i milý. Vie stesk po polích zvítězí nad 
zajímavou, i když někdy pro venkovana až nepřijatelnou Prahou.

I mělecky nejbohatší část Haisovýeh próz sleduje dobrého člově
ka v akci. kterou hájí sehe i hodnoty, na nichž postavil svůj svět. 
\ povídce Pro číslo (z cyklu Horské Iw řm y) vykoná chudý horský 
krejčí namáhavou cestu neprošlapaným sněhem. ab\ si mohl půjčit 
od místního učitele novinv. Cas. který potřebuje к jejich čtení, si 
musí vyšetřit při pilném šití a rušném provozu v jediné světnici, 
kde sc s rodiči tísní několik dětí. Četbou svého „čísla“ sc* nijak ne
potěší: ale jako ctitel Havlíčka potřebuje kontakt s českým světem, 
a toho si dopřál. V povídkovém cyklu f ým inkáři (1891) jsou kladný
mi postavami starci a stařenkv. Jejich děti. dědicové jejich chalup 
a polí, se chovají jako bezcitní chamtivci. Výminkám tím strádají, 
ale ze všech sil se snaží pomáhat jim i svým v nukům a všecky ústr- 
kv a křivdu nesou v důstojné pokoře. Pro věcné předvedení takové
ho všednodenního střetání mladých a starých pod jednou střechou 
využil Rais s jedinečným účinkem hovoru mezi postavami. Dokázal 
tyto dialogy - hlavně větnou stavbou - přiblížit mluvené řeči. Dia
log v prózo patřil vůbec к jeho silným stránkám. Projevilo se to 
i v autorově nojvětším románu. \ Zapadli (1898).



\ néii) hlavní hrdina, farář Kalous, žije v souladu s lárníky, jimž 
hvl po desetiletí rádcem a dobrodincem. Rozumí si dohře s místním 
uřitolem i s kolegy v okolí. Jen nerad se však smiřuje s vědomím, žc je
ho služba končí, že ho opouštějí bytosti nejbližší: sestra hospodyně 
zemře, sy novec nemůže nastoupit na jeho místo. Jedno loučení tak na 
faře střídá druhé: к nejopakovanějším motivům románu patří pohřbv.

Tísně západu a stmívání měla v oblibě mladá literatura uprostřed 
devadesátých let. Situace ..bezeestí“  a ..stojatých vod" ve svých pró
zách předváděl Jiří Karásek /с l.vovic se zvláštním důrazem na osa
mocenost hrdinu a na monotónnost vypravěčského přednesu. Podně
ty pro psychologickou charakteristiku osamělee. člověka v postavení 
mimo život, jež nabízela próza dekadentní, uchopil Rais polemicky.

Jeho stařičký farář je plný zájmu o lidi kolem sehe i o svět za ob
zorem farv. Prostory, v nichž se pohybuje, se otvírají do dalekých 
výhledu - ať sc dívá z kopce do krajt“, anebo jen z okna svého poko
jí». Hovory, jež neustále vede s lidmi, zpřítomňují sociální situaci 
místa i celých Cčch. Samomluv starce, jeho vnitřních monologů 
přibývá až na konci románu. \e chvíli, kdy farář Kalous při stěho
vání jinam překračuje práh fary, kterou pokládá za svůj domov, 
umírá, iarníei. kteří přišli dobrému knězi projevit vděčnost, vzdá
vají čest celému jednomu životu.

Dějištěm románu je Hlinecko: tamní Kamenicky autor přejme
noval na Studence. Panoramatické obra/л horské krajiny jsou v Xíí- 
padu vklíněny do hovorů poslav. Tím nabývají obrazy prostoru na 
dynamičnosti a na intimním kouzlu. Krajinomalha v /úpadu přilá
kala do Kamcniček malíře Intonína Slavíčka a dala podněty české
mu krajinářství. Dotud „zapomenuté“  Hlinecko vklínila do cest vý
tvarných umělců a do inspirací národní kultury.
1.ПТ.Н \ T l li \

Mucli vtkii 1059: Janáčková 1967. 1985, 1989.

5.3 Alois Urštík (1861-1925)
Narodil se - jako jeho mladší bratr \ ilém - v Jimramově u Nové

ho Města na Moravě. Velkou část života učiteloval na jihomorav
ském venkově. Jako správce školy v Divákách u Hustopečí poskytl 
domov třem bratřím včetně \ iléma a starému otci. O životě u Mrští- 
ků pozoruhodné svědectví podává rodinný listář (\<‘dosnčné sny. 
vydal R. Havel. 1978).

Literární jméno si získal jako spoluautor dramatu Maryša. Do 
vývoje české prózv zasáhl RoliPin na rsi. Zde mu byl \ ilém užitečný
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jako iniciátor, který uměl povzbudit, některé partie sbližovat, najít 
vydavatele. Jako spoluautora Roku nu rsi uvedl Alois Y iléma až po 
bratrově tragické smrti.

..Kronika moravské dědiny“ , jak zní podtitul Roku nu rsi. zaěíná 
podzimní setbou a vařením povidel. I  zavírá se díkůvzdáním zemi 
a Bobu za bobatou žatvn. (.'as mezi tím je členěn podle kalendáře 
na jednotlivé měsíce a dnv. O jejicb místě v řádu církevního roku,
0 pranostikácb s nimi spojených, o proměnách přírodv a úkonech 
zemědělského roku se dovídáme v záhlaví kapitolek. \ rámci čtyř 
ročních dob. nocí a dmi. v času opakovaném se odehrávají příběhy 
lidí z Habrúvky. V dědině takto poetického jména žijí bohatí i chu
dí. lakomí i štědří, děti i starci. Vesničané se setkávají se zámkem
1 s řeholními sestrami, jež pečují o jejich děti. Zatímco svět panskv 
a klášterní vvznačuje stereotyp, vesničané jsou život sám: sainá sta
rost. samorostlost, samá vášeň, samý „hřích".

Pestrá a hybná pospolitost podrobená toku roku a cvklickému 
času se předvádí jako protiváha města i povýšeneckého individualis
mu. Jediná silná osobnost Roku nu rsi. podnikavý (Árii Rvbář. se 
domůže sice majetku, ale slepá vášeň к pěkné \ rbčeně ho přivede 
na mizinu а к zoufalé sebevraždě. Pouze Bvbářův vzestup a pád

Hodinu bratři Mrštiků (stí tjíci zleva liais. l-raiitišek. I ílém. Xorbirt)



Obálku 1/. liše 
li Hulili nu rsi 
Hnise Mrštilill

K tomíka 1WSIWÉ9K* M*diř)

spíná kroniku od začátku po závěr jako postupně rozvíjený příběh, 
„románově“ . Jako komický refrén působí opakovaná jednání obec
ního „véboru“ s věčnými starostmi o obecní pokladnu. (Rybářův 
příběh posloužil jako osa dramatizace pro Miroslava Krobota. V je
ho režii uvedlo Holi nu rsi roku 1993 Národní divadlo.)

V ypravěč lioku no rsi v sobě slučuje znalce a obdivovatele, ale ta
ké chápavého soudce světa, který představuje. Kombinuje a střídá 
ve svém podání všechny odstíny hodnocení od slavnostně vážného 
po znevažující či ironické. Zná smiřující moc humoru a nakažlivé 
kouzlo elegiekého vzpomínání. К llabrůvee přistupuje jako člověk 
odjinud (jeho jazykem je spisovná, hovorově zbarvená čeština, za
tímco řeč postav je individualizována nářečím). Je bystrým pozoro
vatelem, okouzleným obdivovatelem a má jedinečný dar zkratkovi
tého podání.

Roli no vsi tak českou prózu posouval od hromadění charakteris
tických detailů к jejich výběru a zvýznamnění. Takto „kronika“ vy
kračovala podobným směrem, jakým se vydávala próza psaná auto
ry nejmladšími (Л. M. Tilschová. J. Malien a další).
U T ER  VTl l iЛ

lušti l()63; Janáčková 1985.
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6.1 Ignát Herr mann (1.854-1935)
Ve stopách Nerudových pronikal až do světa pražské spodiny 

a podsvětí {Pražskýfigurky. 1881; /pražských zákoutí. 188')). \ ro
máně / snědeného krámu (1890) rozvinul námět podnikatelského 
ztroskotání, známý z Nerudovy povídky J(d,- si nakouřil pan lo rcl pě- 
novku. Martin Žemla má za schou zlou zkušenost kupeckého uěně 
a příruěího, když si otevře na Moráni vlastní krám. \le zůstal naiv
ním důvěřivcem. Takto si ho za partii pro dceru vyhlédne vdova po 
úředníkovi. Trvá dost dlouho, než Žemla pozná, jak byl oklamán a že 
je vyjídán. \ doprovodu žen. které se mu pověsily na krk, se zpoěátku 
procházel sváteční Prahou od svého bydliště až к Hradu; po Karlově 
mostě na Malou Stranu pak nakonec zahořkle stopuje svou nevěrnou 
ženu. Sebevraždu spáchá v kumhálku za vyjedeným krámem.

Postoj kritického usvědčovatcle llerrmann po románu i  sněde
ného krámu rád a s úspěchem zaměňoval za roli humoristického 
pozorovatele. Výjimečnou ozvěnu vzbudil humoristickým románem 
Otce Kondelík и ženich Vejvuru. Členové spořádané pražské rodiny 
se v tomto seriálu příhod dají zlákat nápadníkem své dcery к akcím 
pro ně neobvyklým (včetně výletu po Vltavě). Kondelík. majitel vět
ší a solidní malířské firmy, muž dbalý živnosti i svého pohodlí, mar
ně brání tomu. aby do jeho rodiny vstoupil nový člověk. Vcjvara, 
úředník pražského magistrátu, se přesto postupně stane ženichem 
dcery Pepičky a jeho zetěm. V populárním seriálu llerrmann po

Praha, symbol ěešství už od dob jungmannovských, se koncem 
století konečně dočkala soustředěného zájmu romanopisců rozlič
ného zaměření. Pražský román měl nsoustavnit předchozí náběhy 
к zachycení města s historickou pamětí a s málo utěšenou až lísni- 
vou přítomností. Navazoval na K. II. Máchu. K. Sabinu. K. Světlou, 
J. \rbesa, J. Zeyera, J. Nerudu. Zpodobování rostoucího města do
dával nebývalé atraktivnosti a významu již velkým rozměrem, poeti
kou nejnovější ražby, výběrem dějišť a jejich pojetím.

Spisovatelé zaujatí pro všednost (I. llerrmann, K.M. Čapek Chod) 
se zajímali o okraje Nového Města v blízkosti Podskalí a Karlina,
o prostory, kde se setkávali obyčejní lidé s vagabundy a tuláky, kde 
rychle rostly a vzápětí pustly dílny a továrny, vynikaly a rozpadaly se 
celé rodiny a jejich majetky. Tam všude ukazovala průmyslová civili
zace i svůj rub. I.íc stavebního ruchu zosobňovaly právě rostoucí 
Královské V inohradv.



kračoval další částí a později romány obdobného rázu ( l dávky \n- 
nynky ku liclinvy apod.). Pražských kulis a jejich proměn dokázal 
využít také к líhivosti svých ..nedělních povídek", psaných pro novi- 
n\ (vlastní vvborv z nich nazval Páté  přes deváté, \luž bez třináctky 
и dvanáct jiných povídek nedělních).

I.ITKlt VTl It \
Hýsek l‘í.44; Janáčková I0Í>7: INtlík 107«.

6.2 Karel Matěj Čapek (.Itod (1860-1927)
Měl už polovinu literární dráhy za schon, když si kc jménu při

pojil poslední část. aby se odlišil od mladšího Karla Čapka. Narodil 
se a vyrostl \ Domažlicích. Zaměstnání našel v žurnalistice (nejprve 
v Olomouci, pak v Praze). Do tří měst. jež takto důvěrně poznal, 
umísťoval příběhv svých povídek a románů: prvenství získala Pra
ha. Pražský román obohatil Čapek Chod o pohled plný úsměšku 
nad bažením po rozmachu, po slávě i po pomstě. Ocital se tím 
v blízkosti pražského románu německých autorů. Svou osobitou 
pozici \ próze od počátku devadesátých let našel Čapek Chod v iro
nizování. ne-li v travestování toho, co jeho současníci - starší i vrs
tevničtí - brali vážně.

К (i/<7 Matěj Cůpek Chod 
(podle kolorované kresby 
II. Svhivaifira)
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Travestií vesnické a maloměstské povídky bvla autorova knižní 
prvotina (Povídky, 1892). Travestií na pražské romaneto Arbesovo 
je příběh o šťastném útěku z Prahy na bránice Cech (Nejzápadnější 
S lo n in , 1893). Vypravěě jménem Hvězda se tu své maturitní třídě 
při jubilejní schůzce svěřuje, jak za studií matematiky a astronomie 
v Praze podlehl snu o tajemné šlechtičně. Z. bloumání po jejích sto
pách se těžce rozstonal. Výrazem uzdravení bylo rozhodnutí opustit 
šálivou Prahu a přijmout místo u dráhy na přechodu z Domažlicka 
do Bavor. Vypravování, působivé osobním zaujetím, mění v Xejzá- 
pudnějším Sloninu  slohové klíče: „Kapitolu romantickou“ , prosyce
nou expresí a tajemností, vystřídá „kapitola realistická“ . \ ní hrdi
na prohlédne svou iluzi a všecko včetně pražských prostorů nabude 
na zřetelnosti. „Naturalistické" finále pak vzdává hold banálnímu: 
Hvězda ironizuje své předchozí představy vznešeného: ujišťuje jedi
ného spolu besed nika, který mu vydržel naslouchat až do rána. svou 
naprostou spokojeností vedle zdravé ženy a dětí.

Román I třetím dvoře ( 1895) je možné číst jako grotesku na motivv 
z Povídek malostranských a z románu / snědeného krámu. \ davekehti- 
vá poštovní úřednice tam přijde o svého milence, chytráckého malíře 
Bcnýška. Toho život kruté doběhl: jeho podivná družka přišla o vidinu 
dědictví a oběsí sc. Obdobným zklamáním projdou další figury, které 
se navzájem špehují v „třetím dvoře“  (a chodí také ze Smíchova přes 
Řetězový most na Nové. výjimečně na Staré Město pražské).

Obálka díla 
Karlu Mutěje (lupku ('.hodu 

kašpar Lén mstitel



Významné obohacení pražského románu znamenal Kašpar Lén 
mstitel ( 1908). Tato ironická variace na námět zločinu a treslu po
ukazuje ke kruté nevypočitatelnosti lidských činů a vášní. Titulní 
postava, obyčejný zedník, zjistí po návratu z vojny, že dceru jeho 
kamaráda, na kterou si invslil, svedl starý zámožný kupec. Kašpar 
Lén hledá příležitost к pomstě a najde ji. Druhá část prózy se ode
hrává u soudu, který z mlčenlivého nemocného Léna není s to do
slal důvody jeho vraždy. Do ironizujícího světla jc postaven obháj
ce. snažící se najit pro Léna polehčující okolnost ve společenských 
poměrech. Groteskní rozuzlení dostává celý případ, když hlavní 
usvědčující důkazy podá v zaslepené žárlivosti žena. kterou Lén 
mstil. \ tu chvíli obžalovaný na soudu umírá.

\ dvojici románů dokončovaných a vydaných za první světové 
válkv postav il Čapek Chod do groteskní perspektivy všecko výjimeč
né snažení. \ Turbíně (1916) je výkonný stroj symbolem podnikatel
ské troufalosti pana l llika. majitele knihtiskárny na pokraji Petr
ské čtvrti a Karlina u Yltavv. Tuto troufalost vypravěč současně 
zpochybňuje a zesměšňuje. Spalně zvolený či nedobře namontova
ný mechanismus v základech rozruší bizarně slepený tovární dům 
a naplní rozvrat továrníkovy rodiny. Podivný Ceehoameričan. 
Mr Mour. který к rychlému vzestupu a pádu jedné zámožné praž
ské rodiny přispěl, se zachraňuje útěkem mimo Cechy. Z trosek lo- 
várniekého jmění něco získají jen byvší služební, a dodá jim to 
drzého sebevědomí.

Podobnou perspektivu zmarnění má i román Intonín Iontlrejr 
(Příběhové básníka, 1917-18). Začíná premiérou v Národním diva
dle a končí pohřbem titulní postavy v malé pražské kapli. Mezitím 
Yondrejce obklopovaly tísnivé ulice, stísněné byly chudých a pak - 
jako útočiště před samotou, před hladem, před ulicí - hospody. 
Křehký a plachý muž s vysokou ctižádostí a s všedním jménem Vn- 
tonín Yondrejc připomíná vším. co píše, básníky lumírovce (napřed 
napsal libreto к baletu Král Jecmínek. na smrtelné posicii skládá 
veršovaný epos). Básníkem jc však jen pro sehe a nanejvýš pro něko
lik přátel - ojedinělých čtenářů. Pro živočišnou a životaschopnou 
sklepnici Vnnu z hospody l Saršlú je milencem, mužem, který jí dá 
dítě. statut provdané ženy a nakonec svou smrtí i důstojnost vdovy. 
Při Vondrejeově pohřbu jedině kamarád z mládí floryš Vestyd si 
uvědomuje krutou ironii „příběhů básníka". Marně se ovšem poku
sí statut básníka obhájil několika věnci položenými к rakvi.

Z neživotnosli usvědčuje Vondrejoovo básnění také ..pražská” 
čeština Vnnv. mluva bohémy i řeč bodrých Moravanů, kteří v Praze
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žijí z obchodu s moravskými specialitami (věčný kandidát lékařství 
Mory.š Vestyd dosáhne úspěchu až při pitvě \ondrejcow mrtvoly).

Poválečné romám tlapka Choda (Jindrové. 1921; I ilétn Rozhoř, 
1923 aj.) utvrzovaly čtenářskou oblibu vypravěče, který se svými posta
vami zacházel jako s loutkami: každou jejich ambici dokázal ztrapnit 
a zkarikovat. Jeho podání tun získávalo spád a říz. čtenáři nabízelo 
představu života jako šalebné brv. v níž bezbranný prohrává předem.

Pražský román Čapka Choda představoval hlavní město jako la
byrint. v němž zbloudí kdekdo, jako mlýn. který kdeco a kdekoho 
semele.
I. ITKH \Tl H \

Novák vm .



5. K A P IT O L A  

Moderna

Konfliktní postavení slovesného umělce v ..praktickém" století 
patřilo к vděčným a velkým námětům literatury. Básníci mohli 
svou ..ncpraktičnosl" pociťovat až jako prokleti. Od devadesátých 
let nahylv nové naléhavosti kolize umění a techniky. „Hleďte bláz
na: v době párv. elektřiny zázraku/ honí rým v, za obra/v létá kdesi 
v oblaku!" Takto ironizoval mínění nepřátelské poezii v roce 1890 
J. Vrchlický. „Dolů s křídly! Chleba! Chleba! neustává křičet dav./ 
všecko umění je přepych a jen výron zbrklých hlav,/ my jsme lidé 
pozitivní, dobré jest. co nese zisk./ kůl, kam přivázat lze koně. 
dražší jest než obelisk." (J. \ rchlický. Dolů s kříd ly!. Lumír 1800.)

Vrchlický se právě blížil čtvřicítee, měl už za sebou oslnivé dílo 
a statut slavného básníka, když otiskl onu programní báseň. Kladl 
v ní otázku, kam až dojde řádění moderních obrazoboreů za situa
ce, kdv „svět se řítí v zatmění". Jediné útočiště spatřoval v umění. 
Jako kouzelné křídlo prý umožní člověku a lidstvu vyváznout 
„z moře běd a prokletí". „Kdo má křídla, přeletí!,,, důvěřoval ještě 
v přechodnost soudobé tísně pobouřený velikán.

Jinak se tenkrát kolize umění a umělců se soudobým světem jevi
ly mladému \ntoninu Sovovi. Ze převaha technických disciplín 
a vědomostí přehluší literaturu-/ Ze v „moderním neklidu... velké 
ideje se roztříští na sta malých trosek, které budou praktickým vě
kům aspoň pozitivnější'“/ \ náporu sociálních a národohospodář
ských starostí že se ze spisovatele stane tichý blázen? To všecko 
mladík se spisovatelskými ambicemi v Sovově črtě Dezinfekční stole
tí z roku 1889 připouští. A přesto nedbá varování, že je „odsouzen 
к hloučku rebelů, kteří se sami utlučou". Naopak sní o „dokonalos
ti uměleckého tvoření".

I mělecká tvorba má pro Sovu hodnotu sama o sobě a sama v so
bě. Navzdory tomu, že se к ní životní praxe obrátila zády a že bu
doucnost se v tom sotva zachová jinak. Umělce je totiž v pohledu 
Antonína Sovy obklopen pohodlným obecenstvem. To „spíš potře
buje několik drobných talentů než geniálního člověka". Drobné ta
lenty se totiž hledí obecenstvu zavděčit, kdežto génius provokuje
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a jc namáhavý. Navzdory veškeré skepsi končí Sovúv mladík odhod
láním jít proti proudu, za objevy v umění, a nelekal sc údělu toho, 
kdo pobuřuje.

Postoje tlumočené Sovou v črlě Dezinfekční století v zásadě sdíleli 
spisovatelé i kritika z generace lei devadesátých. Patřili к ní lidé na
rození povětšině v letech I8(i7-I871: Otokar Březina. Jiří Karásek 
ze Lvovie, Yrnošt Procházka, Kúžena Svobodová. František Xaver 
Salda, František Václav Krejčí. O něco starší mezi nimi byli Vilém 
Vlrštík a Josef Karel Slejhar; nejmladší z nich byl Karel Hlaváček 
(a bvla mu dopřána také nejkratší dráha života a literární práce).

Časem lidského dospívání a zrání těchto spisovatelů byla osmde
sátá léta. Vesměs si telulv prošli oslněním uměleckým realismem. 
Vilém Vlrštík ho osvětloval a bránil jako kritik: s bratrem Uoisem 
napsal realistickou hru Maryšu. Ale svými romány (Santa Lucia. 
Pohádka máje) mířil к impresionismu а к secesi. O. Březina pilně 
a s obdivem četl realistický román ruský i francouzský. К jeho umě
leckému dozrání přispěly první sbírky J. S. Vlachara, četba fran
couzských prokletých básníků a setkání se symbolismem.

1 další mladí adepti literatury se začali záhy s uměleckým realis
mem rozcházet. Vzdalovali se také filozofickému pozitivismu s jeho 
důvěrou v poznatelnost světa empirickými cestami, v časovou a pří
činnou podmíněnost životních a psychických procesů. Oslňoval je 
naopak Friedrich Nietzsche svou důvěrou v silnou osobnost 
a v subjekt, v tajemné a iracionální zdroje žití i tvorby, vzýváním 
silné vůle a obraznosti.

l ak se od základů proměňovalo chápání umělce, tvorby i vníma- 
tele. Aktem tvorby se umělec osvobozoval od své všední existence.
0. Březina byl učitelem na venkovských obecných školách a měš- 
fankách. Jiří Karásek ze Lvovic sloužil jako úředník na poště; ale 
v básních a prózách mluví lito spisovatelé za výlučné - а к výluč
ným. Své čtenáře hledají za obzorem všedních zkušeností a zájmů, 
oslovují spřízněné duše a vědí, že jich nemůže byt mnoho. Spoléha
jí ne lak na šíři. jako na intenzitu svého působení, na magickou 
moc tvůrčího gesta a výkonu. A na atmosféru své doby, v níž sc šíří 
nespokojenost s tím, co je, a prahnutí po tom, co by být mělo, co je 
potřeba vysnít, vyprovokovat, vydobýt.

1. KONEC S T O LE T Í  ( „ F IN  DE S I È C L E “ )
Konce století běžně doprovázejí bilance folio, co a jak se v minu

lém věku událo, spojené s výhledy do dalšího času. Také kolem ro-



ku 1900 so žilo nelehkým zvažováním.Věk, který začínal ódami na 
radost, představami volného člověka, jehož síly nadále nebrzdí ro
dové výsad\ ani jiná feudální pouta, vidinami všeobecného sbratře- 
ní lidi a národu ve světě volnosti, rovnosti a bratrství, končil tísni- 
vvm účtováním. \šoek\ velké ideály se na konci 19. století mohl) 
jevit jako zrazené anebo neuskutečnitelné iluze. To vyvolávalo 
skleslost až apatii, pocit, že jakékoliv snažení je bezcenné, ne-li 
zrádné. Také ovšem potřebu na troskách selhavších nadějí otvírat 
nové výhledy.

Takto dvojjediné naladění zachvacovalo koncem století všecky 
evropské kultury, včetně těch, jež dotud šly svým tempem po odliš
ných drahách. Vzdálenosti mezi centrem uměleckého pohybu, ja
kým byla po desetiletí kupříkladu Francie, a mezi jeho okraji, 
к nimž patřily také Cechy, se radikálně zkrátily. Prožitek zmarně
ných nadějí se u nás žil o to intenzivněji, čím silněji se předtím žilo 
nadějemi. Vie také potřeba beznaději čelit tu byla doma dávno. 
Vždyť spoléhání na hodnoty duchovní a mravní. 11a opravdovost ni
terného chtění zažívala česká kultura od času Chelčického; obroze
ním ši je zopakovala a zaktualizovala.

Koncem století 11a sebe odpovědnost za naděje i beznaděje přijí
mala silná osobnost. Zakládala si na své nepoplatnosti. Byla 11011- 
konlormní. Spoléhala na svou vnitřní pravdu, jíž se dobírala všemi 
cestami včetně vcítění, intuice, imaginace. Za tuto svou pravdu od
povídala komusi vyššímu, než je skutečnost nebo čtenář. Onou vyšší 
instancí bvlo umění. duch. tradice, búh i Bůh. jazyk se svými ta
jemstvími i s nabídkou dialogu. Hrstky výjimečných tvůrců i vníma- 
telů usilovaly o nadnárodní součinnost a porozumění. I nás se to 
promítalo mimo jiné do vystupňovaného překládání, orientované
ho tentokrát nu umělecké dění současné. Na překladu se nyní poža
dovalo, aby tlumočil individuální styl a jedinečnost díla.

Vzestup z periferie literárního vývoje do centra pohybu prodělá
valy literatury severské, z písemnictví francouzského jazyka písem
nictví belgická a další. Zmnožená a obohacovaná literární komuni
kace a kultura evropská začala s nebývalým zájmem naslouchat 
podnětům z Cínv a z Japonska. Tato otevřenost novému spolu s dů
věrou ve vzdálené a cizí clektrizovala ovzduší: patří к zakladatel
ským počinům umění sklonku století.

V domácím měřítku podobný vzestup prodělávaly kulturní akti
vity regionální. Průrazně se kupříkladu začali prosazoval spisovate
le z Moravy a Slezska (C. Preissová, bratří Mrštíkové. O. Březina. 
P. Bezruč a další).
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Realismus
V první vlně sc lyrický mluvčí choval jako pozorovatel nejbližších 

skutečností vc svém okolí. Veršem uchopoval výjev \ z pražských ulic, 
pozorování slepen, žebráků, dělníků, atmosféru plesů, maloměstské 
stojatosti - náměty frekventované jinak v prozaické črtě. Báseň byla 
sevřenější, kratší, víc \ ní ted\ mohlo \ vniknout zaměření na stereo
typ a utkvělost lidských situací - a také hodnotící zabarvení, l.vrický 
hrdina komentoval „obrázky ze života" bud soucitně až lítostivě, 
anebo s jemnou ironií. Takovouto realistickou poezii psal kolem ro
ku 1890 vedle J. S. Machara Antonín Kláštersky (Písně z práce, 
1891), Karel Červinka aj.: tak začínal \ntonín Sova.

\c srovnání se vším, co přinesla předchozí česká poezie, znamenal 
realismus depatetizaci v námětech i ve výrazu. Ten se sbližoval s řečí 
mluvenou. Detailní pozorování známého nabývalo nové kvality, když 
se utkvělé či statické začalo konfrontovat s pohvbem. Jde o pohyb 
dvojího druhu: něco se děje v předmětné skutečnosti, něco ve vníroa- 
teli. Ten roli pozorovatele spojuje s citovým vnímáním a s úvahou, 
jež ohledávanou částku světa moniimentalizují a vtiskují jí výmluv
nost obecnou. Postupné sjednocování vnějšího a vnitřního, částečné
ho a celkového probíhá v promluvě, sjednocuje ji a báseň stupňuje až 
к pointě. Takto se na podloží realismu rozvinul impresionismus.

I ni presion ismus
Znaky směru, známějšího z výtvarného umění než z básnictví, může

me pozoroval na Sovově básni Rvbnilcy (ze sbírky X mého lauje. 1892).

Za dílo nesl odpovědnost umělec, ale \ tvůrčím aktu nemohl být 
sám. izolován od hromadnější zkušenosti a snažení svých druhů. 
Skupinová povaha umělecké práce se manifestuje mimo jiné vědo
mou volbou prvků a způsobu jejich spojování - stylem.

Spisovatelé z generace let devadesátých byli wznavači st\lu. Jis
tými způsoln utváření svých te\lu dávali najevo i vlastní kreativní 
schopnost, i vůli vést dialog s osobnostmi spřízněnými, chuť ovliv
ňovat estetickou normu a optiku čtenáře. Jejich hledačský neklid 
způsoboval, že jednou objevené slohové klíče záliv proměňovali.

Hvchlé proměny nadosobních stylů charakterizují vývoj slovesné
ho umění od let devadesátých. Českou literaturu zasahovaly v celé 
šíři. Dohře patrné jsou v poezii, na ní příslušnou výseč osvětlíme. 
( čtování s tím, co platilo dosud (u Vrchlického. Čecha nebo Slád
ka). probíhalo v několika návazných vlnách.



Ty české rybníky jsou stříbro slité, 
žíhané temnem stínů pod oblaky, 
vloženy \ I m In do zeleni syté. 
jsou jako krajů mírné, liché zraky.
Tu sluka steskm* v rákosí blíž kraje, 
a kachna vodní s peřím zelenavým, 
jak duhovými barvami kdv hraje, 
se nese v dálce prachem slunce žhavým: 
chlad s vůní puškvorců na luka stoupá 
a s vůní olavy po kraji dýchá, 
vzduch mírně chlazen vlnami se houpá, 
a něco jako věčny stesk v tom vzdychá.

Impresionistický umělec oslovuje všechny naše smyslv. Citovaná bá
seň apeluje napřed na zrak a na v izuální představivost, ale v poslední 
třetině oslovuje i čich a hmat. К dojmu počáteční utkvělosli. která 
střemhlavě přejde v pohyb, přispívají slovesa. Napřed jdi* „jen“ o spo
ny. polom se slovesa skrývají uvnitř verše. Zato v posledním čtyřverší 
stojí určitá slovesa v koncích veršů. Zvýznamňuje je zvuková shoda, vy
stupňovaná rozdílem mezi slovesy dýchá - vzdychá. \ těchto místech 
sc mluvčí stává komentátorem. Předkládá ovšem nikoli obecnou prav
du, ale možný výklad na způsob dohadu („něco jako věčný stesk 
v tom“ ). Pocit houpání a vlnění zesilují v závěrečné pasáži slovesa stou
pá - houpá: ale navodila ho nedokonavost všech sloves předtím, i dvě 
dlouhá souvětí, jejichž souřadně připojované části se kryjí s verši.

Impresionismus nově akcentoval subjekt mluvčího jako toho, 
kdo pátrá po sjednocujícím ladění dílčích fakt a kdo sc dohadu je je
jich smyslu. Tento mluvčí do podobné aktivity vtahuje tak\ čtenáře. 
Zbystřuje jeho zrak. sluch, čich i hmat. oslovuje jeho schopnost 
osobního prožitku a ůvahv vůči skutečnosti, která při vší utkvělosli 
je plná pohybu: naléhá na to. aby jí člověk dal smvsl.

Krok od Ivrikv pozorovatelské (realistické) к náladově iniprcsio- 
nislické učinil vedle \. Klášterského a K. Červinky také mladý 
I'. \. Svoboda, později známý jako prozaik. Ilodnotv trvalé přinesla 
unprcsionistická poezie A. Sovv (kečty intimních nahni. 1891; Sou
rit i czilor. 189 I ).

J)va popsané způsoby účtování s poezií „otců", realismus a im
presionismus, měly ráz úniku od velkého, vládnoucího u lumírov- 
ců, к malému, od obecného ke konkrétnímu. К úniku se ostatně 
přiznávali i lyričtí hrdinové: utíkali z měst do volné přírody, z „vlas- 
t* do rodné krajiny (Sova. Z mčlio hraje). Od deklamaci ze „stínu
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lípy“  (S. Cech) a od „velkých, širých, rodných lánů" (Sládek) se 
uchylovali, jako v případě Л. Sovy, к fialově kvetoucím brázdám 
brambor, к sceneriím chudých veěeří v chalupách.

Symbolismus
Me po této lekci věcnosti a pokory vůči pozorovanému následovaly 

útok) na nebe v podobě symbolismu. Svinbolisla se snažil o celkovou, 
sumární výpověď o světě, nahlíženém prizmatem vlastní duře a obraz
nosti. Hromadil metafory a nadsázky, jeho slovník zahrnoval výrazivo 
cizí i odborné pojmy. Verš pravidelný ustupoval verši volnému s jeho 
důrazem na osobní výraz, překypující významem a smyslem.

Příroda ovšem přestávala být v tomto pohledu útočištěm člověka 
znechuceného civilizací, protože její krize se promítala až sem: do 
vod i lesu a do vesmírných dálav. Sovova báseň Reku z I ybouřvných 
smutků začíná přirovnáním ..blýskavých“  praménků vody к dítěti. 
Rozvíjí se v obraz živlu toužícího zrcadlit „grandiózní klenbu ne
bes... a slávu Noci před zrozeným dnem...“ . Sílu schopnou laskavě 
zrcadlit kosmické výškv však člověk pokořil: udělal z ní umývačku 
hnijících ran a stoku velkoměst:

Tu vyšel první člověk smutný 
do světlé záře sunoucích se par, 
z mlh tulák vyběl hal sc plání...
Krvavé hadry sundal z nohou zamodralých 
puchem a hnisem, v nichž seděla Smrt, 
v ni ponořil své rány mokvavé...
|...|

\ z kloakv města vyšumíč otrávena 
si mrtvoly první nesla, v slizu zeleném 
je vynesla, šumíc pohřbů rekviem 
na teplé písky beznadějných dnu.

Kam jdeš, ó duše moje'/ V daleku 
již nové Smutky vidím nořit л tebe 
vrcholy nejvyšších svých věží...

Za promluvou o světě zrcadleném řekou (a degradující ji) stál 
velmi zřetelný mluvčí: jako karatel. který přepíná a nadsazuje vc 
snaze obsáhnout v dílčím univerzální. Závěrečné troj verši nastoluje 
záměnnost subjektu a objektu. S „řekou" se propojuje „duše mo
je", ohrožená smutky a nejistotou cesty.



Báseň Helia pochází /.o sbírky I ybttuřené smutky (1897). Druhá 
polovina devadesát voli |e) poskytla půdu českému symbolismu. Při
spělo к tomu i /.klamání z rozpadu České moderny. Tato trpká zku
šenost vystupňovala v účastnících manifestu hněv a skeptické účto
vání s končícím stoletím. Povzbudila \ nich prahnutí po zcela 
nových prostorech, jejichž pramenem je hrdinná a láskyplná duše. 
prodírající se samomluvami ke kolozpěvu srdcí. Nad rozpad světa 
a jeho jistot staví totiž pozdní český symbolismus potřebu nového 
sedění, souhry člověka s pospolitostí lidí a země. ideu harmonie.

Skutečnost je pro svmbolistu nejednoznačná, náležejí do ní jevy 
dosavadními cestami poznání nepostižitelné. Slovo má tolik vedlej
ších významů, že víc než к zjevným skutečnostem poukazuje ke 
skrytým souvislostem, к tušenému. Schopnost pojmenovávat nevy
slovitelné se přisuzuje zvláště obrazným pojmenováním. Mezi nimi 
v symbolismu zaujaly klíčové postavení metafora a symbol. \ nich 
vztah přímého a přeneseného významu je mnohoznačný, neuzavře
ný. Směřuje, jak jsme pozorovali na Sovově Hece. od konkrétního 
к abstraktnímu, od hmotného к duchovnímu, od objektivního vý
znamu к subjektivnímu smyslu.

Se symbolem pracovalo slovesné umění již před symbolismem
i po něm. N symbolismu však nejde o jednotlivé užilí symbolů, ale
o jejich řetězení. Ve větvení obrazné řeči múze čtenář až ztrácet 
orientaci; symbolismus nazval Vlukařovský ( l ‘)18 III) „básnictvím 
gramatického přísudku“ , když podmět je /nejasněn („subjekt, oso
ba nebo věc, o kterých se vypovídá, zůstává skryt“ ). Věc se symbo- 
listovi stávala stínem, kdežto její obraz nabýval hmotnosti. Obraz 
ncdešifroval skutečnost, ale nahrazoval ji.

Jistá míra nesrozumitelnosti tod\ к symbolismu patří. Patřila 
к němu i představa vnímalele jako toho. kdo čte pomalu, pátravě 
a opakovaně, koho neodrazuje složitost nezjevného, tajemného 
snad provždy.

Všechnv stupně účtování s předchozím a prahnutí po novém, ji
miž prošlo české básnictví od realismu a impresionismu к symbolis
mu, našlo na předělu století dvojí vyústění.

Jedním byla syntéza oněch pohledli a poetik. J í oslnil Petr Bez- 
ruč ve Slezských /tísních. Druhým byla secese.

Syntetismtis, secese
Synletismus znamenal slučování kontrastních metod (realismu, 

impresionismu a symbolismu) к umocněné a celistvé výpovědi
o světě. I platnění syntetismu vyhlásil jako program umění na pra
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li u devadesátých let Salda. Tanul na mysli mnohým, svrchované 
realizace se dosahovalo vzácně.

Secese zasahovala různá umění, včetně hudhy a architektury. 
\ navíc propojovala - nejen ve sféře tzv. užitého uměni, plakátu, 
módy - novou tvorbu se životem.

Secese slučovala prvky realismu, impresionismu a symbolismu, 
přičemž je podrobovala přeladění do zklidnělé, souladné krásy. Jak 
tato harmonizace probíhala, dovídáme se ze Sovovv sbírk\ Ještě jed
nou se vrátíme...

Již název tohoto lyrického cyklu slibující akci sc liší od titulů 
všech předchozích sbírek A. Sovy (jejím podmětem je přitom 
„my“ ). Do básníkova světa vstoupila žena. Tichá a krásná dárkyně, 
jako přelud však zmizela, sotva se mužova světa dotkla svým kouz
lem. Zůstala po ní jen smutná touha. (Básně Kdo vám lnic zeuchal 
tmavé vlasy и Princeznu I.volejů, jež patří к nejznámějšim ze sbírky, 
otiskl Sova \ Zlaté Praze 1899. rok před vydáním sbírky.) Secesní 
ráz sbírky pak básník posílil, když před světovou válkou chvstal její 
druhé vydání. Tehdy vynechal oddíly, jež sc původně vázaly к jeho 
symbolistnmi \ybouřeným smutkům, a naopak rozvinul ve sbírce 
motiviku milostnou a přírodní. К číslům toho druhu náleží i báseň
I zátoky. Ocitujeme její první sloku. ahv \ porovnání s liylm íky  
a s Řekou vynikla voda tichá, byť temná, navíc v zářivém okolí, zne
klidňovaném jen vanem a zpíváním:

Modříny
kolem louky rozsvícené
se s temné vody dívají.
l’o travách, metlicích, van stínv žene.
Květiny zpívají.

Iniciátory slohové tvořivosti a slohových proměn byli spisovatelé 
(v návaznosti na výtvarné umělce, na hudebníky, divadelníky a dal
ší). \le artikulovat je pomáhali literární kritikové.
L IT  К К \T l li \

Mukařmský 194« (I. II): Červenka l%3. I9(>l. 1989; Slovník 1970: Svozil 1979.

Я. ČAS K R IT IK Y  A KRI TIKl
V generaci let devadesátých se kritika stala samostatným povolá

ním. К  \. Krejčí ve svých vzpomínkách (Konec století. 1989) vděčně 
vzpomínal na ten čas, který umožnil jemu, původně učiteli z České



Třebové, aby sc sebevzděláním. rozhledem a uměním psát <> lile ra
ture vypracoval \ kritika, který dostal místo u j>ražských novin. 
Yiiděí osobnost kritiky od sklonku století. I'. \. Salda, nedokončil 
studium práv. abv se mohl plně věnoval kritickému sledování lite
rárního života.

\ni jeden z těchto kritiku neměl při tom. když začínal, к dispo
zici vlastní časopis. Museli se prosazoval, kde si pro to vydobyli pří
ležitost. К  N. Krejčí začal roku 1892 s revuí Rozhledy, která vychá
zela \ Chrudimi, ale svou úrovní mířila do centra duchovního 
a politického kvasu. Mladý F. X. Salda si své první tribuny našel 
v moravských časopisech, v Nivě a v Literárních listech, prvním 
úspěšném periodiku věnovaném jen literární kritice (vycházely od 
roku 1880 ve Velkém Meziříčí, jejich redaktorem bvl F. Dlouhý).

Kritika jako stálá instituce a svébytná disciplína se obracela к li
terárnímu publiku, к lidem schopným sledovat literární dění 
a vlastním zájmem tuto sféru činnosti podporovat i podněcovat. 
Jedním jádrem tohoto publika bvl i čeští vzdělanci odehovávaní čes
kou univerzitou a časopisv orientovanými к studentskému hnutí. 
Na tato a další ohniska zájmu pak myslely časopisv a novin) politic
kých stran, kdvž věnovaly zvýšenou pozornost recenzování literár
ních děl: získávaly si postupně pro své kulturní rubriky schopné 
osobnosti (a jim poskytovaly placené zaměstnání).

Dílnami kritiky byly literární časopisy. К rozrůzňování progra
mu a estetických norem přispívaly také almanachy a manifesty.
L ITE  K VIT II \

Pražák. Krejčí. Iluhis 1910: Taxová. 1‘Ж.">

4. M O D E R N Í U K V I II
Časově první a nejstabilnější časopiseckou tribunu si zbudovala 

skupina dekadentň časopisem Moderní revue (1894-1925). Jejími 
vydavateli byli Jiří Karásek ze Lvov i с a Arnošt Procházka. Ty zpo
čátku doplňovali básník Karel Hlaváček a znalec severských litera
tur a jejich překladatel Hugo Kostcrka. Moderní revue se neomezo
vala na psané slovo, reprodukovala také grafiku, která ladila s jejím 
zaměřením. Cizí spisovatele uváděla i v původních jazycích, nejen 
v překladech. Orientovala se na soudobé spisovatele a myslitele pro
slulé výlučností svého umění a myšlení. Z filozofů to byl l riedrich 
Nietzsche, přitažlivý i svým výrazem a stylem, z francouzských pro
kletých básníku a svmholistii Charles Baudelaire, Paul Verlaine, 
Stéphane Mallarmé, z Angličanů Oscar Wilde, z belgických syinbo-

391
MQQtRNA



392
ČESKA 

lirbRATURA 
ÜD ROMANI ISMU 
IX) SYMBOI ISMU

Obálku 
Moderní renie 
(kresbu tuši 
kurtu lllnnířka)

listů francouzského jazyka Matnice Maeterlinck a Emile Yerhac- 
rcn. z Poláků Stanislaw Przybyszewski, z .Němců Richard Delnncl 
a Detlev von Eilicncron, z německy píšících spisovatelů žijících 
v Cechách Hugo Salus, Paul l.cppin aj.

Svého prvního ideového spojence si Moderní revue našla \ indi- 
vidualistickém anarchismu. Ten pomýšlel nu likvidaci existující 
společnosti. ..Bombu" do jejích základů hledal v umění, jež odmít
lo všecky dosud fungující mravní a estetické norntv: hlásalo volnou 
lásku, legitimitu homosexuality, důsledné osvobození umění ode 
všech služeb s výjimkou služby umění. Estetická funkce bvla jedi
ným kritériem kritiky. Oceňovala se odvaha šokovat. I mělce b\l po
chopen jako výstředník. Jeho citlivost hraničící s přecitlivělostí 
a s utrpením sc jevila jako pramen umělecké tvorbv. S podobným 
laděním se počítalo u adresáta.

Dekadence rostla z prožitku všeobecného úpadku Evropy a lid
stva na konci 19. století. České poměry tento pocit umocňovaly. Na



si rankách Moderní плис také debutovalo množství průbojných 
osobností, jež sc vzápětí orientoval) i jinak (V. Dyk, S. k. Neumann 
ad.). I mění mělo prožitek úpadku a vyčerpání všemi dostupnými 
prostředky tlumočit a ventilovat. I když zpočátku jakékoli představy
o sociální užitečnosti či prospěšnosti umění odmítali, postupně 
stoupenci dekadence také dávali najevo zájem o kladné účinkování 
umění v životě. Nasvědčují tomu již názvy některých knih. do nichž 
shrnoval své eseje a kritické projevy Jiř í Karásek ze i.vovic (Rene
sanční touhy r mnění. 1902; Chimérické rýpni cy. 1903).

Miloš Marien, vůdčí kritická osobnost Moderní revue před první 
světovou válkou, shledával přínos umělecké individuality ve stylu 
(Stv I и stylizaci'. 1906). Působivost umění ve spojení s tradicí 
a s nadosobním řádem sledoval na vybraných zjevech francouzské
ho umění (Kn iha silných. 1910). Ve studiích věnovaných Máchovi. 
Březinovi a Zeyerovi se Marten před válkou přidal к hledačům češ- 
ství v umění.

Vydavatelé Moderní revue podněcovali umění knihy. Péče
o krásnou knihu, která při prezentaci textu spojovala výtvarníka, 
typografa a vazače knih к všestranně působivému výrazu, měla jed
no své ohnisko v Knihovně Moderní revue. Doprovázela časopis po 
celou dobu jeho existence, vyšlo у ní 77 svazků.
LIT К К \TI H \

Mcrluiiit ad. 1995: Zacli 1995.

Irno.šl I'rucli(hlm 
(podle /•! Koblihy)
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X dalších programových uskupení lei devadesátých se v\razně 
manifestovala Katolická moderna. Z řad katolických duchovních vy
cházelo již dříve mnoho heletristťi. Jmenujme za další Antonína Ja
roslava Puchmajera, Boleslava Jablonského, Václava Beneše Třebíz
ského. \ {jeneraci let devadesátých se tak ustavila skupina, jež 
chtěla zviditelnit předchozí účast katolických duchovních v literár
ním životě a podporovat snaln těch nastupujících. \ tom Katolickou 
modernu předešel časopis Hlídka literární, vvdávanv benediktin
ským opatstvím \ Rajhradě. Jeho vůdčí osobností bvl P. J. \ vchodil.

Jako seskupení se Katolická moderna představila almanachem 
Pod jedním praporem (Í895). Skládal se z básní, jež výrazem připo
mínajícím S. Čecha nebo J. \. Sládka ujišťovaly o moci vírv. dopo
ručovaly namísto sobectví a pýchv lásku a pokoru, vzývaly Boha 
a službu tomuto majestátu. Na almanach pak navazoval časopis No
vý život (1896-1907): k jeho nejvýznaninějším přispěvatelům patři-

Spisorutclé 
katolické moderny



Olmllui časopisu 
\orvžirot

li Sigismund Rouška. karel Dostál Eutinov, Xaver Dvořák a další. 
Ti se snažili pro své literární aktivity získávat i spisovatele z mimo- 
církevních krnhii. Šlo jim o vážnou modernizaci katolické literatu
ry. Začal s nimi spolupracovat pozdní Julius Zeyer. \ přátelských 
kontaktech sc S. Rouškou h\l Otokar Březina. Sladit potřeby mo
derního spisovatele a jeho tvorby s pevnou věroukou a disciplínou 
však nebývalo snadné ani pro spisovatele z řad katolických kněží. 
konfliktním \zlahcm ke katolické moderně prošel Jindřich Simon 
Raar: plná konfliktů s církví byla později dráha nonkonformního 
Jakuba Dcmla.

katolická moderna navazovala kontakty s autory, kteří sc i jinde 
v duchovní krizi konce století přikláněli к náboženské víře. Zvlášť 
intenzivní a dlouhodobé b\l\ české kontakt) s francouzským spiso
vatelem l.éonem lilovém.

(>. Č E S K Á  M O D ER N  \
Z uskupení, jež se deklarovala uprostřed devadesátých let. nej- 

všestrannčjší a nejotevřenější program formulovala Česká moderna, 
lakto nazvané prohlášení (později označované jako manifest České 
moderny) vyšlo \ říjnu 1895 v časopise Rozhled). Sešli se к němu 
spisovatelé s literárními kritiky a s politickými publicisty, oriento-
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vánými pokrokářsky a realisticky (manifest z nich podensali 
V. Choc, dr. k. Koerner. .). Pelcl, F. Soukup). Z literárních kritiků 
podepsali manifest F. \. Krejčí, 1. \. Salda, dr. J. Třcbieký. Za spi- 
sovatcle O. Březina, \. Sova, V. Mrštík. ,|. I\. Slejhar a J. S. Maehar 
(který připravil text prohlášení).

Svým prohlášením podepsaní potvrzovali, že nemíní upustit od 
„revolucionářského ducha'1, který jim zazlívají lidé starší. Od nich 
že je dělí „nepřeklenutelná propast". Mladí žc nad ..ujetou silnici" 
stavějí vlastní cestu. Dožadují se nově pojaté kritikv: „Kritická čin
nost jest prací tvůrčí, umělecko-vědeckou, samostatným literárním 
žánrem, rovnocenným všem ostatním."

Proč ten důraz na kritiku? Svůj čas viděla Česká moderna jako 
okamžik zásadního převratu: ..Dnes... všechno staré padá do rumů 
a počíná se svět nov v.“ Kritika má za těchto okolností probojovávat 
nové pojetí osobnosti, umění i politické kulturv. („Individualita na
de vše, žitím kypící a život tvořící.“ )

Ve snaze přivolávaný převrat urychlovat a dávat mu smysl vyhlá
sila moderna odvrat od ruehovsko-lumírovského innommant ismu
i od uměleckého realismu. Prvnímu zazlívala napodobivost a pís- 
ničkářství, „pestrobarevné látání přejatých mvšlenek a forem", dru
hému „plochou objektivnost". Pravdu realismu označila za pravdu 
vnější. Sama sc přihlásila к pravdě „vnitřní“ , jejímž zdrojem je 
osobnost: „Chceme pravdu v umění, ne tu. jež je fotografií věcí 
vnějších, ale tu poctivou pravdu vnitřní, jíž je normou jen její nosi
tel - individuum.“

Posun od pravdy vnější к pravdě vnitřní radikálně proměnil 
představu ceskosti umění. „Bud svvm a budeš českým.“ lapidárně 
shrnovali svou představu samozřejmosti národně specifických pří
znaku v umění signatáři České moderny. Hned další větou zpřesňo
vali. že národně svébytné nemusí ležet na povrchu, může být do
konči1 rozpoznáno až z odstupu - v dílech, jež bývala i kaeeřována 
jako nenarodili: -Mánes, Smetana. Neruda, lito nyní čistě čeští 
umělci par excellence, platili celou polovici svého života za cizákv 
'česky se vyjadřující.“

\ čem se Česká moderna zásadně lišila od dckadenlů. v čem zůstá
vala věrna předchozímu literárnímu vývoji (a v čem bvla českému 
prostředí poplatná), byla představa adresáta a přesvědčení o spole
čenské potřebnosti umělecké práce. ..Chceme umění." čteme v mani
festu. ..jež není předmětem luxu a nepodléhá měnivým vrtochům li
terární inórlv..." Česká moderna se nemínila obracel pouze к té části 
literárního publika, jež se uměním vyžívá: měla naopak na zřeteli



čtenáře, jimž literatura pomáhá orientoval se v soudobém světě. 
Zdrojem takovéhoto umění a zárukou jeho účinku podle prohlášení 
mohla hýl jedině silná osobnost, zúčastněná v tvorbě až к sebeoběto
vání: ,.l mělče, dej do svého díla svou krev. svůj mozek, sebe- tv. tvůj 
mozek, tvá krev bude žiti a dvehati v něm. a ono žili bude jimi."

Manifest se výslovně distancoval od všeho, co „je právě v módě", 
od rychle se střídajících slohových záměrů, jež stačí sledovat jen úz
ký okruh zájemců („předvčírem realismus, včera naturalismus, 
dnes symbolismus, dekadence, zítra satanismus, okultismus"). Růz
né tv kontrastní i navzájem se doplňující směrv brala (leská moder
na až přehlíživě (jako „efemérní hesla. jež. nivelizují a uniformuji 
vždv na několik měsíců řadu literárních děl a po nichž opičí sc lite
rární gigrlala").

Poměrně široce se rozepsal manifest o politických souvislostech 
vystoupení a o lom. v čem spočívá moderna politická. Zde vedla ad-

lluslrucc 1'ranliškii Кирку I/ Muclmrotv básni
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rcsnv útok proti mladočeské straně, která sc po zmařených punkta- 
cíeh a po porážce staročeské stranv vc volbách roku 1891 prosadila 
jako vůdčí síla české politické akce. Těmto ..oleum" Česká moder
na vytýkala, že politiku provozují jako výnosnou živnost, že se honí 
za kariérou a voličům předvádějí .,bengálové produkce", místo abv 
mysleli na vzdělání lidu. Žc se zřekli pokusů o řešení sociální otáz- 
kv a obrátili se zádv к internacionálně organizovanému dělnictvu. 
Ze v zaslepeném nacionalismu neusilují o dorozumění s německý
mi krajany ..na poli humanismu - a žaludku". Ze se nezajímají
0 emancipační hnulí žen.

Česká politická moderna se otvírala všem těmto linutím a potře
bám. Manifest se výslovně stavěl za všeobecné hlasovací právo. Žá
dal od politiky ..ochranu všech pracujících a strádajících od útisku 
mocných tohoto světa". Klíčila v něm idea ..nepolitické politiky“ : 
distancoval sc od politicky a církevnickv organizovaného stranictví, 
jež míří к potlačování jiného názoru a osobnosti, к manipulaci voli
če'. a nikoli к tolerantní výměně názoru а к spolupráci vc jménu 
společenského pokroku.

Česká moderna sc nedomohla žádného společného časopisu. l*ro 
literaturu zůstala mocnou ideou, jíž významu dodávaly osobnosti 
(nejen ty. které manifest podepsalv) a naplííovalv ji dílem konaným 
po celý život.

(>.l František Xaver Salda ( I8 6 7 - I()37)
\ literární kritice byl takovou osobností František Xaver Salda.

1 mění mu neby lo zrcadlem, natož obrazem života, ale jeho inspira
cí a vzpruhou. \ jednom osobním dopise vyjádřil svůj přístup к ži
votu takto: ..Není dokonalosti, není hotovosti. \lc je víc: radost 
z možnosti růstu, nekonečné, neobmezené možnosti růstu, neko
nečné. neobinezené možnosti." Těmto otevřeným možnostem moh
lo podle jeho přesvědčení skvěle napomáhat umění, jež pozorování 
života umocňuje intuitivním zřením, lak může komplikovanost 
a roztříštěnost moderního člověka nejen tlumočit, ale i přemáhat.

\ dobovém rejstříku uměleckých slohů a směrů počátkem let de
vadesátých proto Salda odmítal jako jednostranné realisnius-natii- 
ralismus. dekadenci i symbolismus. Přimlouval se za svntetismus. 
tj. za slučování protikladných slohových principů (Syntctism v no
vém mněni. Literární listy 1892). \ýlmdv svntelismu objasnil na 
románu takto: naturalistický román svým přeceněním prostředí 
a dědičnosti podlamuje akceschopnost postavy. ..I mění pohybu.



změnv. toku", jakému dělal cesiu, povede naopak к románu budo
vanému na součinnosti románového hrdinv a prostředí, konkrétní
ho detailu a symbolického náznaku (Román sociálny. 1893).

Pozornost к uměleckým programům a slohov ým klíčům i skupi
nám zůstala trvalým momentem \ Saldově kritické práci: doprová
zela ji ovšem i ostražitost к takto zakládaným jednostrannostem. 
Nad programy a školv se Saldovi povznášelo konkrétní dílo: jím po
měřoval skutečné ziskv všeho nového, co přinášel literární vývoj až 
do třicátých let.

Dílo dokázal v nímat jako celistvost, v níž se jednotlivosti navzá
jem obohacují a nabývají proměnlivé platnosti, \ulorem stvořený 
a uveřejněný texl mu nabýval smyslu až. v dotvku s čtenářem, který 
ho dotváří a zživolňuje osobním prožitkem. Zosobněním plnohod
notné recepce bvl Saldovi kritik. Musel umět mvslet v intencích au
tora. avšak \ zájmu umění a kulturv si vypracovávat měřítka nad 
spisovatele a jeho výkon povznesená. Svoje měřítka a soudy měl 
umět nabídnout čtenáři i autorovi tak. že to svědčilo o niterném 
vcítěni do umění, o nejosobnější potřebě kritika v literatuře a umě
ní se vyznat a jimi a pro ně žít. Kritika se přibližovala umění, kritik 
byl blížencem tvůrce.

Svou představu kritika a krilikv Salda tříbil v polemikách, které 
provázely rozpad seskupení kolem manifestu České moderny. Proti 
kritice nezaujaté a neosobní postavil kritiku subjektivně bojovnou.
kritik je mu ....v podstatě totéž co básník: voják určitých idejí
a myšlenek... kritik, který hv byl skutečně .objektivní4, který hv 
pouze zrcadlil a pasivně odrážel všecky jevy literární, nemá význa
mu a ceny pro pohyb a rozvoj literatury" (Логе boje •>. Cas 1896).

Zkušenost s rozpadem České modernv posílila také Saldovti víru 
\ osobnost jako charakter, který si předsevzal „určitostí a rozhod
nou plností pohádat život v určitém pevném směru" (tamže). Nade 
vším snažením i mařením stanulo Saldovi umělecké dílo. Nové* 
umění podle jeho názoru vychovává člověka ne „kázáním, ne ser- 
nionv. ne inravokárnýnii příběhy... nýbrž samou mlěelivou existen
cí vysokého, slavného, silného a krásného díla..." (Renesance - če
ho/. 1897)

Salda neměl v devadesátých letech к dispozici vlastní časopis 
a navíc se musel kritikami a recenzemi živit. I tím byl přímo i prak
ticky veden к tomu. aby bral v úvahu poměrné rozmanité čtenář
stvo. \a jeho vzdělání dbal i tím. že své soudy o dílech, jež pokládal 
za průměrná až podprůměrná, argumentoval exkurzy z historické 
poetiky, z csletikv. z filozofie. Jimi objasňoval, oč vlastně jde nové
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mu v uměni \ poměru к předchozímu, a lak z nadhledu nastiňoval 
a zdůvodňoval měřítka vlastního posuzování. Na šíři kritikova pů
sobení \ časopisech a novinách navazovaly později řečnické role, 
к nimž býval Salda příležitostně zván, jeho letitá práce pro Otlíiv 
slovník naučný i postavení vysokoškolského učitele (pro dějiny zá
padních literatur se habilitoval roku 1916, po osvobození v roce 
1918 bvl jmenován řádným univerzitním profesorem).

Estetické normy let devadesátých spoluutvářel svou kritikou roz
ptýlenou po časopisech. První kniha jeho esejů mířila už к proměně
nému snažení začátku století (Hoje o zítřek. 1905). \ dalším souboru 
příležitostných statí. \ Duši a díle { 1912). bilancoval Salda romantis
mus a novoromantismus v českém a evropském písemnictví.

\ relativní úplnosti zpřehlednil po časopisech rozptýlené dílo až 
Soubor dílo i\ V. Saldy, vydávaný od roku 1919. Tato kritická edice 
zahrnula i Saldovy práce beletristické. Články kritika tam zaujaly 13 
svazků (Kritické projevy I až 13). Saldúv zápisník, vlivný časopis, 
který psal kritik od roku 1928 sám. vvšel po roce 1990 \ reprintu.

Ze signatářů manifestu České moderny se kritice у devadesátých 
letech významně věnoval také František \ . Krejčí (1867-1941). 
Svou recenzí Tajemných llálek  uvedl do literárního života O. Březi
nu. Porozumění pro uměleckou kvalitu doplňoval zřetelem к mož
nému společenskému působení díla. Po léta vedl kritickou rubriku 
\ sociálně demokratickém deníku Právo lidu. Zasloužil se o rozvoj 
českého csejistiekého slohu (/rození básníka. 1908).
U T E  И V ITRA

bischer I9.'?(>: Svoboda |%7: Vodička 1969; králík 1995: Taxová 1985.

7. P O D N Ě T Y
Co převratného vnesla generace devadesátých let do české literatury: 
Kult subjektu a subjektivity, umění a umělce. Důvěra v tvorbu 

a v tvůrce už se neposvěcuje nadosobními ideály krásna, dobra 
a lidskosti. jako lomu bylo dříve. Za jejich opodstatněnost ručí nyní 
osobnost, schopná unést břemeno ojedinělosti a najít ohlas v jedin
cích podobně disponovaných, sotva početných.

\ čtenáři hledá autor spřízněnou duši. oslovuje jeho obrazotvor
nost, počítá s jeho prahnutím po nových obzorech. Takovýchto čte
nářů nemůže být dost \ žádném národě, natož v národě nepočet
ném. Odtud zesílené úsilí spisovatelů z konce století o nadnárodní 
kontakty \ podobě překladů, výkladu i osobních styků.



Silná osobnost v umění vysoce roní sebevyjádření a zpověď. Ne
zříká so ani apelativní funkee umění. Přijímá také nadosobní po
slání vzhledem к ělověkn. к lidstvu а к přírodě, jež hodlá hájit proti 
ničivým důsledkům civilizace.

M)\ tyto role unesla a zaslala, musí se tvůrčí osobnost prezento
vat jako zvláštní, musí se učinit viditelnou a čitelnou. Musí se 
jazykem a způsobem ztvárňování odlišil od bezpříznakového prak
tického dorozumívání. Básník i kritik se ocitá v roli mága, kouzel
níka. (Péladanův spis Comment on devient \lage roku 1891 byl 
z francouzštiny přeložen s titulem l mění stáli se mágem.) Autor vo
li znápadnělé stylizace a autostvlizace. jež časem i mění.

Nad slovo jako prostředek dorozumění slaví literatura devadesá
tých let slovo mnohoznačné, vydávající v přeneseném použili 
a v promluvě podobně laděné množství druhotných významů.

Zviditelněný tvůrce odmítl realismus a naturalismus s jejich za
měřením na věrohodný obraz světa, jak existuje jakoby pro každého. 
Odmítl také časovou a příčinnou motivaci jednání a příběhu. Spolé
hal na náhody, na instinkty a intuici, na asociace, vize, symboly.

S\é opor) shledával spisovatel v tvůrčích výkonech jiných uměl
ců a jimi vynalézaných slohových konfiguracích, v neposlední řadě 
také v literárním kritikovi.

Nad čas lineární, historický, otevřený kupředu, к budoucnosti, 
cenila generace devadesátých let čas cyklický. Mohl být uzav řen do 
jistých výsečí dne. roku, života anebo plynout v kruhu roku. uklá
dal se v paměti po způsobu letokruhů, a ještě spíše prostupně. 
Předmětem umělecké pozornosti bvl ovšem víc čas psychický - sub
jektivní prožitek času, ne tak čas objektivní, měřitelný hodinami, 
měsíci, roky.

Na rozdíl od romantiků, kteří nad jiné fáze dne stavěli tajemnou 
noc, na rozdíl od zalíbení realistů, naturalistň ve dni s jeho viditel
ností všeho předmětného milovalo pokolení let devadesátých chvíle 
přechodu. Soumrakv a rozední vání je uchvacoval) jako fáze neod
vratných. byť poznenáhlých proměn od světla к temnu a naopak, 
jako chvíle zostřeného vnímání. Tvto fáze času cyklického vnímali 
jako potvrzení svých představ o čase. v němž žili. který byl pro ně 
dobou přechodu a příprav) na velikou změnu.

V hierarchii druhových principů (dramatičnosti, epičnosti, Ivriě- 
nosti) zaujímala nej vyšší postavení lyriěnost. Ta prostupuje epiku
i drama. Vznikla Křižovaná próza. Křižované drama.

Pozměnil se i vztah poezie a prózy. Verš se jednak prozaizoval. 
jednak uvolňoval. Vznikal volný verš a obohatil možnosti poezie
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\ celém dalším vývoji. \c velké míře sc pěstovala próza básnická, 
která dosáhla předtím trvalých hodnot naposledy u Vlácln. Značné 
frekvence nabyla báseň v próze, jez. se pak také vracela v dvacátém 
století. J. S. Maehar oživil veršovaný román (Magdalenu).

Za prostupnosti lyrického epickým pookřála lyricko-epická báseň 
(poema). Předchozím příklonem к epické objektivitě bývala napří
klad u V. Ileyduka redukována až jen na pouhý příběh vyprávěný vá
zanou řečí. \ té podobě ji odmítl mladý O. Březina. Mejvětší dobro
družství současného člověka shledával v jeho duši, snil o lyrickém 
eposu a tíhl к němu. Všestrannější Sova však pro svou generační 
zpověď poemu uzpůsobil. \ polemické návaznosti na román Yrna 
Garborga l mdlené duše nazval svou několikadílnou poemu /lomená 
duše (1896). I V iktora Dvka sc lyricko-epická báseň stávala výrazem 
subjektivních trýzní a protestů (M ilá sedmi loupežníku. Giuseppe Mo
ro a další). Smysl pro symboly a mvtv vvncsl od devadesátých let na 
výsluní pohádku. Pohádkou se tenkrát nerozuměl jen určitý žánr vý
pravné epikv. Pojmu se užívalo i v publicistice jako svnonvma pro 
ideální, vytoužené (nebo ztracené), pro neskutečné, sněné či tušené. 
Pohádce se všestranně věnoval Václav l ilie ( 1867-1937). Působil ja
ko sběratel, koinparatisticky zaměřený literární historik a editor (vy
dal poprvé knižně Erbenovy České pohádky. 1905). Stvořil moderní 
české pohádky pro dospěle (Pohádka o Iřecli podivných tovaryších,
l.etní noc. Strnadovy povídky). Dramatická báchorka vyhovovala no- 
voromantikúin. svmbolistům i secesi. Koncentrovanou stavbou (bez 
kupletú. jakými vynikaly dramatické pohádky J. K. Tvla) mířila mní 
к vyslovení neodvolatelného a nadčasového v lidském údělu. Podma- 
nivosti nabývala vc spojení s hudbou (k Hadúzovi a Maltuleně J. Zey
era hudební doprovod napsal J. Suk. libreto liusalka pro \. Dvořáka 
napsal .1. Kvapil). Dramatická pohádka > prvky místní pověsti typu 
Jiráskovy Lucerny relativizovala vztahy mezi pám а к mám. nad po
výšenou panovačnost postavila věrnou hrdost.

I pro modernu z konce století zůstával prestižním žánrem prozaic
ký román. Byl minimálně dějový. Zil souvztažností postavy a prostře
dí. Jeho hrdinové vy nikali schopností prožívat prostory krajin a měst 
(román se pak podobá galerii obrazů, jež nabízí postava jako zname
ní své cesty i jako své „dílo“ ). Takovýmito „malířskými hodnotami“ 
se vyznačují kupříkladu romány N. Mrštíka. hlavně Santa l.uciu 
a /um ři. Jindy zase jsou prostory jen více či méně prokreslcnou kuli
sou pro dlouhé rozhovory postav, jež se přou o dobově politické a fi
lozofické problémy (\ Ivově románu a vc I ýpratácli chudých \. Sovy. 
v Konci llackenschmidově V . Dvka, у Milenkách H. Svobodové).



Zvýšené frekvence nabyla drobná a střední forma vypravování. Po
vídka se dobře umisťovala v novinách a časopisech, zakládaných a ve
dených nově vznikajícími politickými a uměleckými proudy. Mohla 
rychle reagoval na proměny estetických norem od realismu a natura
lismu přes impresionismus, dekadenci a symbolismus к secesi a svou 
obměňovanou stylizací i motiv ikon dané proměny modeloval.

8 . JO S E F  SYVrOPEl  К МЛСМЛН (1864-1942)
Vutoritativní a vlivná vlna riiehovsko-lumírovské literární aktivi

ty v čele s J. Vrchlickým spojovala svůj vklad do národní kultury 
s poezií. V řeči vázané se prot..... lehrálo také jedno zásadní pře
hodnocování. Tím. kdo soustavně útočil na své předchůdce a starší 
současníkv a osobně na J. \ rchlického, se stal Josef Svatopluk VI a- 
ehar. Nedůvěřivost realistů к verši jako к řeči stylizované překonal 
tím. že rozměr jambiekv. široce používaný lumírovci, nahradil tro- 
chejem, nejběžnějším metrem české poezie. Oproti lumírovcům. 
jimž. záleželo na zvukové splvvavosti verše, položil Machar - ve sto
pách Nerudových a Sládkových - důraz na význam slova. Slovosled- 
né inverze, v nichž, si básníci Lumíru libovali, omezoval; posiloval 
hovorový ráz promluvy, věty a verše. Poetismy ze zděděné slovní 
zásobv vvmvcoval. \ nepřestával útočit na důvěru svých bezpro
středních předchůdců v českém básnictví v ideály. Odmítal viděl 
v básníkovi řečníka, který syým vznosným slovem inspiruje národ: 
„A neznám vůbec ideálů./ bych hnal se pro ně ,v boje jek',/ mám 
srdce chladné jako skálu/ a v srdci nenáv ist a vztek..."

Josef Svatopluk Maclmr 
(podle olejomalby 
/•'ranlišku Kupky 
z roku 14111)
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Takto se Machar představil ve své prvotině Confileor. Mezi nemno
hé recenzenty, kteří smělého útočníka přivítali, patřil také Jaroslav 
Yreldický. Ocenil osobnost, jež dokázala poezií oslovil a získal pro ni 
čtenáře, kteří dotud plody básníků ignorovali, hlavně mezi mládeží. 
Osobní přátelství \ rchlického s Vlacharem, navenek projevované bás
nickými polemikami, v soukromí i debatami o Mac barových textech, 
jež \ rchlieký cell \ rukopisu, se rozbilo v bojích o Málka roku 1894.

Machar sc narodil \ Kolíně. Otec. mlynářský stárek, ho dal studovat 
do Prahy. Zde maturoval na gymnáziu v Truhlářské ulici. Po vojenské 
službě získal s pomocí K. Alberta zaměstnání u vídeňské hankv pro po
zemkový úvěr. Ve Vídni žil od roku 1889 do konce první světové války. 
V Československé republice se stal jako dlouholetý přítel a spolupracov
ník T. G. Masaryka generálním inspektorem armádv. S Masarykem se 
později rozešel a sblížil se s krajně pravicovými kruhy. Zemřel v Praze.

V devadesátých letech patřil Machar к ncjiniciativnějšíru osolb 
nostem českého literárního života. Pravidelně posílal fejetony do 
llerbenova Času. S Masarykem pod společnou značkou Sursum 
psal pro Naši dobu. Připravil text pro manifest České moderny 
a pomohl toto skupinové vystoupení dát roku 1895 dohromady. Ve 
Vídni psal také do sociálně demokratických Vídeňských dělnických 
listů a do revue Die Zeit. Pro ni získal z Prahy přispěvatele (Saldu, 
Masaryka, I. \ . Krejčího). Před první světovou válkou se účastnil 
protiklcrikální agitace a získal si jméno jako oblíbený řečník.

První a poslední souborné vydání Macharových spisů obsáhlo 
52 svazky a vyšlo v letech 1927- Í940.

Osobní lyrika
Jako osobnost, která v osmdesátých letech podněcovala jeho kri

tického ducha, clil Jakuba Arbesa (rozepsal se o lom mj. ve vzpo
mínkových Konfesích literáta, 1901). Jemu připsal svou první sbír
ku - vyšla mu ještě před maturitou - Confiteor (1887, lat. slovo 
znamená „vyznávám se"). Zde autor dotud neznámý odmítl roli 
básníka jako vůdce a učitele. Představil se jako mladík, který mar
ně kolem sebe pátrá koho milovat. Jedna dívka, která ho upoutala, 
se v nedlouhém čase změnila к nepoznání, další se provdala za ma
jetného starce. Tento mluvčí prohlašuje: „...láska je dnes šerou frá
zí/ a vším jen chladné cifry jsou." Sám sebe portrétuje s vyhaslým 
zrakem, trpce staženými rty a s vráskami na čele.

\ dalších knihách osobní lyriky předvedl mladý ironik (polemic
ky vůči \ rchlickému) velmi prozaicky intimní radosti skromné do
mácnosti a manželství (liez názvu. 1889: Třetí kniha lyriky. 1892).



Z nadhledu \ ídně a dějin
Skeptický pohled Maehar postupně rozšiřoval obzorem ělověka, 

který ve Vídni, hlavním městě monarchie, uvažuje o situaci vlastní
ho národa a lidstva 11a předělu století a epoch.

Sbírku Trislium I inrfohoriu (1893) připsal autorovi, s nímž I10 poji
lo mezigenerační přátelství, \loisu Jiráskovi. Lyrický mluvčí zde dopo
ručuji- zařadit svatováclavskou korunu mezi historické památky. Víru 
v parlamentní demokracii ironizuje scénkou z parlamentu, \ němž se 
žvaní a kupčí; čeští poslanci pronášejí projevy o historickém právu, 
zatímco ostatní sejitu buď smějí, anebo jim nenaslouchají.

Důvěra ve slovanskou vzájemnost je tatam, rozpadá se i víra 
v Kvropu. co staví mír 11a bajonetech. Dělnictvo slibuje být hrdinou 
budoucnosti jen při prvomájových průvodech. Po jejich skončení se 
mění v davy napilých lidí. bloudících městem. Také sebedůvěra člo
věka poklesla, eo staré pravdy odložil, a nové nemá. Konec století. 
..příšerná, těžká, nejistá chvíle", podle mluvčího Macharovy knihy 
Trislium I indobona ztratilo i víru v dějiny (dějin) jsou ..pohádkou 
za námi. pohádkou před námi"). Mluvčí teskně vzpomíná 11a do
mov \ dáli. svůj národ nabádá к činům.

Ve prospěch střízlivé rozvahy a jednání vyznívá Macharova sbír- 
ka. názvem připomínající vrch Kristova ukřižování. Golgata (1901).

./. S. Muchar 
v karikatuře 
Irttnlišku Kupky
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/ ile mluvčí obzírá dějinné kroky lidstva a Cechů z perspektivy Kris
tovy oběti. Došlo к ní prý proto, že lidé nesnesli nepoměr mezi tím, 
co na nich Kristus žádal, a mezi tím, co bvl s to jim bezprostředně 
dát. Na historických postavách z římských dějin (Nero. Diokletian), 
na matce Husově a Zižkově, na Napoleonovi se pak sleduje, že 
všechny velké ideály a svátá předsevzetí jsou neuskutečnitelné. Na 
epické básně v podobném ladění navazují oddíly hořkých a ůtoč- 
nýcli ly rických meditací o současném světě. Míří zase proti českým 
iluzím a proti všem, kilo je nacionalistickými frázemi živí. l*ro ně 
mluvčí v Písni rodinné požaduje „půl milionu dobrých šibeniček", 
aby se na nich klátilo „půl milionu vlasteneckých hrdel, těch řvou
cích vlasteneckých hrdel". Na soudobou českou politiku předtím 
Machar zaúloěil veršovanou groteskou lioží bojovníci ( I8()(>). Báseň
o několika zpěvech se iu i  titulní straně ohlašovala jako napodobeni
na Rukopisu královédvorského a zelenohorského. podtitul zněl ..Ru
kopis vinohradský". Jako autor byl uveden „prof. ilr. (!. l olklor” .

Na husitských vozech do boje vyjíždějí čelní představitelé mlailo- 
české politiky (uvádění vesměs pravými jiném) a po jejich boku spi
sovatelé s klapkami na očích (takto je představen S. Cech), kilvž se 
pak tito nepraví dědicové husitských předků srazí s houfem vede
ným Janem Zižkou. ten se od nich distancuje:

.Л у krev iná? Ktlv já lísal jsem se к Římu?’’
I...I
..Kily já odháněl jsem hladové, bídné od svých čestných vojů?
Sosáci hřicliopasní. cože vlast vám?”

V boji. který se rozpoutá, vyhraje houf Zižkův. Z těch. kteří sc 
vydávali za dědice husitů, zůstanou jen polámané loutky.

Minulost očima individualisty
Historické básně z Golgaty byly rozběhem к Macharov u soustav

nému zájmu o minulost. Na rozdíl od T. Masaryka, který věřil, 
že duchovní krizi na předělu století je možné překonávat působe
ním křesťanské morálky. Machar se stal vyznavačem antikv. К ní 
ho vábila silná individualita nebrzděná ještě křesťanskou pokorou, 
tam si promítal niterná dramata svého času. Rozsáhlý cyklus, 
v němž mapoval duchovní atmosféru od antikv a křesťanství přes 
Velkou francouzskou revoluci к přítomnosti, pojmenoval Srědonuin 
věku. Obdiv к antice a odmítání křesťanství prozrazují názvy vstup
ních sbírek (I záři lielénského slunce. Jed  z Judey. 1906). Další



Obiilliii Františku K iifíky 
A Mui liaroiě sbirre 

I záři lielénského slinuv

vrchol dějinné eestv lidstva nalezl Maehar ve Velké francouzské re
voluci. \ silné osobnosti Napoleonově. \ cvklu básní On (patří do 
diptvclui linky zit století II) vypodobnil slavného vojevůdce jako 
osobnost silnou, uznávanou, ba i lidem milovanou, a přitom jako 
člověka vnitřně složitého a osobně nešťastného.

Důvěra v silnou osobnost se postupně zredukovala na tezi. To se 
projevil»» ve sbírkách, jimiž Maehar evklus Svědomím vrkli uzavíral 
(Krůčky dějin. Kam to spěje, 1926).

Osudy žen
Z autorovy epik\ nejtrvalejšího ohlasu došel veršovaný román 

Magdalena (1891) a cyklus epiekveh básní /(le  by měly kvést níže 
(1893). Zde Maehar navázal na problematiku, kolem níž se právě 
točilo realistické drama. Prostřednictvím ženy. bytosti v tradičním 
pohledu ještě podrobené muži. bylo možné ověřovat, jak nevalně si 
stojí individuum \ současném světě a co všecko brání jeho seberea
lizaci i uplatnění, o štěstí ani nemluvě.

Cyklus básní Zde by měly kvést rit že předvádí několik kontrastních 
ženských údělů: zpěvačku, které umělecká kariéra zastínila obyčejné 
štěstí: chudou matku, která s ranečkem buchet jede navštívit do věze
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Být ženou, již to znamená trpěli, 
nad drahou její zachmuřenou 
sám osud vyřkl prokletí.

Hrdinkou veršovaného románu Magdalena je prostitutka Lucv. 
Z poníženého postavení ji clíce vysvobodit Jiří. mladík ze zámožné 
měšťanské rodiny. N ní se ovšem na maloměstě cítí Lucv buř než 
v Praze v nevěstinci. Když sc Jiří rozhodl prosadil se ve volbách ja
ko mladoěeský poslanec, stává se mu i jen přítomnost Lucv v domě 
nepohodlnou. Pokusí seji využít ke svému potěšení, ale to ona od
mítne. Prchá do Prahy a vrací se do vykřičeného domu, právě kdvž 
se podvečerem vznáší zvuk zvonů pražských chrámů.

Již tímto příběhem usvědčoval Macharův veršovaný román z ilu- 
zornosti představy, že soudobou společnost je možné mravně po
vznést či napravit křesťanskou láskou a sebezapřením či krokv poli
tiků. Početné úvahy vypravěče (a některých postav románu) pak 
kritickou útočnost Magdaleny vyostřují. Také tento román ve ver
ších totiž používá vázané řeči - v daném případě je to pravidelný 
nerýmovaný Irochej - jako řeči schopné tlumočit vyhrocený soud 
a osobní zaujetí vypravěči*. Taklo. jako kritické přehodnocení 
románu prozaického a obohacení jeho možností, uvedl veršovaný 
román do literárního oběhu Evženem Oněginem V. S. Puškin. Ma- 
char se Magdalenou distancoval od realistického nároku na objek
tivnost vyprávění. Idylizující literaturu obvinil z toho. že je dobrá 
tak pro lenivé „buržoy", kteří v knihách hledají

chválu starých dobrých časů. 
proroctví, že přijdou lepší.

Maehar si dokázal vy tvořit čtenářskou obec. sympatizující s jeho 
břitkým vtipem, ironií a sarkasmem. Okruh svých obdivovatelů roz
šiřoval fejetonem. Tento útvar v něm našel nejrázovitějšího pokra
čovatele po Nerudovi. X knižních souborů fejetonu, jež sestavil 
autor, se zvláštní pozornosti těší vedle Konfesí literáta ( l'HII ). vzpo
mínek na vlastní mládí a básnické začátky, knihv zachycující auto
rův vídeňský čas: Třicet roliù, I i den. I ítleňské pro jilv ( I ()I9).
i r r  i : r v n  к \

IVšat 1 Svozil



(). J l f u ' К  \ К A S К k Z E  LV0V1C  (1871-1951)
Narodil se a zemřel v Praze. Vyrostl v zchudlé měšťanské rodině 

a žil samotářsky. Mastní jméno Josef k. si obměnil šlechtickým pří
domkem. Ten souvisel s nechuti dekadenlu k všednímu a vzýváním 
výsadního, aristokratického. Takto pyšný „autoportrét" ospravedlnil 
karásek nejen svou literární činností. Jako poštovní úředník dokázal 
svým činorodým a znaleckým zájmem o krásnou knihu a o výtvarné 
umění ovlivňovat všeobecný vkus svými kritikami: navíc vybudoval 
sbírku s evropskv cenným fondem slovanského umění a grafiky (ka
ráskova galerie je dnes \ Památníku národního písemnictví). Nála
dám soumraku a pocitům slepé uličky, v nichž se ocitl člověk a svět 
konce století, dal krajní výraz v lyrické poezii i próze.

\ raných sbírkách šokoval obrazem hrdiny, který se oddává pro
žitkům u mdlení, v úzkostech vzývá samotu a zánik (Zazděná okna. 
1891. kniha aristokratická. 1896). Sbírka Sodoma, vydaná 1895 
a cenzurou zakázaná pro okázalou oslavu sexuální hry, směla vyjít 
až o deset roků později, po interpelaci sociálnědemokratického po
slance na říšském sněmu. Pozdní Ivrika kroužila kolem konfliktu 
básníka a jemu cizí společnosti (Ostrov rvhnancň. 1912).

\ próze se vydal zprvu po stopách Nerudových Porídek malostran
ských. Záhy však proměnil pražské lokality y kulisy nedějových próz. 
v nichž se bezradní mladí muži utvrzují ye výchozích pocitech mar-

Karáskovo galerie
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Jiř í Kiírásek ze l.roric 
(padle kresby
I liistislarn Hofmanu)
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nosti všeho lidského snažení (Mimo život. Hczcestí). S uměleckou in
tenzitou je daná nálada vyjádřena \ próze Stojaté rody ( líi'^3). Mla
dík s talentem pro básnictví se zde \ čase mezi dnem a nocí za chůze 
Poštovskou ulicí (domovem k. Světlé) zprvu odhodlává pracovat, aby 
sc prosadil. Jeho známí v hospodě sc však přihlásí к psaní na výdělek 
a dokonce i Mistr, jehož si hrdina váží, vvsloví vťiěi umění zásadní 
skepsi. Pod dojmem těchto setkání mladík znovu propadá rezignaci.

kroky mladého muže ve Stojatých vodách vede ulice, jeho úvahy 
jdou odnikud nikam, uzavírají kruh. Slova v názvu (snadno doplni- 
telná ve rčení “ stojaté vody hnijí..) se takto týkají vnitřního světa 
postavy, okolím jenom utvrzovaného. Stojatosi se nazírá jako da
nost, jíž je záhodno se přizpůsobit. Nad dialogy ojedinělých postav 
vysoce převažuje samomluva ojedinělee, řeč podbarvená hudebnos- 
tí. jež připomíná báseň.

Povídka napodobuje báseň také ve stavbě odstavců. Jejich hrani
ce se někdy nekryjí se začátkem a koncem věty a vzniká mezi nimi 
přesah; tak se zdůrazňuje i těkavost nálad, i jejich stupňování. Rov
něž typografické řešení stránky s řádk\ o širších okrajích, než je při 
próze obvyklé, dává najevo, v,с Stojaté vody jsou básnickou prózou.

Na meditativním monologu plném zoufalství i pokory je vysta
věn také karáskův román Gotická duše ( 1900). \ něm potomek 
šlechtického rodu, ohrožený duševní chorobou, opakovaně prodlé



vá před oltářem v klášteře barnabitek na Hradčanech. Pod kostelní 
klenbou vede své spory o víru \ Boha a v český národ, s nímž by 
rád splynul. Vysvobození pro tuto duši vzepjaton к víře v pospoli
tost jazvka a tradic přichází \ podobě šílenství.

Návaznost na \rbesovo romaneto, na romány hrůzy a dobro
družství se projevuje v pozdních Karáskových prózách (Román 
Manfreda Macm illciw. 1907: Scarubeus, 1908).

X porůznu otištěných črt vzešly Karáskovy I zpomínky (vvd. G. I)u- 
paěová. A. Zach. 1994).
1.1ТГ.К \Tt li \

/ach 14%.

1 0 . K A R E L  H L A V A Č E K  (1874-1898)
Narodil se a vyrostl v rodině dělníka \ Praze-Libni. Od student

ských let bvl zapojen v tělovýchovném hnutí. 1’sal do časopisu So
kol. organizačně a novinovými články se podílel na zajištění třetího 
všesokolského sletu \ roce 1895. Pro Moderní revu i kreslil portréty, 
viněty, ornamentace. Ilustroval knihv J. Karáska, O. Březiny. V. So
vy. Zemřel na tuberkulózu.

Jeho Sokolské sonety, poplatné lumírovské poezii, zastínila dvoji
ce sbírek náladové a reflexivní Ivriky. V cyklu Pozdě к ránu (1896) 
sc vedle veršů objevují i básně \ próze. Sjednocujícím momentem

Titulní list 
Hlaváčkovy sbírky 
Pozdě к ránu 
(vlastní kresba)
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sbírkv je utkvělá melancholie. variace na téma strnulosti všeho ko
lem člověka a marného čekání změn. Tato monotónnost je působi
vá díky hudebnosti verše. Na ní se podílí řetězení slov. zvukově blíz
kých. jemně odlišených významově.

Beč připomínající vcrlainovské „písně beze slov" je přitom plná 
/tajemnění. Hlaváčkovy básně prostupují nápovědi: neurčité se
v nich směrem ke konci stupňuje v znepokojení. Doložme to na prv
ní a třetí strofě z básně Drti hlasy, téměř polovina textu se zde opaku
ji': o to účinnější je část závěrečná, navazující na dvě sloky předchozí:

Dnes dvorce ani po klekání nezavřeli -
dva smutné dvorce 11a samotách propadlých -
dva hlasy se tam o cos hádaly a přely
při rudých stínech pochodní za vodou vzdálených.

Byl prvý hluboký a stále chtěl své nno. 
a druhý bázlivý a stále chtěl své ne. 
až zmlkly najednou, kdvž blízko bylo ráno, 
a měsíc vyšel na chvilku nad vody vzdálené.

Dnes dvorce ani po klekání nezavřeli - 
dva smutné dvorce na samotách propadlých...

Karel IlUiráčck (autoportrét)



I)vil hlasv sc v nich dlouho mezi schon přely.
až hlas, jenž prosil, zaúpěl a náhle /.tich,

a hlas. jenž chtěl své ни«, zhluboka si vzdych.

Dojem splývavého konejícní v Hlaváčkových básních podporují
i brzdí zvukově výrazné rýmy. Poukázky к hudbě se projevují také 
\ motivech hudebních nástrojů (jsou to violy, loutny, hoboje a je
jich hluboké tóny). O i » rot i hlavnímu proudu melancholické nálady 
postaví lyrický mluvčí sem lam i jemnou ironii.

Ve sbírce Mstivá learitiléna (1898) odmítl Hlaváček hudbu konej
šivou a melancholickou a již názvem se přihlásil к písni. Remini
scence na starý francouzský milostný román o dívce, již miloval 
kněz (Milnou Lescaut), se v této sbírce spojují s rozpomíukami na 
chudou nizozemskou šlechtu, která v 17. století bojovala proti špa
nělské okupaci Holandska. Hlaváčkovi geusové (gézové) zpívají - 
nejen pro Manon - píseň mstivé odplaty. Na rozdíl od sbírky Pozdě
li ránu. jež pro vvjádření utkvělé nálady potřebovala značný rozsah, 
obsahuje Mslirá hantiléna jen dvanáct básní.

Současníkům nebvl Hlaváčkův přínos pro české básnictví dost 
jasnv. Z odstupu vynikla dekadentní příznačnost sbírky Pozdě li rá-

Karcl lUaváv.ek (autoportrét) Karel Hlaváček (autoportrét)
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nu. obohacení symbolismu Mstivou hiinliléiiou. Čítankové proslu
losti nabvlv i některé básně do sbírek nezařazené (H rá l l><losi nu Int. 
boj). 'Гоrzo /olinu, tento zpěv muěené duše, jež hledá Boba. vyšlo 
z pozůstalosti až roku 1934.
L I TRK  V il li \

Miikařovskv 1948(11).

I I. V N T O N ÍN  SON \ (180 1-1928)
Narodil se \ Párově v rodině učitele a regenschoriho. \ blízkém 

Lukavei pak prožil dětství a mládí. \ patnácti letech ho kruté rani
la smrt matky a nový otcův sňatek. Obšťastňující pro začínajícího 
básníka bylo naopak přátelství se sestrami J. N rchlického, které se 
stává Iv jeho ctitelkami a přcjícně sledovaly jeho literární vzestup 
(svědčí o tom zvláště dopisy Janv Meckářové-Krídové, klerá žila na 
pacovském zámku). Jako gymnazista poznal Pelhřimov. Tábor a Pí
sek. Zde po jedné „zákonné“ z mravů za to, že si vzal na korzo za
kázaný typ kravaty, prožil v září 1882 malé kouzelné záškoláctví: 
nakonec tu maturoval.

Studií práv v Praze brzy zanechal. Uchytil se v Otlorě slornílai 
naučném, později byl písařem u magistrátu. I ž jako renomovaný 
spisovatel se stal ředitelem Městské knihovnv (1898-1920). Z toho
to místa mj. pomáhal mnoha lidem z literárního a uměleckého svě- 
ta opatřovat si knihy a časopisy z domova i ze světa.

Manželské štěstí s krásnou ženou počátkem století dalo básníko
vi syna, ale trvalo krátce. I\ rozvodu sice došlo až po světové válce, 
ale v domácnosti, kdo vyrůstali také dva chlapci z dalšího svazku 
spisovatelovy ženy, vládla snášenlivost. К  útočištím stárnoucího So
vy, který v důsledku syfilidy ochrnoval na dolní končetiny, patřil 
vedle obce Štít u Chlumce nad Cidlinou také rodný Pacov. Zde 
básník zemřel a je pochován. Nedocenitelnou vzpruhou zralých 
a pozdních let \. Sovy byl zájem překladatelů a hudebníků o jeho 
dílo. Duchovní přátelství ho pojilo s paní Zdeňkou Hostinskou, 
к stáru odsouzenou také к životu na vozíčku.

První vydání svých spisů připravoval Sova osobně v letech 1910 
až 1920 (a měnil přitom rozsah i skladbu dříve vydaných knih). Při 
dalším vydání (1922-1930) se radil s \. Novákem, který redigoval 
poslední svazkv po autorově smrti a připravil ještě spisv třetí. O vy
dání poslední rukv se opřela kritická edice vybraných spisů So
vy. řízená a komentovaná od roku 1959 J. Brabcem. Z korespon
dence \. Sovv vyšly jenom výseče.



1

Inloníii Sora 
(/hhIIc kresbv 

Karin lllaiHÍfka 
: rubí IH'17)

Ve svém pokolení - nejen v porovnání s O. Březinou - vynikl Sova 
rozlehlostí díla. Psal verše i prózu a pracoval bez odmlčení. Po válce 
se odhodlával opustit literární scénu, ..ab\ se nezdálo, že ubírám mís
ta nebo překážím tomu. co se rodí." svěřil se \rne Novákovi v roce 
1922. Dodával; ....básníci mají umlknout v pravý čas. zvláště v do
bách. kdy je přelom času. kdy jich už není potřebí, že jsou vystřídáni, 
a kdv sc kladou vyšší požadavky, kterých už nelze plnili." Nicméně 
psal i publikoval dál. Poslední sbírka mu vyšla nedlouho před smrtí.

Díky své tvořivé schopnosti vstřebal a rozvinul snad všecky sloho
vé podněty, jimiž žilo umění od devadesátých let po světovou válku. 
Mírou kreativity je mezi svými předchůdci srovnatelný s J. Vrchlic
kým. mezi následovníky s \ . Nezvalem. Jako básník ..čistých, vycho
vaných, kultivovaných smyslů" (F. \. Salda, 1924) přitom při všech 
slohových proměnách zůstával svým. Pokusme se tuto vnitřní jed
notu Sovova umění vysledovat. Vyjde přitom najevo, jak nosné pro 
další možnosti slovesného umění bvIy průboje devadesátých let.

V kruzích bytí
Začínající lyrik Sova si zakládal na vytříbenosti formy. Ve stopách 

himírovcú pilně pěstoval sonet. \ návaznosti na ně užíval jambické- 
ho rozměru a pěstoval alexandrin. Me jinak se svým předchůdcům 
vzpříčil: uvedl se jako pokorný pozorovatel všedního, opakovaného.
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utkvělého. Jeho raná poezie měla blízko k tzv. žánrovým obrázkům 
jaké současně zaplavovaly také krásnou prózu a malířství a zhlížely 
se ve fotografii; zpodohovalv osobv a situace z všedního života a těm
to záběrům dodávaly bizarnosti, nebo dojemnosti.

Lyrický mluvčí v Sovových Realistických slokách a v Květech in- 
timnich nálad zjišťuje, že jednotvárné a monotónní patří k lidské
mu bytí a k zdrojům rovnováhy. Ale stereotyp a ustrnulost naopak 
působí proti bytostným potřebám člověka. Sovův pozorovatel shle
dává svazující stojatost ponejvíc na dlažbě Prahy a v prostorách ma
loměst. uvolňující jednotvárnost naopak venku, v přírodě. Strnu
lost soudí, odmítá, ironizuje, kdežto jednotvárnost činí přirozeně 
a pomale rytmickou, konejšivou.

Vznešenost utkvělého objevil Sova v nevelkém cyklu dvanáctiver- 
šovýeh slok Z  mého kraje (ЮТ2). Blízký prostor je vymezen ze
měpisnými názvv: je to kus země mezi Zelivem a Táborem. Zapadlá 
pahorkatina na českomoravském pomezí není mimo civilizační 
ruch: jezdívaly tu formanské vozy, „nyní" tu funguje železnice a te
legraf. Také odtud se chudí stěhují do \merikv. Ale všecko podstat
né v kraji brambořišť a rybníků trvá tak jako střídání ročních dob. 
Scenerii, která propojuje začátek cyklu s jeho zakončením, udává 
zima. Zemi ztišenou sněhem doplňuje momentem pokory silueta 
kláštera a průvodu řeholníků.

Kraj odevzdaný chudobě znával sice Zižku. ale trvá pokornou 
nadějí. Přivlastňovací zájmeno ..můj" v názvu sbírky se nemusí tý
kat jenom autora sbírky a jejího mluvčího, ale také čtenáře. Jedna 
výseč rodné země byla v nevelkém cyklu dvanáctiveršových slok 
představena jako hodnota reprezentativní a záchovná. Sbírka Z mé
ho kroje má v tzv. krajinářské lyrice asi obdobné postavení, jaké 
v krajinomalbě zaujímá Vntonín Ghittussi a raný František Kaván.

К vzývání krajiny a země v koloběhu ročních dob, lidské práce 
a v zákrutech lidských údělů se poezie ve 20. století vracela. Bytí 
\ kruhu lákalo jako protiváha civilizačních změn a katastrof, jako 
útočiště člověka raněného „světem“ . К objevování součinnosti duší 
a krajin vydatně přispěl také Antonín Sova. Ještě jednou se irátí- 
ine... Takto zve již názvem do vytoužených koutu přírody sbírka 
z roku 1900. Tentokrát nejde o jeden konkrétní cíp Cech, ale o mís
ta mluvčímu důvěrně známá a milá. Zdrženlivá monotónnost veršů 
ze sbírky Z mého kraje je tatam. Antonín Sova prošel mezitím ver
šem volným a objevil daktylotroehej. Obou teď užívá, když tlumočí 
toužení spočinout у krajinách, v nichž bývalo dobře zjitřené duši. 
Všecky pokusy zakotvit v zahradách, najít se v samotách, podržet



lásku žen vycházejí však d«» prázdna anebo do neurčila, duši se stýs
ká, verš je plný melancholie.

Další ty p krajinářské poezie Sova dozrával v dotyku s předvá
lečným vitalismeni. Vyznačovala ho důvěra \ život pulzující \ ele
mentárních živlech a v opakovaných dějích. Ve sbírce Žně (1913) 
mluvčí slavnostně prohlašoval:

Co uzrálo, nesmělo poznat ztrát: 
a proto len nesmírný klid.

Citované verše z básně Zrán í slojí v mottu stejnojmenné symfo
nické skladby Josefa Suka (1917). Sovou inspirované.

\e Zpěvech domova ( 1018) se zvažuje, co rodná půda unese 
a uchová, kdvž válka pustoší. Nasnadě je pak idylické pojetí vesnice 
(lesnice zpívá píseň slunečnou) a české duše. jež se zdá být souznač- 
ná s oráčem anebo s tichým pastýřem. Xáchovnost elementárního 
bytí /de snad nejsilněji tlumočí báseň Co zpívaly ženy peří deroucí. 
Prahnutí oddané ženské duše ulevit mužům v zákopech a \ hro
bech je tu spojeno s archaickým konáním. Skutečné a sněné, vnější 
a vnitřní se prostupuje к nerozeznání.

Duše. jež okřívala \ krajinách a do jejich scenerií s tiskovala svou 
radost i žal. se hlásí ke slovu také v poslední sbírce \. Sovy. Drsné 
lásce. \ závěrečných vyznáních čteme v autoportrétu:

Ted' jsem jak lehounká tráva 
a ve větru skloněný stvol.
Vlnou, schnoucím již. komíhává 
splynulý s radostí bol.

\ autobiografické básni Sen chodcův, jejž chorobu poutá li jednomu 
místu, vzdává mluvčí díky své obraznosti, již nesvazuje nehybnost:

...čím chorobou víc jsem spoután, tím vášnivěj kráčí můj sen.
|...| tu o vítr opřen jdu v dál, tu o peruť, o ptáka, 
či andělská křídla to jsou a ta bdí nade mnou 
svou všudvpřítomností dětskou a tajemnou?

Mohla bv se v tom vidět ironie osudu, ale byl to dar: básník 
upoutaný na křeslo okusil i na sobě dobrodiní duše schopné zmoc
ňovat se všeho prakticky nedosažitelného, dobrodiní slova pojme
novávat sněné, spojoval spatřené se vzdáleným, možná i nejsoucím.
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Řekli jsme. že pokorné pozorování opakovaného a všedního se 
ti Sovy spojovalo s obdivem к utkvělému a s odporem к stereo!vpu. 
Básníkův kritický nadhled vůči skutečnosti doslal mohulný impuls 
manifestem České moderny, který spolupodepsal. Odezva tobolo 
prohlášení a skutečnost, že seskupení osob pod ním podepsaných 
sc rozpadlo vzápětí, vyburcovaly v Sovovi zoufalý hněv. Tehdy na
psal /lomenou duši s příběhem chlapce, jenž ztrátu rodinného záze
mí a zklamání z lásky dovršuje zápornými zážitky z Prahv a ze slav
ných evropských měst. Svou pouť bilancuje voláním:

Nastala doba. kdy ve voze sosáků jako hlemýžď vleče se
pokrok a pokoj stálil. Zpátečnictví nabubřelý duch
otěží vládne na nedohledné doby,
trpasličí politika ve vnitru národa
kramářskýnii kejkly mámí hladové duše,
bezhlavě diktuje, neseje, nežne,
a cesty, cesty naší neubývá!

Jak stupňuje svůj vzdor, opouští mluvčí /lomené duše pravidelný 
verš a užívá verše volného. 1 tím dává průchod svému nesouhlasu

Rukopis 
Antonína Sovy
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se vším, co jc vžité a co panuje, a navíc volnost svému protestu. 
Rozhořčení plné řečnického patosu sc dovolává společné zkušenos
ti („cesty naší neuhývá“ ). Sova nesouhlasící s jakoukoli stojalostí 
a přikrčenectvím se ozýval i dřív. Nyní se proměňuje v pamfletistu.

V patnácti básních Vybouřených smutků (1807) se představuje 
poutník odpuzovaný „morovým puchem království", vězeními měst 
a zneužitými řekami. I krajina se takto zaostřenému zraku jeví 
„potměšile": z lesu číhají „vlčí tlamy", „večer se sevřel v zamlk- 
iost". z jeho stínu vyhlíží „dělnické bídy zoufalost". „otrocká za- 
gtrašenost. zvvk" - a „rozbitých chalup hlad".

Kde zbývá jaká síla proti tomu všemu vzdorovat? „Ještě jsou orli 
v bahně Evropy!" prohlašuje mluvčí I vbouřených smutku. Jenomže 
výjimeční opovážlivci mají křídla podvázaná, jsou „zkrotlí, chyce
ní". /bavit je vnucených pout. pookřálo by současné lidstvo, při
pouští smutný buřič. \ básni Pastorále vyhlíží chvíli odpočinku od 
drásavých myšlenek: vyžene prý je na pohoří snu. к ránu „pes žalu" 
přižene zpátky Iv. jež se nepoztráccly. Také lásky se ve I уbouřených 
smutcích mění v žárlivé vraždy a v němé vzdalování (0  sklepníkovi 
и jeho milé. Odcizení milenci).

Spolu s Březinovými Větry od pólů a Hlaváčkovou \lstirou kanti- 
lénou představují I vbouřené smutky vrcholy českého symbolismu. 
Sovovi vrstevníci je přijali s obdivem. Salda v recenzi ocenil, žc na 
rozdíl od ..mystického a metafyzického symbolismu” Březinova 
stvořil Sova symbolismus „sociální", „psychologický a sociologic
ký". „...symbolismus Sovův typizuje bídu. hněv. podlost, bizarnost, 
tmu, klam. rozklad, zoufalost...,, Pochválil Sovu. že vynalezl nový 
styl - "neobyčejně nervový a ideový současně".

I'o I ybouřených smutcích přišel cyklus širokodechých vidin na
zvaný I dolí nového království ( 1000: původně tvořil oddíl sbírky 
Ještě jednou se vrátíme). '/. výšin předchozích „smutků“  a zoufalství 
- z pohoří snu - se tu lyrický mluvčí vydává do nížin mezi lidi. Je 
odhodlán s nimi nacházel společnou řeč porozumění a lásky, při
pravoval nového člověka. Kromobyčejnosl tohoto hledání „nového 
království" na staré zemi. v blízkosti zvířat a trav, tlumočí volný 
verš. který svou délkou a splývavostí připomíná vznešený hexametr. 
Nový člověk je v nedohlednu, konstatují proroci, kdvž propátrali ze
mi. Sen o něm nicméně trvá, ujišťuje Sovova poezie. Sen o sbratře- 
ném lidství a volném i hrdém národě provázel Sovu až do smrti.

Příležitostné, tendenční verše někdy autor připojoval к jinak la
děným cyklům, jindy - kolem světové války a v blízkosti proletářské 
poezie - z nich sestavoval celé sbírky (K rvácející bratrství. 1920;
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Jasná vidění. I*)22). Mnohé z příležitostných veršů nepublikoval vů- 
hec. leckteré po otištění v novinách nebo v časopisech nezařazoval 
ilo svých sbírek, odkazoval je к zapomnění. (Se svými komentáři je 
vydal roku 1951 К. Dobeš s názvem Písně o rovnosti.)

Příběhy

a) veršem
Smysl pro lidské úděly vykazovala Sovova poezie počínaje žánro

vými obrázky v Realistických slohách. Ty znaly příběh zakrnělý - 
sta\, v němž člověk vězí. Prvním velkým příběhem A. Sovy je až ly- 
ricko-epická báseň /lomená duše. (lesta jednoho mladíka z odcize
né rodiny do světa a po zhrzené lásce v Praze do Itálie a dál však 
nemá poutat jako pohnutý příběh. Slouží zjitřené duši, aby se vy
zpovídala z bolestí svých cest, aby vykřičela své protesty.

Dalším lyricko-epickým žánrem z repertoáru romantiků. Sovovi 
blízkým od konec devadesátých let. byla balada. \ ní příběh značně 
redukovali už lumírovei. jmenovitě Sládek. Soustřeďoval se na si
tuace. \ nichž předchozí kolize postav přejdou \ nečekaně krutý 
zvrat; postavy nemusely být individualizovány jinak než psychic
kým rozpoložením či úděsem. К takové psvchologizaci baladv Anto
nín Sova vydatně přispěl hlavně svou sbírkou Lyrika lásky a života
(1907).

Jc zde napovězen rozpad milostného vztahu, krutost předstírání 
a zrady, klamnost i nádhera milostné vášně, marněná možnost sro
zumění (Drama; To. co tak hárá v jejím oka; l navné štěstí). Příro
da, kulisa těchto intimních dramat, bývá stylizována v monumen
tálním obrysu (Píseň o dobrodružném srdci). Dramatického spádu 
a napětí dodává Sovovým komorním baladám krátkost veršů, vyna
lézavě komponovaná sloka a zamlkavá řeč plná hudebnosti. Mluv
nost. jež charakterizovala Sovův verš až dotud, jc v Lyrice lásky a ži
vota plná zajíkavosti.

b) prózou
Vedle veršů psal Antonín Sova od mládí až do konce světové vál

ky také črty. povídky a romány prózou. \ni zde lut ovšem nelákaly 
příběhy samy o sobě; byly mu příležitostí nahlédnout do nitra po
stav a zachytit psychickou reakci na jistou událost.

Povídka Shon (1895) sc dotýká nešťastné lásky syna ze statku 
к chudému děvčeti. Vesnická povídka se к takovýmto kolizím bez- 
počtukrát vracela. Sovovo vyprávění začíná i končí v lese. kde byl



náhodou objeven oběšenec. Sběhnou se tu nejrůznější lidé. kteří 
v hloučcích pronášejí nižné domněnky, o koho může jít a proč 
a kdy to udělal a jak postupovat teď. Ozývají se také zvuky s po
chmurnou situací kontrastující - pískání rozdováděných kluků. 
Rozluštění záhady a pointu vnáší do ..shonu“  lakonická věta starce, 
který konečně našel pohřešovaného syna: „Tak už je to pravda.“  
Příběh nešťastné lásky a motivv zoufalství zůstalv v pozadí, povídka 
předvádí vzrušenou reakci nezasvěcených cizích lidí a s dalšími 
otázkami se nepřímo obrací к čtenáři.

Psychické napětí jinds rozpoutává vypravěč blízkv hlavní posta
vě. \ povídce nazvané Tragédie myslivnv (1899) sc šťastná pohoda 
kristly, mladé paní ve starobylé lesovně, najednou zlomí: hrdinka 
zapálí, co si přinesla do nového domova, a sama se vrhne do stud
ny. Ve světle těchto zoufaleckých gest se přehodnocuje všecko, co 
sděloval vypravěč ztotožněný se svou postavou. Předchozí štěstí je 
vystaveno ironii, vypravěč je usvědčen z povrchní důvěřivosti.

L vedené povídky připomínají příběhy ze života, jaké souběžně 
psali realisté. Na rozdíl od nich Sova nepátral po motivech událostí, 
zato soustřeďoval pozornost к jejich odezvě \ mvslích postav (a ne
přímo i adresáta). Takovouto subjektivací vyniká většina autoro
vých drobných próz (vyšiv \ souborech Povídky a menší črty. 1903:
0  m ilkování, lásce a zradě. 1909).

V jednom případě použil autor к soudu nad současným světem
1 v próze metodu analytického symbolismu: v Lyrických vteřinách 
duše (1897). Zde se v šesti volně připojených črtách mluvčí při ces
tě z města do vsi octne mimo jiné \ zakouřené místnosti uprostřed 
vzrušené dehaty o Nietzschovi a posléze \ l dolí smutku, /a sychra
vého marastu tady kráčejí bezlidou dolinou žebráci к chrámu, 
v němž se koná „mše černé bídy". Přízračný zástup utopenců, ne
věstek a zoufalců žaluje na celé devatenácté století, že zplodilo tolik 
děsivé bídy a bolesti.

Trojice Sovových románů, napsaných počátkem dvacátého stole
tí. klade otázky, jak žít \ současných poměrech a co dělat к jejich 
nápravě. Nejde o romány tezové, ale Ivrizované. Hrdinové v nich to
tiž nežijí pouze idejemi, ale jsou to osoby rozvinuté citovosti a kulti
vovaných smyslů. Svou duchovní aktivitou prozařují své okolí.

Hrdina lvova románu (1902) je mladý intelektuál zabývající se 
národohospodářstvím. Na letním bytě u zámožné provdané sestry 
se octne v zajímavé společnosti mladých lidí. kteří také utekli před 
městem, ale při společných debatách a výletech si vyměňují názory 
na umění, na veřejný život i na české dějiny. Ivo se zamiluje do Stě-
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pánky, la však nehodlá kvůli muži nic slevil /с své ctižádosti výkon
né hudchnicc; s koncem léla a odchodem do Praliv lvův sen o lásce 
končí, jeho „rom án“  však pokračuje: titulní hrdina je odhodlán na
plno žít svým výzkumem a sdílel naděje vlastního pokolení. I dá- 
lost, jakou bylo setkání se Štěpánkou, neproměnila lvův úděl. jen 
obohatila nitro mladého muže. ..Nijaký příběh“  stvlizuje Sovňv per
sonální vypravěč secesním způsobem: vyhýbá se silným citovým vý
levům a vypětí vůle u svých postav, libuje si naopak v dekorativnos- 
ti jejich oděvu a mimickýeh gest. dbá na monotónní lok svého 
vypravování a na jeho lyrické zbarvení.

Záměrná monotónnost přednesu vyniká hlavně ve I ýpravách (hn
ilých ( 1903). \ nich Rudolf iMartan. syn. odmalička chladný k vlast
nímu otci. si počíná lak. aby nikomu neubližoval a aby ani sám ne
sl rádal. Prchá proto z rodného městečka do Prahv, odříká se zde 
Lídy. kterou obdivuje, aby svůj svazek nevystavil existenční tísni. Ne
přidá se ani k dělníkům, s nimiž sympatizuje, ani k studentskému 
hnutí, zůstává sám, v roli pozorovatele. Na mnohé je zvědavý, ale 
v ničem se osobně neangažuje. Dožije se trpké satisfakce ze strany 
otce: ten k němu přichází, když zjistil, že ho nová žena vtahuje do 
majetkových podvodů, a v synově blízkosti spáchá sebevraždu.

l ýpm vy chudých mají podtitul Z kroniky osamělého studenta. 
Románová kronika se u nás 11a přelomil století pěstovala (za všecky



další připomeňme Vlrštíkův Rok na vsi a umou kroniku Jiráska 
( nás). \ vnikala /.pomalováním času, návratností motivů, smyslem 
pro život jako dění \ proudu a v kruhu, včleněním individua do po
spolitosti a j«*jího řádu. napětím světa a domova. Na rozdíl od kro- 
nikv. jež takto oslavovala archaické a málo proměnné, „věčné“ , 
ústřední postava I vprav chudých hledá naděje v tom, co přichází, 
co je potřeba vysnít, nikoli ve včerejších jistotách. Na troskách vlast
ní rodiny si Rudolf Marian shledává hlouček přátel, u kterých na
chází porozumění i praktickou oporu. \ cestě své ústřední postavy 
od osamění к družnosti Sova popírá schéma sociálního románu, na 
něž I ýpravami chudých navazoval a útočil. (K  sociálnímu románu 
patřila vzpoura či slávka anebo spiknutí jako projev odboje vůči po
měrům - tak je lomu v Zolově Cerniinalu , u Staška I temných ví
rech ap.) Hledisko výjimečného jedince se ve I ý/navách chudých 
promítá do obrazných pojmenování, do stavby vět, odstavců a kapi
tol. do rafinovaného užití samomluv, řeči polopřímé a nevlastní 
přímé a také do interpunkce.

l*o dvou románech s trpnými hrdiny, kteří si libují v přemítání 
a v pozorování, ale odříkají se činu, svůj třetí román Sova opřel
o muže aktivního. Titulní rek jeho románu 7ото  Bojar (1410) se od
hodlal proměnit jihočeský venkov, ohrožený vylidňováním a bídou. 
Vstupuje do politického zápasu, agituje za práva rolníků, proti majet
kovým výsadám šlechty a církve. Svému přesvědčení podřizuje i lásku 
к ženě. Rozsáhlé předvolební projevy svého hrdiny psal Sova sc* zna
lostí poslaneckých řečí. jejichž texty si opatřil. Ve své době našel Tó- 
ma Bojary, ivější ohlas než Ivův román a Výpravy chudých: časový od
stup, zdá sc. dodává životnosti spíš prózám secesní dekorativnosti.

Tvárné hledačství sblížilo Antonína Sovu kolem světové války ješ
tě s novoklasieismem. Za kultu povídky s tradičním příběhem na
psal novelu Bani,rác Budecius. kantor ( 1916), čtenářsky z jeho prózy 
nejvděčnější.

I.IT K R  \T l li \
Zvěřina 1918: Novák 1934; Zika, Hrabce 1953: Červenka 1963. 1961, 1989: 

Brabec 1964: Janáčková 1989; Slovník 1990.

12. O T O K  \R  R Ř H Z IN  A (1 8 6 8 - 1 9 2 9 )
Vlastním jménem Václav Ignác Jebavý. Narodil se v Počátkách 

u Pelhřimova, otec bvl ševcem. rodiče mu zemřeli mladému krátce 
po sobě r. 1890. To už jako absolvent reálky v Telči učil na obecné 
škole v Nové Říši na Moravě (1889-1901). Nejdéle působil na měš
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ťanské škole v Jaroměřicích nad Hokytnon (1901 až 1925). Tam na
šel roku 1906 jedinou intimní přítelkyni \ učitelce Fm ilii Lakomé 
(1876-1952). \ městečku také zemřel a je pochován. \«*<11 samotář
ský život, /ustal bez rodiny. \ devadesátých letech bvl přitom pro
střednictvím knih a časopisů z domova i ze světa (četl francouzský, 
anglicky) ve středu literárního dění (podepsal manifest České mo
derny). Víc jak dvacet posledních let života už nepsal básně, jen sem 
tam eseje, pěstoval styky s uměleckými přáteli (J. Dcmlem. L. K lí
mou. O. Theerem, F. Bílkem), psal dopisy a poskytoval rozhovory.

Dopisy velkého lyrika jsou literárním výkonem svého druhu. Zvláš
tě listy F. Bauerovi, příteli ze studií na reál ce, a \nně Pammrové dá
vají nahlédnut do duchovního zrání a vývoje nevšedního venkovana, 
do jeho mimořádně bohaté četby a básnické dílny. Dokumentární ce
na se v nich snoubí se sugestivností básnickou. Svou početností i ob
sažností dopisy, zatím jen zčásti vydané, dosvědčují, jak bytostně po
třeboval křehký niuž. žijící celý svůj život mimo kulturní centra, na 
malých městečkách, partnerský dialog, třeba jen na dálku.

První souborné vydání básnických spisů vydal Spolek výtvarných 
umělců Mánes (1913-1926); hodnotu moderní kritické péče o text 
mají Básnické spisy vvdané B. Storkein roku 1975. Fseje shromáž
dil ve své edici 1*. Ilolman; pořídil také Slovník básnického ilíla
O. Březiny.

Z ro z en í sym bo listy
Sebekritický básník do svého díla počítal až to. co vydal počínaje 

Tajemnými dálkam i (1895). Jako středoškolák básnil ve stylu 
V. llá lka. J.  Nerudy anebo S. Čecha a psal povídky. Kolem roku 
1890 se jeho v zorem stávala próza L. N. Tolstého a F. Zolv. Vášnivě 
četl realistický a naturalistický román i lo, co se psalo u nás o něm 
a v tom duchu. Z původní poezie mu tenkrát imponoval mladý 
J. S. Maehar. Kamarádovi se svěřoval roku 1890, že má „šílenou 
snahu psáti". Svůj prózou psaný Homán Eduarda Brunnera si však 
ze Světozoru, kde rukopis rok marně čekal na uveřejnění, vyžádal 
zpět a zničil ho. „...moji literární miláčci se změnili,“  svěřoval se 
\. Pammrové 6. července 1891, „a  vedle realistických mistrů líčení 
a slova zajímají mne dnes dekadenti zářící svou formou a myšlén
kami jemně odstíněnými, syrnbolisté, jimž cílem jest stihnout 
prchavý dojem a jejichž verše zaznívají v duši tajemnou hudbou: 
\erlaine. Mallarmé, Moréas. Baudelaire i Allan Ldgar Poe.“

O dva roky později adresoval příteli Františku Bauerovi následu
jíc í vyznání: „Nečekám ničeho od života, poněvadž můj život mi ne-



< hulili r liřezinii 
(podle kresby 

Františka Itillni 
z ruku 1005)

patří. Patří umění, jehož jsem nedokonalým médiem. Je  absurdní 
házel ini na hlavu recepl. jímž bych sc měl stál básníkem ěinu. 
Jsem básníkem světel. Umu a tajemného života, jenž dvehá z věcí. 
\ slinil a smrti... Píši lidem svého kraje; podobné duševní konstruk
ce. jako jc moje vlastní“  (dopis z 21. května 1893). Závratnou ra
dost mu způsobilo uznán í:.... v literárních kruzích pražských pro
razilo mé pseudonvmní jméno po páté básni, ledy úspěch. Dnes 
mne již znají, mám ěasopisv mladé, revoluční sírany naší literatury 
dokořán otevřené. Mohu mluvit, mám kde. \ mám co...”  (Anně 
Pammrové 10. května 1893.) Radost trvala, básníkova sláva se stup
ňovala po vvdání první sbírkv. Březina tento počátek „osobního 
kultu“  vítal s jistou sebeironií a s pocitem stupňované odpověd
nosti: ,.Nikd\ snad nedíval jsem se úzkostlivěji na umělecké poslá
ní. nežli dnes. kd\ž vidím, že moje slovo zapaluje mladé duše“  
(Л. Pammrové 17. dubna 1896).

Od m o cn o s lí slova к o d m lčen í
Symbolismus šel důsledně za vnitřní pravdou subjektu. Snažil se 

vyjádřit spojitost viděného s tušeným, pozorovaného s nepoznalel- 
ným: Idcdal smysl lidského bytí a konání v univerzu světa a vesmíru. 
Cestou к takovému celistvému uchopování nemohlo hýl slovo ve
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svém základním významu, ale ve významech přenesených. Slovo jako 
tajemství, tajemnější o kontext stavěný podobně, opřený o metaforu, 
cizí slova a termínv, o složitou větnou stavbu a o hudebnost verše.

Březinova svmbolistní báseň často připomíná náboženskou me
ditaci a přímo modlitbu. Lyrický mluvčí nejednou oslovuje Nejvvš- 
šílio. (Sám autor však se bránil tomu. abv jeho poezie h\la ztotož
ňována s básnickými snahami Katolické moderny.) Posláním 
básníka podle Březiny bylo sloužit umění a tím povznášet člověka 
к celému lidství.

Pětice sbírek opisuje dráhu od skleslosti chudého osamělce 
к účasti smělého ducha ve zpěvu srdcí a \ pohybu plném očekávání.

Tajemné dál li v ( 1895) začínají elegiemi. Zpovědi člověka znalého 
trpké chudoby a odříkání (\lojc matku) vyhledávají scenerii večera 
a podzimu. „D ny jasné, podzimní, z nichž září azur čistý...“  se 
v i postroje podzimní promění posledním oslovením v tíseň: „...Vaše 
vůně těžká/ jak otrávený plyn v mé duši na dně mešká/ a barev, 
květú, žití velkou agónii/ ze vzduchu Vašeho jak hořký nápoj piji!“  
Lyrický hrdina se cítí jako vězeň svých vlastních představ: \ osamě
lém hradu „na mračné výši spádné...“ , .... kde žal a ticho vládne,/
zaživa zazděná má píseň nocí zpívá".

\ tajemné a vzrušující se Březinovi proměňuje všecko, co oči v i
dí a uši slyší (Motiv z Beethovena). Básník má všecko znepokojivé 
oslovovat a tlumočit jiným. Jeho role je blízká knězi. Lyrický mluv
čí opakuje odhodlání: „Svou duši \ žhavý sloup vvsálám do 
nebes...", „až křečí Tajemství jak poražený kněz/ u oltářů Tvých 
klesnu". Dramatické zbarvení dává básním Tajemných dálek opako
vané oslovování někoho záhadného a nedostupného, jako nejvvšší 
instance bytí a slova. Tylo promluvy к neznámému nabývají naléha
vosti užitím alexandrinu. pospojovaného vynalézavými rýmy.

V idinou krajního sebeobětování se otvírá i sbírka Svítán í na zá- 
padě (1896). Tentokrát je básník tím. kdo doléval lampu 11 zdrojů 
nafty - „však plnou číši její/ jsem převrh na sebe a v plamenech 
teď hořím“ . Zas je tu člověk dědicem neznámých vin. plynoucích 
odkudsi ■/. hlubin času. \ duše slyší výčitky: „kd\ž slunce zpívalo, 
tys na svůj nástroj nesáli..." (Slyším  v duši). Vladařům snů se pak 
předhazuje: „Trpěli jste šílenstvím groteskních vidin, mozek raně
ný úpalem krásy,/ trpěli jste bolestí slova, zesláblého a znechucené
ho nánosem let..." ( I hnlaři snů). \ bloudění vlastní duší se promě
ňuje očekávání hosta ( Iž sedneš za muj stul...). \ každá naděje 
v setkání se změní v míjení. \ž závěrečné básně Svítán í na západě 
se proměňují ve vzývání naděje, již mluvčí sdílí s mnohými.



\ básni Svítán í na západě jc osvětlen název sbírkv. Protimluv, 
oxvmoron vyjevující paradoxnost děni, naznačuje, /.e „svítání na zá
padě" muže být přípravou rozbřesknutí a průhledu od země к ne
bi: „Den září zatmívá dálky - noc temnem zapaluje výše./ Průlo
mem zřícených krovů se nad námi otvírá nebi'. —“  Hymnus, kterým 
sc sbírka uzavírá, vzývá „víno silných", jehož prameny byl Smutek 
a Samota. Osloveni jsou „bratří", kteří silou svých duší zrušili hra
nici mezi nebem a zemí. mezi žitím a smrtí. Vzbudili sny. „jež tisí
ciletí spaly. neznámy duším".

Prav idelný verš. alaxandrin. ustoupil \ mnoha básních ve Sv ítán í 
na západě verši volnému. Bývá tak dlouhý, že se až nevejde na řád
ku a musí být občas lomen.

Podobně dlouhý volný verš v další sbírce, I ětry od pólu (1897). sc 
kontrastně doplňuje volným veršem kratičkým a veršem pravidelným. 
Vítr. znamení hybnosti \ nedozírných prostorách, je na několika mís
tech blíže určován: je lo „v ítr touhy", znalý dálav a výšek. „V ílr. jenž. 
zdvihá se na březích, příznivý odjíždějícím.... \ takto otvíraných pro
storech se vyjevuje velikost láskv. jež shratřuje lidi (Ia í s Ií(i). Báseň 
Modlitba za nepřátele je slavnostní výzva к chápavé snášenlivosti:

...a tváře rozpálené odvěkou vinou ať ochladí rosa
nového stínu,

v němž i niv duše svých nepřátel proniknein jednou
v lítosti lásky,

kterou jsme zapřeli s pláčem. |...|

Čtvrtá Březinova sbírka. Stavitelé chrámu (1899). má v názvu 
motiv v velmi frekventované v celé kultuře sklonku sloletí. (.lirám 
jako vznešená stavba sakrálního poslání byl důkazem umu i doved
nosti a společně v kázni konaného díla. Bvl posvátným prostorem 
v profánnosti města. Znamením duše vzepjaté touhou. Katolická 
kritika marně napadala rouhavee mezi spisovateli, že v Boha nevě
ří. zato chrámů mají plná ústa. Zeyerův \ ít Choráz zatoužil budo
val chrám, ale musel se spokojit se stav bou kostelíka.

Kdo jsou Březinovi stavitelé chrámů? Podle stejnojmenné básně 
ve sbírce se od zástupů ostatních lidí (včetně zástupů vyděděných) 
odlišují tím. že sc mezi schon poznávají ..znameními". Vidí „hrůzu 
a nádheru věcí” . .,\ vkoiipením tajemné vinv bvla jim  bolest a prá
ce./ Jistotou cest v vnitřní radost..." \ jejich poslání? „ K  milionům 
trpících bratří Itvlo poslání jejich..." Při stavbě chrámu se lidé tak
to připravení sjednocují v naději: lákavosli pak v společném díle na

427
MODERNA



428
ČESKA 

UÏTRAfURA 
OD ROMANTISMU 
DOSYMBOIISMU

Obálku I riiuliška llillu i 
li Březinorě sbírce Huče

bývá i tajemná lod, ..která naši duši/ odveze jednou,/ až naším po
sledním dechem se napnou/ její plachty".

Představy lidstva sjednocovaného radostným dílem se rozšiřují 
i  [Mit eózou klusů (s vidinou žní) a závěrečnou apostrofou jara (Po- 
zdaň ujeme jaro !). Cas dělící stavitele od hotových chrámů a usku
tečněných nadějí mají ukrátit proroci. Přicházejí ..do měst, jejichž 
věže a paláce zachví sc jednou / zemětřesením...“  Vstupují mezi li
di rozdělené řečí. Největší holest proroků pramení z „času prodlé
vajícího” . „Letě li přejí si tisíciletí, rychlostí světla letěli věkv... 
Všechny duše rozjařit vínem...“

К nejčastěji užívaným slovům v prvních sbírkách O. Březiny ná
leželo slovo „duše". 1 básníka pozdnějšího ustupovala „duse" „ze
mi". Tu oslovuje lyrický hrdina hned ve vstupním textu sbírky Hu
če (1901). Představuje „zem krásnou, jak nikdy nebvia po celé 
věkv" - zemi snu. Ale také „zem bolestnou, jak byla od věků", zem 
chudou - „na moři ticha ostrov, jenž mimo smrl nepoznal m íru". 
\ idina země v napětí štěstí a prokletí ústí \ představu ..milionu srd
cí jak hvězdy od sebe vzdálených, odcizených“ . Básník pak přijímá 
úlohu toho, kdo zpívá „k  útěše bratří“ , „šťasten z úsměvu jejich".

Ale proti jasnosti dané vidiny stojí ve Stráži nud m rlrýná odlišná 
v ize bytí:



Setkáni naše odloučením jest 
a odloučení naše setkáním 
a \ setkání i odloučení bolest jediná, 
jíž nejvyšším jest výkřikem 
mlčení. -

Mlčení jako výkřik bolesti? Tento Březinův protimluv možná po- 
odbuluje jedno z příčin básníkova od ml kání po vydání sbírkv lince  
(její vytištění po všech stránkách připravil František Bílek, jde
o vzácnou knihu). Poslední chystaná, leč nedokončená sbírka se 
měla jmenovat Země. Promlouvá zde i tesklivá žena (Zpívala. Mýtus 
ženy) a také - snad poprvé u Březiny - sebevědomé mládí (Píseň
o věcném mládí).

Co všecko vedlo Březinu к rezignaci na verš a lyriku \ čase 
vrcholícího uznání (za překladu do němčin\ a do dalších jazyků),
0 tom panuje mnoho dohadů. Zde připomeňme, co je řečeno v prv
ní a poslední básni torza: \a  začátku stojí výčitka čtenářům, že ne
následuji básníka: .....však vy se vkročit bojíte mých tajných do za
hrad/ a v pohledli svých sílu královskou nemáte důvěry...“  \ dále:

Hvězd jádra sladká, uzrálá, pro rozlet vašich snů 
jak zrní ptákům sypal jsem na svého domu práh, 
však vaši pláci, uleklí mé ruk\ linutím \ tajemnu, 
se zdvihli \ úzkosti a odlétají v temnotách.

(Čižbu)

Poslední báseň torza výrazně připomíná vstupní elegie z Tajem
ných dálek (básně Moje matka. Mrtvé mládí). Podobnost jde až do 
tvaru verše. Jak  napovídá titul básně (Tisíce srdcí pělo v srdci tvém). 
básník je oslovován někým třetím, kdo z nadhledu bilancuje jeho 
dráhu:

Sla životem tvým smrt a mlčeními vládla,
den každý ránu svou a tajemnou svou ztrátu měl.
I...I
Svůj život růsti cítil jsi. tvé ticho měnilo se. 
nad cestou tvojí nesmírným se rozklcnulo dnem:

Cesta básníka se lu vyjevuje jako série vítězství. Vzdává se čest
1 lomu. že básník jako zahradník dokáže přikrýt své růže na pod
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zim. Poslední oslovení pak portrétuje básníka jako ..rozsévače slad
kých ran“ . Jako toho, jenž vystoupil z času, ,.z<‘ středu bratří svých, 
u cíle v jemné únavě“ . .. \ do soumraku svého/ za námi odjíždějící
mi hlcděls laskavě...“

I.idé úvodem žalovaní za neochotu sledovat básníka se v posled
ní básni rozžehnávají s tím, kdo zmlká cestou do „soumraku“ . \le 
co tito uznalí oceňují a co chápou'.'' Chválí, co básník dokázal uvi
dět a oslovit, ěím svému okolí imponoval. \ ulice nemluví o tom. že 
hv co přijali za své. Také jeho odchodu rozumějí jen povrchně: jako 
únavě stárnoucího muže a jeho laskavosti vůči „nám ", kteří „odjíž
díme" jinam. Harmonizující tón poslední básně je v napětí s žalem 
básníka. Není tou pravou odpovědí na žalobnv výkřik \ C.ižbě. Mů
že se mu rozuměl až ironicky.

lísej e
Odralkávající se verš zapoěal Březina doplňovat úvahami v bás

nické próze. Té se chápal už před vydáním Tajemných dálek v osob
ních dopisech a v textech osobního rázu (například \ zápisech do 
památníku). \ radosti z uznání, jaké sklízely jeho verše, zaěal od 
roku 1897 psát eseje, lento žánr měl věkovitou tradici kupříkladu 
ve Francii (s úspěchem na ni z Březinových současníků navázal 
Maurice Maeterlinck, belgický básník francouzského jazvka. svm- 
holista, a došel světového uznání). Esej představuje zamyšlení na fi
lozofická. společensko-kulturní, umělecká a jiná témata, stylizova
ná jako mínění či přesvědčení mluvčího toužícího sugerovat vlastní 
pojetí čtenáři. Prostředkem této sugesce je neobvyklý způsob vyjá
dření. Esej je psán prózou bohatě prosycenou prostředky běžnými 
ve verši (csejista potřebuje obrazná pojmenování a rétorické figury, 
myslí na zvukovou uspořádanost vět v, na její rytmus). \bv takováto 
promluva byla působivá, bvvá skrytě dialogická a poměrně krátká. 
Z nedlouhých samomluv pak csejista skládá eelkv spojené tématem, 
problémem, osobním viděním a stvlem.

\ české kultuře se esejům začalo dařit až v generaci let devadesá
tých. Na půdě literární kritiky a publicistiky ji pěstoval 11, (i. Schauer. 
\ . Mrštík. F. \. Salda. F. V. Krejčí a další. Eseje Březinovy patří к nej- 
nároěnějším. Mají očividně blízko к básnické próze.

První cyklus básníkových esejů. Ilud ln i pramenů (1903). lze čísl 
jako volný doprovod básníkovy veršované lvrikv. Jako vstup do myš
lenkového světa tvůrce a do jeho záměru (Tajemné r  uměni, /ústu
pové. Zasvěcení života). Snad zčásti i jako komentář к básníkovu od- 
mlkávání (\ebezpeěisklizně). \ také jako konkrétnější pojmenování



znaku moderní doby. К  nim patří ..lilas zástupů“  za rušení dálek: 
..Dálka ztrácí znenáhla své zoufalé zamlklosti. Moře a hor> přestá
vají dělili rod člověka. Dav v. zasažené prvními ranami v znikajícího 
proudu, uvědomují si svou souvislost a sílu. Znamení blesku, jež 
bývalo ohnivým bičem v těžkýeh vizích proroku, stává se signálem, 
jímž se dorozumívá neviditelný s neviditelným" (C íle). Jenom svo
boda muže dle Březiny zaručit štěstí propojeného světa, jenom bra
trská láska a součinnost. Bohužel soudobý svět je plný krve a rozdě
lování. „Nalézáme krutou rozkoš ve vyhledávání všeho, co nás 
rozděluje.”  smutně se konstatuje v llitdhě pramenu. Touha člověka 
po sbližování s lidmi „jednoho rodu" naráží na zvůli těch. kteří 
chtějí ..celou zemi sevříli pro věkv v pěst jediného zákona" ( l éčná 
touha). Záporné proudv. které sc protiví tužbám básníku a omezují 
účinky jejich výzev, jen utvrzují v Hudbě pramenu heroizaei umění 
a duše. jíž žila Březinova lyrika.

Další cvldus esejů chvstal autor před první světovou válkou, pak 
po ní: ale nakonec na knižní vydání toho. co otiskl porůznu do ro
ku l(W}5 po časopisech a co měl rozepsáno, rezignoval. Posmrtná 
edice cvklu nazvaná Skryté dějiny (rekonstrukci provedl 0 . fia la ) se 
pro mnohost rukopisných náčrtů a verzi, jež se uchovaly v Březino
vě pozůstalosti, stala vydavatelským oříškem.

Zdá se. že jedním z důvodu publikačního odmlčení esejistv Bře
zím byl příval životních skutečností a na ně reagující slohové pro
měny umění a jeho funkcí. Tomu bv nasvědčoval esej Přítomnost 
(Novina, 1908). Březina se tu pokouší včlenit nový kult smyslů a tě
la. pěstovaný naturisinem a vitalismeni. do vidin spiritualisty. Vítá 
proměnu člověka - majitele své zahrady - v člověka, který „za svou 
nesmírnou zahradu“  přijímá „sladčeji sebevědomý" pohled žen. ja
kož i fakt, že „úcta к dítěti, dědici a připravovateli nové země, 
vzrůstá“ . Pozice vvchutnavače země. člověka smvslů a básníka těla. 
ovšem zůstala odříkavému samotáři vzdálená.

\ jednom z rukopisných fragmentů odmítl Březina také nietz- 
scheovskon představu nadčlověka. Za sehe a za lidi svých krajin
prohlásil: „Naše štěstí je spjato se štěstím všech lid í."...... Pravý
obdiv, kterv chováme к velkým lidem, je obdiv, kterv v nás roste, že 
nežili sobě, ale všem ostatním."

l i l  i :и \ t i  и v
1'racnkl 10.47; Králík 1948: Červenka N0.'$. I9(>1. 1984. 1991; Med 1945.

431
MODI RNA



'

432
ČESKA 

LITERATURA 
OD ROMANTISMU 
DO SYMBOI ISMU

13. 1Л R IZ O V  \ N \ (O R N  \\ l 1Л Т Л 1Л  í )  P R Ó Z  \

S výjimkou pohádky se próza stoupenců moderny vzdávala děje. 
\ lom navazovala na realismus, ale jemu sc vzdalovala odmítáním 
..vnější" pravdy, svcené pozorováním a vybavené časovou a příčin
nou motivací. Próza moderny hledala naopak pravdu vnitřní, opře
nou o subjektivní prožitek a o živelné jednání vedené citem, vášní, 
intuicí, vnuknutím. Nešlo j í  o věrohodný obraz, ale o sugestivní tlu
močení jedinečného prožitku či hodnocení světa, výraz výjimečné
ho až nevěrohodného osudu. К tomu potřebovala jazvkové pro
středky běžně používané v lyrice - obrazná pojmenování, zvuková 
ladění vět, odstavců, promluvy jako celku. Tyto prostředky mohly 
působit a působí nadneseně, ornamentálně (proto též označení or
namentální pro jistý tvp moderní prózy z předělu 19. a 20 . století).

Po válec se tyto stylizace stávaly vděčným terčem parodií 
(u J. ilausmanna, K. Poláčku ad.). Spisovatelé pak při nových vydá
ních svých starších próz zpravidla prvky nadnesenosti mírnili.

I.yrizovaná próza měla vesměs mladé hrdinv a jim zkušenostmi 
a pohledem blízké vypravěče. Sbližování vy pravěče a postav napo
máhalo vypravování v první osobě a vypravování personální (iná 
znaky podání neosobního, ale ztotožňuje se s postoji a hlediskv po
stavy). Také řeč polopřímá a nev lastní přímá, obě založené na pro
stupnosti mezi pásmem postav a vypravěče, se uplatnilv význačněji 
než předtím. Jako výraz duše, jež problematizovala svět. se rozvinul 
vnitřní monolog - nepronesená samomluva postavy, jež se tím od
dělovala od svého okolí a hledala skrvtě orientaci v něm i v sobě.

Hrdinové, kteří se к činům oklikou chystají, kteří víc zvažují, 
než jednají, nebývají vůbec neteční к stavu světa, natož к svému 
uplatnění v něm. Tím však. že vnímají intenzivněji a jinak, shledá
vají cizost mezi svým společenským okolím a sebou. I točištěm pro
ti osamělosti jim  bývá láska, příroda, přátelství, ale i odříkavá služ
ba. Východiskem z osamělosti a bezmoci jim mohou být také 
vzpurná gesta zoufalství.

I.yrizovaná próza zahrnovala žánry drobné, střední i velké. Mezi 
drobnými upoutávala novostí báseň v próze: na předchozí žánrový 
realismus naopak navazovala črta. Napříč žánrovou diferenciací 
probíhal} slohové proměny od impresionismu po secesi, jež Křižo
vaná próza sdílela s poezií a s dramatem (nacházela si pro ně svůj 
výraz). Vypravování upřené к vnitřní pravdě subjektu bylo ..poma
lé”  a vyžadovalo si pozorné čtení, vnímavé ke stvlu.

Lvrizovanou prózu psal z mladých autoru kolem roku 1900 kde
kdo a bohatě se publikovala. Některá závažná díla jsme vzpomněli



и Jiř ího  Karáska ze Lvovio a u \nlonína Sovy. Ze spisovatelů na pró
zu soustředěných bvli průkopníky Ivrizaee \. Mrštík a J. k. Slejhar. 
\ povídkách a románech s ženskou hrdinkou wnikla R. Svobodová.

13.1 I ilóm Mrštík (1863-1012)
N ilem, mladší bratr Nloise Mrštíka, svým dílem zosobňuje návaz

nost slohovvch změn od realismu přes impresionismus a secesi na 
práh expresionismu. Vášnivě se účastnil bojů na ochranu staré Pra- 
hv proti modernizujícím přestavbám (v brožurce liestia triitmplians.
1897 aj.). N Praze přitom strávil v mládí jen nedlouhý ěas a pak se 
do hlavního města vracel jen jako host. Stálé bydliště získal u bratra 
Nloise v Divákách ii Hustopečí. (() tomto soužití podává svědectví vý
bor z korespondence Mrštíkovv rodinv Xedosněnó sny. připravený 
R. Havlem.) Onemocnění svíilidou a tvůrčí krize dohnaly N. Mrštíka 
к sebevraždě.

kolem roku 1890 se N. Mrštík jako kritik podílel na obhajobě rea
lismu a naturalismu. Ruské realistv překládal, o Zolovi pohotově in
formoval (slavného francouzského autora se snažil napodobit také 
úpravou svého zevnějšku). Pokládal za možné, a pro českou literaturu 
dokonce za žádoucí, podněty ruského realismu a francouzského natu-

I ilém Mrštili
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ralismu propojovat. Na rozdíl od Masaryka nevěřil na sílu reformních 
ideologií, ani na moc náboženské v ín  pro ozdravění světa. Spoléhal 
hlavně na zdravé smyslv, na citovou bezprostřednost a vroucnost mlá
dí. na přírodu, na povznášející moc láskv mezi mužem a ženou.

Ve většině jeho románů vedou nevšední mladí hrdinové, plni ci
tu a nadějí, spor se světem (a také s literárními konvencemi).

S náležitostmi pohádky si pohrál a realistickou motivaci odmítl už 
první román Polwdlut máje. \ ní hlavní mužská postava, lehkomysl
ný student z 1’rahv. málo připomíná pohádkového reka. I ’ři pobytu 
u strýce faráře na Moravě pozná krásné a čisté děvče. Této Helence, 
vyrostlé na samotě v hájovně a tam žijící, se Kíša začne dvořit. Zprvu 
si na zamilovaného jen hraje, ale pak se udá zázrak. Helenka sc stá
ni'jeho vyvolenou a ženou. Jednoduchý příběh šťastné láskv se ode
hrává v teplé krajině plné vonících lesů a proudícího vzduchu, větši
nou pod jasnou a tichou oblohou. Celé toto přírodní prostředí 
přispívá к proměně Kíši z flamendra v seriózního muže.

Ilpilog v Pohádce máje při časopiseckém vvdání (ve Světozoru 
1892) celý příběh šťastného zamilování v uvolňující přírodě vvstavil 
úsměšku. \ dovětku totiž potkáváme Helenku jako tlustou paničku 
na malém městě, kde se z Kíši stal úspěšný advokát.

Pro knižní vydání (1897) autor Pohádku máje přepracoval. Z po
lohy impresionistické sv új román převedl ve stylizaci secesní. Původ
ně v jedné charakteristice Helenky použil vypravěč přirovnání: .,\e 
tváři byla bílá jako len.”  Př i secesním přestylizování ono přirovnání 
nahradil stupňovaným nadsazováním, jež bílé děvče z hájovny před
stavuje až jako bytost nezemskoii: „\e tváří bvla bílá až světlá, jako 
by se v mléce koupala, živila rosou, ba zdálo se. že i krev měla svět
lejší než lidé jin í." Celý román navíc téměř zbavil ironického přízvu
ku. \ novém epilogu Helenka, mezitím žena maloměstského advo
káta. neztratila nic ze své dívčí křehkosti, zůstala „princeznou".

Mezi počáteční a přepracovanou Pohádkou máje vyšel první vel
ký román V. Mrštíka o Praze, Saulu Lucia (1893). Po idylc román 
rozčarování. Jeho hrdina, moravský student J i ř í  Jordán, touží po 
Praze. Píseň Santa Lucia, tlumočící lásku Itala к Neapoli, ho pak 
jako refrén provází hlavním městem. Jordán je Prahou zprvu oča
rován. ale pak zdrcen. Jeho očima se jeví město jako královské, ale 
pak také jako město špinavé, mraveniště lidí. povozů, předmětů. 
Roztěkaností detailů připomínají poslední obrazy města techniku 
malířů pointilistů. J i ř í  Jordán za věčného shánění příležitostí к vý
dělku v Praze onemocněl tuberkulózou, trpí horečnatými stavv 
a na svou nemoc v chudém špitále umírá. Smrt osamělee. jehož ho-
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rečnatým výkřikům nikdo nenaslouchá a nikdo nerozumí, román 
rámcuje. Retrospektivní kompozice zbavuje román jakéhokoli dějo
vého napětí. Zato dovoluje plné soustředění к bloudění snílka, kte
rý tváří v tvář Praze prodělává ztrátu iluzí a vyčerpání životních sil.

Dlouho a s přestávkami vznikal další pražský román \. Mrštíka. 
nazvaný podle dvojice mladíku Z 'umři. Tito studenti z Moravy bydlí 
n krejčího Cyrila Havlíčka na Malé Straně. Zatímco starousedlíci 
z míst poblíž Karlova mostu žijí stereotypem, studentské mládí je ne
vázané. o všem pochybuje a všemu se dovede smát. Konfrontací ne
porovnatelného mínil spisovatel rozehrát vícerozměrný obraz Prahy. 
Exteriéry i interiéry města tentokrát stylizuje až expresionistieky.

Mrštík se od prahu dvacátého století odříkal individualismu, stal 
se naopak hlasatelem nadosobních hodnot a tradic. Postavy studen
tů v románě /um ři se 11111 psalv hůř než obstarožný klábosil Havlí
ček. Tento svůj třetí román nedokončil, ale šlo o torzo podivuhod
né. Dopsání (ujal se ho mladý ctitel V. Mrštíka. Elgart Sokol) 
Mrštíkův text poškodilo.
• i t i ; к v ř i  ií \

justl 1463; Janáčková 1467, 1989: Pytlík 1989.
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13.2 Růžena Svobodová (1868-1920)
Narodila so v Mikulovicíeh u Znojma, když zde otec byl správ

cem klášterního panství. Jako šestiletá se octla v Praze a rostla 
v premonstrátském klášteře na Strahově, kde otec získal velký slu
žební byt. S matkou zde prožívala náboženské obřady, úctu к svět
cům а к svátým: otec v ní zase probouzel zájem o literaturu. Otcova 
předčasná smrt, když Růženě, nejstarší z jeho čtyř dětí. bylo teprve 
dvanáct roků. proměnila celou situaci rodinv. Doma zavládla auto
ritativní matka, byt bvl z velké části pronajímán. Růžena vychodila 
Vyšší dívčí školu, navštěvovala na Smíchově klášterní penzionát 
Sacré coeur, aby se zdokonalila ve francouzštině. Stala se domácí 
učitelkou. V roce 1890 se provdala za básníka I . \ . Svobodu v na
ději. žc získá společenskou nezávislost. Měla svůj salon, kterv na
vštěvoval A. Sova, V. Mrštík, F. \. Krejčí, F. X. Salda, herečka
II. Kvapilová, z literárně činných žen R. Benešová a později 
i M. Puj manová a další). Sblížení se Saldou se rokem 1893 proměni
lo v milostný vztah. (Výbor z jejich korespondence spolu s J. Mour
kovou pořídil J. Louži] a J. Wagner s názvem Tíživá samotu. 1969.)

Spisy R. Svobodové vycházely v 21 svazcích v letech 1915-1924, 
autorka pro ně své texty pozměňovala.

Růžena St obodiini 
(/mille portrétu 

II. Hmingerové)



(,'i‘lou svou osobní a generační zkušeností byla Růžena Svobodo
vá vybavena к lomu, aby nad pravdu „vnější“  stavěla „vn itřn í“  
pravdu duše, aby se účastnila protirealistickélw linutí a s generací 
lei devadesátých hledala novou slobovost. V povídkách a v romá
nech o ženách stvořila osobitý typ subjektiv izované a Křižované 
prózy. Na rozdíl od mnoha „ženských“  spisovatelek mezi svými sou
časnicemi, které o ženské emancipaci beletristicky referovaly 
(B. Viková-Kunčtická ad.). Svobodová dala prahnoucí a mučící sc 
duši moderní ženy slohový výraz.

Je jí raná povídka Přetížen v klas portrétuji1 dívku, která o sobě 
prohlašuje, že je „nový zločin, na který ještě nenašli zákon“ . Probu
zený intelekt a duše totiž zbavily ženu pokory vůči m uži:.... ehtěli-
-li mě rníti poslušnou a šťastnou, osudu jejich odevzdanou.“  prohla
šuje Olga na účet svých rodičů, „m ěli mě nechat prostou. Tak pro
šlou. jakou byla snad moje babička." Olga odmítne všecky partie, 
které se j í  nabízejí. Posléze vstoupí do kláštera a při ošetřování na
kažlivě nemocných zemře. Yypravěčka v první osobě, s Olgou sym
patizující. znala dívku jen z letmých setkání - tehdy naslouchala je
jím monologům. \ pak už jen z kusých informací jiných osob 
zjišťuje důsledky zlomeného vzdoru a zmařené pokory.

Vedle próz o probuzené duši. která vede moderní ženu к osamění 
a zmarnění, psala Svobodová příběhy opačné. \ nich mladé ženy vy
cházejí vstříc všedním nabídkám a mužům, ale žít s nimi nemohou. 
\ cyklu pov ídek Pěšinkami srdce (1902) si jedno venkovské děvče do
káže osvojit rozhled a způsoby velké dámy, když to na ní žádal muž, 
právník zi* šlechtické rod in v. Ale vyčerpána svým úsilím umírá byvší 
venkovanka krátce po porodu prvního dítěte (O  krásné Marii). Svo
bodová zde nastavila krůtě ironické zrcadlo starším povídkám i no
vým idvláin o tom, jak krásná a čistá venkovanka dobude srdce bo
hatého muže z Prahy a pak svým přirozeným půvabem okouzluje 
celé jeho okolí (B. Němcová. Chyže pod horami: k. Světlá, Kanlůrči- 
ce: \. Mrštík. Pohádka máje). Podobně ironické parafráze tušíme 
i za dalšími příběhy z cyklu Pěšinkami srdce. Illuchavky  sledují vda- 
vekchtivou rozmazlenou slečnu, která v bezradné umínčnosti pod
stoupí sňatek se zanedbaným starým bohatcem. Sotva stačila po 
svatbě nahlédnout do dosavadního soukromí svého muže, umírá (co 
ji zabilo, čtenář Iuší z předchozího vypravování, ne již od ženy 
zchvácené poblouzněním a horečkou). Závěrečná povídka cy klu pro- 
blematizuje moderní ženě. znalé světa, jistotu domova.

Nejtrvalejší úspěch povídkářkv Svobodové zaznamenal cyklus 
Černi myslivci (1908). \ beskydských lesích se odehrává devět pří-
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bělili o vášni, která čarovnou mocí spoutává dívkv s tajemným čer
ným myslivcem. Vede je z domova na pokraj záhuby, avšak navzdo
ry všemu jim dává prožít štěstí.

Složitější než cesta povídkářkv byla romanopisceká dráha Svobo
dové. Román jako velká forma ji lákal - v tom sdílela generační sna
žení -. aby se v něm vyslovila o tom, jaký je svět a jaký by měl být. 
К  pramenům jejích románových skladeb patří symbolistická poezie 
a pohádka. Prvn í sc ozývá \ samomluvách postav a v hovo
rech; pohádkové rozv ržení zla a dobra vyznačuje postav v a jejich ko
lize. vedené к šťastným zakončením. \ Milenkách ( 1902) proti pyšné 
egoistce. vyzná vačce rozkoše a požitku, vystupuje její dcera. Dokáže 
pomáhat plachým dobrákům, jež matka deptala, najde si velkou lás
ku. ale odmítne žít ji na úkor druhého. Přepracováním pro druhé 
vydání vtiskla autorka Milenkám výrazně secesní ráz. Je jí kladná 
hrdinka tu osvědčuje vůli žít krásou v přesvědčení, že lak obohacuje 
svět, přijímá umění jako obdarování člověka a sbližování lidí. Vyso
ká míra stylizace vyvolala obdiv O. Březiny, ale také výhrady kritiky.

Nejvyšší ambice spojovala Svobodová s románem Zahrada irém- 
ská, ale ten nedokončila. \ mottech této románové pohádkv - uto
pie. psané na pozadí Tisíce и jedné noci - autorka cituje mimo jiné 
výrok Březinův: „Všechno velké, co potkalo zemi. bvlo napřed 
oznámeno snem." Jedna z ústředních postav Zahrady irémské. prin
cezna Isida. se provdá za bohatého kupce s kořalkou, aby finančně 
zachránila svou rodinu. Po četném zdráhání se podrobí manželství. 
Jedinému synovi odmalička vštěpuje předsevzetí majetek dál nehro- 
niadit, ale rozumně rozdávat. Jako ovdovělá potká svou jedinou lás
ku z mládí: spolu hodlají ustavit ..nové město o tisíci zlatých slou
pech. nového člověka vyzařujícího všechno světlo a všechnu sílu".

V románech Svobodové se často deklaruje prahnutí po velkory
sém lidství a lidském srozumění, po životě v umění. Postavy o něm 
promlouvají v prostorech, jež svědčí o hmotném hlahohvtu a o zaži
té kultuře. Dějového je v dvou- a vícedílnýeh románech poskrovnu, 
pozornost se orientuje na symbolicky pojaté prostory, v nichž deba
tují. protestují, živoří a sní postavy.

Sotvakterý typ lyrizované prózy z předělu století vyvolal tolik ob
divu - a sotvaklerému se dostalo tak jízlivých parodií jako tornu, 
který až do vlastního vyčerpání a za cenu nedokončení velkých 
kompozic rozv íjela R. Svobodová.

L IT  К 15 A T I li \
Schwarzová 1940: Mourkova 1975.



13.3 Josef Karel Š le jlia r (  1И64-1914)
Studoval na pražské technice chemii, lni úředníkem v cukrovaru, 

pak hospodařil na vlastním statku. Tehdy - nedlouho potom, co se 
sblížili při manifestu České moderny - napsal Macharovi: ..Mám duši 
zvvklou na tragiku podzimní hluboké oraniny, sluch třesoucí se zahu
čením těžce otciující se krávy. Nejsem planý literární entuziast, niter
ný. lenošivý. umělecký gurmand; čtu a píšu tuze málo (více kopám)..."
0  pět let později, když se dokonával rozvrat jeho nepovedeného man
želství a poztráceného majetku, se zase Macharovi svěřoval, že žije 
„mezi pravými nestvůrami a surovci (ejhle bodrý lid našich llálkíi a ji
ných vesnických selankářti).“  Odhodlával sc žít ve městě, že poskytuje 
anonymitu. Me sotva svůj statek prodal, připadal si „jako vyrvaný 
strom z rodné púdv. opět bez cíle, rovnováhy, na scestí života“ .

Jakés takés rovnováhy se dopracoval jako středoškolský učitel češ
tiny a matematiky (napřed v Hradci Králové, potom v Praze). Ale 
stejně si prával žít ve vlastní chalupě a „pak na své peci zemřít“ .

Literární práci chápal od počátku jako protest proti zlu. \ i n il to
tiž moderní civilizaci, že vede к ..navyknutí tomu všestrannému 
zlu", takže lidé přestávají vnímat násilí silných nad slabými, moei- 
chtivých nad plachými. Proto mu bvla cizí nezaujatost a nestran
nost uměleckého realismu. Naopak v zájmu souzení zla uplatňoval

Josef k a rr! Šlejliar 
(fotografie z konve 
41). lei 14. století)
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subjektivní hodnocení (blízká mu byla techniku vypravování v prv
ní osobě), nadsázku a podobenství. Podpis pod prohlášením České 
moderny z roku 1895 pro něho nebyl vnějším gestern: zásady tam 
hlásané realizoval do krajnosti.

Slejharovy sehrané spisy vyšly v 5 svazcích až péčí V. Grunda 
(1929-1931).

Zásadní obrat do vesnické povídky vnesla už Slejharova raná 
próza Kuře mel<tiicliolili ( 188')). Osiřelé dítě ze zámožné selské rodi
ny chřadne, když je po matčině smrti obklopí bezcitné služebnictvo 
a zlá macecha. Se steskem po matce, s nadějí na v\koupení dítě 
\ zastrčeném koutě kůlny umírá. Podobně jako odstrčený sirotek 
hyne zmrzačené kuře (nadané lidským uvažováním a cítěním). Tak
to se lidská agresivita u Slejhara vybíjí na všem živém, co není s to 
se bránit. Na obdobné paralele ubitých lidí a ničených zvířat či 
stromu se zakládají povídkv z cyklu Dojmy z přím ily n společnosti 
(1894). \ nich se rozhořčený a smutný vypravěč přiznává к tomu. 
že jeho duše je „ponurá a zdrcená“ .

\ pamfletistu a soudce se vypravěč proměňuje v pozdních Slejba
rových románech. \ nich se kupříkladu věkovitá lípa, chápaná před
tím v 19. století jako svmbol češství a slovanství a jako oehránkvně li
dové pospolitosti (v Jiráskových I  Pohlavcích a v Lucerně, v cyklu 
básní S. Čecha le  stínu lípy aj.), stává svědkem konfliktu mezi novo
tářským radikálem a mezi starým ctitelem tradic. Rozložitý strom 
rostoucí na rozhraní dvou selských usedlostí se po nástupu nového, 
bezohledného hospodáře na jednom ze statků stane symbolem zou
falství a protestů. Napřed se na lípě oběsí starý čeledín, kterého no
vý majitel statku propustil z práce. Pak pod ní v bouři umírá starý 
soused, zdrcený počínáním hospodáře odnaproti, a lípa sc skácí, že 
nechce dál žít. kde po desetiletí rostla a šuměla (Lípa. 1908). \ni dů
věra v Boha. jíž vynikají Slejharovy kladné postavy, neumenšuje je
jich bezmoc. Pokora je naopak činí snadnější kořistí, jen jejich duše 
se vidinou vykupitelské lásky vzdaluje od strastí.

lronizaec symbolů, literárních a uměleckých žánrů a témat začí
ná již názvy Šlejharovýcli próz. Tak l kolébá vlita se netýká dítěte a je
ho konejšení. Je  o staré služce, kterou páni i její příbuzní vyženou, 
když těžce onemocní. К umírající na dlažbě opakovaně - jako ukolé
bavka - zaznívá hrubá řeč sestrv, která propíjí služčinv peníze. Za li
ší (1898) je název povídkového souboru, v němž utěšeného není zho
la nic. Jedna z povídek je o zoufalé stávce dělníků v horách proti 
fuhrikuntůni u o jednom zoufalci z nich (Jum r se vrátil), jiná v pří
zračných scénách pranýřuje vášeň vlastnil a bohatnout (Lakomec).



Obálka kurlи lilu ručku 
lu- Imise Zátiší 

Josefu kurlu Slejburu

Vypjatě subjektivním hodnocením vypravěče, mystickými vizemi 
postav a mýtizací zla se Slejhar přibližuje expresionismu. \ něm sc 
pranýřovala deformující moc civilizace, strojil a bohatců, vyjadřoval 
se úděs lidské duše jim vystavené, loto slohové zaměření (umocnila 
je zkušenost první světové válkv, její předzvěsti a dozvuky) se u Slcj- 
liara zvlášť výrazně uplatnilo v povídkové knize Maloměstská idyla 
(1911). I v daném případě jsou příslib) názvu ironizovány. Namísto 
idyl tu čteme grotesky a horory o lidech, kteří se stali obětí své pro
stoty anebo bludných představ \ Štědrovečerním nadělení se chudý 
Slovák, skromně žijící \ Čechách, těší na Vánoce domů a na to. jak 
své nejbližší obdaruje z těžce uspořených penčz. Při prvním vykro
čení na cestu je však \ hospodě okraden, a tak blažené setkání doma 
může prožívat jen ve své pokorné duši. \ povídce Kyvadlo věčnosti je 
muž z malého města přitahován věžními hodinami. Vžije sc do 
představy, že jde o kyvadlo věčnosti: ve snaze přiblížit se mu vystou
pí na střechu radnice, zřítí se a hyne s představou, že je věčnosti na 
dosah. Kyvadlo věžních hodin se mezitím bez proměny kývá.

Slcjharova Maloměstská idyla ruší i zbytky duvěrv v maloměsto 
jako jistou - třeba problematickou - pospolitost. Po Povídkách 
malostranských znamenají nejvážnější výsměch domnělé idyličnosti 
a sousedskému srozumění. \ poměru к maloměstu předznamená
vají útočnost Poláčkovu.
U  TI! |{ ATI R \
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OD POČÁTKU  STOLETÍ  
DO ROKU 1945  

(1. P O L O V I N A  
20. STOLETÍ )



OD P O Č Á T K U  S T OL E T Í  
PO S V Ě T O V O U  V Á L K U



1 . K A P IT O L A : 

Počátek století

I. N O V Ý  V К  К

1.1. České země na předělu staletí
Přelomem, který odlišuje moderní českou literaturu dvacátého 

sloletí od dobv starší, není rok 1900. ale již předchozí desetiletí. 
Tehdy vstupuje na kulturní scénu nová generace, která srovnává 
krok s Fvropou: léty devadesátými se datuje počátek moderní české 
poezie, kritiky, posléze i dramatu a prózy. České literární dění nyní 
dosahuje úrovně vyspělých literatur - a to už nejen výjimečně 
vrcholnými díly autorů, jako bvli v 19. sloletí Mácha. Němcová 
a Neruda, ale v širším měřítku.

Poslední desetiletí devatenáctého věku se tak stává křižovatkou. 
Jednak se tu dovršují snahy započaté obrozením, jednak se česká lite
ratura vymaňuje z povinné služby národu, stává se světem pro selíc.

Na předělu staletí dochází u nás. podobně jako v celé Fvropě, 
к velkým proměnám života i vědomí lidí. Například nové vy moženos
ti techniky - rozvoj železnic, elektrické osvětlení, proměny repro
dukční techniky, telefon - vytvářejí nepoměrně větší možnosti cesto
vání, výměny informací, formují nová měřítka prostoru a času. S tím 
souvisejí převratné změny, к nimž dochází ve fyzice (Planckova kvan
tová teorie, Finsteinova teorie relativity), v psychologii (Proudová psy
choanalýza) i ve filozofii (Bergsonovo pojetí času, Ilusserlova feno
menologie). I.idé se vzdalují přírodě, žijí stále méně ve světě osobní 
zkušenosti a stále více ve světě umělých systémů. Tradiční hodnoty, 
jak je ztělesňovali sedláci, řemeslníci, kněží i šlechta, sc* rozkládají. 
Ustupuje vliv církve, prosazuje se racionalismus, liberalismus a indi
vidualismus. Kolem roku 1900 se však sebejistota člověka 19. sloletí, 
pána přírody i techniky, také povážlivě narušuje. Liberální myšlení 
J1' napadáno z různých stran - radikálními socialisty (sociální demo 
Kraté. anarchisté), stoupenci Masaryka (Masarykovi vadil nedostatek 
nadosobního mravního imperativu) i obnoveným konzervatismem 
(oživení tradicionalistou a mystiky у okruhu Josefa Floriana).
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V zemích Koruny české, které tvořily asi desetinu území celé mo
narchie. bvl\ soustředěny tři čtvrtiny jejího veškerého průmyslu. 
Ceši jsou na vzestupu a získávají sebevědomí, žádají rovnocenné po
stavení českých zemí s Rakouskem a l berskem a rovnoprávné po
stavení češtiny s němčinou. Následuje požadavek politické svébyt
nosti. Němci (jichž v roce 1000 ži ji- \ Cechách 37%. na Moravě 28% 
a \ rakouském Slezsku 40%) české požadavky odmítají, neboť se cí
lí ohroženi \ územích, kde mají většinu; usilují o zřízení samostat
né provinci»'. l ’o ostrých potyčkách v parlamentu a krvavých poulič
ních bojích o jazykové zákony, jež se odehrály na konci století, už 
česko-nčmeeké dorozumění \ širším měřítku není možné. Ceši 
i Němci v českých zemích - obojí se cítí \ ídní poškozováni - budu
j í na sobě nezávislá společenství. Vypjatý národnostní konflikt 
přitom paradoxně podněcuje rozvoj školství, vědy, divadelnictví, ča
sopisů a nakladatelství, osvětových spolků, tělesné kultury, hospo
dářského a uměleckého života - horlivá snaha „vyrovnal se" totiž 
aktivizuje obě strany.

Mnohem hůře než Cechům se vede Slovákům v uherské části 
monarchie. Poté, co maďarský ministr vnitra oficiálně prohlásil, že 
slovenský národ neexistuje, bvl\ zrušeny svépomocné slovenské 
organizace a zabaven jejich majetek. Na slovenském území není 
jediné slovenské divadlo (proli čtyřiceti profesionálním souborům 
v Cechách a na Moravě), neexistuje ani veřejná slovenská střední 
škola. Slovenský národ tak - půlstoletí poté, co štúrovci zavedli 
vlastní spisovný jazyk - vstupuje do nového věku \ kritické situaci. 
Madarizace vyvolávala protesly české veřejnosti. Proti perzekuci 
často vystupoval učitel a publicista Karel Kálal, který pro sloven
skou věc získával zahraniční osobnosti, např. norského spisovatele 
a nositele Nobelovy ceny R. Björnsona. Ten napsal: ..Vladaři jsou
I... 1 nejhorlivější tam. kde se jedná o humanitu a právní vědomí. 
I sebe však doma utlačují Iři miliony Slováků. Zakazují jim mluvit 
řečí jejich duší. pošklebují se jejich lásce к odkazu vlastních histo
rických tradic, zavírají jejich muzea, konfiskují jim prostředky..." 
Björnsonovo vystoupení vzbudilo ve světě značný ohlas.

Mladší slovenská inteligence spatřuje naději v intenzivnějších 
stycích s českou kulturou i politikou (např. realistický prozaik Ku- 
kučín a symbolistní básník Krásko studovali v Praze; skupina ko
lem časopisů Ilias a Prúdy se orientovala na Masaryka, Vlachara 
a Bezruce).

Česká národní společnost naopak s koncem století roste kultur
ně, hospodářsky i politicky. Formuje se vrstva bohatých českých



podnikatelů, objevují .se dokonce mecenáši (proslul Josef Hlávka), 
po západoevropském vzoru vznikají umělecké salonv (salon Zdenky 
Braunerové, salon Růžcnv Svobodové) a společenské kluby. N roce 
1890 je /.uložena Česká akademie věd a umění. Na přelomu století 
Senové orchestru Národního divadla zakládají ..ku povznesení hu
debního uměni \ Praze" Českou filharmonii. Je jí první koncert di
riguji' \ntonín Dvořák. \ Praze také vystavují svá díla francouzský 
sochař \ugiiste Hodin (1902) a norský malíř Fdvard Munch (1905), 
dva z nejvýznamnějších současných výtvarných umělců. Je  dokon
čen monumentální Ottův slovník naučný (1908. doplňky 1909). 
který v osmadvaceti svazcích shrnul soudobé poznání zejména 
v humanitních oborech.

Rozšiřuje se spektrum časopisů. Již  v půli devadesátých let zahá
jily činnost náročné revue, nejprve literární Moderní revue a poté 
výtvarné Volné směry. Oblibu si udržují poučné časopisy jako Květy 
a rodinné obrázkové týdeníky (Zlatá Praha). К  zavedeným českým 
nakladatelům Ottovi a Vilímkovi přistupují mladší - Ja n  Laiehter. 
blízký Masarykovi a realistickému směru (revue Nová doba), Franti
šek Topič, těsně před válkou František Borový.

\e veřejném životě se uplatňují první žáci samostatné české uni
verzity, vychovaní filozofem a sociologem Masarykem, jazykovědcem 
Gebauerem, historikem Collent, estetikem Hostinským, národohos
podáři Bráfein a kaizlcm. Byli to právě Gebauer, Goll. Masaryk. 
Hostinský a další, kdo v bojích o Rukopisy prosazovali nezávislost 
věcného vědeckého poznání proti vlasteneckému autoritářství staro 
Čechů i mladočechů. Na přelomu století vzbudil Masaryk pozornost 
znovu, když neohroženě a osamoceně vystoupil v případu Leopolda 
llilsnera. Žida obviněného z rituální vraždy. Učinil tak navzdory 
štvaní všeho českého „národního" tisku i politických stran - s čest
nou výjimkou sociálních demokratů a realistického Času -, které vy
volalo nevídanou vlnu antisemitismu. (Masaryk dosáhl revize llils- 
nerova procesu, ale ten, ač zřejmě zcela nevinný, bvl opět odsouzen 
a teprve 1918 císařem Karlem omilostněn.)

Působení T. C. Masaryka na univerzitě zaznamenal ve vzpomín
ce F. X. Salda. Salda píše. že při přednáškách nevystupoval Masaryk 
jako ostatní profesoři:

Jak jiný bvl Masaryk! Přišel pružným krokem jako šohaj, podivně 
uzavřený do sobe. Ožil až na katedře před svými lejstry. A ve všem si 
vede tak nedivadelně (...). Nesouhlasil jsem s tím nebo oním. ale 
vždyekv zůstalo něco, co mělo hodnotu životního podnětu, co nutilo
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myslit, co ukazovalo cestu: <•<> tě přimělo, aby sis položil správně 
problém. \ pak to, co zní jako osobitý nezapomenutelný hudební 
motiv: osobnost uzavřená v sebe jako umělecké dílo...
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Proměnami procházel politický život. Namísto představ itelů star
ších politických stran. tj. staročeehů a mladočechů, se formují od
lišné osobnosti a politické typ v. Je  to jednak typ realisty, vyznačují
cí se po vzoru Masaryka kritičností a střízlivou věcností (z literátů 
se к realistům hlásili zejména Jan  Herben a J. S. Machar), jednak 
typ radikála, romanticky bouřliváckého. К  radikálům možno zařa
dil l/.v. státoprávníky. kteří měli v programu českou politickou sa
mostatnost (náležel к nim Viktor Dvk). ale také vyznavače anarchis
mu. hnutí, jež počátkem století přitahovalo mnoho mladých 
literátů (S. K. Neumann. Fráňa Šrámek. J i ř í  Malien. Karel Toman, 
František Gellner).

„Jednota národa“ , jak byla hlásána dříve a jak ji proklamovali li
berálně buržoazní mladočoši. se ukazovala stále zřetelněji jako ilu
ze. Rozhodující vrstvou české společnosti zůstávaly měšťanstvo 
a středostavovská inteligence, ale postupné reformv volebního prá
va způsobily, že rostla váha „čtvrtého stavu", tj. dělnictva, a spolu 
s tím především sociální demokracie. (Hned po zavedení všeobecné
ho volebního práva v roce 1907 získali sociální demokraté nejvíce 
hlasů.) Přitom se od mladočechu odštěpovaly nové strany, které 
vedly к rozrůznění politického života. Zformovala sc strana realistů 
a poté hnulí pokrokové a státoprávní (vzniklo především z Omladi
ny, radikálního spolku studentů a dělníků, její členové byli odsou
zeni ve velkém procesu 1891). Dále byla založena konzervativní 
strana agrární, zastupující venkov, katolicky orientovaná strana 
křestanskosoeiální (pozdější lidovci) a také Klofáčova strana národ
ně sociální. Tylo strany si budovaly vlastní tisk. \ Praze vedle tra
dičních mladočeskýeh Národních listu (v redakci z literátů působili 
prozaikové J. Holeček, I. llerrmann а К. M. Čapek Chod) vycházely 
realistický Herbenův Cas (zde publikovali Masaryk, J. S. Machar, 
kritik Jindřich Vodák, v příloze Besedy Času se objevily poprvé 
Bezručovy básně) i sociálnědemokratické Právo lidu (v redakci pů
sobili mj. mnohostranný literát \ntonín Macek a kritik F. V. Krej
čí). Na počátku století sc objevily další deníky, zejména agrární 
Venkov (mezi spolupracovníky patřil dramatik Jaroslav Ililbert) 
a národněsociální České slovo. \ Brně to byla sociálnědemokratic
ká Rovnost, ve \ íd ni opět sociálnědemokratické Dělnické list v (kde 
působil též Ivan Olbraeht). 1 znání si postupem času vydobyly



brněnské I.úlové noviny, jejich/ zakladatelem byl liberální politik 
a právník \dolf Stránský. Šéfredaktoru ..Lidovek" Arnoštu Heinri
chovi se podařilo získávat kvalitní redaktory - ze spisovatelů 
F. (»ellnera. R. Těsnohlídka. J.  Mahena - a spolupracovníky 
(S. 1ч. Neumann. \ . Dvk, skladatel L. Janáček).

V souvislosti s rozmachem casopiseetví a novinářství vznikal 
i nový typ českého žurnalisty. Nadšené i dojemné vlastenecké fráze 
zůstávaly vyhrazeny starší generaci a druhořadým publicistům. 
Přední žurnalisté z mladší generace dávali přednost věcnosti, sati- 
ričnosti i kritické adresnosti. Po smrti Jana Nerudy se stal výraz
ným fejetonistou J. S. Maehar, od počátku století na oba navazoval 
Karel Horký. Rvi nazván ,.rytířem ulice'“ - scenerií jeho črt, fejeto
nů a básní bývalv předměstské tančírnv. kavárny, venkovské hospo
dy. sportovní zápasy, města západní Fvropv i Spojených států (znal 
je z pěších toulek a dlouholetých pobytů). Horký se obracel к řado
vému občanu, vyjadřoval smysl pro sociální spravedlnost i lidskost, 
odporoval vytrvale o. k. byrokracii i církvi.

1.1 T EU  \ T l li \
Pokorný in Dějinv zorní koruny české ( I l 1— 1.4.4): Kořalka 1946 (161-337); 

Křen 1990 (280-377): Novák ’ 1936-1939/1995 (826-876); Scilrt 1996 
(10-1-137): Scliamscliiila 1096 (212-277. 337-3-17): Spisov. přelomu I9./20. 
stol. I()72 (60-61): (lornej iu Studie o liter, nu přelomu stol. 1991 (4-10); 
l rlian 1982 (156-571): Viček I98<>.

1.2. Spor o smysl českých dějin
l zlovým bodem, у němž se splétaly dobové otázky kulturní, his

torické a politické, se stal spor o smysl českých dějin. Stával se z ně
ho zároveň střet o další národní orientaci. Diskusi zahájil Masaryk 
knihami (Irská otázka (1 8 % ). Jim  Ilus  (1 8 % ). Karrt Havlíček  
(1 8 % ) a dalšími spisy, v nichž rozvíjel své pojetí řcšstVí. Rylo nové 
v tom, že odmítalo historismus a usilovalo jej nahradit soustavnou 
pozitivní prací. Spojujícím článkem českých dějin Masarykovi -tej
ně jako Palackému byla humanita, která se odvíjela od Husových 
myšlenek к (ihelčickému a českobratrství a znovu se objevila v ideá
lech obrození. Tato humanita měla podle Masaryka náboženský 
obsah (sám vyznával protestantismus), byla nenásilná (revolucio- 
nářství je mu šosáetvím naruby), demokratická a činorodá. Od pře
lomu století, zhruba od vzniku díla Id rá ty  humanitní. 1901, pak 
Masaryk ustupuje poněkud od náboženského pojetí humanity - je
ho koncepce jc bližší moderní humanitní demokracii.
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Jiné  stanovisko předkládal Jaroslav Coll. velký český historik, 
překladatel i příležitostný básník, který spolu s Masarykem vedl 
kampaň proti Rukopisům. Goll považoval hledání náboženské hu
manity a „plánů Prozřetelnosti" v českých dějinách za nevědeckou 
konstrukci. Odporuje totiž historickým faktům, kriticky prověře
ným údajům v pramenech. Sám se s Masarykem přímo nestřeli, 
učinili tak jeho žáci. hlavně nejvýznamnější z nich. Josef Pekař, 
l en vyložil české dějiny jako součást vývoje západní Fvropv. jejího 
převažujícího vlivu a vzorů. Ilus bvl podle něho středověký mysli
lo!. jenž s moderním humanismem nesouvisí: husité by. jak píše. 
Masaryka za jeho názory upálili. Obrození podle Pekaře nevyrůsta
lo z českobratrských idejí, ale z barokního vlastenectví a osvícen
ství. Spojujícím prvkem českých dějin je mu mnohem spíše myšlen
ka národní než náboženská.

Pekař varoval před výkladem minulosti z hlediska úhrnného 
smyslu, upozorňoval na to, že historické jevy mají svou faktickou je
dinečnost. TGM a jeho stoupenci naopak nahlíželi na dějinné jevy 
ze stanoviska etických ideálů a velkorysého Masarykova pojetí čes
ké politiky. Spor - a v lom bvl jeho hlavní přínos - upozornil na 
pluralitu přístupů к minulosti. Diskuse o smyslu českých dějin,
0 významu protestantské i katolické tradice - která pokračovala
1 po první válce -. vedla mimo jiné к tomu. že byla důkladněji zvá
žena pobělohorská epocha. Bylo doceněno české kulturní baroko, 
dosud jednostranně považované za dobu úpadku. Souvisí lo 
i s vlnou obnovené náboženské vírv (např. ve Francii Léon В  lov. 
Paul Claudel) a s úsilím o bezprostřední, intuitivní vnímání života 
(Henri Bergson), které kolem roku 1910 zasáhly Lvropu.

I.ITKK \Tl К \
( Vrny I9()2c (485-545): kutnar-Marek 1997 (1*11-490): Spor o smysl čes

kých dějin 1995; Cornej in Studie o liter. na přelomu stol. 1991 (16-20): lirban 
1982(4.47-446).

1..Ч. Literárn í žirot. Kulturní orientace, překladatelstrí
\ české literatuře počátku století sc prohlubovala orientace na 

Francii. Rusko i severní Lvropu, ledv směřování patrné už koncem 
století předchozího. V prvním desetiletí působily s neztenčenou si
lou mravní otázky, jak je kladla ruská literatura, zvláště Dostojev- 
skij a Tolstoj. Z mladších autorů měl ohlas Čechov svým uměním 
náznaku a prolínáním komické banality s tragickou beznaději jak 
v prózách, lak hlavně v dramatech. Stejně zaujal Gorkij tématem ži-



vota ..na dně'1 (draina \<i dně uvedeno \ l’raze 1903. o rok dříve vy
šiv „bosácké“  prózy), ale i nábožensky myslitel a básník Solovjov.
V knižnici Ottova Ruská knihovna vyšlu \ letech 1880-19.40 cel
kem 115 svazků. Modernější překlady přinášela od roku 1909 Mi- 
naříkova Knihovna slovanských autorů.

I rčující zůstával nadále vliy Francouzů - linii českého realismu 
a naturalismu ovlivnila věcnost Flaubertova. úsečná drsnost Mau- 
passantova. naturalistická ..nemravnost"4 /olova; dekadcnti uctívali 
ironického Hiiysmansc (stejně jako anglického estéta VYilda a pol
ského modernistu Przy byszewskébo). Na celou moderní českou 
poezii od konce 19. sloletí působilo dílo Baudclairovo. Yerlainovo, 
Rimbaudovo a dalších ..poètes maudits", prokletých básníků. Byli 
často překládáni, ale dokonalého přetlumočení se jim dostalo až 
v Čapkově Francouzské poezii nové doby. vzniklé za první válkv.

Vedle literatury ruské a francouzské představovali třetí a vlastně 
nový zdroj inspirace Seveřané. l ’o dřívějších pokusech o uvedení Ib
sena na Národním divadle to byl až y novém století Kvapil, kdo zde 
prosadil dramata tohoto norského realisty a symbolisty, analytika 
moderního individualismu. V poněkud menší míře působila díla 
Švéda Strindberga. soustředěná к intimním a eroticko-sexuálníin 
problémům, a novoromantické romány jeho krajanky Lagerlolové. 
I dálostí pro generaci Tomana, Šrámka a Olbraehta se stah prózy 
Knuta llamsiina, odhalující neracionální. pudové rvsy v člověku 
(Von. česky 1890. lihn i, česky 1902).

/.a samozřejmou byla považována znalost autorů německých, ra
kouských a zvlášť německy psané literatury у Cechách a na Moravě 
(viz Německá literatura v Cechách a na Moravě, s. 533). Významný 
vliv na duchovní život si podržoval Nietzsche. Nepůsobil už jen aris
tokratickým odporem к prostřednosti a průměru, ale také svou 
„filozofií života" přesahující abstraktní rozumování, tvořivou odva
hou a radostným pozemšťanstvím. Rilkova duchovní poezie byla 
dosud málo známa (její sláva nastala až ve 30. a 10. letech). Bás
nické buřiče a tuláky, zvlášť Tomana, více přitahovala živelná ero
tická lyrika předchůdce expresionismu Richarda Dehmela. Divadla 
s oblibou uváděla dramatická díla Ilauptinannova, sahající od na
turalismu к novoromantismu.

Překladatelská škola lumírovská, která seznámila českou veřejnost 
s veledílv evropské poezie, vvkonala velikou práci. Vutoři generace 
České moderny jí však vytýkali formalismus - dokonalost a lesk fo
rem v těchto překladech často převážily nad vnitřním pochopením.

453
Р0СЛ1ГК
s t o in i



454
ČESKA 

LITERATURA 
OD POCAIKU 

5IOIETI 
DO ROKil J945

Modernisté požadovali i zde respekt к individualitě, nitru, к osobi
tým znakům stvlu originálu. Jestliže Vrchlický v Poeově Havranu 
překládal proslulý refrén jako ,.nikd\ víc i", bvl kritizován, že tím ne
vzbuzuje stejné pocity jako ono temné „nevermore'1 originálu, napo
dobující krákání havrana, jenž věští smrt a marnost. Ovšem nový pře
klad Dostála-Lutinova došel к opačnému extrému, když v češtině 
zachovával anglický refrén ..nevermore". (I spěšnější bvlv až |>okusv 
pozdější, např. Bablerův ..marný blud" a Nezvalovo „víckrát ne“ .)

Překladatelé, kteří vystupovali od počátku 20. století, jako např. 
Hanuš Jelínek, později Otokar Fischer a další, odmítali jak formál
ní věrnost u lumíroveň, tak „kongenialitu". tedv duševní souznění 
s originálem, u dekadentů a svmbolistň. V ycházeli z přesvědčení, že 
různé formální prostředky, třeba veršová schémata, mívají v rozlič
ných jazycích odlišnou funkci. V ilém Matbcsius. anglista a jeden ze 
zakladatelů pražské strukturální jazykovědy, v roce 1913 napsal: 
..Dokonalému překladu říkává se přebásnění. |...| vlastní podstata 
přebásnění je úsilí o vzbuzení uměleckého účinu i třeba jinými lite
rárními prostředky, než jakých bylo užito v originálu. |...| Hrdá po
známka .Přeloženo rozměrem originálu" měla by vlastně každého 
čtenáře naladili skepticky." - Nové překladatelské generaci šlo
o nalezení tzv. jazykového klíče v českém kontextu - o hledání ta
kových výrazů, jež působí v češtině obdobně jako originál, a mohou 
se proto dočkat živé odezvy.

Obálku Klťisinrv hry 
Penthesilea, přeložené 
Otakarem 1'ischerem 

(1412) 
(pra/, úprava 

I . II. Rrunner)

H E IN R IC H  VON K L E I S T

PENTHESILEA
T R A G ED IE  
P Ř E L O Ž IL  

O TO KA R  F ISC H ER

KN IH O VN Y

KYTICE
SV A Z EK  D RU H Ý 

N A  К R A L .V IN O H R A D E C H  
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Na počátku desátých let vydává Otokar Fischer své první výrazné 
překlady, kloisla a Nictzsehcho. O něco později začíná práce na vel
kém souboru z francouzské poezie, na níž sc podílejí mimo jiné Ha
nuš Jelínek. \ iktor IK k  a Karel Čapek (tlapek a Jelínek vydali své pře- 
kladv později zvlášť. Dvkovy vyšly až posmrtně), /de jsou již patrné 
znaky nového přístupu к překládání: posun ke sdělnosti, к přirozenos
ti a mluvnosti jazyka, sklon к větší neotřelosti, barvitosti. Po roce 1918 
se tento směr označuje jako „Fischerova překladatelská škola“ ; řadí se 
к ní např. rusisla Bohumil Matbesius. který se proslavil i parafrázemi 
staré čínské lyriky (působily ve .40. letech např. na Hrubína). Jindřich 
Hořejší, který wnikl přetlumočením argotu pařížské ulice v básních 
Jcliana Bictuse. romanista Jaroslav Zaorálek, dvojjazyčný Pavel Fis- 
ner, působící jako germanista a bohemísta, a další.

1.ПТ.П VTl R \
Hnriánek in Dějinv liter. I 1445 (18-14); Lev v 1446/1 (186-2.41): Novák 

1436-14.44/1445 (841-840).

2. P O E Z II’,
2.1. Poezie no počátku století

V prvních letech nového století se uzavírá život i dílo velkých bás
níku lumírovských a ruehovských: Ju lius Zeyer zemřel 1901, Svato
pluk (lech 1008: Jaroslav Vrchlický a Josef Václav Sládek, trýzněni 
dlouholetou nemocí, umírají oba v roce 1012. Zvláště dechová 
а V rchlického smrt seslaly příležitostí к národním manifestacím.

V tom čase už vychladlo napětí bojů mezi „starým i" a „mladý
mi“  z devadesátých let. dasopis Moderní revue v roce 1002 konsta
tuji*: „Břitkost prvotního zápasu se otupila, nadešla doba smírů 
a dohod.“  Básníci generace deské moderny vytvořili na počátku 
století vrcholná díla. 1901 vychází Macharova Golgata, v téinže ro
ce Březinovy Ruce a po dvou letech jeho eseje llud liii pramenu. So- 
vovi na přelomu století vychází první vydání sbírky Ještě jednou sc 
vrátíme (1900). kde je obsaženo i V do! i  \<>vélw Královnin', později 
Sova publikuje hořkou milostnou poezii Lyrika lásl,y a života 
(1907). Tím  se vlastně uzavírá bouřlivé období zápasů a hledání 
těchto básníků. Březina se odmlčel ve svém jaromčřickém zátiší 
a ukládal myšlenky stále více do dopisů a hovorů s návštěvníky. So- 
vovo dílo se přiklánělo к harmonii a tradičnějším hodnotám. Ma
char se soustředil к obsáhlému cyklu epiky Svědomím věku. ovšem 
hodnota jeho díla zvolna klesala.
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Proměňovalo se i vidění autorů dekadentního křídla moderny. 
Ivstetismus, vvzývavý aristokralisuius a odpor ke konvencím, jak je 
představovala Moderní revue, umění, které vzniká „nedbajíc blbého 
pokřiku mozkové luzy |...|, nedajío se poulati ke galcjíni užitečnosti, 
účelnosti a zdraví |...|, nedajíe se přibíjeli 11a kříž lidových a nacio
nál nich a politických a jiných kterýchkoli všivých požadavku a po
třeb'4 ( Vrnošt Procházka), přitahovalo na přelomu století i nejmladší 
generaci - básníky S. K. Neumanna. Jana Opolského, \ iktora Dvka 
a Karla Tomana, csejisty Miloše Martena a Arthura Breiského. Nej
výraznější mladí básníci - Toman, Šrámek. Malien, Gellncr a Neu
mann - se ovšem s tímto programem po krátké době rozešli a smě
řovali jinam. Symbolistně dekadentní poetika poznamenala jen 
jejich zaěátkv. Zbavovali se složitých abstrakcí, stylizací a ku li 11 vyso
kého umění a líh li к přímému pojmenování, věcnosti, písňovosti.

Ostatně také poetika autorů, kteří zůstali věrni Moderní revui, se 
v průběhu prvního desetiletí měnila. Nejčaslěji se přikláněla к  este
tice klasických či tradičních ideálů (Karáskovy antické motivy, Mar- 
tenův novoklasicismus. později 11 obou přimknutí ke katolicismu).

U T E R  Vi l li \
Kuriánek 1968b (7—35. 51—82): (.ervenka 1966: Moderní revue 1995.

2.2. Bezručovy Slezské písně
Na počátku roku 1890 došlo do pražské redakce Času pět básní 

podopsanýeh pseudonymem Petr Bezrnč. Redaktora llerhena texty 
zaujaly a neznámého autora požádal o další spolupráci. \ únoru vy
šly v Besedách Času první Iři básně - dvě z nich. Den Palackého 
a Škaredý zjev, cenzura ihned zabavila pro urážku majetných stavů 
a člena císařského rodu. Jako odpověď na to poslal autor další bás
ně: Setkání. Michálkovice, Kdo na moje místo. \ psal, že má připra
veny ještě jiné: IIrab\ň, l.ronidas, Hernanl Žár. M aryčka Magtlóno- 
va. Během jediného roku lak došlo do Času na padesát textů, jádro 
pozdější sbírky (poprvé jako Slezské číslo, 1903, pod názvem Slez
ské písně rozšířeno l()0()).

Vystoupení Petra Bezruce se vymykalo z literárních zvyklostí. 
Drsná ůtočnosl veršů, překonávající i obávaného Machara, obrazy 
poroby a záhuby slezského lidu, zoufale se bránícího eizáoké vrch
nosti. polským kněžím i zradě odrodilců z vlastních řad, sáni mluv
čí básní, který vystupuje v lak nezvyklé podobě - „ Já  Petr Bezruč, 
od Těšína Bezruč, / toulavý šnniař a bláznivý gajdoš. / šíleny rebel 
a napilý zpěvák, / zlověstný sýček na těšínské věži. / hraju a zpí-



Inzenit, jímž niiklnihitel
I ilirnek lilciliil neznámého 

Petru llezruče

vám- co kladiva duní" (Já ) - , vše obracelo pozornost к situaci na 
Ostravsku a Těšínsku. ale též к osobě tajemného autora. \ž po 
letech vešlo v širší známost, že pod jménem Bczruč se skrývá nená
padný. životem několikrát zklamaný poštovní úředník Vntonín Va- 
šek. Žil \ Brně. ale Slezsko znal z několikaleté zkušenosti. Své Slez
ské písně začal horečné psát pod vlivem těžké choroby, kterou 
považoval za smrtelnou. (Chrlení krve v Kdo na moje místo není jen 
strhujícím symbolem, byla to živoucí skutečnost.) „Tenkrát, když 
jsem onemocněl, povolila síla kázající mlčení," napsal sám.

Slezské /tísně bvl\ nazvánv „bludným balvanem“  české poezie. 
Kritikové si s nimi po léta nevěděli rady, až po desítkách let byly za
řazen) do kulturních souvislostí. \e sbírce se střetají různorodé sty-

Petr llezrttř 
kolem rokli l ()00

Я

Р Ш Й Е В Е Ш Й ',
mdle mi poikytnoot noiooit «tyka в V  im! 
th  ůíclem iedniol o n d io í V tiich biiuí. 
Uplnoa dlikretnoit ? kxidém »mém Yim
uručuji.

J ob. H . V ilím ek ,
ntkl&dáUl t Petit, S p ile a i ul., 13. 457
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I njtěeh Preissig. 
C.errený krět. 
ilustraci•
ke Slezským písním
( im )

lově postup)'. Jc  tu kritická dokumentárnost realismu: mnohé děje
i postav) mají doložené předobrazy (např. marky/. G éro - arcivévo
da Friedrich). Bczručova sugestivnost však spočívá \ tom. žc dolič- 
ná konkrétnost se přesitiykuje do svmbolů, metafor a vizí (např. 
uhrančivé opakování ohrazu rudé bar\\ \ l.eonidovi). V vedle toho 
se objevuje sklon к prostotě a písňovosti (ve zpovědních básních ja
ko Červený к vět. Lnbutinkn aj.).

Yutorské ..já"‘ mívá ve Slezských písních různé polohy: svědek, 
jenž se toulá krajem: pěvec svého lidu. „zašlého národa hard": nosi
tel revolty a mstitel; zklamaný milenec nebo zoufalec na pokraji ší
lenství či sebevraždy. Někdy se „já “  rozplývá ve vášnivě nadosobním 
..my" (70 000). někdy zcela ustupuje do pozadí (v tragických bala
dách jako Maryvlia Magdónova). Neméně široký je rozsah jazyko
vých prostředků, které sahají od lašského nářečí až к prvkům ryze 
knižním: odkazuje se к lidovému folkloru, к Bibli a zvláště к antice. 
Originálním rysem Slezských písní je rytmus, jenž se liší od vznosné
ho až strojeného jainhu lumírovců. ale také od splývavého volného 
verše symbolistů. Básně jsou psány někdy v trocheji (70 ООО. 1мЬи- 
tinka) a častěji v osobitém daktvlu. nezřídka s proměnlivou délkou 
verše nebo bez rýmů (K<lo nu moje místo. Leonidas, větší část Já ). Ty
to proměny, kterým vždy odpovídají významové zvraty v básni, ve
dou к zvýraznění, zvyšují dramatičnosl. Tomu také napomáhají ne
dokončené věty, vyšinutí z vazby a další prostředky.

J



Právě dramatické napětí charakterizuje ústřední básně Slezských 
písni. Protiklady jsou ostře vyhroceny: pán a rab. spravedlnost a bez
práví, revolta a rezignace, láska a zrada. Mezi oběma póly není mož
né smíření. Bczručovi hrdinové bývají oloupeni o vše, mizí poslední 
záštita, blíží se poslední bitva a s ní zánik celého ..slezského kmene", 
jakási apokalypsa, která však postrádá naději apokalypsy biblické.

Pro některé další básně sbírky, zvláště ty. které byly napsány po 
roce 1901, je příznačná mírná a tesklivá nálada. Tyto texty - až na 
Ln liu lin liii. kterou podnítila neopětovaná láska к mnohem mladší 
dívce - však už nepatří mezi vrcholná díla. \utor psal verše a verší
ky ještě víc než padesát let. Stal se živou legendou. Slezské písně po
zvolna doplňoval a opravoval (ne vždy к jejich prospěchu). Zaujal 
v básnické skladbě Stiižkonoskn modrá (1930). \ níž se s melancho
lií ohlížel za svým životem. Vvšak působivé monumentality tvorby 
z přelomu století již. nikdv nedosáhl.

u t i : k v t i и \
Bezruěiana I0(>7: liuriúnek 1987 (77-187); (iervenka 1001a ( 17—.">I). 

1991b (157-170); liuriánek in Dějiny liier. I 1995 (8.4-95); ko/.inín 1997 
(15-22): králík 1957. 1995 (220-226): králík-lieek 1078: Maeura in Rozuměl 
literatuře 1086 (107-205): (lervenka in Slo\. básn. knih 1000 (282-287): Spi
ši iv. přelomu 10./20. stol. 1972 (17-21); 1’ešal in Studie o liter, na přelomu stol. 
1001 (61-77). lež 1’ešat 1008 ( 125-117): Šálila I 1087 (.420-424).

2.3. Лог« poetika
Tvorba Petra Bezruče. vrstevníka (leské moderny, nesla stopy vli

vu Maeharova. Březinova i Sovova. Slezské písně však byly také 
předznamenáním veršů nové generace, к  ní patřili autoři narození 
na konci sedmdesátých lei (Viktor Dvk. karet Toman. Fráňa Šrá
mek) a na počátku let osmdesátých ( J iř í  Malien. František Gellner, 
Josef Vlach). Jejich ideovým vůdcem a organizátorem byl o pár let 
starší, už zavedený básník a publicista S. k. Neumann.

Nástup mladých - v době. kdy Sovově generaci bylo kolem pěta
třiceti let a ocitala se na vrcholil - neprovázelv takové hlučné pole
miky jako v devadesátých letech, kritické útoky vůči „starým“  se ob
jevovaly spíš ojediněle (taková bvla IKkova ostrá kritika Březiny 
v roce 1903). koneckonců všichni začínající básníci debutovali 
'  okruhu Vloderní revue. Přesto se životní postoje i umělecké vidění 
zásadně odlišily. J iř í  Malien napsal: „Jednou jsme seděli dlouho do 
rána na Vlalé Straně s Vilémem Mrštíkem. Bylo nám nepochopitel
né, jak ten člověk spoléhal na popsaný papír. Nakonec jsme se vytra
tili do noci zase za svou beznadějí, která byla kouzelnější než všecli-
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in programy..." Mahen a jeho přátelé odmítali ..papírovost". zvlášť 
apartní nadnesenosl symbolismu a dekadence - i když ve svých po
čátcích jim i byli uhranuti. Chtěli odstranit rozluku mezi uměním 
a obyčejným životem. Dávali přednost životní próze, všednodenní 
skutečnosti, konkrétnosti zbavené abstraktních přívěsků. Chyběla 
jim  jakákoli patetická víra. „Generace lei devadesátých byla nesena 
vírou v budoucnost, v jejímž jménu - ať výslovně, či nikoli - soudila 
neudržitelnou přítomnost veřejného i soukromého života. Básníci 
vystupující |...| později ztrácejí i tulo víru počátečního kritického 
elánu“  (P. Blažíček). Podobně jako na mladého Nerudu a na Ylacha- 
ra působí na ně německý básník Heinrich Heine - prostotou, ironií, 
zážitkovým a zpovědním rázem lyriky i sociální ňtočností. Oproti ve
likým březinovským vizím země a kosmu se dává přednost „m alé“ 
realitě, prožité a osobní výpovědi. Mizí umné a fantaskní kulisy, na
stává obrat к současnosti v její „obyčejné”  podobě. Tématem básně 
bývá konkrétní zážitek, který je bezprostředně citově vyjádřen 
(Šrámkův Raport, Cellnerovy Radosti života //). Pojmenování je 
předmětné, ěaslo věcné, pramálo metaforické - např. „reumatické 
nohy“  v léto Gcllnerově básni nejsou symbolem, ale skutečností 
autorova života. Pokud se obrazné pojmenování a metafora objevují, 
bývají jasnější a sdělnější ( IK k . Toman) než u symbolistů. Básníci se 
vzdávají knižních a konstruovaných výrazů. \ nichž .-i libovali zvláš
tě dekadenti. a záměrně používají slovník běžný, neutrální (Dvk. To
man), nebo dokonce výraz) lidově hovorové až vulgární (Šrámek, 
Cellner). Přednost se dává jednoduchému členění strof, využívá se 
opakování a refrénu, namísto svmbolistního volného verše sc opět 
objevuje pravidelný rytmus a rým. Po období parnasistním a svinbo- 
listním se poezie znovu sbližuje s folklorem. Nvní je to folklor ne 
tradičně venkovský, ale velkoměstský, jak jej bvlo slvšet v dobových 
šatitánech a kabaretech. Není náhoda, že ve verších léto generace 
často najdeme písňovost. či dokonce popěvek. Zejména Tomanovy 
básně mívají již v názvu Píseň. Šrámek psal texl\ к popěvkům a pís
ním. například к anarehistické hymně. Některé Gellnerovy verše 
měly blízko ke kupletům a jeho ironická Perspektiva či Píseň zhýra
lého jinocha se zpíval) po hospodách ještě dlouho po autorově smrti.

Nezemru já od práce, 
nezahynu bídou, 
nezalknu se v oprátce, 
skončím syfilidou.

(Píseň zhýralého jinochu. 19(12)



I. IT ER  \T l R V
Hlazin*. 1995 (45-72); Hrabec 1963 (352-354): Huriánek 1968b (151-175): 

Červenka I960. 1997: Huriiínek in l)ějin\ liier. I 1995(35-45): Muhen 1431: 
Moldanová I 990 (70-73): Maenra in Proměn) subjektu I 1993(52-05).

2.4. Anarchismus
,.\ šedavém šatě jsem procházel svět, 
na srdci totihv černě-rudý květ.“

(Jiří Malien. 1907)

Tomanovská generace - obdobně jako generaci' sovovská - zůstá
vala nesmiřitelně kriticky naladěna vůči soudobé společnosti, panu
jícím mravům konzervativního i liberálního měšťanského světa. Vý
razem toho byl bohémský životní styl, odpor vůči všem autoritám, 
tradiční morálce i spořádané existenci, snaha dráždit měšťáky. Sami 
sc v mládí označovali jako „bu řič i“  či „duch, který neguje“  (l)yk). 
Revolta přitom nabývala jiných forem než v devadesátých letech. 
Kultovním filozofem zůstával Friedrich Nietzsche, ale nepůsobil už 
aristokratismem a odporem к davu, ale mnohem více svým „filozo
fováním kladivem“ , provokativním obratem od abstrakcí к životu, 
к člověku jako smvsiové bvtosti. Ne tedy Karáskův „Nepřítel-Život“ , 
ale přirozený, konvencemi nespoutaný život jako kladná hodnota.

Ideovým průvodcem básníků se stal anarchismus, (leští anarchisté 
se již v devadesátých letech vydělili ze sociální demokracie. Sdíleli
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s ní sice hlavní eil. tj. osvobození prolétál iátu a nastolení spravedlivé 
bezlřídní společnosti, ale lišili se od ní požadavkem svohodv jednotliv
ce a nedůvěrou к parlamentnímu a pokojnému prosazování nového 
řádu. \ roce 18% vyšel Kalinův Manifest anarchistů českých, o němž 
referovala Moderní revue. 1’íSe se v něm: „Svobodu vidíme jen. kde 
není autorit - v anarchii." Zrušení všech majetkových a stavovských 
výsad, odstranění vládv státu, církve a armády mělo vést к volnému
společenství volných lidí...... žádná autorita božská ani lidská, modrá
ani červená, nastrčená v uniformu ani zastřená dělnickou blůzou,“  
vyhlašuje Brutus (S. K. Neumann) v Kalendáři revolucionářů na rok 
1903. Byl lo právě Neumann, kdo se v anarchistickém hnutí nejvíce 
angažoval. Jeho časopis Nov v kult. původně spřízněný s Moderní re- 
V I I í. se od počátku sloletí stále více orientuje к anarchismu. К  okruhu 
tohoto nepravidelně vydávaného, ale inspirativního měsíčníku patřili 
z literátů hlavně Šrámek. Toman. O llner. Malien, dále Vlach. Těsno- 
lilídck. Dvk. I reiinutli. Majerová, výtvarník Brunner a rovněž někteří 
kmenoví autoři Moderní revue. Jejich střediskem bvla proslulá Neu
mannova olšanská vila v Praze na Zižkově. Na Nový kult navazovala 
od roku 190”) Práce, na jejímž řízení se podílel Fráňa Šrámek. Zde 
vyšlo Srámkovo proti mil ita ristické prohlášení, kde básník, povolaný 
na vojenské cvičení, sliboval: „Po  celé čtvři neděle budu sloužiti věr
ně svému přesvědčení, všechny své smyslv otevřu, abv novými zkuše
nostmi posílil se můj odpor к militarismu, a vše, čím tam ve mně 
bude raněn a urážen člověk, povím potom svým kamarádům v písnič
kách. povídkách a propagačních článcích. To slibuji a protestuji: Pryč 
s militarismem!'1 Doprovodil je básní Píšou mi psaní, která pak kolo
vala a zpívala se mezi anarchisty i socialisty.

Píšou mi psaní 
vojanští páni 
a tam slojí psáno, 
dvanáctého ráno 
že já musím rokoval, 
oh, r u kovat. 
j...|
Zdrávi vzkázali, 
zdrávi napsali. 
j;i jsem rezerv ist a. 
básník, anarchista, 
zpívám si a proklínáni, 
ob. proklínám.



Šrájriok bvl za to odsouzen k<* čtyřem týduům vojenského vězení 
a degradován, ale \ dalším čísle časopisu oznamuje. že setrvává <lál 
na svém přesvědčení - a tak po návratu jde znovu „sedět" pro pře
stoupení tiskového zákona.

К stěžejním myšlenkám anarchismu patřilo osvobození ženy 
a idea volné lásky. Souvisely s počátky emancipace, která našla už 
odraz \ Macharovvch básnických knihách Magdalena a Zde hv měl v 
kvést mže (obě 1894). \ roce IH97 začalo studovat prvních deset dí
vek na pražské Filozofické fakultě. Iloku 1907 se ponejprv objevily 
ženy v parlamentě, první českou poslankyní byla spisovatelka Bože
na Viková-Kunělická. Zena měla bvl vymaněna z ekonomické i ero
tické závislosti na muži. soudobé manželství anarchisté radikálně 
odsuzovali jako skrytou prostituci. Proti lomu stavěli volnou lásku, 
vzdálenou moralistním předsudkům. Volná láska byla vykládána 
rozličně, ale \ podstatě to mělo být spojení založené na svobodě, 
rovnosti a vzájemné odpovědnosti, ne jen požilkářská promiskuita.

„Na loto téma jsem opravdu zvědav." poznamenal Neumann, když 
mu Pelránek oznamoval moji přednášku, kterou kamarádi anar
chisté uspořádali v Praze II. někde v Žitné ulici, na téma tolmí lás
ka. volné mateřství. |...| Přednáška trvala přes dvě hodiny a diskuse 
přes půlnoc. V šichni jsme to ve zdraví přežili, což znamená, že pan 
vládní komisař neměl důvodu к rozpuštění shromáždění, i když 
s tím úmyslem přišel. Venku byla policejní pohotovost v průjezdech 
domu. připravena к ochraně křehké ctnosti pražských paní a dívek.

(Luisa Liimlová-Stvrbová)

Hrdinové Šrámkovv. Tomanovy, Machovy či Gellnerovy poezie, 
kteří jsou věrnými obrazv autorů samveh. „se zbožnou úctou nelí
bají holku. / je nevábí zjev plodných samiček. / \ kavárnách noč
ních u politých stolků / jsou rytíři pochybných dáni Íček" (Gellner. 
Po nás ať přijde potopa!. 1901). Démonické ženy dekadentů, Sovovy 
snové milenky. Březinovy éterieké mystické sestry - všechny ony 
mlhavé bytosti nyní nahrazuje žena přirozená a pozemská, ztěles
nění přírody, vzpoura smyslů proti konvencím. Láska, v níž „vyso
ký" eros i „nízkv“  sexuální pud splývají, je ovšem zřídka harmonic
kou idvlou (jako o něco později v Neumannově Knize lesu. vod 
a shání). Proměňuje se v hořkou slast i v tragédii, je však vždy si
lou, která dramatizuje život. Tak tomu bývá u Šrámka. Mahena. 
v Dykově Milé sedmi loupežníků a v Tomanovi.
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Dva vlčí máky mři a ve vlase 
a pružnost kočky hrála \ snědém těle.
\ záře elektrická chvěla se 
v těch očích, gestech, v bytosti té celé.

Zmizela navždy. \ \ mé paměti 
vášnivě, na mžik. znějí její struny.
Zpívá tam bolest, vzdor i prokletí:
Náš rudý prapor vlaje nade trúnv.

(Karel Toman. Horliví, ve sbírce torzo Hrotu. 1902)

Sympatie к anarchismu bvlv intenzivní, ale přece jen přechod
nou fází vývoje tomanovské generace. Po zavedení všeobecného vo
lebního práva, jež bylo velikým vítězstvím konkurenční sociální de
mokracie, pomíjela přitažlivost anarehistického hnulí. \ také sami 
umělci postupně nahlíželi meze anarchismu.

.,Ryli jsme svobody nejpřednější stráž. / "  ironizuje Josef Mach 
(Anarchisti ve sbírce Robinson Crusoe, 1909). „a  čekali jsme po hos
podách. až / nastane velký převrat sociální. / Hlavní věc byla stávka 
generální. / To znamená: zastavení veškeré práce. / \ tomto punktě 
nebylo mezi námi zrádce. / Odvahu a sílu pro budoucí ěinv / dodá
valy nám hlavně lihoviny." Od anarchismu se velmi brzy distanco
val střízlivý O lln e r. jeho přítel Mach a právě lak Jaroslav Hašek. 
\ iktor Dvk, který bvl více buřičem než anarchistou, nachází ideál 
v představě ohrození a osvobození českého národa. Toman během 
svých cest Kvropou prožil nějaký čas v kolonii anarchistu v Anglii, 
z níž mu zůstalo spíše rozčarování. Jeho básně přinášejí motivv vy
vržených a jejich vzpoury, ale bez anarehistického i jiného polil ic- 
ko-ideologického zabarvení. \ také odjezd ideového trubače anar
chismu S. K. Neumanna do Vídně, kdvž ..unikal za láskou 
a dobrodružstvím" (a následně odešel na desetiletí 1905-1915 do 
Kečkovic a pak Bílovic u Brna), jen urychlil hledání jiné a širší 
hodnotové orientace. Od vzpoury, subjektiv ismu. prožitku jediné 
chvíle vedla cesta к zachycení plvnoucí realitv. к přírodě, к zemi 
а к národu, к hlubším souvislostem lidského osudu.

I . ITKR \Tl  li \
Huriánek 1 '>(>}{!) (82-112): Červenku N97: Oskv anarchismu' kaiit- 

iii a li l')(ií) (.4.4—i>."i); Malien 1931: Moderní revue 1995; Cnrnej in Studie o liter.



2.Г). Fráňa Šrámci,'
S. K. Neumann b\l v prvním desetiletí století více ideovým než 

básnickým průkopníkem. Dlouho je ještě zasažen symbolismem 
a dekadencí, až se po konfliktu s Arnoštem Procházkou v roce 1908 
natrvalo rozchází s Moderní revuí. V titulní básni sbírky Sen o zá
stupu zoufajících a jin é  básně (1903) se objevuje symbolická postava 
Satana, oblíbená již od Baudelairovy Litan ie к  Satanu. Satan, který 
bvl \ dřívější Neumannově poezii nositelem osamělé revolty „upro
střed lůzy“ . nabývá nyní sociálně konkrétních rysů. stává se nadějí 
zástupu nuzných. Oproštění je patrné ve Strán i chudých lásek z té
že knihv. Zobrazuje předměstskou krajinu Žižkova. hry dětí i smysl
nou lásku milenců. To je poloha, v níž Neumann našel sám sebe 
a která později vrcholí v Knize lesů. rod a strání.

Oproti Neumannovi, rét ořovi kladoucím důraz na myšlenku, 
představoval Fráňa Šrámek básnický typ založený citově. Básně, 
prózy i brv jsou u něho zastoupeny takřka rovnoměrně. Základem 
všech děl je Ivričnost. Vutor jí dosahuje prostředky, které jsou proti
chůdné mnohomluvnosti lumírovců i symbolistů. Je  konkrétní, 
avšak užívá zkratky, náznaku, dráždivě nedořeěenosti.

Noc. Já a lampa a Tolstého román.
Někdo bude ukamenován.

Fráňa Šrámek 
(fotografie. I()27)
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lak. Teď bavíme se askezí.
Dobytek vepřový, hovězí.

(Před spaním: Života bído, přec tě mám rád. 1905)

Významnou niobu hrají neurčitě víceznačná slůvka jako „snad“ , 
„někdo“ , „kdosi“ : časté jsou tři tečky: atmosféru navozují opakující 
se označení, jez působí jako emblémy (například „stříbrný vítr“  
v pozdějším románu).

Častým prostředkem S rám ko va stylu jc písňovost. Neváhá užít 
popěvků, kuplctů, jak se tehdy zpívaly v lidových šantáncch a kaba
retech, pouličních odrhovačck. \ v užívá jejich formy (paralelismus, 
refrén), sdělnosti, hovorového až vulgárního jazvka. 41c sdílí i je
jich plebejskě stanovisko - pravou i předstíranou naivitu, lehkou 
bezstarostnost, ironii, nedůvěru a vzdor proti pánům.

Tyto znaky vystupují v první autorově sbírce Života bído. přec tě 
mám rád (1905). Objevují se tu příznačná témata: citové krize lyric
kého hrdiny, smrt mladé ženy. osudy vyděděnců, prostitutek a rvá
čů, volná láska bez požehnání úřadů i církve (i\aše svatební). Opa
kuje se obraz zuřivého psa - zpodobení vzteku, vzpoury, sociální 
nenávisti.

Již  v této knize najdeme i témata vojenská, která pak zaplňují 
následující sbírku Modrý a rudý s podtitulem „Verše o vojáčcích“ 
(1906. rozš. 1911). I v ní vychází autor z prožitých zkušeností. I ž 
během základní služby byl za neposlušnost potrestán prodloužením 
vojny o rok. Arest si pak vysloužil i při nástupu na cvičení v roce 
1905. Výsledkem cvičení byly ovšem také verše sbírky, kterou cen
zura zabavila a která mohla vyjít až po interpelaci v říšské radě.

Proti tupému, ponižujícímu vojáckému drilu a výcviku к zabíje
ní staví autor prostý život, domov, lásku, základní přirozené hodno
ty. Tomu odpovídá už kontrast barev v titulu - modrá byla unifor
ma rakouského vojáka, rudá barva vzdoru, revolty i láskv. Využívá 
se rouhavého posměšku, ale i hraného naivismu („H íkává nám náš 
pan hejtman, / že jsme psi a prasata, / a my o něm říkávali. / že má 
srdce ze zlata.“ ). Působivá je paralela mezi nevinným ubitým zvíře
tem a právě tak bezmocným umírajícím člověkem (báseň Ha port, 
převzatá z první sbírky).

L I T E R  V I T R  \
Bnriánek 1981 (16-70); Strohsová in Dějiny liter. 1 1995 (109-112). Huriá- 

nek tamtéž (139-1 11): Píša 1962 (69-86); 1'olan 1917 (33-14); Červenka in 
Slov. básn. knih 1990 (266-268), Mucuru tamtéž (391-393); Spisov. přelomu
I9./20. stol. 1972(136-111).



Karel Toman 
(fotografie. 1411)

2.0. I\(tn>l Tom an

Vrcholným básnickým zjevem generace byl nejspíše Karel To
man. Podobně jako Šrámek přišel do Prahy z venkova, stejně jako 
on studoval a nedostudoval práva, odmítal zajištěnou existenci, nu- 
zoval a živil se devaterem řemesel.

I motivy jeho veršů se napohled podobají Snímkovým a jsou bás
níkem prožité - hořká erotika, vzpomínka na smrt mladé ženy. po
stavy tuláku a společenských outsiderů, výsměch panující morálce, 
vzdor a vzpoura. Také Toman se vzdaluje rozevlátosti starší poezie, 
ale ve srovnání se Šrámkem je hutnější a sevřenější. Na rozdíl od 
svých vrstevníků přitom užívá jambiekélw rytmu, tedy rozměru, 
který je v ěeské poezii spojen s poetickou slavnostností (Mácha. 
Vrchlický), a tíhne к pravidelnému, melodickému verši (hudebností 
na něho působil Paul Verlaine). Na tomto půdorysu se rozvíjejí bás
ně. které jsou plnv vnitřního napětí, zvratu.

/tratila prsten v lese. 
a hledáme ho dva.
V v jejích ocích sc třese 
hněv. lítost, pomluva.

- Vluj prstýnek měl opál 
a západ v hluboký mech.
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v mechu jej ležet nech.
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J i ‘ chladný. Studil hv tě.
Tak jako srdce mé. - 
Dvě velké sl/л skrytě 
v zrak tryskly jí. - Půjdeme?

(Píseň. sbírku Sluneční lioilinv. 1413)

Tomanovy básně byly přirovnávám kc krvslalůni, jejichž drobné 
plochy jsou s to obrážet mnohonásobně větší úseky skutečnosti. 
Tíhnou ke koncentraci, zobecnění, ale přitom neztrácejí konkrét
nost. Dynamicky působí zejména slovesa a slova vyjadřující děj. Ci
tové uchvácení se střídá s věcným odstupem, a přece za textem stále 
zůstává cosi. co nelze pojmově uchopil - tajemství.

Toman psal po celý život takřka výhradně lyriku, ale publikoval 
jen několik básnických knih. Každá z nich ovšem znamená jednu 
etapu jeho tvorby a mnohdv i výraznou fázi české poezie. l’o prvoti
ně Pohádky krve (1898). zčásti ještě poznamenané dekadencí, se ve 
druhé sbírce Torzo životu (1902) plně vyhranilo autorovo vidění. 
/  názvu je patrná ústřední generační i vlastní Tomanova představa 
..života" - ovšem také nemožnost ji naplnit, jež vede kc vzpouře. 
Dokládá to například Píseň („D ivoký mák si natrhám...“ ), otištěná 
již v Pohádkách krve a převzatá i do této sbírky. Je  to milostná bá
seň, která přechází к obecnějšímu hodnotícímu postoji. Je  psána 
v pravidelných verších i strofách a založena na symetrickém opako
vání a na protikladech. Působivě je vy užito kontrastu barev, podolv- 
ně jako u Šrámka modré a rudé - „m odrá“  je pomněnka i opatrná 
ctnost, „rudý“  je divoký mák. jc to barva krve, vášnivé lásky i nená
visti. Básník dává přednost drsné pravdě života, i kdvž je krutá 
a zraňující.

Šrámkova erotika jc spíše rozdychtěná, Tomanova mužnější, inálo- 
mluvná. Osobitým Tomanovým tématem jsou básně tuláeké. Vychá
zejí opět z autorova života. Například v letech 1904-1905 putoval zá
padní Kvropou. byl v Berlíně. Nizozemí, Londýně a Paříži. Všude 
pobýval bez prostředku mezi vvhnanci, proletáři a bohém v, cestu 
z Paříže domů musel ujít pěškv a o hladu. Verše inspirované těmito 
prožitky zaplňují velkou část jeho třetí sbírky Melancholická pout 
(I90ů). V ní sc objevuje i báseň Ih n li poledne. Je  to obraz nuzáku ve 
velkoměstské Paříži, kteří přebývají v podzemí jako jedovatí plazi, 
jsou přitahováni sluncem a prahnuli po vzpouře a pomstě. - O něco



pozdější báseň Tuláci vznikla zřejmě za dalšího pobytu v Paříži 
1908-1909, vyšla však až vc čtvrtě Tomanově knize Sluneční hodiny
(1913), která už patří к dalšímu období české poezie (viz s. 495).
L I T I ! KAT I  HA
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2.7. V ik to r D yk

Volněji než ostatní byl s družinou kolem Neumanna spjat Viktor 
Dyk. Také jeho v počáteích ovlivnila dekadence, i v něm žil indivi
dualismus a romantický vzdor. Dyk byl však vždy ironik, pochybo
vač a popíraě, ..duch, který zamítá", jak sama sebe nazval v Marnos
tech (1900). Svá díla stavěl na břitkém intelektu, na přesnosti 
a úsečnosti. Březinovská univerzální harmonie mu byla zcela cizí - 
„celý váš Otokar Březina / abstrakce, nejasnost, konina.“  píše v ro
mánu Konec 1 tackenschmidův (1904).

Právě v uvedeném románu i v jeho pokračování Prosinec (1906) 
zobrazil Dvk pražské studentské prostředí, vc kterém koncem století 
sám žil. Nejsou to vrcholná autorova díla, mají však význam pro po
znání jclto názorového vývoje. Dobové střely, a zvlášť čcsko-německé 
prosincové bouře 1897, po nichž sc vlastenecké nadšení brzy promě
nilo v opatrné vyčkávání a konlormismus, přivedly Dvka к přesvěd
čení. že realita boří všechny vznešené ideály a že každá velikost kle
sá pod náporem každodenní banality. Toto téma - zpodobené již ve 
veršovaných povídkách s názvem Huřiči (1903) - sc stalo ústřední 
myšlenkou jeho tvorby. Opakuje se v ní motiv heroismu a jeho zmar
nění, romantického snu, louhy po činu a následného zklamání.

Výsměchem stíhá Dyk především českou povahu (sbírky Satiry  
ч sarkasmy. 1905 a Pohádky z naší l esnice, 1910, jejichž název odkazu
jící к llálkovi je ovšem ironický). „Ospale lesy hučí tu. / ospale tráva 
tu zvadá, / ospale vášně bouří lu / a meč tvůj ospale padá.“  „Dovede
me jen klábosit,“  píše sc v románu Prosinec. Kritizuje neschopnost 
vášně a skutečného činu, opatrnost, pochmurnou a malátnou atmosfé
ru země, kde schází rozmach ducha a široký obzor. V Písn i z Mont- 
Idanku (Marnosti) to napůl vážně, napůl s ironií připisuje faktu, že 
Cechy nemají moře. (Opakuje se lak motiv závěru Nerudova Hastrma- 
na.) Dvkova kritika ěešství - zahrnoval do ní i Masarykovu koncepci.
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kterou ostře odmítal (viz drama Posel. 1907. zde s. 183) - předzna
menala avantgardní kritiku národní mentalitv po první válce.

Hodny pozornosti je Dvkův verš, který má některé znakv verše 
Nerudova. Metricky pravidelný, nemelodický. liez metafor, záměrně 
siicliý. jc založen na opakování, paralelismech, vyhrocených proti
kladech a ostrých pointách. \erš je přitom u I)\ka často totožný 
s jednoduchou větou. Vynalézavé jsou jeho rým v, spojující slova sty
lové či jinak vzdálená, jako ..psotu" / ..zaznělo tu". občany" / 
..šantánv". „nežere“  / „noli tangere“ .

Lyrickoepická poéma Milá sedmi loupežníků v v šla 1906. ale 
vznik sahá к roku 1897, kdy bylo autorov i dvacet let.

Je  to příběh odboje, lásky, zrad v a smrti. T itu lní hrdinkou je dív
ka. která odešla z domova do lesu, stala se milenkou llupv loupežní
ků a nakonec jc zrazuje. Příběh je podán v přímých promluvách po
ptav. jež se střídají (milá. loupežníci). Místo i čas děje jsou neurčité, 
pramálo víme o příčinách a souvislostech událostí. Milá sedmi lou
pežníků tak připomíná romantickou baladu s folklorním pozadím. 
\ vstupuje v ní také dobové a generační téma vyděděnců a vzpoury.

\c svých dalších dílech Viktor l)vk směřuje od Ivričnosti к epice 
(básnická skladba Giuseppe \loro. 1911). Podobně jako jeho gene
rační druzi se od subjektivních prožitků dostává к obecnějším polo-



Iiám. od buřiěské negace к nadosobnímu závazku a pozitivnějšímu 
vidění. Vngažoval sc ve státoprávně pokrokové straně, která měla 
v programu českou samostatnost, a upínal se к představě osvoboze
ní národa. lato linie jclio díla vrcholí později ve válečné tetralogii.
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Čapek .1.15. 1948 (.$77-389): Jirát 197Я1(178-188): Opelík in I.exilům I 1985 

((>43-646); Med 1988: Novák 19.40: Červenka in Slo\. hásn. knih 1990 
( 157-159): S|>iso\. přelomu I9./20. stol. 1972 (37-11 ): \odička F. in Studie o li
ter. mi přelomu stol. 1991 (41-45).

2.H. František Gellner
\ popírání svmbolistního a dekadentního vidění zašel nejdále 

František Gellner. Březinovy verše a eseje upírají zrak vzhůru a tíh
nou к věčnvm hodnotám. Gellner naopak pohlíží na svět z přízemí 
života a zůstává v něm. Scenerií jeho básní jc hospoda, předměst
ská ulice, hodinový hotel. Proti duchovnu stojí zdůrazněná tčles- 
nosl. sexuální láska a alkohol. Proti nadosobním, nedozírným per
spektivám úzce osobní obzor.

Gellner vychází - podobně jako ostatní básníci generace - z kon
krétního zážitku a konkrétní situace, z hořkosti, vyvrženosti. odpo
ru vůči oficiální společnosti, z deziluze (báseň Přátelství <luší ve 
sbírce Po nás (ú přijde potopu!. 1901). \však ztrátu vyššího smyslu, 
marnost nad marnost Gellner nepřekonává šrámkovským lyrickým
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okouzlením ani ji nepřesahuje tornanovskvm gestem družnosti s tu
láky a vagabundy. Zůstává v ní vězet, ukazuje ji se střízlivou věcnos
tí, a eo víc, s okázalým cynismem.

Má milá rozmilá. neplakej!
Život už není jinakej.

Dnes buďme ještě veseli
11a naší bílé posteli!

Zejtra, co zejtra? Kdožpak ví.
Zejtra si lehneme do rakví.

( Perspektivo: Po nás ať přijde potopu!, 1901)

Gellner se životními osudy podobal svým přátelům. l’o maturitě 
začal studovat na vysoké škole ve Vídni, ale více než studiu se věno
val bohémskému životu. Ještě z V ídně začal spolupracovat s Neu
mannovým Novým kultem a často zajížděl do jeho olšanské vily. Ve 
svých dvaceti a dvaadvaceti letech vydal první sbírky poezie - Ho 
nás ať přijde potopa! (1901) a Radosti životu (190.4) - a zároveň se 
prosazoval i jako výtvarník, kreslil satiry a karikaturv.

Jedna z Gellnerových básní se příznačně jmenuje Demaskovaná 
láska, \utor odhaluje měšťáeké praktiky života, jejich vnějškovost 
a vnitřní prázdnotu, ukazuje ošklivou tvář lásky. Podobá se \ tom 
mladému Macharovi. jeho prvotině ('onfitcor. Jd i' ovšem dále než 
Machar - jestliže ten při vší kritičnosti zůstával sebejistým pozoro
vatelem. Gellner podrobuje sžíravé ironii nejen všedím ideály, své 
okolí, ale i sehe sama.

Také Gellnerův jazyk a tvar básní je protikladný symbolismu. 
Objevují se přímá pojmenování, ..nízké" reálie denního života a řeč 
ulice („p ivo“ , „život už není jinakej“ ). Jednoduchá čtyřverší, s ryt
mem troehejc a daktylu. užívají pravidelných, nehledaných rýmů, 
např. „m asku" / „lásku", „notu“  / „potu“ , „v lohv" / „nohy“ . Ně
které básně se podobají popěvkům, zejména dobovým kuplclům. 
a byl) jim i i inspirovány. Sám Gellner o lom napsal: „B v lv  to doby. 
kdy mládež počala se dívali kriticky i na dílo V rchlického a Máchá
ni. ale* přitom jsme beze všeho sebezapření poslouchali dětinská 
slova a nápěvy otřepaných kupletů. špatně přednášených tlustou 
zpěvačkou v krátkých sukních, pošitých barevnými cetkami."

Od roku 1905 žil Gellner po několik let v cizině, zejména \ Paří
ži, kde se živil jako kreslíř. Vž roku 1911 se usadil \ Brně, kde se stal



Celliwroru obálka 
li vlastní knize 

\oré verše ( I')!'))

spolupracovníkem, karikaturistou a pak i redaktorem Lidových no
vin. \ jeho verších ubývá vyzývavých, osobních a bolestných tónů. 
Častěji směřují к příběhovosti. Stálo si ovšem udržují střízlivý od
stup od všech ideálů, jsou kousavé a ironické. Svědčí o tom třetí 
sbírka \ové verše (vyšla 1919). Autor ji připravil v roce 1914, po vy
hlášení válkv však byl mobilizován a po konfliktu s nadřízeným za
řazen do frontové jednotky. Jeho stopa končí na haličském bojišti za 
ústupu \ září 191 I. kdv jej naposled viděli v příkopu vedle silnice.

U T E  К 4 I I lî \
lîiiriûiiek l%8l> (126-1.5.4): Červenka 1966 (117-137). 1941a (52-67); Do

nath 1930 (229-237): Ilon. 1981 (257-264): Slavík 1996 (167-170): Červenka 
in Slov. básn. knih 1990 (175-177. 243-246); Spisov. přelomil 19./20. stol. 
1972 ( 13-18): Svozil 1986 (101-128).

3. P R Ó Z A

3.1. Proměny vyprávění
V oblasti prózy byla situace v mnohém jiná než v poezii. iNa po

čátku století ještě stoupala hvězda prozaiků narozených před pade
sáti i více lety: Jiráska, W intra, Klostermanna. Herbena, Raise, Ho
lečka. Novákové, Staška. \ prvních dvou desetiletích 20. století 
psali či dokončovali svá vrcholná díla - W inter Mistru Kainpana
(1909). Jirásek lim trstro  (1900-1909) a Temno ( 1915). Holeček za

F K A N T I S e K GF. LLNEK

NOVÉ VERŠE
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čal dokonce teprve vydávat své životní dílo. monumentální román 
Vnši ( I.  díl v lelecli 1898 a 1901). N též«* době vznikala i pětice ro
mánů Tcrézy Novákové. Tyto prózy se zaměřovaly na každodenní 
bylí, na střetání mravních, sociálních a cxistenciálních pohnutek 
v jednání obyčejných Ii<ií. Převládal v nich neosobní způsob vyprá- 
vění, věrné zachycení mluvy i zvyků, realistická drobnokresba. Žán
rově lo ěasto bvlv rozlehlé „obrazy'“, převažovala tematika historic
ká a venkovská.

\ ocích většiny čtenářů to bvli právě Jirásek. Hais a další, kdo re
prezentovali současnou českou literaturu. Zároveň se od přelomu 
století ve větší míře rozšiřuje literatura humoristická, lidová a zá
bavná. Populární bvlv llerrmannovy romány o Kondelíkovi a Vejva- 
rovi (Otec Kondelík 11 ženich lejm rti. 1898: lehán Kondelík a zel’ 
Iejcara. 1900) i jeho staropražské vzpomíiikv. Pokračuje také tradi
ce vlasteneeko-výchovná, zvláště mimo kulturní centra. Ztělesňuje 
ji například reformní katolicky kněz J. S. Baar svvm .hinein ( iinbu- 
rou (1908), příkladným typem jihočeského sedláka. Rovněž další 
pěstitelé regionální literaturv - jako např. valašsky prozaik Metoděj 
Jahn - se vesměs přidržují starších postupů. Oblíbený žánr malo
městské humoristické prózv oživuje Vojtěch Rakous obrázky z chu
dého židovského prostředí ( l o jk in ič li <i přespolní. 1910. definitivní 
vyd. 1923-1925). Zábavná literatura nabývala i nových podob. Po 
populárních cestopisech l.mila Holuba se objevují exotické povídky 
a romány Jana llavlasv (Pe l kalifornských podíleli. 1910. Díiiii 
r džungli, 1910) a Joe I Mouchy. Jeho bratr Karel 11loucha napsal je
den z prvních českých vědecko-fantastických románů Zaklela země
(1910). Proměňuje se ženská próza - po romaneskně sentimentál
ních románech přicházejí ke slovu cmancipační snahy, kupř. ve 
Zdeniněštěstí (1910) od Olgy l astrové, první české profesionální no
vinářky. Nižší polohu představují „salonní" romány Quida Marie 
Vyskočila, „čpící levnými voňavkami dámské milostnosti" (Vrne 
Novák). Pro své četné, upov ídané romány se V yskočil i jeho dílo sta
li předmětem parodií: nejprve v kabaretníeh scénách Jaroslava Haš
ka a jeho přátel, později ve Vest Pocket Revui Voskovce a Wericha.

Mladší autoři se vzdávali kronikářskv podávaného, pravidelně ply
noucího děje. Na místo toho využívali podání příběhu v první osobě 
(ich-lorma) nebo tzv. limitované vyprávění, kdv nestranný, jakoby 
vševědoucí vypravěč mizí a události jsou viděny z hlediska jediné po
stavy. Narušuje se logická posloupnost děje. uplatňuje se polopřímá 
řeč. Objektivní lineární čas je často nahrazován časem vnitřním,



osobně prožívaným. \ prózo so objevují postupy soudobé lyriky, na
příklad metaforické pojmenování, symbolická náznakovost.

Žc jsi tolik prostě milá. láska má tě neobsáhne...
Sotva jsem na jaře zahlédl tvé dubiny, sotva se blatouchy na lukách 
rozvily, sotva se kalin květ nad vodou rozetřás - sotva jsem uviděl 
ěáp y stál v kalužích -
l ž sc mi hlava má točila závratí, už se mi dušička chvěla jak palaší, 
už sc mi v prsou to jasněji ozvalo, proč že mám lesy a vodv v nich to
lik rád -

(Jiří Mahen. Slonickň symfonii’, soubor próz l)íže, 191I)

Znamená to odklon od „vševědoucnosti“  к osobnímu vidění 
a hodnocení. Skutečnost ztrácí pevné, neměnné hodnocení, svět už 
není přehledné uspořádán; lidská existence so stává vratkou. Toto 
směřování už předznamenala výrazná díla předchozí generace (po 
Nerudovi např. Winter. Nováková) a bylo patrné v prózách autorů 
České niodcrnv a jejich vrstevníků (Mrštík, Sova. Karásek. Šlejhar, 
Svobodová). Próza počátku století jo dovršila. Působilo na ni něko
lik směrů, které následovaly rychle za sebou a často se překrývaly: 
psychologický realismus, naturalismus, impresionismus, secese.

L I T E R  m  R \
Donutil 193» (219-222); Janáčková J9(>7. 1985. 1989; Pytlík 1988.

3.2. .Naturalismus, i. XI. Tilschová
Realismus již koncem století v Cechách jiřerůstal v naturalismus 

v dílech J. K. Šlojhara. \ . Mrštíka. K. M. Čapka Choda (viz s. 379). 
Naturalismus, jehož nejznámějším mluvčím a představitelem byl 
Francouz E. Zola, chtěl nezaujatě, takřka s vědeckou přesností líčit 
současný život, především v jeho temných, až odpudivých strán
kách. Lidské chování chápali naturaliste jako produkt dědičnosti 
a okolního prostředí. Od počátku století se i v českém naturalismu 
příznačně projevoval příklon к námětům z velkoměsta. Vrcholné 
naturalistické romány soumraku měšťanského světa a rozvratu jed
notlivce. jak jc napsal Čapek Chod v Turbině (1916) a Antonínu 
Vondrejcori (1917-1918). vznikaly vlastně až v desátých letech
20. století. V té době se prosadila druhá osobnost českého natura
lismu, o desetiletí mladší \nna Maria Tilschová.

Na rozdíl od zemitě plobejského Čapka Choda je I ilschová pro
zaickou pražských patriciů. Vyrůstala v prostředí zámožného a kul-
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livovaného měšťanského (lomu. poslouchala Masarykovy univerzitní 
přednášky, zajímala se o výtvarné umění. Otřes prožila po neěekané 
sebevraždě manžela v roee 1912: „...smrt Emanuelova mi ho teprve 
ukázala v novém a pravém světle: poučila mě o rozdvojení jeho složi
té osobnosti. Měl jako Janus dva obličeje, jeden bílý jeho dobroty, 
šlechetnosti, laskavosti |...J a ten druhý, len černý toho ničivého pe
simismu. který spaloval na popel všechnv kladné hodnoty.“

Dílo Tilschové tvoří v lecčems tematickou obdobu Manilových 
Huddenbrooků (německy 1901. česky 1913—1914) či Calsvvorthyho 
Ságy rotlu Forsytů (anglicky I. díl 1906. česky 1926). Stejně jako 
ony zobrazuje úpadek starých bohatých rodin. Postavy jsou připou
tány к tomuto prostředí a jsou jím  osudově formovány, laková je 
měšťanská dívka Fanv ze stejnojmenného románu (1915), pozname
naná citovou prázdnotou rodiny, v níž dospívá. Postupný rozklad 
buržoazní rodiny líčí dvoj román Stará rodina (1916) a Synové 
(1918). Autorka dovedně využívá psychologické analýzy. Atmosféru 
naznačují již vizuální popisy tíživého prostředí domu Kučerů (..ze 
všech oken rozsáhlého bytu bylo vidět jenom koleje a občas nad ni
mi hustý, tmavošedý kouř“ ; „tmavým bytem se neozvalo než občas 
vlak z protějšího nádraží jako táhlý vzdech nešťastníkův nebo zatra- 
cencíiv z propasti“ ).

\ tomto díle zpodobila Tilsehová postupný úpadek rodiny, ale na
značila také možnost duchovní záchrany, vykoupení jednoho z hrdi
nů. Toto téma rozvíjejí její další díla. Zejména dvoudílný román I y- 
koupení (1923), volně inspirovaný životem malíře Antonína Slavíčka.
I . m : i l  \T l  К Л

liuriánek in Dějiny liter. I 1995 (56-58): krejčí 1959: Moldunová 1993 
(111-116): Novák 1936-1939/1995 (1002-1015. 1042-1054): Kulte 1919 
(108-124): Sezima 1928 (131 — 134, 155—166): Spisov. přeloino 19./20. stol. 
1972 (151-155): Salda 10 1957(119-125).

3.3. Impresionismus a secese
Protiklad naturalismu představovali prozaikové poznamenaní 

impresionismem, laké impresionismus se zrodil ve Francii, a to 
zprvu v malířství (C. Monet, \. Renoir; и nás \. Slavíček) a poté 
v hudbě a v literatuře (básník P. Verlaine). Imprcsionisty nezajíma
ly příliš celkové konstrukce a vnější děje - více se věnovali stavům 
nitra, prchavým dojmům, barevným a smyslovým odstínům. I v pró
ze používali často prostředků lyriky a obvykle bvli sami též básníci
- po Antonínu Sovovi a jeho Ivově románu (1902) hlavně Fráňa



Šrámek (S lám  života. 1903, Osika, 1912 a další), J i ř í  Malien (Díže. 
1911), Jan  Opolský, Rudolf Těsnohlídek.

Nejvýraznější jsou Šrámkovy drobné prózy. Tématy se podobají 
autorově poezii - líčí citová dramata a odboj proti vládnoucí morál
ce. Využívají básnických obrazů, náznaků a podtextu: kratičké od
stavce svědčí o subjektivním založení. Charakterizoval je Arne No
vák. kd\ž napsal, že Šrámkova próza „chytá dojem okamžiku, jiskří 
a svítí novými postřehy smyslovými, čarovným proutkem bezpečně 
a nevinně odhaluje pudové prazdroje bytosti lidské“ .

Kolem roku 1910 se několik autorů pokoušelo o generační ro
mán. Vyrovnávali se s buřiěskými ideály mládí a hledali další cestu. 
Patří sem Mahenovi Kam arádi svobody ( 1909). ústící v rozčarování. 
Gellnerův Potulný národ (1912) a Majerové Náměstí republiky
(1914). jehož hrdinka se vyrovnává s anarchismem. \ej úspěšnější 
bvl opět Šrámek ve Stříbrném větru (1910. začal vznikat již 190Ö 
s názvem Huřiči). Je  to příběh citového a názorového dospívání 
gymnazistv Jana Ratkina, který pociťuje omezenost otcovského do
mu. škoh i maloměsta. (Modelem prostředí byla autorovi tři místa, 
která poznal, Sobotka. Písek a Zbiroh.) Ratkin revoltuje. zprvu po
šetilý a bezelstný, proti polopravdám a přetvářce. Získává první 
zkušenosti > láskou a sexem. Odnáší si hořkost a bolest, alt“ také od
vahu nevzdat se. Symbol věčně se probouzející naděje, radosti ze ži
vota a víry v něj představuje „stříbrný vítr":

Mládí má zápasit, snad má i krvácet z ran. padne-li. znova se vztyčo- 
vat, musí i leccos ztratit - jen dokud stále slyší z dálek svůj stříbrný 
vítr - |...| Takové poselství nějaké krásné, slibování mámivé odně
kud z daleka... ne. není to tak. říci se lo nedá —

Stříbrný vítr iná všechny znaky Šrámkova stylu, výraznou subjek- 
tivnost, použití polopřímé řeči a v náznacích i vnitřního monologu.
V popředí je citlivá až přecitlivělá hlavní postava, jejímž viděním 
a hodnocením většinou dění vnímáme. Významnou roli (ještě zvý
razněnou ve filmové adaptaci V. Kršky, 1954) hraje příroda - lesy 
a louky jsou přitom spíše zrcadlem hrdinova duševního stavu, na
značením živelnosti a čistoty mládí.

Silným kulturním proudem na počátku století byla secese. Proje
vovala se především ve výtvarném umění (malíři (». Klimt, K. Kup
ka, J. Václial), v uměleckém průmyslu (Muchovy plakáty), v módě, 
formovala dobový životní styl (opereta, šantán). Je  založena na
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František
kupka. 
Kosmické 
jaro II 
(1411-1024)

zdobnosti. kulili přírody a erotiky. Secesní díla architektonická
i výtvarná vyznačuje vlnící se ornament. Ornamentální zdobnost 
charakterizuje i literární secesi. Secese, odstraňující rozdílv mezi 
„vysokou" a „nízkou“  kulturou, přitom měla znamenat „nový sňa
tek umění a života, nové posvěcení všedního «Im““  (Г. \. Salda).

Secesní motivy se prostupují s novoromantisincin a impresionis
mem v prózách H. Svobodové a J.  Karáska. Jin é  podoby nabývají 
v prvotinách Františka Langra (Z latá Venuše, 1910) a bratří Čapků 
(Krakonošova zahrada, 1918; časopisecky již 1908-1912).

Proti psychologickému realismu je v nich záměrně zdůrazněna 
konstruovanost. stylizace - maska, která upozorňuje na sobe sama. 
Hané prózy Langrovy a Čapků sbližuje se secesí také hravost, provo
kativní erotismus a popření morálního poslání literatury.

lolik předem, aby se dobře rozumělo osudu mladého muže. jenž i i i í I<h  

val dívku, kterou pro větší půvab uvedeme pod pěkným jménem Kami
la. třebaže není potřeba přidávali jí krásy |...|. Její duše je taková, jakou 
si jen dovedete vymyslili. Připojte к tomu její úzkou sukni: jaká lo žena! 
Divíte se. že je mnohokrát milována? Muž. který ji miluje v tomto 
odstavci, jo rovný, vášnivý a nadějný. \ následujícím odstavci najde
me muže ještě vášnivějšího |...|.

( IS r u I ř i  ( lu p k o v é .  Fejeton)



I . I T E K  \ Г I li \
Buriánek 1981 (71-87): liuriánek in Dějiny liier. I 1995 (Ы-62. I 43-145): 

Kožniíii 1989 ( 11 — I<»): krejčí 1975 (201-318): kmirnáě 1007: Merlii.nl 1994: 
Molilanová 1093 (119-123. 126-113): Mourková 1988 (58-68): Novák 
1936-1939/199Л (1034-1012); Opelík 1980 (8-44): Opelík in Op<;lík - Slavik 
1996 (38-44): l’olan 1917 (11-32): Mravcová in Proměny Mibjektu 2 1994 
(56—r>7): Moldanová iu Ho/uměl literatuře 1986 (206-213): hulte 1919 (71-85): 
Se/.itna 1928 (20-38). 1930 (238-250); Spisov. přelomu I9./20. stol. 1972 
(139-110): Salda 7 1934/1991 (121-123): Mašin 1972 (52-61. 72-81): Yodiěka 
Г. in Studie o liter, na přelomu stol. 1991 (33-36. 16-50): \\ itlii li 1982.

3.4. Hozenu Benešová
Ve srovnání s prózou impresionistickou i secesní jsou díla Bože

ny Benešové pevněji komponovaná. Benešová patřila к přátelskému 
okruhu Růženy Svobodově а Г. \. Saldy. Nešla však ve stopách se
cesně novoromantických próz Svobodové ani nevycházela z natura
lismu jako Tilsclmvá. T íh la od počátku к hutnému, věcnému výra
zu. к promyšlené stavebnosti. \ povídkách a novelách ( Xerfabylú 
vítězství. 1910 a další) zpodolnije osudv mladých lidí. hlavně dívek, 
které jejich vnitřní opravdovost a citlivost dohání ke konfliktu s ži
votními konvencemi, s mechanismy a polopravdami měšťáckého 
světa. Tak se tématem blíží к ..h itřičskýnf prózám Fráni Šrámka.

Iloženu HeiwsorÁ (1427)
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К vyhrocení docházívá v jediném „okamžiku pravdy“ , který končí 
rozčarováním, zoufalstvím, někdy i dobrovolnou smrtí. Také hrdin
ka novely Myšlty (knižně ve stejnojmenném souboru, 1916) se po 
drtivém radostném zklamání pokusí o sebevraždu. Zachrání se však 
a tváří v tvář smrti dospívá к hořkým, ale hlouběji založeným jisto
tám. „Č ím  jen, že se mi chce žít a poznávat všechno, strast i směš
nost. Ničeho sc nemusí bát, kdo se naučil usmívat lak jako já.“

V  pozdějších velkých románech se Benešová soustředila к mrav
nímu přerodu jedince, který překonává individualismus účinnou 
láskou a obětí (dvoudílný Člověk, 1919 a 1920 - s. 531). Ke svému 
umění dramatické zkratky a jemnému líčení psychiky dospívajících 
sc vrátila v pozdní novele Doit Pa bio, don Pedro n Věru Lukášová 
(1936).

L I T E R Á T I 1 HA
Bnriánek in Dějiny liier. I 1995 (59-60); Vloldanová in Lexikon I 1985 

(199-202); Moldanová’ 1976 (39-84), 1993 (102-109); Novák 1936-1939/1995 
(1032-1033); Pujmanová 1935; Sezima 1930 (91-99); Spisov. přelomu I9./20. 
slol. 1972 (13-17); Salda 8 1936/1991 (267-280). 10 1957 (125-135).

4. DRAMA A DIVADLO
4.1. Nové divadelní směry

Také na drama a na divadelnictví po období realismu, jež v půli 
devadesátých let vyvrcholilo Maryšou bratří Mrštíků, působily nové 
směry: naturalismus, symbolismus a impresionismus. Pozornost 
poutalo nitro, vnitřní, intimní svět člověka, jak jej v jemných psy
chických hnutích zachycovali v různých polohách Hauptmann. 
Ibsen, Strindberg a Čechov.

.Na přelomu století vzrostly také význam divadelní režie a posta
vení režiséra. Osobnosti jako K. S. Stanislavskij (v moskevském 
M CHAT) nebo Max Reinhard) (na berlínské scéně Deutsches Thea
ter) učinily z režie nezaměnitelnou tvorbu. Divadelní inscenace ne
měla být jen provedením textu hry, ale svébytným činem, sladěním 
práce herců, dekorací, hudby, světel, jež dohromady mají tvořit zá
konitý celek. Stanislavskij a Reinhardt byli u nás následováni ze
jména Jaroslavem Kvapilem a později K. 11. Hilarem.

Po vzoru modernistických scén v zahraničí vzniklo v okruhu Mo
derní revue malé průkopnické Intim ní volné jeviště. V  druhé polo
vině devadesátých let uvádělo hry Przybyszewského, z českých auto
rů Dykovy a Karáskovy, pořádalo recitační večery moderní poezie, 
konalo přednášky.



Jaroslav к rupii
(1910)

\ Národním divadle naproti tomu namnoze převládaly starší smě
ry. V roce 1899 se tn uvádí jedno z vrcholných děl romantizujícího 
parnasismu. Vrchlického překlad Hostandova Cyrana z liergeracu.
0  rok později hvla premiéra Slechový laskavé maloměstské komedie 
Třeli zvonění. Praxe .Národního divadla se stala terčem kritiky před
stavitelů moderny, kteří mu vytýkali konzervatismus. K. N. Salda 
v roce 1898 píše: .. Xťjvětšíni dramatickým básníkům toho kterého 
národa dovedlo se Národní divadlo s bravurní virtuozitou - vy
hnout.“  Jindřich Vodák o dva roky později o Národním soudí: ,.Ni- 
kd e není manýra a komediantská rutina tak vyvinula jako u nás. Ni
kde nestudují se role tak málo z nitra, tak povrchně a konskovaně 
jako u ná.s. Nikde neschází představením jednotný styl jako u nás."

Prvním znamením modernismu na .Národním divadle byla tragé
die tehdy pětadvacetiletého Jaroslava Hilherta l ina (1896). H il
bert, ovlivněn Ibsenovým psychologickým a symbolislním drama
tem. napsal drama dívky, jež byla v útlém mládí svedena. Když po 
letech nachází opravdovou lásku, prozradí svůdce jejímu snoubenci 
«poklesek“  a zoufalá Mina spáchá sebevraždu.

V hlavních rolích l ín y  vynikli herci mladší generace Eduard Yo- 
jan a Hana kvapilová. T i se stali v dalších letech oporou divadla 
žhaveného vnějškové popisnosti a soustředěného к psychologii nit- 
r:>- loto úsilí zastával především Jaroslav Kvapil (manžel 11. Kvapi- 
ov'é), který od počátku století působil v Národním divadle jako 
Idavní činoherní režisér a dramaturg. V roce 1900 se zasloužil o po
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hostinská představení ruského МСНЛТ. které v Praze uvedlo hrv 
Čechova a Gorkého.

Kvapil pracoval nejen s dramatickým textem a s herci, ale také 
s jevištní výpravou, hudbou, světlem. \ vnikl inscenacemi dramat 
Ibsenových s jejich psychicky rozpornými hrdiny, a zejména .Sha
kespearových - zde proti starší romantické barvitosti postavil indi
vidualismus a vnitřní nalomenost postav. Vojan v titulní roli 
IItiin lrld  (1905) vystupoval jako osamělee a mstitel, ne nepodobný 
zoufalým postavám básníku tomanovské generace. Kvapilova před
stavení proslula uměním vytvořit atmosféru - hrou náznaků, světel
ných efektů, zákulisních zvuků.

Vedle pražského Národního existovalo již od konce 19. století 
české Národní divadlo \ Brně na Veveří. Působilo ve skromných 
podmínkách a těžce se prosazovalo v konkurenci s kvalitní a zave
denou brněnskou německou kulturou. (1901 se \ jeho operním 
souboru konala světová premiéra Janáčkovy opery Je jí pastorkyně.) 
Příznivější podmínky mělo plzeňské Městské divadlo, působící od 
počátku století. Vrcholu dosáhlo za éry Vendelína Budila (ředite
lem 1902-1912). který rozvíjel tradici demokratického vlastenecké
ho divadla. \ roce 1907 došlo к založení druhé velké pražské seénv. 
jež byla schopna obstát v soutěži s německým divadlem. Městského 
divadla na Královských Vinohradech. Vinohradské divadlo bylo od 
roku 1913 spojeno hlavně s osobností llilarovou (\iz dále s. 605).
L I TUH \T l li \

Obst in Dějiny divadla .'i I‘>77 (303-369); Obst in Dějiny liter. I 1995 
(66-71): Litinová in Lexikon 2/1 1993 (177-180). Luntová in Lexikon 2/11 1993 
(1075-1078); Pšovák 1936-1939/1995 (953-972): Spisov. přelomu I9./20. stol. 
1972 (55-56. 72-71).

1.2. D ra m a  h isto ric i'té  a p o e tick é

Častou látkou dramat zůstávala historie. Zvlášť na spory o ..čes
kou otázku“  nepřímo reagovalo několik lier. Alois Jirásek rozvíjel
i v dramatu dokumentární realismus a pojetí husitství, které bylo 
obdobné koncepci Palackého a Masaryka (Jou Ilus. 1911 ; Jan  Ro
háč, 191 I. na scénu mohl být uveden až 1918). Mladá generace vytý
kala těmto hrám rozvláčnost a mnohomluvnost. Výrazným Jirásko
vým protichňdcem byl Viktor Dvk. Jeho dramatická díla zakládají 
strohé, náznakovité dialogy, aforističnost a ironie. Využívají symbo
lických prvku: postavy nemají být realistickými typy, jsou nositeli 
životních a názorových principů.



Taková j«' hra Posel (1907), která sc odehrává v předvečer bitvy 
na B ílé  hoře l()20. \a  venkovsko 11 usedlost Tomáše Rohu přijíždí 
cizinec, zřejmě posel císařských vojsk. Roh mu nabízí přístřeší,
i když ví, že patří к táboru nepřátel. Robova osmnáctiletá dcera 
Anna je smělým cizincem přitahována a nakonec s ním odchází.

Na jedné straní tu stojí vyznavač českobratrství Tomáš Roh. 
mravně opravdový, ale přísný, pochmurný, odmítající jakékoli nási
lí i vůči nepříteli. Na druhé straně je Posel, dobrodružný hráč, tou
žící po velikosti a šlěstí.

Posel: Přicházím z krajů, kterých ani neznáš. Jc  tam modré nebe; ta
kového nebe zde není. Jsou tam lahodné vánky, kterých netušíte. [...] 
Nyní jsem přišel sem. Do domova, možno říci. Jak jc studený! |...| Ne
dovedete hledat štěstí, příteli; štěstí je jako žena: musí se znásilňovat.

Drama bylo chápáno jako kritika Masarykova morálního pojetí 
humanity i jako kritika české povahy, pasivní a zachmuřené. Tomá
ši Robovi však autor i navzdory kruté zkoušce ponechává nežlout
nou víru, která jej činí vzneseným. Císař může tlouci moře. bít 
vzduch; stejně myšlenky nezabije. [...] Zemi mohu ztratit. \ íru ne.“  

Na Posla myšlenkově navazuje pozdější Vančurova hra Alchym is
ta (1932). I v ní sc sráží mravní přísnost českého evangelictví s po
stojem obráceným к činu, ke krásám pozemského života а к dobro
družství.

Obdobně zhuštěný a náznakový styl mají i další Dvkovy hry. Nej
známější je /moudření Dona (Jitijota (časopisecky 1911, knižně 
1913, prent. v režii F. Zavřela na Vinohradech 1914), jež velmi vol
ně zpracovává motivy Cervantesova románu. Quijote je tu více 
okouzlený snílek, postavený do přízemního okolí, než bláznivý ry
tíř. Promítá se sem Dykovo životní téma: heroisinus, boj o ideály, 
iluze a deziluze. Když Qu i jola přátelé lstí přimějí к návratu domů 
а к rozumu, ztrácí smysl života a umírá.

Také další příslušník Tomanovy generace J iř í  Mahen psal histo
rické brv. Jeho Janošík  (1910) oživuje známou slovenskou zbojnic
kou pověst. Generačně příznačné je téma vzpoury a msty, indivi
duálního odboje a jeho tragiky. Mahonův Jánošík je přitom 
obrazem ušlechtilé, takřka evangelijní spravedlnosti (historický Já 
nošík byl původně voják. Mahcnův je bohoslovee). Podobně ztvárnil 
autor i hlavní postavu liry Mrtvé moře (1918) z doby konce „.tem
na“ . Sedlák Havelka tu odmítá vzdát se českobratrské víry otců
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ii vzepře se panské nespravedlnosti. Ztrácí všechen majetek, nezlo
mí jej ani vězení. I míra, ale stane sc mravním příkladem, po jeho 
smrti se к evangelické víře hlásí celá vesnice.

\ jiném světle než Jirásek. I)yk nebo i Malien viděl „ěeskou otáz
ku'1 csejista Miloš Marten. I činil tak v dialogu (žánru na pomezí 
esejistikv a dramatu, známém již z Platona) \atl městem (1417). 
\ Bílé hoře a v následné katolizaci Cech autor nespatřoval katastro
fu, ale naopak vítězství evropské tradice, řádu a životního jasu.

Historické drama pěstoval od počátku století také \rnošt 1)учь 
řák. V vnikl dvěma hrami z doby předhusitské a husitské: je to K rál 
Iiíc lu v I I .  (1910, přeni. 1911) a zejména pováleční llusité (1919, 
uvedeno v llilarově režii na V inohradech), Zde. podobně jako v Dy- 
kově Poslu. autor postavil do protikladu radostné užívání darů živo
ta (v postavě Václava IV. ve stejnojmenné hře) a mravnost, vášnivé 
hledání řádu božího (v postavě Ilusově tamže). Husitský kněz a vo
jevůdce Prokop Veliký (Husité) v dramatické scéně sporu s legátem 
Juliánem odmítá slepou poslušnost autoritě papeže; věří, že cesta 
к Bohu spočívá v „zákonu svobody všeho a všech".

Na rozdíl od tradiční realistické popisnosti věnují Dvořákovy hry 
více pozornosti povahám hrdinů než dějinné věrnosti. Jsou zhuště
nější a vyznačují se výraznějším divadelním viděním. Příznačné je 
množství vystupujících postav (okolo padesáti v obou hrách). Hlav
ně v poválečných Husitech je Dvořák tvůrcem dramatu zástupů, 
které zachycuje davové děje a hnutí.

Jiným typem dramatu byl v hry poetické a pohádkové. Podnětem 
pro ně mohla být díla jako Hauptmannův Potopeny zrou (německy 
1897, v Praze 1900, v témže roce v Brně. v Plzni 1903) a Maeterlin- 
ekňv Modrý pták (napsáno I90(>. poprvé ruskv v МС11ЛТ 1908. Ná
rodní divadlo 1912). Inspirační roli však sehrála i domácí folklorní 
tradice a díla starších autorů - v tomto žánru nenajdeme lak výraz
ný generační přelom. \ roce 1898 měla v Národním divadle pre
miéru Zeyerova hra liudúz a Mnhuletia s hudbou Josefa Suka. Jí 
bvlv blízké básnivé hry kvapilovv. zejména pohádková Princezno 
Pampelišku (1897) s hudbou J. B. Foerstra a libreto к Dvořákově 
opeře Rusalka (1901). Byl to také Kvapil, kdo inscenoval poprvé 
Lucernu (1905), nejoblíbenější drama \loise Jiráska, které šťastně 
spojuje reálné i pohádkově kouzelné motivv.

Lyrizující, náznakové ovzduší her \. P. Čechova našlo obdobu 
v kvapilově hře Oblaka (1903). a především v dílech Fráni Šrámka 
(aktovka Červen, 190í>: l.éto. 1015 - viz s. 505).



U T E  H V H  K \
Buzkovâ 1932 (68-116); Hutte in České mněni dramatické I 1941 

(213-223). <л>|/ lamU ž (248-253): ( )l»>l in Dëjinv liter. I 1995 (72-76): l'urik 
J. 1951 (194-202. 507-509): kudëlka 1983 (9-10): königsmark in Lexikon I 
1985 (633-635), Luntová in Lexikon 2/11 1993 (1076): Med 1988 (123-131. 
161-169): Myšička 1971 (25-50): l’iia 1967 (24-36. 39-46. 58-60. 63-68. 
82-88): Rulle 1939 (129-133); Spisov. přelomu I9./20. «toi. 1972 (33-36, 
79-80. 73-71): Saida 10 1957 (181-186). 6 1934/1993 (125-110): Mašin 1972 
(91-97. 100-103).

4.3. S a n lá iiY  <i k a b a re ty

Vedle reprezentativních představení velkých divadel existovaly 
scény, které bvly zaměřeny na lidové publikum, 'laková byla třeba 
Aréna na pražském Smíchově, kde se hrály sentimentální kusy a lo
kální Iraškv. Na poěátku století získaly konkurenci v němém filmu.
1898 v Praze uváděl (lesky kinematograf první hrané filmové sním
ky natočené v českých zemích. 1907 vznikl stálý Ponrepňv biograf 
a pestrá filmová podívaná se brzy stala masovou zábavou.

Populární byly také hospody či zahradní restaurace se ..zpěváč
ky“ a šantány. především v Praze, například l Rozvařili! nebo
I Lhotku na Václavském náměstí, kam chodíval i Ollner. Zpívaly 
se tu balady a kuplety. známé později jako „písně lidu pražského“ . 
Zachovávají si některé znakv tradiční lidové slovesnosti (anonymní 
autor, srozumitelnost, šíření ústním podáním), ale s prostořekou 
nadsázkou se v nich obrážejí i reálie velkoměsta:

К Vonáskovúin chodívala sa má elita.
samej prima tygr. pardál v hadrech pepita,
doleva to točí s fabriěkama.
nejradši to kroutěj s akadcnúčkaina.

Oblíbeným šantánovým komikem bvl Г. L. Šmíd, elegán v káro
vaných kalhotech, s pestrým šátkem a čepicí na stranu, který před
stavoval pražské pepíky. Bvl autorem věhlasného Bataliónu o životě 
spodiny a „králi pobudů“ l ngrovi (poprvé uvedeno 1893. tiskem až 
po první válce, zfilmováno 1927 s k. Ilašlcrem a 1937 s 1. Smolí
kem v hlavní roli). Podle Šmída vytvořil později volně postavu Kiliá
na Adolf Branald v románu Chléb a písně ( 1952).

Kolem roku 1910 začaly у Praze - podle příkladu Paříže. Berlína 
u Mnichova - vznikat kabarety. Bylv umělecky náročnější než šan
tány. V kabaretech se střídaly satirické výstupy s klaunskými čísly
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a s písničkami (zhudebňovaly so i texty Šrámka, Gellnera, Dýka). 
Například \ Rokoku vystupovali písničkář Karel llašler. I'. Lon
gen, začínající Vlasta Burian. Ve Zvěřinově hostinci na Vinohra
dech a později na l jezdě se odehrávala představení Haškovy strany 
mírného pokroku v mezích zákona. Podíleli se na nich i František 
Langer. Josef Mach a další členové bohémské družinv. Jejich seén- 
kv. doprovázené „vědeckými přednáškami", parodovaly dobové sen
timentální brv (Raupaehova Mlynáře a jeho dítě) i kulturní a veřej
né činitele včetně Masaryka. \ jedné z nich se objevila také figura 
dobrého vojáka Švejka.

V ysokou úroveň si mezi kabarety udržovala Červená sedma (v lis 
tecli 1909-1911 amatérská; za války vystupovala v Rokoku: 
1918-1922 opět samostatně jako profesionální). \ ní působilo ně
kolik osobností: organizátor a skladatel písní Jiří Červený, šan- 
soniérka Lída Pírková, dále Rudolf Jílovský. pozdější redaktor na
kladatelství Borový, a Fduard Bass. jenž po odchodu z kabaretu 
vynikl jako žurnalista v Lidových nov inách. Proslulv Bassovy dravé 
satiry, hravé žerty a pohotové překlady z francouzštiny a němčiny. 
Například jednu z německých kabaretních písní volné přetlumočil 
jako Překrásnou píseň o svini a pávu:

Žila jednou jedna svině, překrásně se vedlo jí.
celý boží den se líně válela jen ve hnoji.
Л ta svině nečistá měla formv dojista.
že by z nich se zbláznil každý ortodoxní kubista.

Také Červená sedma přinášela verše českých básníku, například 
Jiří Červený zhudebnil za války - se zjevným protirakouským ost
nem - Sládkov u Bílou horu. básně Dykovy. Bezručovy a jiné. \ roce 
1918 uvedla první českou kabaretní revui llledá se rolička.

L IT E R  VIT li \
klosová in Dějiny divadlu 1977 (481-503); Luntová in Lexikon I 198.) 

(460-461): Písně lidu pražského 1966: Pytlík 1971 (216—223); Smích Čťrvenc 
sedmy 1981.

5. M Y Š L E N Í O L IT E R  VTl Ř E
5.1. Pozilivismus <t (I ucho věda

Na počátku 20. století vládl v české literární vědě směr pozitivis
tický. Byl zaměřen především historicky. Pozitivistické bádáni 
zkoumá prostředí, v němž literatura působí, okolnosti vzniku díla



a života spisovatelů. Podává množství dat a faktu \ časové posloup
nosti a \ širokvch kulturnč dějinných sou\islostech. Celní předsta
vitelé pozitivismu. Jaroslav \ íček. Jan Jakubec a Josef Hanuš, pů
sobili na pražské univerzitě. Vedle pozitivistické metody je 
formoval i \liv T. G. Masaryka.

Vlčkovy velké Dějiny české literatury ( 1893-1921. doplněné vydá
ní posmrtně \e čtvřech svazcích 1931) vynikaly širokým kulturním 
přehledem a poutavým výkladem. České literární dějiny jsou mu 
především historií evropských duchovních proudu a idejí. Vlček 
oceňuje husitství, reformaci a národní obrození. Předností Jakub
cových Dějin literatury české (1911, rozšířeno ve dvou dílech 1929 
a 1934) bvlo postižení vývoje českého jazyka, lidové slovesnosti. 
množství a spolehlivost údajů. - Společně se Vlček. Jakubec. Ha
nuš, slavista Máchal i další podíleli na velkém kolektivním díle Lite
ratura česká 19. staletí (čtvři svazky 1902-1907. přepracovány dva 
svazky 1911 a 1917, nedokončeno).

Slabinou pozitivistů bvlo, že přes záplavu vnějších informací ne
pronikali к podstatě díla, к jeho svébytné liodnolě. Projevilo se to 
zejména na Vlčkových a Jakubcových mladších následovnících. 
Albertu Pražákovi. Miloslavu Hýskovi i Zdeňku Nejedlém (jenž pů
sobil i jako hudební vědec a historik a od 20 . let se hlásil к marxis
mu). Jako reakce na pozitivisrnus proto vznikl směr duchovědný.

Iniciátorem duchovědy byl německý literární vědec a filozof \\ il- 
hclm Dilthev. 1 'činil středem pozornosti autorův prožitek jakožto 
Východisko literárního díla. Kritika a literární věda měly popsat 
tento jedinečný ..prazážitek". vcítit se do obrazotvornosti a vnitřní
ho světa tvůrce. Představitelé duchovědy dávali přednost esejistice. 
vyjadřovali se často metaforicky. I nás působil duchovědný směr 
především na Arne Nováka. Otokara Fischera a také na F. N. Saldu.

Mezi kritik\ Novákovy a Fischerovy generace patřil také literární 
a výtvarný esejista Miloš Marten. Od roku 1902 byl po desetiletí čel
ným spolupracovníkem Moderní revue. Od dekadentní stylizace 
směřoval, ovlivněn francouzským dramatikem Paulem Claudelem, 
ke katolicismu a ke klasicistním ideálům zákonnosti a řádu. Mar
ten věnoval pozornost českvm básníkům, kteří mu byli blízcí, jako 
Máchovi. Zeyerovi a Březinovi (Akord. 1916), nebo moderním fran
couzským výtvarníkům i literátům, např. Claudelovi a Lautreamon- 
tnvi (K n ilia  silných. 1909). Z jeho vlastního literárního díla je hod
ný pozoru dialog \ad městem (posmrtně. 1917 - viz s. 181). jímž 
jako zastánce katolické restaurace Cech zasáhl do sporů o českou 
národní tradici.
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liuriiiиск in Dřjiti) liter. I (29-30); (,'ornej in Lexikon 2/1 1993 (70-72. 

I 13-1 15); \ovak 1936-1939/1005 (1181-1200): Spisov. přelomu I0./20. sloL 
1072 (163-165): Saida 2 1030/1901 (211-215): 10 105,7 (151-162): Taxová 
1985: Vojtěch 1996.

5.2. /’. X . Sa lda
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Salda r portrétu 
Maxe Srabinského ( l')06)

František Xaver Salda působil na českou literaturu téměř půl stín 
letí: vstoupil do ní jako generační kritik České modern v \ 90. letech 
a ovlivňoval ji svou stále rostoucí autoritou až do smrti 1937. kritika 
a esejistika zůstávaly po celý život v popředí jeho zájmu. Psal však 
také básně, prózy a dramata, к orientačním bodům jeho duchovní
ho světa patřilo dílo Dantovo, Pascalovo, Goethovo, Niotzscheovo. 
Často se vracel к těmto vclkvrn zjevům evropské kullurv i к jiným 
autorům, např. к moderním francouzským lyrikům, u nás к Mácho
vi. Nerudovi, Březinovi. Saldova mňzičnost byla patrná \ pochopení 
estetické hodnoty díla i v kultivovaném a metaforickém stylu jeho 
statí. Zvlášť mu vyhovoval esej. žánr na pomezí vědy a umění.

Jeho první soubor esejů Boje o zítřek ( 1005) bvl soustředěn к poje
tí umění jako objevitelského, tvůrčího činu. \ dalším vvvoji směřoval 
od individualismu ke kladu, к nadosobnímu poslání literatury а к vě
domí tradice. Osobnost přitom pro něj zůstávala spolutvůrcem řádu



života a světa. Svědčil o tom svazek „podobizen a medailonů* Duše 
a dílo (1913), ovlivněný duehovědným přístupem к umění. Salda se 
v něm zabýval umělci romantického typu, od Rousseaua přes Máchu 
a Němcovou po své vrstevníky Sovu a Březinu. Na rozboru jejich děl 
analyzoval vnitřní životní pocit. Pozornost - jako jeden z prvních 
li nás - věnoval literární formě a stylu jako součásti významu.

Již od svých začátků prosazoval F. N. Salda pojetí kritiky jako 
tvorby, rovnocenné s činností básníkovou či prozaikovou. ..Kritik 
tvoří stejně jako básník nebo jiný umělec,“ zní jeho krédo.

[...] oba - kritik i básník - soudí, oba hodnotí, oba stylizuji, oba tvo
ří. Oba jsou násilníky srélio snu. oba jsou jednostranní, oba jsou váš
niví, oba nejsou spravedliví a objektivní. [...] Tvořit znamená viděl 
svět charakteristicky přetvořený: zkrácený i prodloužený, světlejší 
i temnější, zmenšený i zvětšený zároveň. Tvořit znamená podal no
vou vizi světa, novou verzi světa.

(Kritiku patosem <i inspiraci: Hoje o zítřek)

Kritika nemá podle Saldy vystupovat s dopředu danými měřítky. 
Má vycházet z vnitřního světa umělcova a dotvářet jej: nemá 
••.známkovat“ , ale spíše se tázal. Literatura je podle Saldy začleněna 
do proudu života. Posláním umění je obohacování, „zezázračnění“ 
života. I mění není jen hrou. má budoval vyšší mravní perspektivu, 
která směřuje к absolutnu.
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Ы Т Е Н Л Т и К Л
Bnriánek in Dějiny liter. 1 199.» (96-108): Orný 1992c (88-92. 113-117, 

121-135, 167-176): F.' \. Salda 1968: I . \. Saldu 1997: Králík 1995 (312-328); 
Novák 1936-1939/1995 (1079-1087); Pisa 1967 (99-105): Sezima 1927 
(307-318): Spisov. přelomu 19./20. stol. 1972 (128-133): Svoboda I,. 1967: Ta
xová 1985: Bnriánek in Z dějin české literární kritiky 1965 (286-395).

5.3. Ar ne Norák. Otakar Fischer
Arne Novák byl synem spisovatelky Terézv Novákové. Začínal na 

počátku století juko průbojný kritik a vyznavač evropunství. у té do
bě si po vzoru norského prozaika Garborga ztučnil křestní jméno 
Arnošt na Vrne. Později se přiklonil k národním kulturním tradi
cím (soubory studií a esejů Nosiči pochodní, 1928; Duch a národ, 
1936). Národ pojímal jako „oblast duchovní a mravní, v níž si gene
raci1 i věky podávají ruce a pochodně aby skrze národnost do
spívaly vyššího lidství.“ Od roku 1920 působil jako profesor na Ma
sarykově univerzitě v Brně, kde se stal organizátorem kulturního 
života. Jako rektor univerzity statečně vystupoval po Mnichovu pro
ti fašismu a na obranu české kultury (posmrtně vydané projevy 
Zoufalství o víra. 19-17).



I Životním Novákovým dílem jsou Přehledné dějiny literatury české
(téměř líiOO stránek. 1936-1939; až 1995 vyšlo jejich nové vydání). 
Na těchto dějinách autor pracoval, /počátku ve spolupráci se strý
cem .). V. Novákem, po třicet let a postůjme je vydával v předběžných 
verzích. (Vedle nich je Novák autorem stručnější a více esejistieké 
knihy Dějiny české literatury. 1933, součásti encyklopedie Českoslo
venská vlastivěda: vyd. V. Grund 1946 jako Dějiny českého písemnic
tví.) Je to historie české literatury, která dosud nebyla překonána. 
Zobrazila vývoj českého a slovenského písemnictví od počátků až po 
autorovu současnost v širokém rámci. Do vývoje literatury Novák 
včlenil kapitoly o žurnalistice, dějepisectví. teologii a dalších huma
nitních oborech, líyl však také schopen postihnout jedinečnost jed
notlivých děl, výstižně a barvitě charakterizovat mnohé tvůrce.

I Novákův vrstevník Olokar Fischer byl všestrannou a iniciativní
osobnosti - jako básník, dramatik a praktický divadelník, ale také 
jako literární vědec, kritik a překladatel. Byl profesorem germanis- 
tiky na Karlově univerzitě. Zvláště ho přitahovali autoři romantic
kého a intuitivního založení, vydal dodnes cenné monografie
o Kleistovi, Nietzschovi a Heinovi. Zabýval se mimo jiné uplatně
ním psychologie v literární vědě (Otázky literární psychologie.
1917). Zkoumal podvědomé zdroje básnického tvoření, poměr snů 
a imaginace к tvorbě, přitahovalo ho téma dvojníka. Své studie 

I a eseje shrnul do knih Duše a slovo ( 1929) a Slovo a svět ( 1937).A

491
POČÁTEK
století



492
ČESKA 

UTERAIURA 
OD POČÁTKU 

STOLETÍ 
DO ROKU 194b

Výrazně zasáhl Fischer do českého překladu (viz též s. 454). Je
ho snahou bylo překládat text tak. jak bv jej ..podával básník sám. 
kdyby byl mým vrstevníkem a psal mou mateřštinou“ . Proto vždy 
usiloval najít náhradu, která by odpovídala české literární tradici. 
Fischer vynikl mimo jiné přebásněním \ietzscheova Zaraíhustry, 
Shakespearova Macbeíha, Villonova díla a Goethovx lyriky. Jeho 
vrcholným překladatelským činem byl Goethův laust (1()28).
I . ITKH \Tl H \

Černý 1992c (118-120): Donath 1930 (248-258): Jeřábek 1997: Jirát 1978 
(272-282. 586-588): Taxová in Lexikon I 1985 (710-713); Mourkova 1988 
(97-117): Spisov. přelomu I9./20. stol. 1972 (41-43): Taxová 1985.



2. K A P IT O L A : 

Desátá léta

l. VE  Z N A M EN Í P H íHODY A Ž IVO TA
1.1. Filozofie životu

Kolem roku НЛО nastává nové období Ivorbv tomanovské gene
race. Díla jejích příslušníku se odvracejí od „buřičství“ к předmět
nému vnímání skutečnosti. Objevují se obrazy pří rod v, spojení člo- 
věka a země. lidský osud je nahlížen v hlubších souvislostech.

Tomanovy Sluneční hodiny (1913), Neumannova Isniliu Ir:sií. rod 
a struní ( 1914) a Srámkův S/>luv ( 1916) vnímají člověka jako součást 
životodárného pohybu kosmu. Zvláště Neumann a Šrámek bývají 
přiřazováni к nalurisinu či vitalismu.

Myšlenkovou inspirací těchto směrů hvla dobová „filozofie živo
ta“ . Vedle staršího Nietzschebo ji představoval hlavně Francouz 
Henri Bergson svým pojmem „élan vital“ , životní energie. Právě 
umění je podle Bergsona nadáno schopností ji vyjadřovat: „Pokud 
by se skutečnost bezprostředně dotýkala našich smyslů a našeho vě
domí |...|. všichni bychom byli umělci, neboť naše duše bv se bez 
přestání zaehvívala v souladu s přírodou.“ Bergson dává přednost 
intuici, spontánnímu prožitku, „oceánu žití", před skutečností 
ideovou, zpracovanou pojmovým myšlením.
LITKK \Tt li \

Buriánck in l)éjiny liter. I 1995 ( 15-57): Malien 19.'! I: Slrolisovii 1%,'$ (81 -89).

1.2. Xeumannova Knilia lesa. vod a strání
Knihu lani. rod и struní (191 I. vznikala 1908-1912) S. K. Neu

manna je věnována přírodě, led v tématu, který stál dosud u autora 
v pozadí. Krajina kolem Bílovic u Brna. kde v té době žil, se mu sta
la zdrojem básnické obrody. (Zároveň vznikaly i podobně zaměřené 
fejetony, psané tlo Lidových novin, knižně vydané až po válce. 
■S městem za z údy. 1922 a 1923.)

Básně sbírkv jsou seřazeny v časové posloupnosti, od září do dal
šího podzimu. Mluvčím i zobrazovanou postavou je Neumann sám.
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literát, který se utíká z města a nachází v přírodním prostředí více 
života, radosti a svobody.

Na šedém balvanu Děravé skáK 
se samotou srůstaje sedím, 
pode mnou vody jak by se rvaly, 
na zběsilou Svitavu hledím.
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Jen abych nezradil sebe. toho jest nejvíce dbáti, 
bytosti rytmus sblížili s rvtmem země. 
na pevné půdě co nejpevněji stati 
a vteřinu pochopit jemně...

(( Děravé slcúlx)

knihu lesu, vorl ti šíráni je ve srovnání s dřívějšími Neumannovými 
básněmi názorná a věcnější (názvy zvířat, rostlin). ()braz\ užívají ce
lo u paletu barev. Také milostné básně jsou zcela konkrétní, erotická 
láska je součástí přírody v člověku. Ve sbírce stále zůstává určitý réto
ricky patos, pro Neumanna příznačný, úvahy však ustupují bezpro
střednímu vnímání a oslavě života. Ilvmničnost je patrná i у častých 
apostrofách (osloveních) a také ve verši, rýmovaném a klasici/lijícím.
Ú T K U  \Tt П \

Čapek k. 1981 (353-355); Červenka I960 (96-116): Strohsová in Dějiny li
ter. I 1995 (112-115): katilman 1967 (97-109): IVšal 1985 (50-62): Červenka 
in Slov. básn. knih 1990 (96-98): Spisov. přelomu I9./20. stol. 1972 (99-107): 
Šal.la 10 1957 (373-382); Václavek li. 1962(90-97).

1.3. Srámkňv Splav
Přírodu a lidskou tělesnost zobrazil též Fráňa Šrámek ve sbírce 

S/ilur ( 1916, rozšířené vvd. ]()22). I Šrámek se obrací к venkovské 
krajině, zpodobené jinak než dosud: lesy. řek v a loukvjsou ozářeny 
sluncem, plností a sladkostí života. Láska mezi mužem a ženou 
splývá s rytmem života a jeho harmonií.

Šrámek je ovšem proti Neumannovi záměrně neurčitý, jaksi 
mlhavý: jeho verše bývají obestřeny melancholií.

Já nejsem žena, já jsem strom.
Někdo mi jaro dal. odešel.

(Advent)



Člověk, nezatížený umělými nánosy civilizace, tu splývá s příro
dou. nechává sejí p roštu povát. Svět S[tlucu je oproštěny, podobá se 
někdv idvle ;i prvotnímu ráji, jinde naivismu lolkloru nebo světu 
prastarých bájí (..To bvl plavých vlasu rod a světlých očí / a vzpo
mínka v jich srdcích na chvojový, rodný les"). V pozdějších básních 
zpracoval autor i frontovou zkušenost ze světové válkv. Válka je 
vrcholem nepřirozenosti - proti ní stojí čistota přírody a touha vo
jáka v rátit se domů.

Světová válka se objevila i v dalších Snímkových dílech, např. 
v románu Tělo (1919). kde je v popředí obraz zdravě smyslné těles
nosti hlavní hrdinky.
I . ITKR V U  К \

Brabce 1963 (356): Buriánck 1981 (97-121): Buriánck in Dějiny liter. I 
1995 (118-149); <;<itz 1922 (98-101); l’föa 1927 (26-35): Mat ura in Siov. básn. 
knih 1990 (298-301); Spisov. přelomu I9./20. slol. 1972(138-139).

1.4. Tomanovy Sluneční hodiny
Neumannova Knihu lesu a Srámkův Sp lav znamenaly příklon 

к harmoničtějšímu. kladnému vidění světa. Do značné míry to platí 
také o Tomanových Slunečních hodinách (1913). Jc v nich méně ne
gace než v dosavadních sbírkách. N ícc vystupují barvité a konkrétní 
záběry přírody. Již v úvodní titulní básni autor proti zmaru („dúm

(kllnerův návrh 
nu obálku 
Tonuinových 
Slunečních hodin
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v rozvalinách", „studna otrávená“ ) klade obraz obnovujícího se ži
vota. „zářných slunných dnu" a slunečních hodin.

Ve Slunečních hodinách najdeme erbovní Tomanovu báseň Tulá
ci. V znikla zřejmě již za jeho toulek Evropou roku 1908. Tuláci zde 
vlastně vystupují ve dvojí podobě. \ prvních strofách jsou mírní, 
nevinní a teskliví. žijí v souladu se zemí. \utor je přirovnává к bib- 
lickým ..polním liliím“ , jejich duši к ..apoštolům” . N druhé polovi
ně básně smířlivá harmonie mizí. Tuláci se obracejí zádv к počest
né idylc, revoltují, zaplanou horečnatou ..pomstou” . Další biblická 
narážka je připodobňuje к „synu člověka“ (který je znám z vidění 
Danielova jako Spasitel, označuje se tak i Ježíš). I tito vzpurní tulá
ci jsou ovšem spjati se zemí - ..tvůj hlad. ó země. žij«* v nich“ . Motiv 
země tak spojuje obě části básně. \ objevuje se i v závěrečné strofě, 
jako místo „řetězu“ milionu, jejich zrození i smrti (srov. Máchova 
„kolébka“ i ..hrob” v \láji. Březinův „magický řetěz“ v Никои). Ze
mě je tak zdrojem utrpení i obnovované vín a naděje. Tomanovi tu
láci se opírají o konkrétní typy. jak je autor poznával, ale přerůstají 
zároveň \ myticko symbolické postavy.

Ostré odmítnutí křesťanství a jeho institucí, které bylo generač
ně příznačné, nahrazuje nyní Toman odstíněnějším hodnocením. 
Nadále ovšem odmítá askezi a moralismus. vnucované církevními 
institucemi, které jsou vzdáleny přirozenému životu. Další posun 
к lidové křesťanské tradici je patrný v Tomanově díle za válkv. Sho
vívavější je nyní také S. K. Neumann, který v Lidových novinách ve 
fejetonu Setkáni s katolíkem  (1912) příznivě píše o Jakubu Demlo- 
vi. a Fráňa Šrámek, v jehož hře Léto (1915) vystupuje postava chá
pavého katolického kněze Ilory.

Současně se linii naturismu a poezii přírodv přibližují někteří 
autoři křesťanské orientace jako Křička a Demi.
I . ГГ  I . U V U  R \

Ruriânck 1985 (58—67); Červenka 1966(161 — 167). 1997: Červenka in Dêji- 
nv liter. I 1995 (131-133); II.»ni 1959 (286-291); 1'íša 1962 (132-143): l\>l;m 
1961 (115—137): červenka in Slov. básn. knih 1990 (291—293): Spisov. přelomu 
I9./20. stol. 1972 (158-159); Šáhla 9 1951 (218-250), II 1959 (21-28): Vvsko- 
řil 1927(115-153).

1.5. O h n u la  k u ltu rn íh o  k a to lic ism u . Jo s e J“ 1 'lo rian

Rozhodující podíl na obrodě kulturního katolicismu u nás měla 
aktivita Josefa Floriana. Florian, původně středoškolský profesor, 
začal svou vydavatelskou činnost v roce 1903 ve Staré Říši na Vyso
čině. Brzv z ní učinil ohnisko duchovního života. \ vdával knihy



l-'loruiniiv dopis 
Otakaru HfczinorL 

kolem 1900
• S  . 1ге к 1  ó d á m  р т а х / е 'p  ta -

S o J^ c k «  d í lo  J b l á n c  d e  S d i n P  ß o n n e t a  
O  o s l r f b e n  t r o z u m u  л O  & o l e s H . 

j s o u  1 ^ k ú  m í s t a  zx/ laeîte
*” K o v ý m t  s l o v y ^ jNa K o  r d i s o n  

i n - l 'e l / io e n c e  , p ro  n e j  -h řě b a  u n a s  
4jy r ) r t le z l l  U r c ř l c > 310  Ч/С1 ,  d hy byl 
y a Ť r n ý  ro z d íl  v/ n u a n c ic fp  . V / y ^ jste  
v  t b t o  d l  К Cl’ v/l c e  p o c v / jc e h  a  
p r o t o  b y c f)  \ / a s  p r o s i l  o n e ja K y  
\Г5йс»геК к о и ь е к  c J n e  n a  p o r a d u  . 

/ M e  a j  n a  t o  o b e j d e  . í^ e n i  ho 
p rac .e  s n a d n o  ,  j s o u  x-de p r o  m n e  
no\/«. v č fc i ,  a  v ů b e c  v l e č e  5 2  t o ,  
p r o f o j e  K rom <ž to l^ o  m u s ť m  d ě l a l i  
m n o l jo  fírvýcř) v reci z e  ✓ z lo s t i  d n e ^ .  

( " » D o s t i  т о  d e n  n a  a^lo&*h’ W ' . J  
O  t o m  е е  z m i n u j 'u  ,  K d y b y s t e  

S n a d  m e l  п ^ к о и  c e s f u  n a  
o b z o r u  у a b ycf? S e  К K/sím  n e d o b ý v a l  
a  n e r u Ž í l  z b ú b d f l r m f l  роко^ d o m u  .
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a studit' teologické, vědecké i literární, obvykle \ malém nákladu 
a krásné úpravě, která připomínala staré kodex v či počátky knihtis
ku (kreslené iniciály, dřevořezy, dvojbarevný tisk). Postupně tak vy
cházely sborníky Studium (na padesát svazků), edice Dobré dílo 
(celkem sto čtyřicet titulu) a další početné řady (Nova et vetera. 
Kursy. Vrchy). V ýtisky se neprodávaly, nemajetní zájemci je obdrže
li zdarma, ostatní odevzdávali dobrovolné příspěvky. Tato velkory
sost nutila vydavatele k obětem („jsou dny, kdy и Florianu obědvají 
jen děti." píše Jakub Demi příteli), ale zároveň k němu přitahovala 
nadšené spolupracovníky - patřili mezi ně i čelní literáti a výtvarní
ci jako Demi. Yašica. Bevnek, Konňpek, \áchal. Brunner. Durych, 
J. Čapek. V vskočil. Cep.

I rčující vliv měl na Floriana Francouz Léon Bloy, jehož četná dí
la uvedl do české literatury. „Do ráje se nevstupuje ani včera, ani 
zítra, nýbrž dnes". ..poznej své poslání a chop se díla" zněly Blovovy 
myšlenky, které jej přiměly k celoživotnímu úsilí. Florian tvrdě potí
ral měšťanský liberalismus a vyznával původní křestanské ideály. 
Děj iny vnímal jako tajemný kruh. odlesk vesmírného a Božího řádu. 
Žil v přesvědčení o blízké katastrofě světa a Posledním soudu. Od
mítal konvence, ocital se  často v rozporu s povrchním katolicismem, 
církevní hierarchií a v rozepři se státem (svých dvanáct dětí odmítal
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Josef I hirian v karikatuře 
I. Hojfmeistra (l<)24)

dávat do Školy). V jeho vydavatelství se objevovaly např. překlady děl 
středověkých mystiků, fvzika Finsteina. biologa l exkiilla, filozofů 
Schelera a Marcela, křesťanských myslitelů Maritaina a Guardiniho. 
básníků Yeatse, Jainmese. Hilka. Trakla a Mandelštama, prozaiků 
Barbey ď.Vurevilla, Rozanova, Chesterton». Gide», Kafky.
I.ITKR \Tl IÎ \

Fučík li. 1992 (7.5-88); Sirovátka in l.<-xik»n I 1985 (721-72.4): YI..I 1995 
(87-93): 1’iitna 1998 (355-433); Staňkovi«' 1498; Vyskočil 1927(175-207).

1.6. Demlovi Moji přátelé <t deníky
Ve Staré Říši i jinde vycházela díla jiholVancouzského Ivrika 

I rancise Jammese. Jeho verše a básnické prózy1, které oslavují pros
té žití blízké přírodě a pokornou lásku (tradice evangelií. František 
z Vssisi). u nás našly silnou odezvu. Další inspirační zdroj předsta
vovali francouzští literáti, sdružení od roku 1906 ve skupině Opat
ství (Ch. Yildrac, G. Duhamel). Hlásali křesťanskou pokoru srdce, 
soucit s trpícími, tíhli к formálnímu oproštění.

Stopy Jammesova zbožně důvěřivého a Vildracova soucit ícího 
pohledu najdeme ve sbírce Petra Křičky Šipkový keř ( 1916). Vidíme 
to už na titulním motivu, šípku, jeho „tiché a srdečné kráse", „ži
votu drsném a chudém". Mluvčí jej spojuje s vlastním osmiem 
a s Vysočinou, krajinou svého srdce.



\ vsočina - zvlášť rodnv Tasov - byla i krajem Jakuba Demla, ka
tolického kněze, mladšího přítele a «•titele Březinova. Také Demi 
použil symboliky květin v básních v próze Moji přátelé (první část 
otištěna ve staroříšském Studiu 1910. vyšlo 191,4. podstatně rozšíře
no ve 2. v vdání 1917). Oslovuje důvěrně rostliny, stromy a keře. N ží
vá se do nich. v nečekaných asociacích objevuje mnohotvárnost dě
ní viditelného i neviditelného.

BLATOl Clil , příteli včel. |...| člověk sc chvěje, že tvoje poupata 
každým okamžikem mohou rozpuknout a že se přitom slané veliké 
zjevení Krásy.

Knihou Moji přátelé utvořil Jakub Demi novou podobu básně 
v próze. Málokteré dílo tak ovlivnilo obraznost moderní české poezie.

Láskyplné Mé přátele doplňuje báseň v próze Miriam  (1916. ůrvv- 
kv již v knize l ‘ro budoucí poutníky <i poutnice, 1913). Obě knihy na
zývá Demi ..vzpomínkami na ztracený ráj". Zejména Miriam (hebrej
sky Marie) má osobní pozadí: jednak autorův něžný vztah к sestře 
Matvlce. postižené a předčasně umírající, jednak lásku к l.lišce 
Vi icsenbergerové. Ta je oslovena i \ úvodní básni: .. \ potkal jsem 
Vás. / Roucho černé, závoj bílý, / krok a pohyb kouzlo síly / a bo
lestný blas.“ I z Miriam vyzařuje blažený úžas nad věcmi i lidmi 
zdánlivě prostými, již v sobě nesou jedinečnou milost a krásu.
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Opačnou linii Demlova díla představují jeho děsivé vize v pró- 
zácli lin u l smrti (1912) a Tanec smrti (1914). O ní viz s. 526. Život je 
tajemstvím, hrůzou i milostí, jež přesahují rozumové pochopení.

Tvorha Jakuha Demla se lak zcela vzdálila abstraktnímu rozmě- 
ru hřezinovského symbolismu. Ještě vzdálenější Březinovi ovšem 
byly Demlovy životní osudy. Byl konfliktní osobností, neschopen 
kompromisu s denním životem. Roztržky s konzervativními církev
ními představenými vedly к tomu, že mu nejprve zakázali „spisová
ní a překládání“ , pak nesměl vykonával kněžské úkony a konečně 
bvl nucené penzionován. Plné dramatických zvratů byly také Dem
lovy vzlahv к ženám а к přátelům. Četná svědectví o lom přinášejí 
jeho texty, hlavně deníkové záznamy promísené s dopisy, výpisky 
z četby, básněmi, polemikami, sny, fotografiemi, účty, texty přátel. 
(Rosnička. 1912; Domů. 1912; Šlépěje, 1. svazek I(> 17. závěrečný 
26. svazek 1941.)

Vyrovnanější období prožíval Demi po první válce, v čase přátel
ského soužití se spisovatelkou Pavlou Kvllieovou. V té době se na
trvalo vrátil do rodného Tasova. jenž pro něho provždy znamenal 
střed duchovního vesmíru.

'len večer, o kterém mluvím, ten večer, když jsem šel oním úvozem 
mezi zahradami, všechna místa mého rodného kraje byla v srdci 
mém, a já chápal slova o šílenství a o smrti a podobu svého otce, 
mlčení své nebožky matky, jiná slova, jiné podoby, jiná ještě mlčení, 
a všechna lato slova a všechny tyto podobv a všechna mlčení a všech
ny děje. které se odehrály v tomto kraji od mého dětství, kupily se 
v přísné obrazce, snad abvch jim rozuměl, a přesně odpovídaly léto 
krajině, a jako by mně byl ukázán smysl dějin, který bvl souběžný se 
smyslem krajiny, uviděl jsem. že člověk, i nevímjak nešťastný, není 
tak osamocen, jak by se zdálo, nýbrž tak. jak souvisí pole s polem, 
krajina s krajinou, že souvisí člověk s člověkem, mrtvý s živým, živý 
s nenarozeným, a že tuto souvislost lze čísli do veliké dálky nejen na 
tvářích lidí. nýbrž i na tváři krajinv. a to do té míry, že náš duch 
podle podobv jistého kraje mohl hv dosti přesně dohádnouti se jeho 
dějin a tile podobv jistého místa objevili život, který je v něm skryt.

(Tanec smrti)

I . ITKH \Tl R \
Fučík B. 1992 (<>.í-1 ].">). 1991 (70-75. 101-2I I); Clialiipeckv 1492 (81-134); 

kunstniunn 1971 (19-52): Med iu I.cviknu I 1985 (526—5.40). Nnndkovú in lexi
kon 2/11 1993 (1020-1022); \!<-<l 1995 (69-85): Novák 1936-1939/1995



( 1366-1.%«): Olič 1993a; l’iátna 1998 (437-465): Med in Slov. hásii. knih 1990 
(150-161. 314-316): S|iiso\. přelomu I9./20. stol. 1972 (31-33. 69-71): Šalda 9 
1954(195-196). 10 1957(288-292). II 1959(132-135): Vyskočil 1933(191-196).

1.7. Josef I áchal
V ýtvarný doprovod к Dom lově Rosničce i Hradu smrti vytvořil 

další Florianův spolupracovník Josef Váchal. Yáchal »polu s J. Zrza
vým, F. Koblihou, J. Konňpkom a jinými náležel 1910-1912 ke 
sdružení umělců Sursum. Jim blízká bvla katolická revue Meditace 
(V. Bitnar, J. Kratochvil; ke spolupracovníkům patřili S. Rouška, 
F. Bílek. J. Demi. J. Durveh). která nesla podtitul „sursum“ (slova 
„sursum corda“ , tj. „vzhůru srdce“ , uvádějí přijímání při bohosluž
bě). Tento okruh usiloval o spojení moderního umění s katolictvím, 
zvlášť s jeho mystickým a vizionářským proudem.

Váchal bvl svérázný výtvarník i literát. Žil v ústraní a v nouzi, 
vzdálen kulturnímu ruchu. Více než soudobé umělecké směry na 
něho působily magie a diahologie (učení o ďáblech), barokní ka- 
zatclství a jarmarecní folklor. Knihy, které psal. si sám ilustroval, 
zdobil a vydával na měním lisu v několika kusech. Nejznámějším
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literárním dílem jc К  n a iv  román (1924). který využívá lidové stra
šidelné příběhy, jejich naivní jazvk a povah nechtěného. \ Krva
vém románu vystupují v různých maskách autorovi známí a v posta
vě rytce Paseky i 011 sám.

Prvního většího veřejného uznání se Yáehalovi dostalo \ pozd
ním věku roku 1968, když obdržel krajskou výtvarnou cenu. Jeho 
tvorba však došla velikého ohlasu v 80. letech a stala se módou v le
tech devadesátých, kdy \ něm byl rozpoznán předchůdce post
moderny (nakladatelství Paseka: Brabcova filmová verze krvavého 
románu. 1993).
I 1ТГ.Н ATI li \

Josef Vádial НШ:ОН<> ИШЬ: l'iiiini 19<>8 (522-528. (>W-715).

1.8. Prvn í prózy Jaroslava Durycha
Dobový proud vitalismu a naturismu ovlivnil i první knihv další

ho autora, jenž začínal v řevni Meditace. Jaroslava Durycha. D11- 
rych pocházel z katolické kulturní východočeské rodinv. \ raném 
dětství ztratil matku a brz\ potom také otce. Sám napsal, že „niko
mu nepatřil, pozbyl domovské příslušnosti, toulal sc světem". To jej 
silně poznamenalo. \ jeho díle se stále znovu vynořuje téma ..blou
dění". putování a hledání ráje, \ němž se erotická láska prolíná 
s touhou po věčnosti.

Takový je i román \u horách (1919, psáno za války), na který vel
mi volně navazuje próza Jarm ark života (vyšla již 1916). Tvto příbě
hy sc odehrávají kdy si v minulosti, mimo reálný čas a prostor. Sno
vá a tajemná pohádkovost se v nich střídá s drsností a tragikou. 
\ postavě Kristy, hlavní hrdinky románu "Su horách, vytvořil D11- 
rvch obraz vzrušující, smyslné ženské krásv. která jo zároveň odles
kem vyšší milosti. Pozoruhodný jo také rytmus autorových vět. mc- 
taforičnost a dynamičnost jeho jazvka:

Sevřel ji. Chtěl zadržet jako žárem bílý kov ztuhlými prstv věčnost 
prchající rozkoše, závratné pro její osudnou moc. Bvl konec. 
Vstávala. Závěs košile spadl jí úplně z prsu: i z druhého ramene se 
svezl a její polonahé tělo se zaskvělo jako zjevení \ lese. Náhle se otřás
la leknutím. Jako by jí před očima někdo z hořícího stromu к věty 
třásl. \ duši jí zajiskřilo na tisíce světel, jako když do žhavého uhlí 
udeří. [...] Chtěl jí klesnouti к nohám a o něco ji prošiti, snad o zá
zrak.



ú t k u  \ п  и v
C i,U  1931 (1 16-1.16): kudrnáč 1993: l.aulová in l.cxikon I 198.1 (622-62.1); 

Med 199.1 (9.1_<>9): Noyjik 19.40-1‘>39/199.1 (I 139-1 I I I). Kutíc 1929 (73-89); 
Slavík 1996 (195-197); Václavek li. 1928(19-66).

J.9 . l lirovi „lidé kočovní''. Olhmclitovi „ z l í  samotáři“
Z jinó slranv so nain lisími biížilv |iróz\ l li rovy (Kapitoly o li

dech kočovných a jin á  próza. 1906), Olbrachtovv (O  zlých samotá
řích. podlit ni „Tulácké povídky“ , 1913) a takó soudničky a prózv 
Rudolfa Těsnohlídka, čerpající z brněnské poriforio (soubory jeho 
soudniček pro Lidové noviny vycházely až posmrtně). Tato díla 
předvedla českou variantu Gorkého bosáku a živelných hrdinů 
llamsunovýeh. Popisují tuláky, zlodějíčky či bohémy žijící mimo 
společenská pravidla, odevzdané stravujícímu plameni života. Podo
bají se přírodě, v níž se často potulují.

Předčasně zemřelý Moravan Josef l hor zobrazil ..lidi kočovné“ 
bez idylv a reálně. \ drsné bídě. Přece však. vedeni touhou po vol
nosti. dávají tuláci přednost žebrotě před spořádanou existencí.

..Zlí samotáři" Ivana Olbraehta. svna prozaika Yntala Staška, se 
těmto postavám podobají (dvě zo tří próz Olbrachtovv knihv vyšly 
již 1908 a 1909).

.. \ pročs byl zaiiřenej?"
„Zo se toulám.“
Dala ruce pod hlavu a zadívala se na světlý otvor doupěte.
..Toulám sc taky ráda... Svět jo tak pěknej! Položíš sobě v lose na 

jehličkách, díváš sc na ptáky, zvířata kolem tebe přeběhnou, vidíš 
nový vesnice, města, setkáš se s licíma. \ doma není nic. Jo tam 
smutno... Jo to lak krásný všecko...“

{.louk a, horko a Paulína)

Olbrachtovv figury jsou ovšem ve srovnání s Uhrem dravější i slo
žitější. Dobově příznačné motivy - hrdý umělec v omezeném pro
středí a revoltiijící msta - se objevují v historii skupinky potulných 
artistů v próze Židi (později přepracováno, B ratr лак. 1938). Posta
va ..zlého samotáře" jo přitom prototypem, který v různých polo
hách provází celou autorovu tvorbu.
M T E R  \T l II \

Opelík in Dëjinv liter. I 199Г) (.1.17—1.18); liera 1981 (288-29(1): Králík 199.1 
(336-380); Mnldaňová 1993 (123-126): Novák 1936-1939/199.1 (1037-1038): 
l’íša I9M (101-106): Poliorskv 1971 (183-203); Sezima 1930 (263-267); Spi- 
80V. přelomu 19./20. stol. 1972(161-163).
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I.IO. Haškovy humoresky
Jiný typ t l i luckých povídek a črt psal Jaroslav Hašek. Zakládal je 

obvykle na vlastních zkušenostech - prošel pěškv všechny země l?a- 
kousko-l her.ska. Německo a Balkán, dostal se až do Huška. \ kri
tickém vydání Haškových spisů jsou tyto prózy shromážděny y<. 
svazku CrlY. povídky a humoresky 5 cest ( I955). Již v nich občas vy
stupuje mazaný lidový chytrák, jeden z předobrazů Švejka.

Hašek ovšem psal stovk\ zábavných próz s náměty ze života 
měšťáků, vojáků, farářů a podobně. Jeho dílo - jako Gcllnerovo. 
které mu bylo z básnických vrstevníků nejblíž - zesměšňovalo 
uznávané autority, „věčné a svaté pravdy“ , počínaje náboženstvím 
a vlastenectvím a konče třeba anarchismem, jehož hnutí se autor 
sám na čas účastnil. I ž v předválečném období krystalizoval 
autorův stvI a jeho vidění: improvizaění lehkost, spojování různo
rodých témat (např. parodieké citace úředních zpráv a jiných do
kumentů). groteskní nadsázka, plebejský pohled na události zdo
la, věcně reálný a zlehčující. Z takového úhlu pohledu se rétorika 
proměňuje v pouhý žvást a odtažité zobecňující ideály se stávají 
nesmyslem.

I vkonný výbor strany mírného pokroku ( 1411). 
zleva <lr. Förster. II. Šolaja. J. Hašek, l i  Drobilek



Hašek byl za života víre znám jako věhlasná postava pražských 
hospod a kaváren než uznáván jako literát. Své schopnosti uplatnil 
v recesistické straně mírného pokroku \ mezích zákona. Ta \ před
volebním ohdohí na pražských Vinohradech zesměšňovala praktiky 
politických stran a celého veřejného života (Politické a sociální ději
ny strnuv mírného itokroku r mezích záhonu, vznikly 1(Л 1- 1() 12. 
knižně vydám až 1(H>.'{). Hašek tu dokázal s usvědčující střízlivostí 
parodovat nadnesený patos - když píše například o sociálnědemo
kratickém předáku Škatuloví, jenž na schůzích provolává „Dejte 
nám chleba!", což mu nebrání \ tom, aby si po schůzi neporučil 
..tři vídeňské řízkv. nějaký sýr |...|. к tomu několik plzeňských".
i n  i : и \t i  r \

PMlík in Dějiny liter. I 1995 (275-281): Hájková 1981 (143-155): l’ytlik in 
Lexikon 2/1 (86-90): l’\tlík 1971 (54-247): Spisov. přelomil 19./20. stol. 1972 
(48-52).

1.11. Lyrické drama. Čapkův Loupežník
Obdobou naturismu na jevištích bylo lyrické drama. Nemělo být 

věrným otiskem reálného života, odpozorované skutečnosti, ale ani 
nemělo předvádět nesmiřitelný konflikt idejí. Mělo spíše naznačo
vat, jeho cílem bylo vyvolat poetické ovzduší. Autoři využívali často 
zkratky, podtextu a nedopovězoných vět, které jen napůl odhalovaly 
nitro postav. Důležitou roli přitom hrála přírodní scenerie, jako ře
ka. les, jarní den a letní noc - hrdinové jí bývali prostoupeni a jako 
očarováni. Tématem byla obvykle láska, hlavně první chvíle okouz
lení a zamilování.

Za předchůdce lyrického dramatu lze považoval náladově impre- 
sionistické liry Jaroslava Kvapila (pohádková Princezna Pampeliška. 
1897: Oblaka. 1903). \ byl to právě Kvapil, kdo se také ujímal jevišt
ního uvádění lyrických dramat Fráni Šrámka. \ Létě (1915) - které 
s Oblak y spojuje idylické prostředí venkovské fary, erotika a kouzlo 
léta - zůstal Šrámek věrný svému tématu: oslavě mládí, přírody 
a rozbouřených smyslů. Student Jan Skalník výbojným neklidem 
-, nakazí'4 i střízlivé lidi středního a staršího věku. Lyričnost, jazyk 
dialogů i časté scénické poznámky, osvětlující vnitřní hnutí postav, 
přibližují Léto i ostatní Šrámkovy hry jeho prózám.

Pozdější Měsíc nad řekou (1922) se l.élu v mnohém podobá, pře
vládlo v něm však usmíření. Okouzlení mladistvým elánem a „barev
nými slovíčky" se ukazuje jako přechodné. Hlavní hrdinka Slávka 
Hlubinová se vrací к rozumné, ale také předčasně usedlé existenci.
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L O U P E Ž N Í K

Obálku Loupežníka 
Karlu ('.upita 
txl Josefu (.úplni 
(1422)

Ještě za války se hrála také Mahenova ( liěka odvahy (premiéra 
v Brně 1417). Odehrává se v zastrčené uličce nad Prahou, kde bvdlí 
půvabná l.ojzička. Bláznivá pohoda jarního dne přiměje postupně 
tři nápadníky, aby za ní skočili oknem.

Vrcholu dosáhlo lyrické drama v Loupežníku (1920) Karla Сар
ка. Z větší části vznikl ještě společnou prací s hratrem Josefem za 
jejich pobytu v Paříži 1911; Karel jej však dokončil až po válce. 
I Loupežník je ohrazeni radostné, volné mladosti. Hrdina jedním 
rázem dobývá srdce krásné Mimi, snadno vniká do domu jejího 
otce Profesora, po způsobu anarchistů a buřičů kašle na autority.

St \IM)ST\: No tak teda. VIladej pane. voteuřte!
Lot PIC/MK: Já neotevřu.
Starosta: Já to poroučím!
Lot IMC/NÍK: Ve jménu zákona?
St \rost\: Ve jménu zákona.
Lot IT.ŽNÍK: Já na zákon seru. (Odejde.)

Příznačné je prostředí hry (příroda, les. noc) a také využití bás
nických prostředků - dialog Loupežníka s Mimi ve 2. dějství pře
chází do veršů a připomíná Shakespearovu liomea и Ju lii.

Závěr Čapkovy liry už nevvznívá jen ve prospěch sebejistého mlá
dí. V tom se podobá Srámkovu Měsíci nud řekou. Mladík je sice



okouzlující, ale i nezodpovědný, jelm protihráč Profesor je úzko
prsý. ale také pozorný a starostlivý otec rodiny. Zde už nachází Ka
rel Čapek pochopení pro víceznačnost života, které je charakteris
tické pro jeho zralé dílo.

\ linii lyrického dramatu volně pokračovaly poetické hry a hříč- 
k\ poválečné avantgardy. Navázal na něj i František llmhín na pře
lomu 50. a 60. let (Srpnová тчШ е ). inspirovalo se jím také dílo 
Václava Kršky, mimo jiné ve filmovém zpracování Šrámkovýcli děl.
U T E R  \Tl R \

Buriánck 1981 (92-90. 122-127): Müller in (irské umění dramatické I 
1941 (230-233): Strohsová in Dřjinv liter. I 1995 (58«)), Obst tamtéž (72-73); 
Oprlík in Opelík - Slavík 1996 (69l73): Janoušek 1989 (107-130): 1’íša 1967 
(63-64, 82-88. 125-127): Spisov. (iřelomu I9./20. stol. 1972 ( I I I ) :  Vlašín
1972 (104-105).

2. PHKDV VI, KČ NA VV VNTČAHDA
2.1. Iran (gard n í mnění

..Páteří naší umělecké skupinky otl nejstaršího Cočára ncho Kysely 
po nejinladšího Karla Čapka byli mládenci jen málo nebo něco přes 
dvacet. I5\li tedv obdařeni všemi přídavky mládí, bezstarostností, 
vlasy, útoěností a sebevědomím. |...| Rozinku s minulostí a výpravy 
za novým dosvědčovala Praze díla těchto mladých už několik let 
a byly to experimenty a vvslcdkv tak nezvyklé a s takovým odporem 
zamítané, že nebylo pochyby; to není žádné přinášení novinek, žád
ná místní I...I záležitost, tihle mladí z l nioukv bojují na své rodné 
pudě svůj podíl na světové revoluci \ umění..."

(František Langer. Hýli <1 bylo)

Kolem roku 1910 nastupuje do české literatury první avantgard
ní skupina, obvykle nazývaná předválečná moderna. Avantgardní 
umění chtělo postihnout dynamickou tvářnost života 20. století. 
Převratné objevv vědecké a technické (kupř. kvantová teorie Plan- 
ckova. Linsteinova teorie relativity, bezdrátové spojení, spalovací 
motor) proměňovaly obraz světa. I tvářelo se nové vědomí prostoru, 
času a hodnot. Cel\ tento moderní svět - rychlovlaky a letadla, ky
pění velkoměstských ulic, ruch práce, nové městské zábavy (film. 
sport, cirkus, varieté), periferní, dosud zanedbávané druhy kultury 
(archaická tvořivost přírodních národu, dětské kresby, naivismus) - 
vstupoval do umění. Stával se tématem uměleckých děl. ale lormo- 
Val i způsob jejich vidění.
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Mezi českými avantgardními umělci udávali nejprve tón výtvar
níci, sdružení zprvu do Osmy (Emil Filla. Bohumil Kubista aj.) 
a poté do Skupiny výtvarných umělců. V ní sc už objevili vedle 
architektů a malířů (P. Janák, J. Gočár. J. Chochol, V. Hofman, 
F. Filla, V. Spála, O. Gutfreund, \. Beneš) také literáti (František 
banger a bratři Čapkové, z nichž Josef bvl ovšem „obojživelník“ , 
výtvarník i prozaik), kritikové a dějepisci výtvarného umění 
(V. V. Šlech. V. Kramář, A. Matějčck).
L IT E R A T U R A

Čapek K. 1981: Langer 1992 (13 1-1 17); Osma a Skupina 1992; Volné směry 
1994.

2.2. Novoklusicismus
Langer a Čapkové prošli nejprve krátkým období secese (viz 478) 

a poté novoklasicismu. Novoklasicismus kladl důraz na intelekt, na 
přísně vyváženou formu a na svébytný tvar uměleckého díla. Pod
poroval jej přední kritik F. X. Salda, kterv v té době směřoval od in
dividualismu к řádu, к nadosobnímu poslání umění.

Autoři těsně či volněji spjatí s novoklasicismem (v Německu např. 
Paul Ernst, ve Francii Paul Valéry, v Rusku Osip Mandelštam. v Ang
lii T. S. Fliot) sc tématy obvykle obraceli к minulosti. Neusilovali 
ovšem zachytit dobový kolorit, běželo o zpodobení nadčasových, zá
kladních rysů osudu člověka ve světě. Ne osobní dojmy, ne psycholo
gická analýza, ale sevřené neosobní vyprávění bylo jejich cílem.

František Langer zařadil některé novoklasicistní prózy do prvoti
ny Z la lá  Venuše (1910). Další byly otištěny až v poválečné knize 
Sn ílci a vrahové (1921), například l éčné m ládí o renesanční milost- 
nici. která si udržovala věčnou mladost tím, že zabíjela malá děv
čátka (časopisecky 1(Л 1). Z děl Čapků náleží к novoklasicismu Jose
fův Ž ivý plamen a Karlovo Mezi dvěma polibky (obojí ve společné 
knize Zářivé hlubiny a jin é  prózy, 1916).

Tento směr však inspiroval také autory střední generace. Antoní
na Sovu v novele Pankrác fíudecius, kantor ( 1916) a Viktora Dýka 
v krvsuři (časopisecky 1911-1912, knižně 1915). Blízko mu stály ta
ké novely Boženy Benešové (viz s. 479) a Miloše Martena.

Dykova novela Krysař čerpá ze staré německé pověsti, ve které se 
krysař pomstil městu Hameln za nevyplacenou odměnu tím, že 
z něho odvedl všechny děti. Dvkův Krysař je osamělý, hrdý indi
vidualiste. Tragický příběh krysaře. jeho nenávist к „počestným 
hamelnským měšťanům a jeho pomstu doplnil autor o nové rnoti-

■



v y . Jo to zejména láska krysařc к Agnes a postava Seppa Jörgena. 
prosťáčka, ktorý s malým dítětem jediný přežije záluibu města. No
vela lak nevyznívá jen chmurnou deziluzí, ale také smířením, nadě
jí, jež spočívá \ přijetí denního života.

Styl Krysařc je protilehlý jak popisnosti realismu či naturalismu, 
tak zdobnosti impresionismu a secese. Jazyk je někdy záměrně 
knižní, je vsak zároveň i účinně střídmý.

Jádro sdělení nebývá na konci věty, jak je obvyklé, často je před
sunuto. Autor pracuje s opakováními, náznaky, zámlkami - z toho 
těží tajuplná, „osudová“ atmosféra novely. Krysař tak předzname
nává pozdější baladickou prózu 30. let.

Prozaici, líhnoucí к novoklasicismu. byli navzájem odlišní a po 
několika letech se rozešli různými směry. Již v roce 1913 se strhla 
ostrá polemika mezi Karlem Čapkem a F. X. Saldou. Salda a autoři 
mu blízcí směřovali к mravní kázni a duchovním, spirituálním hod
notám - jak dosvědčuje Saldův jediný román Loutky i dělníci boží 
(1917). díla Sovova a Benešové (s. 531 ). Pro družinu kolem Čapků 
naproti tomu znamenal novoklasicismus krok na cestě к avantgar
dě. jak se začala formovat v Mmunachu nu rolí l () l  I. 7. novoklasicis
mu si podrželi představu umění jako svébytného řádu, vytvářeného 
záměrně a ukázněně. Pozornost však zaměřili к současnosti, к růz- 
notvárnosti a dynamičnosti soudobého života. Z ářiré  hlubiny z ro
ku 1912, poslední společně napsaná próza Čapků, jsou již mnohem 
více kubistické než novoklasicistní.
U T E R  \T l R \

Čapek K. m i  (171-189. 328-331): Med 1988 ( 152-160): Mourkova 1988 
(131-147): Opelík 1980 (56-92): Opelík in Opelík - Slavík 1996 (98-102): llod- 
rová in Rozumět literatuře 1986 (221-227): Vodička I', in Studie o liter, na přelo
mu stol. 1991 (15- k>), Štédroňová tamtéž 1991 (103-117): Salda 9 1951 (15-28).

2.3. K u b ism u s, fu tu rism u s, c i t i l  ism us

Mladí ze Skupiny výtvarných umělců založili roku 1911 časopis 
I mělcekv měsíčník. V literární složce bvl zprvu orientován ještě 
к novoklasicismu. Později důrazněji propagoval avantgardní směry, 
zejména kubismus. Vedle 1 měleckého měsíčníku se к avantgardis- 
niu hlásila divadelní Scéna.

Kubismus vznikl v Paříži jako malířsky směr. který zavrhl tradiční 
perspektivu a chtěl nově formovat výtvarný prostor. Podával předmět 
v základních geometrických tvarech (Picassovy portréty a zátiší) nebo 
zobrazoval různé polohy téhož předmětu na jednom obraze (Fillova
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Sklenice). Dalším sladiem bylo vytvoření koláže, když malíři tli» obra
zu vlepovali kusy novin, látek a podobně (poprvé Braque 1'Л2).

kubismus vlastně jen důsledněji než předchozí umělecké směry 
narušil tradiční iluzivnost realistického proudu. Kubistické obrazy
- u nás je vystavovali Kubista, l ilia. Čapek a další - působily tak šo
kujícím dojmem, že někteří kritikové posílali mladé „výstředníkv“ 
do blázince. Například Josef Čapek dloubá léta neprodal jediný ob
raz. Kubišta žil v existenční nouzi, o hladu a nakonec vstoupil do 
rakouské armády. I spěšnější byli architekti, v Praze se podle (kočá
rová návrhu postavil dům l Černé Matky boží na Starém Městě, 
Chochol uplatnil kubistické prvky v domech pod Vyšehradem.

\ literatuře se odrazil kubismus nepřímo, ncjčastčji v kombinaci 
s futurismem nebo civilismem. Působila především jeho svobodná 
invence, narušení lineárního vidění, prostupování různorodých 
předmětů a vjemů. Obdobu výtvarných experimentů s linií a per
spektivou lze vidět např. \ potlačení interpunkce v básni, obecněji 
v rychlém střídáni záběru místa a času. rovin stylu (Guillaume 
Apollinaire, Čapkové v Zářn ých hlubinách).

V achátech svatovítských zříš zděšen své vlastní rysv 
Na smrt jsi smuten byl v len den kdy sebe v nich objevil j-и



Podoben I,a/aru kterého světlo drtí 
Pozpátku toěí se ručičky hodin \ židovské čtvrti 
\ l\ couváš \e vlastním životě pomalu

Jda na llradčanv nahoru a poslouchaje к večeru 
Jak v hospodách české písně zpívají

lile jsi uprostřed melounů \ Marseilli

lile jsi \ kohlcnci \ hotelu s obrem 11a vývěsní tabuli

lile sedíš \ Římě pod japonskou mišpiilí
( Apollinaire. Pásmo - přeložil K. ( iapek)

Futurismus bvl naopak směr především literární. \znikl \ Paříži 
\ témže čase (kolem roku 1908) jako kubismus, jeho zakladatelem 
bvl italsk\ básník F. T. Marinetti. Stejně jako kubismus chtěl po
stihnout dvnamismus moderního života. „Zapalte všechna muzea!" 
zněla úvodní slova jednoho z Marinetliho manifestů. Futurismus 
hlásal naprostý rozchod s minulostí, se vší starší kulturou, chtěl 
utvořit umění jako předvoj zbrusu nového věku techniky. Ve ver
ších se tak objevovala letadla, rakety, automobily. Nový měl být i li
terární tvar: slovo se mělo „osvobodit", zbavit konvencí gramatik) 
a syntaxe, měl) být odstraněny přívlastky a příslovečná určení ve 
prospěch holých sloves a substantiv.

Marincttiho a jeho skupinu dovedl halasný zápal ke krajnostem. 
к oslavě války jakožto zázraku techniky a očistné hygieny světa. Fu
turistický program ..osvobozených slov“ však podnětně působil ze
jména v Hušku 11a V. Chlebnikova. \. Vlajakovského. v Cechách se 
ohlašoval v úvahách a básních S. K. Neumanna. Projevil se v pří
klonu к mluvnosti, hovorové slovní zásobě (vulgarismy a žurnali
smy u Vlajakovského) а к hovorovému spádu verše. Literatura měla 
být úderná a provokující, zbavená poetických klišé. Na jedné straně 
to bylo Vlajakovského „slovo-výstřel", na druhé Chlebnikovovo „slo- 
vo-zaum" (zaumný mimorozuniový) . které křížením slabik přiro
zených slov dávalo vzniknout novým, nejasným tvarům (zaumná 
poezie překračuje hranice srozumitelného jazyka).

S futuristickým linutím měl společné znaky také civilismus. Ne
bylo (o tak ostře vyhraněné hnutí, spíše širší literární proud. Jeho 
autory spojoval zájem o moderní civilizaci a v básnické praxi volný 
verš, jímž naznačovali rytmus moderního života. I kazovali novou 
1 vář. živelnou materiální i duchovní sílu města, hromadiiost navzá-
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jeni provázaných jevů li obrovské masy obyvatel. Za předchůdce ci
vilismu platí \meričan Wall Wbilman a jeho Listy trávy. které pře
ložil již \ rchlickv (pod názvem Stéblu trávy, který sc v češliné vžil). 
Hlavním básnickým představitelem civilismu byl belgicky básník 
a dramatik Emile Verheeren. V širokodechém volném verši zachytil 
změť velkoměsta - jeho továrny, přístavy, svělla. vůně a pachy, po
hyb zástupů. Verhaerenovy vize, poznamenané symbolistní obraz
ností. upozornily na velké sociální problémy doby. I nás působil 
Verheeren především na S. K. Neumanna a mladší básníky Josefa 
Horu a Jindřicha Hořejšího. К civilismu lze volně počítat také fran
couzskou skupinu unaniinistů, kam náleží Jules Romains a autoři 
vzešlí z družiny Opatství (s. 496). Snažili se - především \ romá
nech - zachytit kolektivní ..duši" současné doby. jednotu prožívání 
a cítění skupin lidí, třeba i náhodně spojených při pouličním ne
štěstí. Romains a Duhamel působili na předválečnou eventgerdu 
i po válce na generaci Seifertovu a Nezvalovu.

Čeští avantgardní literáti vystoupili programově v llmanachu na 
rolí 1911 (vyšel 1913). Almanach podnítil básník Otakar Theer. 
organizačně sc podíleli Otokar f ischer a Čapkové, kteří ke spolu
práci přitáhli tehdy osmatřicetiletého S. k. Neumanne. I když byl 
Neumann nejstarší /. autorů, byly to právě jeho tři básně (Duh. 
Střevlíci a Cirkus), které nejlépe charakterizovelv nový směr. Svazek 
doprovázely kubistické kresby Václava Spály.

Oba básnické představitele skupiny Almanachu - Otakara Thee- 
ra a S. K. Neumanna - spojovalo využili volného verše к vyslovení 
nového životního pocitu, onoho tvořivého pohybu, jak jej formulo
val Bergson. Tvar jejich básní byl uvolněný a dynamický, odpovída
jící ..symfonickému pocitu" životního rvtniu.

Není vznešeného, není nízkého, 
vše tajemně jednotně dění, 
měnivá, pěnivá vlna ducha, 
tančící spánkem hmoty.

Básníku,
žij a naslouchej!
Plamenným srdcem žij. naslouchej čistými smysly!
Jako zachvění mízy bud' každý tvůj verš 
a jako válečný krok života - tvá strofa.

(Otakar Tlieer. Ilu  poetika, sbírka I šťmii n a czd on )



Theeiovo dílo přitom obsahově vyrůstalo z ovzduší konce století: 
promítal se clo něho individualismus, mravní zápas člověka o duchov
ní svobodu (/ zlíosti a naděje. 1911). Báseň I neilčli v restauraci (sbírka 
I še/nu navzdory. 1916) vyslovuje okázalou samotu jedince, klen shlíží 
na hlučící dav v zahradní restauraci: „...kéž nejsem jako li druzí!"
L IT E  К \Tl li \

liuriánek in Dějinv liter. I 1995 (17—18): Čapek k. 1981 (302-306, 
.'{.42-330, 338-346): Канонам 1967 (I 16-172): l.ulmilu 1996: N ladvkowí iu Le
xikon I 1985 (57-58); Mourkova 1988 (81-96): Neumann 1971: Opelík 1980 
(73-92): Píša 1933: Med in Slov. Iiásn. knih 1990 (301-363): S|)isov. přelomu 
I9./20. stol. 1972 (118-150): Sirohso\á 1963 (9-81. 89-90): Šiědroňová in Slu- 
dic o liter, na přelomu stol. (118-127): Salda 3 1931/1991 (352-362).

2.4. Neumannovy \ové zpěvy
Bližší avantgardním snahám mladých byl Neumann. V letech 

1911-1914 vznikaly jeho \<>vě zpěvy (vydánv až 1918). které se 
v mnohém sbíhaly s programem mladých bratří Čapku. Touto sbír
kou vtrhlv do české poezie motivy spojené s novodobou technikou 
(Zpěvy drátů. Chválu rotačky) i velkoměstským životem (Cirkus. 
Černoch). Clovčk je tu obklopen prouděním moderního světa, tvoři
vé síly přírody i lidského díla, zejména dravé technické civilizace. 
Je zároveň součástí sociálního kolektivu, lidského zástupu (polemi
kou s Theercm je Ja rn í neděle v letní restauraci).

\ předchozí Knize lesů. vod a strání užíval Neumann pravidel
ných veršů i strof. Nvní se objevuje volný verš, nepravidelný, rýmo
vaný i nerýmovaný.

Miluji jeho plakáty,
že vybuchují jako granáty.
že usmívají se jako holkv našminkované:
tolik jím obdivují se malé i veliké děti,
přešťastné, inohoii-li jen rukou je přejížděli

(Cirkus)

Působivost Neumannových veršů se nezakládá jen na novosti ná
mětu. Především plyne z ustavičných proměn záběru, ze střídání pro
storu a motivu, z prolínání „poetického“ a ..nepoetiekého” . Lyrický 
mluvčí neužívá složitých svmbolů, abv pronikl ke skryté tváři skuteč
nosti. Jeho vidění je „prostší" a názornější, upoutáno hmotnou reali- 
l°u, smyslově zrakové. Básně svou kompozicí a viděním připomínají 
film nebo obrazy kubistických a pokubistických malířů.
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Proměnila sc i stylizace básníka. Básník už není jedinečný (Mir
ce. není ani bohém, rebel a tulák. Chce být řadovým občanem, jenž 
má kladný vztah ke světu, neboť i umění chápe jako cílevědomou 
a ukázněnou povinnost, „aktivní a tvůrčí účast v široké součinnosti 
kulturní práce"' (Karel Čapek, 1913). Literatura sc chce podílet na 
přetváření a zlidšťování světa. ,-Děj jednoduchý a prostý, věc na
pohled všední a nezajímavá (civilní), jsou pro moderního básníka 
stejně obdivuhodné, ba následkem reakce na vtíravost gest slavnost
ních snad obdivuhodnější než děje a věci výlučné, vzácné a vybra
né." napsal S. K. Neumann v souboru fejetonů nazvaných deklara
tivně Iť žije život! (uveřejňovány v Lidových novinách, knižně vvšlv 
až po válce. 1920).
L IT  К К \T l К V

Hrabec 1963 (355-356); Lupek Is. 1981 (521-526); Slrohsová in Dějim li
ier. I 1995 ( 111-115): (»ülz 1922 (28-37): kaulinun 1967 ( 172-183): Neumami
1973 (9-139); Lervenka in Slov. básn. knih 1990 (177-179): Spisov. přelomil 
19./20. stol. 1972 (103); .Slrohsová 1963 (91-137): Václavek li. 1962 (98-101).

2.5. liratři Čapkové
\ próze napsali výrazné dílo předválečné avantgardy Čapkové 

\ novele /Mřiv'<^Tíl)ihinv (v časopise 1912. knižně 1916). Vutoři. jistě 
pod dojmem nsůdu Titaniku, lič i zkázu mohutné lodi Oceánie, 
„lidské techniky skvostné korunv". Na prostoru několika stránek se 
přitom střídá několikerá perspektiva vidění: věcné zpravodajství; 
báseň v próze o lásce a její nenávratné ztrátě; ůvabv o sinvslu života 
a světa. Dynamické proměny zorného úhlu v jediném textu připo
mínají kubistický obraz.

Bratři Čapkové - podobně jako S. K. Neumann ve vrcholných 
básních Xovýcli zprvu - nejsou bezmeznými obdivovateli techniky. 
Jak nasvědčuje zkáza korábu Oceánie, pyšného díla moderního 
rozumu, nelze jednostranně sázet na racionální a materiální civili
zaci. na ovládáni přírody a světa. (Zde se už ohlašuje velké téma 
poválečné tvorby Čapků.) Život se odehrává i v oblasti rozumu ne
přístupné - je vystaven „zázračné záři" lidského ducha a snu, ale 
právě tak temným „zázrakům zkázy” zvnějšku.

Do připravovaného druhého svazku ilnmiuichit chtěli Čapkové 
přizval též Františka Langra. Lrvína Taussiga, Richarda Weinera. 
Petra Křičku a více výtvarníků. Blízko jejich skupině stál také Karel 
Toman, jehož Sluneční hodiny vvšlv v Knihovně 1 měleckého měsíc-



niku a který nadšeně přivítal Xové zpěrv. Slibně sc rozvíjející avant
gardu však v prvním rozletu zabrzdila světová válka. Některé plány 
sc uskutečnil) v časopise Červen, jejž Neumann vydával od roku 
1918. ale poválečný vývoj skupinu umělecky i občansky rozdělil.

Bratři Čapkové směřovali \íce к próze a ke kritice než к poezii. 
\ přece všestranně nadaný Karel Čapek vstoupil i do dějin českého 
básnictví. Jeho překhuh šedesáti moderních francouzských lyriků 
od Baudelaira po Vpollinaíra totiž posunul) vývoj básnického jazy
ka. Podníceny inspirativním ovzduším předválečné avantgardy 
vznikaly většinou za války a vyšiv těsně po ní (Guillaume Vpollinai- 
re. Pásnut, 1919. s ilustracemi Josefa Čapka; Francouzská poezie no
té doliv. 1920).

Kultovní básní se pro české literáty stalo Čapkem přebásněné 
Apollinairovo Pásmo. Jistě také proto, že jedním z motivů Pásmu 
bvla básníkova návštěva Prahv v roce 1902 (podnítila jej i к próze 
Pražský chodec). Ve verši ,.V achátech svatovítských zříš zděšen své 
vlastní rysy“ autor zachytil prožitek z prohlídky svatováclavské 
kaple hradčanského dómu. Průvodce tu ukazoval achát, polodraho
kam. v kterém jako by se rýsovala lidská tvář. snad prý podoba Na
poleonova - a Vpollinaire se \ ní domníval spatřovat sám sebe.

Čapkovo Pásmo a další překlady Francouzské poezie not é doby se 
staly pramenem inspirace především pro Nezvalovu básnickou ge
neraci. Prolínání epičnosti a lyrismu, časových rovin, prostupnost 
vnější předmětné reality s vnitřními prožitky, volná, logikou ne
spoutaná asociativní obraznost, směřování к mluvní větné stavbě 
a slovníku - to vše přejali do své poetiky básníci a často i prozaici 
poválečné avantga rdy.
UTKR \Tl li \

Buzková 1432 (38-17): Strohsová in Dějinv liter. I 1995 (587-588): ko/.mín 
1989(17-19); I,c\v 1971 (227-258): Mukařovskv 2 1918 (265-268. 325-328). 
tra 1982 (651-651. 691-697): Nezval 1936: Opelík 1980 (66-73): Opelík in 
Opelík - Slav ík 1996(103-109): Polán 1961 (78-83).
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I. VÁLKA:
..Mánie dosl lidí. politicky lak vyspělých, že pochopí pravv smysl vál
ky a úkol národa v ní? Pochopíme světodějný okamžik?“

(T. Masaryk. Světová revoluce. Za války я vc válce I9H-I9Í8)

1.1. Perzekuce
Léta první světové války znamenala přeryv v životě každého jed

notlivci* i celého národa. Bvla to neěekaná katastrofa, neboť jí před
cházelo období poměrného klidu, zvyšování životní úrovně a půlsto
letí míru. Naděje na rychlý konec konfliktu sc vbrzku rozplynuly - 
po velké ruské ofenzívě následovala na jaře 1915 protiofenziva ra- 
kousko-německá a pak se válka nadlouho proměnila v poziční, 
zákopové boje. Téměř pul milionu Cechu padlo na frontách, jejich 
památníky dodnes najdeme takřka v každé vesnici. Dalších čtvrt mi
lionu vojáku se vrátilo z války jako invalidé. Lidé v zázemí strádali 
podvýživou, všeobecným nedostatkem, vysilující prací (české země 
byly hlavní průmyslovou základnou Hakousko-l herska).

Boj v rakouských uniformách proti Srbům, Husům a Italům byl 
pro Cechy bojem za cizí zájinv. O náladě vojáků svědčí např. zpráva 
c. k. velitelství v Litoměřicích: „l českého mužstva není pozorovali 
žádného nadšení pro věc monarchie. Každý poslouchá jen proto, že 
poslouchali musí. Není jednoho člověka, který by projevoval radost, 
že smí bojovat za císaře a \last: naopak, skoro každý hledí vojenské 
povinnosti uniknouti. Žádá za propuštění, hlásí se nemocným nebo 
se i dobrovolně mrzačí. Mezi lidem sc rozšiřují nejhrubší parodie 
na rakouskou hymnu, urážky císaře jsou na denním pořádku...“

\ české literatuře nenajdeme militaristický patriotismus, kterv 
se zmocnil části Němců a f rancouzů (viz romány Remarqua a Bar
busse, jejichž hrdinové sc zprvu hlásili do války s nadšením). Cha
rakteristická je báseň Meilyniu Gtogowsku od Petra hřičkv s datem 
8.10. 1911:



Nad hlavou první, druhá hvízdly hluší1, 
již hustě lítají.
Skrčeni, vtipem rozpačitým, suše 
je hoši vítají.
1 -1
List olein. líhám v duchu vaše vlásky, 
děvčátko vzdálené.
\ vlna těžká, strašný příboj lásky 
zalévá srdce mé
к těm. kteří trpí. Srdce zmučeného 
křeč tupá jihne v něm 
i úzkost, úzkost nad národu mého 
přelmřkým kalichem.

Lukášku. Vávro, chlapci ušlechtilí 
z moravské děd in v.
Bůh rozsoudí. My. čestní, jak jsme žili. 
umřeme bez viny.

(S ip h o rÝ  keř. 1916)

V letech válkv byla zrušena občanská práva a vládla tvrdá perze
kuce. Vojenská cenzura potlačovala všechny známky nespokojenos
ti. či dokonce odporu proti válce. Již v prvních měsících byla zasla
vena radikální Samostatnost, kde působil Viktor Dyk. následovalo 
národnčsocialistické České slovo, 1915 realistický Cas a také kul
turní časopisv. V té době vůdce realistů T. G. Masaryk už pobýval 
v zahraničním exilu, přesvědčen o vítězství Dohody a porážce cent
rálních mocností, tedy Německa a Rakouska. Se svými spolupracov
níky (sociolog Kdvarii Beneš, slovenský přírodovědec M. B. Šlefá- 
nik) vytvořil Československou národní radu. jejímž cílem bvl 
nezávislý československý stát. Tvto aktivity odsoudili oportunní češ
tí politici, kteří spolupracovali s Vídní, ale Masaryk našel domácí 
podporu v Mafii, lajné odbojové organizaci. Na činnosti Mafie a na 
domácím odboji se podíleli i literáti, např. Jaroslav Kvapil, Jan 
I lerben, V iktor Dyk.

Perzekuce vyvrcholila \ době válečných úspěchu centrálních 
mocností 1915-1910. \ té době došlo к zatýkání „podezřelých“ 
představitelů českého veřejného života. Ve vězení se lak vedle poli
tiku Klofáče. Kramáře a liašína ocitli za protirakouskou činnost 
Machar a Dyk. Vězněn bvl také Bezruč, kterého soud (neprávem) 
obvinil z autorství „zrádných“ básní otištěných v časopise české
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emigrace vc Francii, Všichni byli obviněni z velezrady a hrozila 
ji ni poprava.

Ve vídeňské vojenské trestnici v tzv. věži smrti vznikly slavné ver
še Dvkovy básně Země m luví: „Prosím tě, matka tvá; hraň si mne 
synu! / Jdi, třeba к smrti těžko jdeš. / Opustíš-li mne, nezahynu. / 
()pustíš-li mne, zahyneš." (sbírka Okno. vvšla 1921).
U T E R  VTl R \

Gulanriaiícr 1988 ( 11-(>7): Kř.-n 1990 (378-471): Masaryk 1925: Mod 
(185-196): Novák 1936-1939/1995 (1269-1273): Yyskořil 1927 (167-172).

1.2. Mim i fest spisovatelů
Dykova báseň byla vlastně reakcí na prohlášení českých politic

kých stran z ledna 1917. Po nástupu nového císaře Karla a zmírnění 
útlaku vyjádřili politikové věrnost rakouské monarchii, neboť „národ 
český, jak vždy v minulosti, tak také v přítomnosti a v době příští jen 
pod žezlem habsburským vidí svou budoucnost'1. Tato loajalita, byť 
vedena úsilím o reformy v rámci Rakousko-l horská, byla Dykovi zce
la nepřijatelná. Podobně jako Dyk začala mní smýšlet značná část 
českých literátů, zvláště po ruské revoluci, jež smetla earismus.

Dokladem toho je májový manifest spisovatelů, který vyšel 
17. května 1917 v agrárním Večeru. Projev českých spisovatelů к čes
kému poselstvu na říšské radě stylizoval Jaroslav Kvapil a poilcpsalo 
jej přes 200 signatářů. Žádal propuštění politických vězňů, svobo
du tisku a shromažďování, požadoval Fvropu „národů svéprávných 
a svobodných“ .

Manifest přispěl к morálnímu napřímení a sebeuvědomění lidí, 
zejména politických představitelů. Následovaly další akce a výzvy.
V jejich čele vedle Kvapila stáli Jirásek. Maehar. Stašek. Thomayer 
(lékař a prozaik lumírovské generace) a Dyk, jenž byl mezitím pro
puštěn z vězení. V lednu 1918 zveřejnili čeští říšští a zemští poslan
ci Tříkrálovou deklaraci. Jejím autorem bvl mladočeeh Mois Rašín. 
pozdější československý ministr financí. \ dubnu Alois Jirásek na 
shromáždění v Praze přečetl slavnostní přísahu (napsal ji sociální 
demokrat František Soukup), v níž se zástupci českého národa za
vazovali pokračovat v boji za svobodu až do vítězného konce.
V květnu organizoval Kvapil slavnost, konanou u příležitosti pade
sátého výročí položení základního kamene Národního divadla. Pro
mluvili zde Kramář, F. \. Krejčí, slovenský básník Hviezdoslav 
a znovu Jirásek, který připomněl tradiční svazky Cechů se Slováky 
a nutnost jejich politické jednoty.



Dnes všichni svorní slojinie к svému přirozenému i historickému prá- 
V II a | —| pevné věříme, že jako kdvž jsme po tolikerých a těžkých ho
jící] šťastně dobudovali chrám národního umění a «spějeme v něm к cí
lům nejvvšším. že dosáhneme splnění svého svátého prám a že budeme 
moci ..zaplesali písní nejiySsí. písní svého volného, plného života".

Vídeňská vláda se tak za kritické situace na Ironie ocitala pod 
dvojím tlakem. I\ českému exilu, jehož mezinárodní váha se zvyšo
vala (úspěch legií, dohoda se slovenskými zástupci o společném stá
tu. uznání Národní radv vládami Dohody), se připojovala i vnitřní 
opozice. Sířil v se vzpoury, demonstrace a hladové bouře. Blížil se 
rozpad Bakoiisko-l herska.
L IT E  К VI I I! V

Čapek К. 1985 (63-68). I »  (774-776): Oalamluuer 1988 (68-101. 
146-239): Novák 1936-1939/1995(1273-127.'.).

1.3. Oživení národní hadice
Spisovatelé se za válkv stali mluvčími demokratické jednolv ná

roda. Vngažovali se však i vlastní literární činností. Nejširší ohlas 
získávalo například dílo Vloise Jiráska a jeho rozsáhlé obrazy české 
minulosti. Nový román Temno (1915) vysoko ocenili i ti. kdo dosud 
Jiráska jako nemoderního odmítali (Novák. Salda. Dyk). Temno - 
i kdvž je zemská školní rada vyloučila ze žákovských knihoven - vy
šlo do konce válkv ještě pětkrát. Působilo, aspoň v knižním vydání, 
také drama .lan Roháč (1911), které mohlo být na scénu uvedeno až 
v říjnu 1918. Jirásek začal pracovat na dalším velkém románu z do
by Jiřího z Poděbrad, který příznačně nazval Husitský král (vychá
zel v deníku Národní politiku, po zásahu cenzury zakázán: I. díl vy
šel 1920. nedokončený 2. díl 1930).

Ale také autoři střední a mladší generace se obraceli к pozapo- 
nienutým jistotám národní tradice a domova. V Vlahenově Mrtvém 
moři (napsáno již 1914, premiéra i vvdání po eenztirních průtazích
1918) zazněly v závěru verše staré české evangelické písně: „Byť voj
sko povstalo. / proti mně se bralo, / byť jich bylo mnoho, / nebojím 
se toho / zamáio." Autor tu v postavě sedláka, který dal přednost 
své víře a svědomí před prospěchem, volně zpracoval příběh vlastní
ho praděda z 18. století. Vrislokratickv Otakar Theer, který dopo
sud podle vlastních slov přebýval v „klášteře umění", píše vlastenec
kou báseň Mé Cechy (sbírka Všemu navzdory. 1916). V básnickém 
dramatu Faethón (vyd. s datent 1916 až v září 1918. Kvapilova in-
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seenace v Národním divadle 1917) zpracoval Thcer námět z řeeké 
báje. Titulní postavu pojal jako odvážlivce, kterv chce svrhnout ne
náviděného vládce Dia. I když hrdina umírá, oslavuje hra jeho He
roismus a působila jako symbol národního odboje.

Proměňovala se i tvorba dalších autorů. Někdejší symbolista An
tonín Sova vydává Zpěvy domova (1918). Modernista F. \. Salda vy
znává lidovou tradici venkova v básni Selsliý svátý Václav (v deníku 
Venkov 1917) a podílí se na sborníku Jan  Ilu s v kultuře a památ
kách českého lidu (1915). Sborník vychází pět sel let po Husově 
smrti a spolu s dalšími publikacemi - přestože úřady všechny slav
nostní akce к výročí zakázaly - oslavuje v duchu Palackého Husův 
odkaz a husitství jako velikou dobu českých dějin.

Podobnou roli měly projevy sympatií к mocnostem Dohody Bri
tánii a Francii, které válčily s Rakouskem a Německem. Jaroslav 
Kvapil připravil cyklus Shakespearových her v Sládkových překla
dech, uvedený 1916 jako pocta slavnému dramatikovi tři sta let po 
jeho smrti. Patnáct představení v Národním divadle demonstrovalo 
vyspělost české divadelní kultury a \ době války mělo pochopitelně 
politický podtext. Se stejným záměrem se připravoval velký kolek- 
tivní sborník překladů z nové francouzské poezie. Soubor nakonec 
nevyšel, jednotlivé překlady však vycházely samostatně a Francouz
ská poezie nové doliv К. Сарка a Ze současné poezie francouzské od 
symbolismu k dadaismu II. Jelínka působily zvlášť podnětně. V čase 
bitvy na Marně, kdy se Francouzům podařilo zastavit německou 
ofenzivu, uveřejnil v Lumíru Viktor Dvk překlad Hugovy básně
I chvíli návratu do Francie, který byl poctou francouzskému duchu 
a francouzské kultuře.

V roce 1916 se pak pražskému Němci Franzi Werfelovi podařilo 
prosadit vydáni německého překladu Bezručových Slezských písní 
od Rudolfa Fuchse v Lipsku. Byl to čin kulturní a národní solidari
ty. V předmluvě к dílu Werfel vysoko vyzvedl Slezské písně i celou 
českou literaturu. „Naše srdce soucítí sc všemi utlačovanými všech 
národů,* napsal. V témže roce 1917 začal vycházel časopis Naše 
řeč. „listy pro vzdělávání a tříbení jazyka českého." který plnil po
slání nejen vědecké, ale i národně obranné. \ jeho čele stál vynika
jící jazykovědci' Josef Zubatý.

Právě 1917, v předposledním roce války, po zmírnění represí 
a cenzury, ožívala kulturní a literární aktivita. Obnovovala sc čin
nost předválečných literárních skupin. Od února 1917 f. X. Salda 
se svými spolupracovníky vydává týdeník Kmen. jehož programem 
je „tvorba jako nejvvšší skutečnost a nejvvšší klad životný“ a „víra



v ni jak.. činitele tradičního a nadosobního“ , „odvrat od pouhého 
pokroku civilizačního a jiných klamů a pověr modern istických“ .

Bratři Čapkové a jejich přátelé se od března 1918 seskupují ko
lem Neumannovy čtrnáctidenní revue Červen, s podtitulem „Nové 
umění - Příroda - Technická doba - Socialismus - Svoboda“ , a na
vazují na program předválečné avantgardy. Až v roce 1919 se Čap
kové s Neumannem rozcházejí pro odlišné názory na politický vý
voj v Československu: Neumann se stává komunistou, Čapkové 
obhájci prvorepublikánské demokracie.

Třetí literární časopis, který začal vycházel za války, byl týdeník 
Cesta. Vznikl vlastně jako náhrada za zaslavený deník Národní 
listy. Řídil jej básník a divadelní kritik Miroslav Kutte. Na rozdíl 
od předchozích revuí nebyla Cesta směrově vyhraněna. Po válce 
v ní, podobně jako v Červnu, vycházely také verše básníků mladé 
generace.
1.1 TE К ATI К \

Bnriánek in Dějiny liter. 4 1995 (49): Trochová in Lexikon I 1985 
(354-355). Trochová tamtéž (457-458), Trochová tamtéž 2/11 1993 (732-733); 
Novák 1936-1939/1995 (1269-1273).

1.4. Oykova „válečná tetralogie“
Vrcholná díla poezie domova a národního osudu napsali Viktor 

Dyk a Karel Toman. Dykovo „opustíš-li mne“ (Země m luví) i Toma
novo „mlčíme a pohrdáme“ (Ba lad a každodenní) sc staly symboly. 
Vyjádřily úzkost i odhodlání národa za války.

V iktor l)vk se již před válkou upnul к českému nacionalismu.
V publicistické, politické činnosti i ve verších odsuzoval „národ su
še kalkulující” , který z prospěchářství zrazuje ideály. Vc válce spat
řoval „katastrofické řešení“ , které po porážce Rakouska přinese na
ději na obnovu české samostatnosti.

Dykova „válečná tetralogie“ vznikala v letech 1909-1918 a tvoří 
ji sbírky Lehké a těžké kroky (1915), 4nebo (1918), verše z vězení 
Okno (1921) a závěrečný Poslední rok (1922). Patří к vrcholům čes
ké občanské lyriky.

Síla této poezie nespočívá v působivém řečnickém patosu. Dyko- 
vy verše jsou naopak nanejvýš strohé a civilní, namísto zdobných 
přívlastků útočí na čtenáře holé věty, někdy i neslovesné. váha spo
čívá na substantivu. Stejně jako v dřívějším díle staví autor na dů
myslných protikladech, paralelismech, překvapivých pointách a pů
sobivých rýmech.
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Pod tlakem převratné doby roztávají dřívější autorovy pochyby, 
ostražitá skepse a sebeironie. Národ ovšem Dyk nepojímá ryze cito
vě jako tvůrci starší vlastenecké lyriky včetně Nerudy a Sládka. Pří
slušnost к národu je věc svědomí a morálky, jc to mravní závazek 
vůči minulým generacím. Dvkova poezie rozděluje ostře světlo 
a stín - „aneb všecko, aneb zahynutí". Vyzývá к odvaze а к oběti, 
soudí slahošslví.

Nepřipraveni. Bez vide. \ slabí.
S nadějí jdeme jedinou:
že ironický osud šetři baliv.
když v boji muži zahynou.

(I ilnech nejistých: lne/to)

Občanská a národní poezie našla následovníky hlavně \ prvních 
měsících a letech budování republiky. Sám Dyk byl zpočátku na
dšen. jednu ze svých básní nazval \« uvítanou a věnoval ji svému 
celoživotnímu protivníku Masarykovi. Poválečný vývoj jej však roz
čaroval. Již v Písn i noci 29. října. tj. v noci po převratu z října 1918. 
varovně opakuje: -Boj teprve nám nastává!” \ skepse zaznívá v bás
ni Červen l<)l(): ..Ptát musím se: Což jsme my po Cechách / nedo
zráli?" Jako poslanec i senátor národnědemokratické stranv se pak 
Dyk stal činitelem pravicové opozice proti Masary kovi.
I . ITKR VH  I« V

Buriánck in Dějinv liter. I 1995 (19-50): Med 1988 (197-231): Novák 
1936-1939/1995 (91 1-916): Opelík in Lexikon I 1985 (643-616); Píía 1962 
(126- 128): Polán 1964 (40—15): Červenku in Slo\. Itásn. knih 199(1 (16-18).

1.5. Tomano ty  Měsíce
Karel Toman ve sbírce Měsíce (1918) vvtvOřil dvanáct básní jako 

cyklus roku. od Ledna po Prosinec. Boční cyklus má v české kultu
ře tradici (lidové kalendáře, Ihtbiělta Boženy Němcové. Holi na vsi 
bratří Mrštíků, ve výtvarném umění Mánesův Orloj). Představuje 
vždv širší obraz skutečnosti, obrací se к přírodě, к společenstv í lidí. 
kteří jí žijí nablízku, ukazuje к neproměnným, trvalým danostem, 
rámujícím lidské bytí.

Tomanovy Měsíce sjednocuje i jejich tvar. Každá báseň má tři
náct veršů, jambický rvtmus. totéž strolické členění (až na Říjen). 
Rýmy jsou použitv jen občas, ve v v razných pasážích: ..Bože rnuj, 
|...| na srdce v sněhu pamatuj." (Hřezen)



Jednotlivé básně vycházejí z konkrétních situací a výjevů - popi
su venkovské krajiny, denní práce. Směřují však к zobecňujícímu 
symbolu, přímý a obrazný význam se prostupují. Koloběh života 
rolníka v sepětí s půdou se v Měsících proměňuje v ohraz věčného 
růstu „všemu navzdory” (Duhou), v pospolitost „bratrského řetězu 
rukou“ (Květen). podobně jako v závěru Tuláků, v mýtus země a ná
roda (Září).

\ulor do veršů vkládá pořekadla, modlitby a jiné části textů blíz
kých lidové slovesnosti. Oživuje českou historickou tradici - Сеп с
исе připomíná upáleni Jana llusa. Z á ří cituje svatováclavský cho
rál. Je ovšem vzdálen mnohomluvnému patosu, vyzývá к pevnosti 
a vytrvalosti: ,.\e bengál vylhaný. jen tichý stálý plamen / ať hoří 
v duších." (Červenec) lomu odpovídá i styl Měsíců, tomanovská 
střídmost, hutná metaloričnost. Jak píše I . \. Salda, sbírka připo
míná staré dřevoryty, bez prázdných, hluchých ploch.
l . ITKR  \T l К \

Blažíěek 1995 (73-124): Buriánek 1985 (68-88); Čapek J. B. 1948 
(400—109); Červenka 1906 ( 167-173), 1997; Červenka in Dějiny liter. I 1995 
(133-135); Hora 1959 (291-298); Novák 1936-1939/1995 (944-916); l'iša 
1962 (140-111): Peterka in Poet. meziváleě. liter. 1987 (181-183): l’olan 1961 
(131-133): Peterka in Rozumět literatuře 1986 (238-214); Červenka in Slov. 
básn. knih 1990 ( 119-151): Salda II 1959(21-28).

Ilustrace l> Tomanově 
sbírce Měsíce 
od Zdeňka Kratochvíla 
(1923)
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..Círn byla světová válka pro kulturu' Lze to říci krátce: h\la obnaže
ním světa a člověka až do té poslední strašné nahoty, jež je už prav
da sama. Ten \iclir hrůzv. zoufalství, bolesti, kolektivního utrpení 
smetl z tváře světa všechny lži, klamy |...]. Válka byla strašnou měři- 
tclkou pravdy a reality. |...| objevily se hlubiny pudli, vášní a ele
mentárních sil. Padl smělý sen o člověku - vladaři světa, jehož du
chovní sílaje absolutní... "

(František Cölz. Htixnitký dnešek)

2.1. Ladislav Klíma
Světová válka umocnila již předtím pociťovanou krizi idejí 

a hodnot. Od základů otřásla vírou v pokrok rozumu, v nepřetržitý 
civilizační vzestup, ale také vírou náboženskou. Literatura tuto kri
zi zpodobila dvojím způsobem: jejím vy hrocením, obrazem ohrože
ní člověka a naopak úsilím o nalezení nového řádu.

První linii předznamenala díla Ladislava Klímy. Klíma byl své
rázný myslitel a prozaik, jeden z mála českých „prokletých básní
ků". I způsobem života provokativně vvbočoval z mezí. Za zesměš
nění panovnického rodu byl v septimě vyloučen ze všech rakouských 
gymnázií, ncdostudoval, žil z dědictví po rodičích a z příležitostných 
podpor, zdraví nnt podlamovaly alkoholismus a nadměrné kouření. 
Titánské představy o tom, že je suverénním tvůrčím duchem, který 
svou vůlí je roven bohu, se u něho střídaly s těžkými depresemi.
V roce 191!) píše: .....jsem teď bez haléře, bez slušného oděvu, bez 
útulku, bez znalosti jakéhokoli lidského povolání, ncvvdčlav dosud 
v životě ani krejcaru |...|. ve stavu nejtrapnější chaotičnosti. konfuz- 
nosti. krajní nepřítomnosti duchem, rozvráeenosti, rozjitřenosti- 
únavy, taedia vitac 11 j. omrzelosti ze života] a touhy po smrti.“

Klímův způsob psaní často směřoval kc krátkým úvahám, aforis
mům (Traktáty a diktáty. 1922). deníkovým záznamům, dopisům 
(posmrtně vydaný svazek Hoj о I ši\ 1912). Jeho první plodné pro
zaické období spadá do let 1906-1909. /. té doby pochází většina 
rukopisu I elkěho románu, Klímova nej rozsáhlejšího díla. Některé 
části byly autorem zničeny, jiné porůznu vydáván v (Sond bozi, 
1928: Příšerný honor 1'abiíiv a H ílá svině ve výboru I teřinv věčnosti. 
1907). Spolehlivého vydání se I c/Av román dočkal až 1991 ve fran
couzském překladu a 1990 česky. Můžeme jej charakterizovat jed
nak jako hrůzostrašnou prózu, nabitou démoničností, vraždami,



zvrácenou erotikou, jednak jako dílo černého humoru s filozofický
mi hovory (\ něčem připomíná prózy markvzc de Sade). Skutečnost 
smyslu se mění \ přízrak, život a posmrtná existence se prostupují 
(viz též krátké prózy Ja li bude po smrti a Eterna. první časopisecky 
1920. druhá v knize Slin  uti \eniesis ti jin é  příběhy. 19.42). Opakuje 
sc motiv propasti - doslova i obrazně. Člověk posléze splývá s ves
mírným bytím.

Klímovo dílo mělo být podle autora „plivnutím na vše, co se zva
lo literaturou". V jeho stylu nadsazenou vznešenost střídá černý 
humor, po úzkostných vizích následují barvotiskové scény.

Ve druhém beletristickém období, za války a těsně po ní. vzniklo 
mimo jiné „groteskní romaneto" l trpění linížele Sternenliocha (vy
šlo 1928, měsíc po autorově smrti; podle něho vznikl Němcův lilm 
 ̂ žáru královské láskv. 1990). Sterncnhoeh. degenerovaný šlechtic 

a výstředník, pojme za ženu krásnou a pyšnou llelgu. Nakonec ji 
zabije, je však pronásledován její vidinou, ztratí rozum, šílený sou
loží s Ilelginou shnilou mrtvolou.

V I trpění knížete Slernenliticha je zpochybněna tradiční morálka, 
řád. ale také titánství. jež Klíma dříve vyznával. V některých pozdních 
autorových dílech převládá výsměch nade vším. „Vším opovrhovat, 
všemu se smát. se vším si hrát...“ ..Neztrácejme ani vteřinu, ten čas jc
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ztracen, který nestráví člověk v hospodě!“ - říká se v dramatu Lidská 
tmpkomcdic (vyšlo 1991). Podobně vyznívá i Matěj Poctivý ( 1922. viz 
s. (>()()), komedie napsaná společně s \rnoš(em Dvořákem.

\a vývoj české literatury působilo Klímovo míšení hanalitv a gro- 
tcsknosti. polohy vyprávěcí a úvahové, věcné reality a fantasmago
rie. Mohl na ně navazovat jak surrealismus, tak třeba underground 
70. a 80. let a autoři z něho vycházející (Placák. Topol).
U T E R  \TI R \

.Slrohsová in Dějiny liier. 1 1990 (.521): Dubský 1991 (7-36): Clialupci ky 
1992 (137-172): Kunstmann 1971 (306-315): iloiuli in Lexikon 2/11 1993 
(723-725); Zuinr 1967.

2.2. „Temné knihy" Jakubu Drtitla
Druhým předchůdcem literatury existenciální nejistoty byl Klí

mův vrstevník, jen o dva dny starší Jakub Demi (viz už s. 199). 
\ „temné“  linii svého díla, zahrnující Hrud smrti (1912. vznikl patr
ně 1909). Tance smrti (191 I. časopisecky od roku 1908) a některé 
pozdější prózy (autorským výborem z nich a reedicí obou „smrtí“ je 
Můj očistce. 1929). vyslovuje s intenzitou dosud nevídanou stav v úz
kosti. ohrožení a děsu. Vyrůstají ze záznamu snů a vidin.

Titulní list Drmlovu 
llrudu smrti 

od Josefa I lieltula



Například \ llm d it sinrli je osaměly ělověk v bludišti o mnoha 
patrech pronásledován neviditelným Stihatelem. \ próze Cizinec 
(Tanec smrti) líěí noční návštěvník vypravěči, jak si sundal tvář. mís
to níž mn zůstal к rva v v pahýl. a usekl si obě paže. \ Hrajícím  si re
volveru (tamtéž) vypravěč, který se po letech vrací do rodné vsi. me
dituje o životě a smrti. Závěr je však nečekaně děsivý:

Kdosi vstoupil do dveří, a zaplniv jc hranatým svým tělem, pozdvihl 
revolver a namířil jej přímo na mé srdce. Byl jsem jen dva kroky od 
hlavně. Zbraň hrála jakýsi vojenský pochod. \ rab se jen usmíval a já 
věděl, že při některém tónu houkne rána.

Smrt tu není jako \ symbolismu vznešeným tajemstvím, ale kon
krétní, drsnou hrůzou. \ Demlově díle se na jednu rovinu, tedy 
rovnocenně vedle sebe, dostávají odlišné jevy. podle tradičních no
rem nesouměřitelné. Vše bez rozlišení vplouvá do jednoho toku: 
osobní zážitky, malichernosti i tragédie*, metafyzická milost, vzpo
mínky. sn\. anekdoty i smrt. Tento postup se ukázal být literárně 
velmi inspirující. Napověděl cestu mnoha pozdějším autorům (sur
realisté. Halas. Holan. Kolář. Hanč, Hrabal).
LITER \Tl R \

lučík li. IW2 (43-115). 1 'Ж  (70-75, 161-244); CbaluperkV 1W2 
(81-134); Kunstmann 1974 (52-54); Oliř 1043».

2.3. Richard Heiner
Krizi hodnot a ohrožení člověka učinili svým tématem Iři mladší 

autoři, jejichž dílo poznamenala válka. Jsou to Richard Weiner. Ka
rel (kapek a Josef Čapek.

Weiner v letech před válkou vystupoval jako básník blízký před
válečné moderně, hlavně Thcerově poezii. Zážitky ze srbské I routy
- kde se \ lednu 191.") nervové zhroutil — daly vvrňst souboru poví
dek Ijt ic e  (1.916 s cenzurními škrty, \ úplné podobě 1928). Zázna
my válečných zkušeností jsou však jen jednou vrstvou těchto próz.

Ležíme na břiše vedle sebe. Jandera a já. N ysušujeine záda. I já nyní 
kouřím. Dávno uplynulé dni a léta přiblížily na dosah laskání, dneš
ní dopoledne couvá: zdá se. že ani za rok к němu nedojde.

(Kosliijnili)

Vypravěči se vybavuje srbská dívka Milena, s kterou se setkal v Mni
chově a do které bvl zamilován. Tehdv v záchvatu žárlivosti dohnal své
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ho soka к sebevraždo - a dnes při vzpomínce na to zastřelí neznámého 
srbského vojáka. Objevuje v sobě vnitřní rozeklanost. podlost a zlo.

Podvojnost člověka a nesrozumitelnost lidské existence jsou 
ústředním tématem Weinerova díla. Hrdinovi \ povídce Ilia s  r tele
fonu (Škleb. 1919) volá do kavárny několikrát neznámá žena. říká, 
že jej miluje a žc mu dá znamení. Zůstává nevvsvětleno, kdo lo je - 
snad zastupuje samu smrt. \ l ’mzdné židli (tamtéž) se vypravěč sna
ží rozluštit, proč jej nečekaně opustil přítel. Dochází к závěru, žc 
tím pyká za neznámou vinu. (Tento motiv nacházíme souběžně 
u Kranze Kalky.) \a otázky mu odpovídá „rybí němota", „příšerné, 
neslyšitelné omílání bezzubých čelistí".

Vnější, hmatatelnou skutečnost ve VVeinerově tvorbě prostupují 
úvahy, podvědomé představy, niterný čas. sebepozorování, analýza 
vnitřních stavů nebo i procesu vzniku samého díla. Teprve toto 
vnitřní vidění utváří pravý smysl věcí. Weiner jako jeden z prvních 
\ české próze užívá vnitřního monologu, který zachycuje vjemy, cí
tění a myšlenkové impulsy ve stavu zrodu, lak jak je postaw - obvyk
le vypravěč v první osobě - v mysli prožívají. Podobně jako Demi 
tvoří tak Weiner obdobu к moderní světové próze s jejím vnitřním 
monologem a proudem vědomí (VI. Proust. J. Joyce, V. VYoollová).
i , i t i : r  \ T l  li \

Slrohsová in Dějiny liter. I 1995(2.40-231): Doiiiith 1930 (237-248); Ciitz 
1922 (54-04); Chalupeckv 1992 (11-30): Králík 1995 (403-107); Kiinsliiiunn 
1971 (315-322); Mourkovu 1988 (148-174); Hulte 1919 (125-141). 1929 
(159-170); Sezinia 1930 (308-321).

2.1. Expresi on i sni n s
Weine rovy a zčásti již Klímovy a Demlovy prózy souvisejí s dobo

vým expresionismem. Kxpresionismus dával přednost vypjatému, 
vášnivému a drastickému vyslovení nitra. Směřoval к proklamativ- 
nosti. abstraktnosti, chlěl uchopit svět v celku, v původní podstatě. 
To vše jc protějšek к barvité smyslovosti a roztříštěnému vidění im
presionismu (imprese - dojem: exprese - výraz). Kxpresionisté nedů
věřovali civilizaci, vyjadřovali elementární lidské rvsy a city. Mluv
čím těchto nálad byl filozofický spis O. Spenglera Zánik Západu. 
Kulturu jako živý organismus klade Spengler do protikladu к nehyb
nosti civilizace, která směřuje к zániku. Sborník německých expre- 
sionistů se příznačně nazývá Soumrak lidstra. Tento katastrofismus 
ještě posílila světová válka. Jinou tendencí \ expresionismu je sociál
ní chiliasmus, představa či spíše vize sbralření všech lidí.



\ malířství sc za průkopníka expresionismu považuje Fdvard 
Mnncli. jehož obrazy byly 1905 vystaveny \ Praze a zapůsobily na 
mladé výtvarníky. V literatuře se tento směr rozvíjel hlavně v Němec
ku \ desetiletí 1910-1920 (lyrik C. Benn. dramatikové I . Wedekind 
a mladý B. Brecht): byli jím zasaženi rakouští básníci ((». Trakl) 
a pražští německv píšící literáti Franz Werfel a Paul Kornfeld.

Expresionismus u nás ovlivnil divadlo (předválečné režie F. Za
vřela a poválečné režie K. II. llilara). drama (po válce hry bratří 
Čapků. Jana Bartoše, Lva Blatného), v menší míře poezii a prózu 
(Bohuslava Beynka, prózu Jaroslava Durycha, Vladislava Vančury, 
romány staršího K. M. Čapka Choda).
1,1 t i : и \ t i  и \

Expresionismus 1W I: Opelík 1980 (120-131): Ví%(lali)vá in Studie o liter, na 
přelomu stol. (128-135).

2.5. Lelio ./. Сарка a lioží muka K. Čapka
Fxpresionistické pololiv jsou patrné i v souboru próz Lelio 

(1917) Josefa Čapka. \ nich se ovšem expresionismus prolíná s pře
važujícím kubismem. Souvisí to jistě s autorovým dílem malířským, 
do něhož se promítly oba směry.

Celé ovzduší básnických, meditacemi naplněných próz Lcliu  je 
proniknuto smutkem a zoufalstvím. Vytratily se hravost a útočnost, 
které byly příznačné pro většinu předválečných próz psaných s bra
trem Karlem. V nější skutečnost je mní temná až. nestvůrná, člověk, 
vydán všane chaosu, žije v osamění a anonymitě (žádná z postav ku
příkladu není nazvána jménem).

Ta hynoucí tvář je tvá: utrpení ji označilo a na čelo její položilo stín 
křivd, dosud nesplacených. Její rty jsou zvadlé zlo a zkaženost, a víč
ka jsou sklopena, protože není již na světě ničeho, na co by tyto oči 
chtěly pohleděli.
Naposled, znovu a nadarmo vracející se pohnutí! I zkost svrchovaná 
a bezpříčinná odloučila tuto ubohou duši ode všech radostí bytí 
a unesla ji. bezmocnou, plačící palčivou trýzní a rozeznělou jediným 
tónem nezadržitelné bolesti, do středu nicoty.

Naději nepřináší hledání nadosobních duchovních jistot, ale 
obrat tlo nitra (připomeňme zázračnou záři lidského nitra a snu 
v /Siřitých hlubinách). I \ Lcliu. podobně jako v Zářivých hlubinách. 
se využívá metaforičnosli. techniky pásma skládaného z více témat.
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několikeré perspektivy a různých způsobů výpovědi - které vypravěč 
přerušuje a komentuje. Čtenář si celkový smysl díla musí skládal ja
ko mozaiku. Narušuje to tradiční iluzivní plynulost, zdůrazňuje se 
svébvtná realita uměleckého díla.

Prózy Boží muka ( I0I7) Karla Čapka jsou dějově bohatší a urči
tější než /,('//0. I v nicli ovšem najdeme sklon к reflexivnosti а к ly- 
riěnosti. Také zde stojí postavy před podivnou, neprůhlednou sku
tečností. Casio jsou to záhady téměř detektivní - dva muži objeví ve 
sněhu osamělou stopu (Šlépěj), pátrá se po zmizelé mladé dívce (l.í- 
ila), je pronásledován vrah (llo ra ). Ale autorovi nejde v první řadě
o vyřešení zápletky. Jde mu o člověka v krizi; jeho hrdinové se oci
tají před něčím, co jc vy kolejí z všedního běhu věcí. stojí náhle před 
událostí rozumově nepochopitelnou, snad i zázračnou.

Boží muka vyznívají potřebou vnitřní pokorv (sám autor ji nazval 
zbožností bez boha). Znamená lo léž pochopení druhých lidí v je
jich zvláštnosti, soucitný a tolerantní humanismus.

Poválečné dílo obou Čapků navazuje na tento postoj a rozvíjí jej 
v prózách, hrách i v publicistice. Odmítají se v něm radikální zásahv 
do řádu světa a obhajují sc hodnotv nenápadného, dělného života.
U T K R A T l  К A

Černý 1992c (.'>72-575): Slrohsová in I ) čji 11 \ litt-r. 1 |()<)Г> (5Й8-589); Ciilz 
1922 (1)5-72. 81-86): druhák in Kniha o Čapkovi 1988 (227-229): Kožinín 
l‘>89 (26-1.4): Králík 1972 ( 19-72): Mukařovskv 2 1948 (»28-432), též l<>82 
(697-700); Neumann 1971 (13-21); Opelík I98Ó (93-131): Opelík in Opelík - 
Slavík 1996 (117-162): Salda 10 1957 (135-117).

2.6. Olbrachtür Ža lář nejlemnější
Z jiné strany než Wciner a Čapkové zpodobil krizi a rozvrat osobnos

ti Ivan Olbracht \ psychologickém románu /.<dář mjtemnější( НИ6).
Příběh je soustředěn к postavě komisaře Macha, vysokého úřední

ka a pedanta, který nešťastnou náhodou oslepne. „Žalářem nejtem- 
nějším“ však pro něho není jen vnější slepota, ale ještě více nedůvěra 
к ostatním, především sobecká láska к vlastní ženě a žárlivost. Mach 
se lak podobá ostatním autorovým „zlým samotářům“ (lze к nim za
řadit i pozdějšího Nikolu Stihaje). Tito lidé se ženou za osobní svobo
dou i třeba za cenu nelítostného zničení druhých.

\ obrazech hrdinových představ, snů a halucinací se Olbracht - 
zřejmě jako první v české literatuře - inspiroval poznatky s o u d o b é  

psychoanalýzy či hlubinné psychologie, jak ji rozvíjeli S. Freud a je



ho pokračovatelé (». Jung a Adler. Psychoanalýza obrátila po
zornost к nevědomým a polovědomým hlubinám lidského nitra. 
Freud považoval za hybnou sílu duševna sexuální pud. Vytěsňování 
sexuality z vědomí se může projevil negativně v psychických poru
chách, ale i kladně v tvůrčí aktivitě. Jung uvažoval o tzv. arclietv- 
peeh. psychických postojích, jež jsou obsaženy v kolektivním nevě
domí a obrážejí se například v mýtech a v pohádkách. Tvlo teorie 
hluboce ovlivnily literaturu 20 . století, 11 nás zejména surrealismus 
a psychologickou prózu (Fgon llostovský, Václav Řezáč).
U T E R  \TI R \

Opelík in Dějim liter. I IW . (."»58-550): Opelík |<W2: l*íša I0Í. 1(110-115): 
Sc/.ima I«>2» (167-171).

2.7. Prózy mravní obrody
Opačnou linii než zmíněná díla, zobrazující rozvrat a chaos, 

představovaly prózy mravní obrody člověka. I ony zachycovaly krizi 
a ohrožení, jejich tématem byla obvykle válka. Avšak z bloudění 
a rozvratu nacházely cestu к seelení, integraci jedince, к novému 
smyslu života.

Tento smysl viděly v odpovědnosti, v kázni a službě druhým li
dem. Příznačný je Olbrachtův román, následující po Ža lá ři nejtem- 
nějšíni - l\x lirné přátelství herce Jesenia CIO 14). \ širokém záběru 
líčí divadelní prostředí a dva protikladné typy herců, dobrodruha 
a egoistu Jana Veselého a pracovitého, racionálního Jiřího Jesenia. 
Životy obou jsou tajemně propleteny. Po smrti Veselého obohacuje 
Jescnius svou osobnost o schopnosti přítele a stává se tak „novým 
člověkem".

Proměňovala se také tvorba autorů naturalistické orientace. Ka
rel Matěj Čapek (iliod překonal pesimistické vidění světa s románu 
Jindrové (1021). Jeho hlavní postavu, Jindru mladšího, připravila 
válka o zrak a navíc otec mu svedl nevěstu - přesto se dokáže 
s ranami osudu vyrovnat, odpustit a odčinit viny jiných, laké
V VI. Tilsehová se v dvoudílném románu I ykoupení (1923) odpou
tala od obrazů rozkladu měšťanských rodin. I když její hrdina, ma
líř Lacina, prochází těžkou krizí a posléze dobrovolně umírá, ústí 
román ve vnitřní proměnu a vykoupení jeho ženy.

Hledání kladných, nadosobních duchovních hodnot zpodobili la
to* F \. Salda \ jediné své románové práci Loutky i dělníci boží (1017) 
a Božena Benešová ve dvou dílech románu Clověli (1919-1920). V po
předí Člověka je opět umělec, tentokrát hudebník, soustředěný cíle
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vědomě к tvorbě. Dokáže však nakonec obětovat vše, své dílo. štěstí, 
dokonce i život, pro záchranu jiného ělověka. \ mravním přerodu 
jednotlivce spatřovala autorka naději pro celý národ - jak o tom svěd
ět pozdější trilogie s námětem z první světové války / der (1926), Pod- 
zemní plamen v ( 1929). Tragická duha (1933).

К mravní harmonii tíhla v počátcích své tvorby Marie Pujmauo- 
vá. \ souboru próz l\)(l k řid ly (1917) s podtitulem „kniha domova“ 
vykreslila volně podle vlastních vzpomínek léta, prožitá v babiččině 
starém patricijském domě, trápení i šťastné chvíle dětství, harmo
nii celého prostředí.

Vyrůstali jsme s bratrem Juliem \ zádruze lidí, jejichž jasná srdce 
od mládí domyslila moudrost života. |...| (lo jest rodina před tváří 
národa? Nebeský nmst. kterým sklenuje budující pokolení oba bře
hy dočasností lidských, duba úmluvy, postavená na oblaku duší od 
ěervánkové legendy o těch, kdož odešli, к úsvitnému proroctví
o těch. kilo mají přijít i. Moji rodiče to pochopili, a jejich láska k Ma
rvin byla pobožná a jejich láska к malým bv la radostná.

LITER \Tl R \
Strolisová in Dřjinv liter. I 1995 (211-211): (žiitz 1981 (.40—.4.4): Hora 1981 

(280-28.4, .448-410): Krejčí 1959(55-66): KunsUnann 1971 (67-68); Molilano- 
vá 1976 (104-146); Mraveová in Proiněnv subjektu 2 1994 (26-28); Sezima 
1927 (109-114. .418-44.4). 1928 (175-201). 19.40 (.421-425): Šal.la 10 1957 
(272-271); Václavek R. 1962 (121-124).



4. K A P IT O L A : 

Německá literatura 
v českých zemích

..Chtěli by z nás vycepovat živé odznaky a stužky do knoflíkových dí
rek, naše názory srovnat do stranických prohlášení. |...| Proti tomu 
mě pokouší chuť dokázat, i s rizikem, že některé vlastence na obou 
stranách rozladím, že v Praze se dá už těžko mluvit o čistě němec
kém a čistě českém národě, ale jen o Pražanech, obyvatelích tohoto 
nádherného a tajuplného města |...|. Všem politikům navzdory se 
snášíme na slavnostech a při nočních epizodách, máme společné 
melodie Suka a Smetany, společnou pláň n letohrádku, zvláštní pro
cházky. déšť a vítr. vlnv ve Vltavě...“

(Max Brod. 1407)

I. čr.šl. NĚMCI Л ŽIDI-
Němci žili v hojném počtu v zemích Koruny české již od vrchol

ného středověku. Zvlášť hustě obývali pohraniční území, která se ve 
dvacátém století nazývala Sudety, a také velká města: Prahu, Brno, 
Jihlavu, Olomouc, Opavu, Liberec. Soužití nikdy nebylo idylické, 
jak dokládá třeba Dalim ilovu kronika, ale až osvícenský josefinismus 
koncem 18. století, přinášející s sebou germanizaci, a ..jaro národů“ 
v první půli století následujícího vyvolaly silnější národnostní uvědo
mění. Důsledkem toho lni český i německý nacionalismus.

f rancouzský básník Vpollinaire líčí, jak se při své návštěvě Pra
hy 1902 na ulici ptal německy několika chodců, kde by se mohl 
ubytovat. Pět lidí ho minulo bez odpovědi, až šestý mu francouzský 
vysvětlil, že Ceši nenávidí vše německé, a potom mu poradil hotel 
v ulici Na Poříčí.

Tradice porozumění rozvíjeli ještě od poloviny minulého století 
Vdalbert Stiller, narozený v šumavské Horní Plané, a Marie Lbner- 
-Lsehenbach. rozená Dubská, šlechtična z moravských Zdislavie. Ná
sledující generace bvK již trvale vystaveny nacionalismu. Jeho proje
vem byly česko-německé bouře, protesty a dokonce i rvačky poslanců 
Ka říšské radě \ roce 1897. Baden i ho jazy ková nařízení, která slrani-
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la Cecilům, vyvolala nenávistný protest německého historika 
Mommsena (pozdější nositel Nobelovy ceny za literaturu). Prohlásil 
dokonce český národ za apoštola barbarství a požadoval rozbití „tvr
dých českých lebek". Nvsloužil si stejně vášnivou odpověď \ntonina 
Sovy, \ níž byl nazván „bastardem zpupnosti římských eaesarů a ví
tězné Germanie“ a v níž byla šniabem odmítnuta německá kultura 
(Theodoru Mommsenori. samostatně 1897, od dvacátých let ve sbírce
l ybouřené smutky). Národnostní bouře konce století z německé stra
ny beletristicky zobrazil kari llans Strobl, z české strany \ iktor Dvk.

V době první světové války přilily oleje do ohně vclkoněmecký 
šovinismus a české reakcí* na něj. Po válce přišel kratičký pokus
o autonomní sudetský stát. který se chtěl připojit к Rakousku. Ceši 
to považovali za provokaci. Demonstrace siidetskýeh Němců - kteří 
se v nové republice rázem stali ze „státního národa" pouhou menši
nou - ukončil zásah československé armádv \ březnu 1919. \ \žádal 
si čtvřiapadesát německých obětí. Z české stranv následovalv občas
né protiněmecké výstřelky - například dramatik Ililbert požadoval, 
aby se na Národním divadle neuváděly Wagnerovv operv proto, že 
autor jc Němec a čerpá z germánských pověstí.

Národnostní otázka patřila к těm, které Masarvkova republika 
nedokázala - a snad ani nemohla dokázal - zcela demokraticky 
vyřešil. Po nástupu Hitlera v roce 1933 se Československo, tehdy 
nejsvobodnější režim ve střední Kvropě. stalo útočištěm mnoha ně
meckých běženou. Státní občanství bvlo uděleno např. Heinrichu 
Mannovi, Thomasů Vlannovi a jejich rodinám. \ Praze vzniklo v lé 
době několik německých exilových nakladatelství a časopisu. Nadě
ji na přátelské soužití obou národu však zmařil nacistický totalita
rismes. který ovládl velkou část sudetskýeh Němců a nakonec Čes
koslovenskou republiku rozvrátil.

\ ýznamní spisovatelé podléhali protičeskému nacionalismu jen 
výjimečně. Ideologie nacionalismu obwkle zůstávala whrazena. po
dobně jako na straně české, druhořadým literátům a publicistům.

Značnou část německých literátů \ Cechách tvořili Židé. \ roce 
19(10 žilo \ Praze vedle 115 000 Cechů a 100 000 Němců 25 000 ži
dovských obyvatel. /. nichž se asi polovina hlásila к českému a polo
vina к německému jazyku. \ desátých letech začínal mít váhu kul
turní sionismus s programem „návratu к židovství“ . Například 
\ roce 1913 vydal filozof Martin Buhcr s pražským židovským spol
kem Bar Kochba sborník O židovství (lom  Judentum). B\li v něm 
zastoupeni historik Hans Kolín, myslitel Hugo Bergmann, spisova
telé Vrnold Zweig a Max Brod a další. Po roce Ю1Н bylo Ceskoslo-



vcnsko jedinou zemí v Fvropě. která uznávula židovskou národnost. 
Ovšem i ve dvacátých a třicátých let byli čeští Židé rozděleni na za
stánce asimilace (příklonu к české, případně německé kultuře) 
a přívržence sionismu. jejichž cílem se stal návrat do Palestiny.

Ojedinělým případem byl trojjazyčný Jiří (Mordeehaj Zev) Lan
ger. bratr známějšího Františka. Vyznával ortodoxní židovský chasi- 
(Iismus (chasidé žili v přísné mravnosti podle prastarých židovských 
rituálu, často \ mvstickém vytržení, zcela vzdáleni moderní době: 
většinou sídlili \ Haliči, tj. dnešním jihovýchodním Polsku a severo
západní části l krajiny). Jiří Langer jako poslední pražský autor 
psal hebrejsky (básnická sbírka Vijutim tve-šire jedidut. Ilásně ti /tís
ně přátelství. 1929). Vedle toho publikoval i německv (studie l)ie  
Hrotil,' der kabbaln. 1923, Krotil,a liubttlv. českv 1491). \ češtině vy
dal Devět bran (1937). pozoruhodné převyprávění chasidských le
gend a přiběhli, jež bylo po válce přeloženo do několika jazyků. Po 
příchodu nacistů do Prali v se mu na podzim 1939 podařilo unik
nout do Palestiny, na následky strastiplné cesty však zemřel.
I . ITKR VTt К \

Liingrr 1992 (I tíi-161): IV-knv 1493.; Seibt I99(>: Scliumschnla 1996.

2. NOVOROM VNTIKOV К V R. VI. R I L K E
Jak v české, tak i v německv psané literatuře působilo od počát

ku století souběžně několik generací. Spisovatelé, kteří byli vrstev
níky autorů České moderny, se hlásili к novoromantismu. směru, 
který v německé literatuře představoval obdobu symbolismu a de
kadence: bvli to Salus, Leppin. Wiener. \ jejich dílech sc* objevují 
jako témata láska a sen, odvracejí se oil běžného života к fanlastice 
a exotice. Věkem i zaměřením к nim náleželi Vleyrink a Rilke, kteří 
se ale у Cechách zdrželi jívu krátce. Dva další slavní umělci, publi
cista a dramatik Karl Kraus a expresionistický malíř a prozaik 
Ylfred Knbin. se sice narodili jeden v Jičíně a druhý v Litoměři
cích. ale žili mimo Cechy а к rodné zemi neměli takřka žádné vzta
hy. Následující generací pak vyvrcholila pražská německá literatu
ra: jména B̂ od. Kaíka. Kisčh a VVer)él se stala - jako už dříve R ï^ “
- světoznámá. \ konečně nejmladší generaci českých Němců, kteří 
vystoupili na veřejnost až ve dvacátých a třicátých letech, reprezen
tovali l rzidil. Weiskopf, Vliihlbergera Fiirnberg.

Předním básníkem novoroinantikú byl Hugo Salus. Přátelil se se 

Zeyerem a bvl v kontaktu s V rchlickým. Inspiroval se Prahou a jme-
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novilě pražskou historií jak v próze, tak v melancholické lyrice (čes
ky vyšly výbory z básní 1918 a 1927). Tajemná a přízračná Praha se 
objevuje v románu Paula Leppina, autora blízkého Moderní revui, 
Severinova cesia do temnot (Severins Gang in die Finsternis, 1914, 
česky 1992):

Soumrak silně potemněl, když Severin prošel průjezdem Malostran
ské věže a zabočil к pomníku Hádeckého. Před branou strážnice 
přecházel voják s puškou na rameni a na starém náměstí s podloubí
mi ležel barevný tón zažloutlých mědirytin. Severin šplhal Ostruho
vou ulicí na Hradčany. Město, které znal. bylo jiné. - l lice zaváděly 
a na prazích číhalo zlo. Srdce tu tlouklo mezi vlhkými, zrádnými 
zdmi, noc se plížila kolem osleplých oken a rdousila duše ve spánku. 
Všude nastražil satan své pasti. V chrámech i v domech kurtizán.
V jejich vražedných polibcích přebýval jeho dech, v řeholním rouše 
jeptišek se vydával na lup.

Věhlasu nabyl další pražský snově démonický román, Golem 
(1915, česky 1917), dvakrát úspěšně zfilmovaný, od Gustava Meyrin- 
ka. Meyrink pobýval v Praze od osmdesátých let do přelomu století. 
Pokoušel se tu prosadit nepoeticky jako bankéř, byl však skandálně 
obviněn z podvodu a opustil pražské prostředí s trpkostí. Přesto sc 
Praha stávala dějištěm jeho dalších románů a povídek (český výbor 
z drobných próz vyšel pod názvem Černá Iwide. 1967).

„Pražské tajemno“ podnítilo ještě po mnoha letech nejmladšího 
z novoromantiků Leo Perutzc к dalšímu románu z rudolfínské do
by Nor. pod Kamenným mostem (IXaclits miter der steinernen Hriicke. 
německy 1953, česky 1990). Perutz žil po první válce většinou ve 
Vídni, v roce 1938 emigroval do Izraele, ale jako mnozí jiní si 
s nostalgií připomínal časy rakouské monarchie.

Slavný básník Rainer Maria Rilke náleží Praze a Čechám jen svý
mi počátky. Je to prvotina Obětina lárům (Larenopfer. 1896, česky 
jako Decli rodné země, 1975, výbor již v knize M ůj domov, 1941), 
v níž romanticky ožívá krása Prahy, české země a českých písní.

Bůh byl v míře.
Však jej znáte, 
skoupým dárcem není rád: 
usmál se; a vtom zřel stát 
Cechy v kráse vrchovaté



Ve dvojici Milkových próz Dvě pražské povídky (Zwei Prager Ge
schichten. 1899, čcsk\ 1908) najdeme mimo jiné ohlas na proces 
s Omladinou. Další osudy Kilka přivedly jinam - na cestu do Huška, 
jejímž duchovním plodem hýla sbírka Kniha obrazů (Das lluch der 
Jiilder. 1902, českv 1967). a k pobytu v Paříži, kde prošel těžkou exi- 
steneiální krizí (prózv deníkové formy Die Aufzeichnungen des Malle 
Laurids Brigge, 1910. ěesk\ Zápisky Malta l.auridse Brigga. 1933). 
Posléze dospěl к překonání nevíry ve vrcholných pozdních sbírkách 
Elegie z Duina (Duineser Elegien, 1923. česky 1930) a Sonety Orfeovi 
(D ie Sonette an Orpheus. 1923. česky 1937). Všechna tato díla po
znamenala českou literaturu, nejvíce onu linii básnictví, jak ji před
stavovali Halas, llolan. Zahradníček a Orten. Hilkiiv Podzimní den 
(Kniha obrazů) bvl přeložen ne méně než třicetkrát a patří - vedle 
Poeova Havrana a Nerlainow Podzimní písně - к trojici děl nejčastě
ji překládaných do češtiny.
L IT  К К \'П  H \

(leriiv 1993 (408—127): Demel/. 1998: Lisiier 1933 (.ЧГ»3-.4Г»Г». 367-371): 
Měšťan 1984 (180-181); Miililberger 1981 (189-19.5. 197-21», 221-225, 
227-228): Serke 1987 ( 15-48. 19-52. 258-281. »92-398): \ í/dalnvú in Studie 
o liter, na přelomu stol. 1991 (110—112).

R. \l. Rilke
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3. F R A N Z  KAFKA ,  FRA N Z  W K R F K L  
\ „ P R A Ž S K Ý  KR l  I I "

Posmrtnou slávou Hilka ještě překonal Franz Kafka, nejznámčjší 
pražsky .spisovatel vůbec. Je obecně pokládán za geniálního před
chůdce literatury existenciální i absurdní. Pocházel z židovské 
obchodnické rodiny, která měla také české předky. Na rozdíl od |{j|- 
ka hovořil i psal plynně česky; obdivoval dílo Němcové, Bezruce a so 
cliaře Bílka, cenil si hudln Smetanovy a Janáčkovy. Po první světové 
válce se sblížil s překladatelkou a novinářkou Milenou Jesenskou (ko
respondence Dopisy Mileně, německv I952. českv I968). Kafka bvl 
zaměstnán jako práv ník v pražské dělnické úrazové pojišťovně. I řed- 
nická práce se mu však zdála nesnesitelná. Stejně těžce snášel rvze 
praktické a hmotné zaměření své rodinv. zvlášť otce. Jen menší část 
díla v v šla za autorova života, většinu vvdal až posmrtně jeho nejhližší 
přítel Max Brod navzdory Kafkovu přání rukopisy zničit.

\ Kafkových prózách jsou lidé vystaveni tlaku ničivých sil. které 
nepoznávají, a marně se jim pokoušejí čelit. Přitom se události 
odehrávají jakoby samozřejmě, zaznamenám suchým neúčastným 
jazykem. Takové jsou např. povídka Ortel (Das l rteil. I9I6. poprvé 
přeložila Milena Jesenská) nebo Proměna (Die Verwandlung, 1915. 
česky poprvé vyšlo u Floriana ve Staré Říši), která líčí proměnu о!ь 
chodního cestujícího Samsy v nestvúrnv hmyz. Světoznámými se sta
ly především romány Zámek (Dan Schloß. 1926. českv 1935) a l ’roces



(D er Prozeß, 1925, českv 1958). Proces líčí příběh bankovního úřed
níka Josefa K., který jc obviněn záhadným soudem z nejasné viny 
a nakonec popraven. \ prostředí lze rozpoznat mnohé pražské rysy. 
Proces se dá vvkládat různě: jako podobenství o anonymní, člověku 
odcizené moci. která jej drtí, ale i jako obraz prázdného života hrdi
ny bez přesahu к vyšším hodnotám.

Milena Jesenská o Kafkovi po jeho smrti 1924 napsala: „Všechny 
jeho knihy líěí hrůzy tajemných nedorozumění, nezaviněných vin 
mezi lidmi. Bvl člověkem i umělcem úzkostlivého svědomí, že do
slechl i tam, kde druzí, hluší, cítili se bezpečni.“

\a uvedení Kafkových děl do české kultury mají kromě Jesenské 
zásluhu staroříšský kruh Josefa l loriana a Pavel Eisner. Kisner byl 
bilingvní, tj. dvojjazyčný literát, překladatel a esejista. Náleží jak do 
pražské německé literatury, tak do literatury české. Vedle Kafkova 
Zámku a Procesu překládal Bilka, Werfcla, T. Manna aj. a z češtiny 
do němčiny pak přetlumočil mimo jiné Ccpův jediný román H ran i
ce slinu. Durychovo Bloudění. Kalasovy Staré ženy. V souboru esejů 
M ilenky ( 19.40) se zabýval vztahem německých spisovatelů к čes
kým ženám jako inspirátorkám jejich díla.

Třetí z pražského německého souhvězdí byl vedle Bilka a Kafky 
Franz Werfel. Z jeho vztahů к Čechám nutno uvést dva svazky pře
kladů Březiny (spolu s Fmilem Saudkem) a úvod к Fuehsově překla
du Slezských písní za válkv (viz s. 520). Werfel žil po první válce vět
šinou ve Vídni, po příchodu nacistů unikl přes Francii a Španělsko 
do Spojených států. Začínal jako básník blízký expresionismu (jeho 
básně přeložil 1048 V. Fischl, novější český výbor Příte l světa, 1965). 
Později ho ovlivnilo katolické křesťanství, kupříkladu v románu Bar
bora neboli Zbožnost (Barbara oder Die Frömmigkeit. 1929. česky 
1931), který jc oslavou prosté české chůvy, její víry i činorodosti. 
Worfelovou vrcholnou prózou je nejspíše román Čtyřicet dnů .Masa 
Dagh (D ie vierzig Tage des .Musa Dagli. 1933. česky 1934). Líčí geno
cidu Arménů na počátku dvacátého sloletí.

Wcrfelův přítel Paul Kornfeld také začínal jako expresionista, 
patřil mezi známé německy píšící expresionislické dramatiky. Od 
první války žil v Německu, na počátku třicátých let se však vrátil do 
Prahy. Odmítl emigrovat, 1941 byl jako Žid deportován do vyhlazo
vacího tábora, kde zahynul. Některá Kornfcldova díla sc blíží Kal- 
kovi snovou symboličností. V městě připomínajícím Prahu se ode
hrává jeho jediný a rozsáhlý román Blanche aneb Zahradní ateliér 
(Blanche oder das Itelier im Garten). Vyšel v roce 1957. Bukopis
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stačil autor předal české přítelkyni ještě předtím, než ho v úkrytu 
vypátrali příslušníci SS.

Kornfeld, Werfel, Kafka a jejich vrstevníci Brod, l'uchs a Piek 
byli generačními současníky Františka Langera a bratří Čapků. 
Zvláště Langrův bratranec Max Brod věnoval nemalé úsilí kulturní
mu sblížení Němců s Čechy. Se svými přáteli, mezi něž patřil
i Franz Werfel a zvlášť Franz Kafka, utvořil Brod „pražský kruh“ . 
Na rozdíl od novoromantiků vycházeli z každodennosti, ale oriento
vali se к nadosobním, spirituálním hodnotám. Pokoušeli se překo
návat bariéry mezi německou a českou literaturou.

Brod objevil světu kromě Franze Kafky rovněž Maškova Švejka a Le
oše Janáčka (překládal texty jeho oper: kniha o Janáčkovi vyšla česky 
1924, německy rok poté). Brodový prózy se většinou odehrávají v Pra
ze. román Heubeni, kníže židovské (Reubeni, Fürst der Judea, 1925, čes
ky 1934) obdržel československou státní cenu. Významné jsou dvě kni
hy esejistických vzpomínek. Život plný bojů (Streitbares Leben. I960, 
česky 1966) a Pražský kruh (Der Prager Kreis. 1966, česky 1993).

Vrcholným dílem básníka a esejisty Rudolfa Fuchse byl už zmíně
ný kongeniální překlad Bczručových Slezských písní (1916). Jako pře
kladatel sloužil české literatuře i další lyrik a fejetonista Otto Piek. 
Přetlumočil do němčiny díla Šrámka, Březiny, bratří Čapků, Langra

Max Hnul v karikatuře 
I. Iloffmeistra (1 'Ш )



a jiná. Piek, stejně jako Fuchs, uprchl před Hitlerem do Británie 
a oha zemřeli za válkv. \ britském exilu zemřel těsně po válce také 
Ludwig Winder. původem Moravan, kterv bvl mezi válkami redakto
rem pražského německého listu Bohemia. Jeho poslední román Po
vinnost (Die r/lieht. I') l(). anglickv již 191 I) lící s kafkovskou stro
hostí otřesné osudv malého českého úředníka Badv za protektorátu. 
Druhv literární zástupce moravských Němců Frust Weiß žil po nástu
pu fašismu vc Francii. \ červnu 1910, v den vpádu hitlerovských 
vojsk do Paříže, zvolil dobrovolnou smrt. Za jeho nejvvznaninější dílo 
se pokládá posmrtně vvdaný román Očitý světleli (leh. der Iugenzeuge. 
1963. česky 1968). \ českém prostředí se odehrává novela Jarm ila, je
jíž rukopis bvl teprve nedávno objeven (německy i česky 1908).
I . ITKR  V i l  li \

Černv 1993 (241—315): Kisner 1933 (361-367, 371-376): Kudělka in I .ем
ком I 198Г, (650-653): Měšťan 1981 (197-205, 316-319): Miihlberger 1981 
(232-250. 255-268. 267-310. 317-319. 32 1-336): Ri,>elliiu> 1992: S. rk«- 1987 
(53-57. 112-161. 216-257. 282-299, 377-387. 398-399. I I I- 115): \ ízdalová 
in Studie n liter, na přelomu stol. 1991 (143-119): Trost 1995 (127-129. 
118-152. 339-3 10. 395-397).

4. F. F. KISCH
Jinak než novoromantikové a Kafkovi přátelé přistupoval к bizar

ním pražským zákoutím Fgon Frwin kisch. Generačně i bohém
ským životem bvl blízký Gellnerovi a Haškovi. Jako zpravodaj listu 
Bohemia objevoval plebejskou Prahu sociální periferie (např. lus
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5. N E J M L A D Š Í  G E N E R A C E  
N Ě M E C K Ý C H  L I T E R  VIT
Nejmladší generace německých literátů v Cechách a na Moravě

- která věkem odpovídala české poválečné avantgardě - už nedosáh
la takového ohlasu jako jejich předchůdci. Ve stopách demokratic
kého liberalismu šel Brodňv, Kafkův a Werlelův přítel Johannes
l r/.idil. který našel útočiště před nacismem ve Spojených státech. 
Zabýval se Goethovým vztahem к Čechám a jeho \livcni na českou 
literaturu (Goethe in liölim en, 1932. českv Goethe v Cechách, 
1962). výtvarným uměním (autobiografická esej /.irot s český/ni ma
líř i vyšla česky v New Yorku 1966. v Praze 1968): Praha pro něj 
znamenala inspiraci do konce života (český výbor lir y  a slzy, 1985).

Stejné názorové orientace bvl i spisovatel a literární historik Jo
sef Mühlberger, v letech 1928-1931 vydavatel časopisu německo- 
-české kulturní spolupráce Witiko (W itiko, v českém překladu I í- 
teli, je název Stifterova románu z českých dějin). Jeho román lluss 
vor ilein Konzil. 1931 (česky pod názvem I lus r Kostnici v témže ro
ce) vykreslil se sympatií, pro německou literaturu nezvyklou, po
stavu českého reformátora. Je autorem významných dějin němec
ké literatury v českých zemích a stručného přehledu literárních 
dějin českých.

Miihlberger pocházel ze smíšeného manželství, jeho otec bvl Ně
mec a matka Češka. Na přelomu padesátých a šedesátých let vydal 
v Německu vzpomínkovou knihu na své dětství, kde píše:

Prager Gnssen und Miehlen. J9I2 - český výbor Zapovězené lokály 
a jin é  obrázky. 1914; próza Der Mädchenhirt. 1914, českv Pasák ho
lek. 1922, pod názvem Pasák, 1969). Jeho hru \anehev.stoupení Топ
ку Šibenice (poprvé zřejmě v Praze 1920) zpracoval koncem třicá
tých let pro film Karel Čapek, dílo se však nerealizovalo. Kiseh, na 
rozdíl od většiny svých liberálně orientovaných vrstevníků, se hlásil 
po první válce к revoluci. Ve dvacátých a třicátých letech proslul ja
ko světoběžník a „zuřivý reportér“ . Do Cech se přitom vracel několi
krát osobně i svým dílem, jako v souboru reportážních próz s krimi
nálními náměty Pražský p iloval (Prager Piloval, 1931, česky poprvé 
1933) nebo po druhé válce, kdy svá poslední díla napsal českv.
L IT  К И \Tt H \

Kisner 1<Ш (:Г>7); Měšťan 1084 (203-204): Miihlberger 1081 (228-230); 
V izdalová in Sludie o liter, na přelomu stol. 1001 (110).



Moje maminka, která pocházela z české oblasti, se naučila až pozdě
ji úplně ovládat jazyk otcův. |...| Otec uměl českv jen pár slov. byli 
jsme vychováváni v jeho jazyce: matčinu jazyku jsem se naučil příliš 
pozdě, než abvch ho ovládl dokonale. \však jazyku jejího srdce jsem 
>c učil odmalička, totiž úctě ke každému národu.

Někteří němečtí autoři se přiklonili v meziválečném období ke 
komunismu. Kromě Kische к nim patřili Weiskopl a Fiirnberg. Po 
druhé válce oba pracovali \ československých diplomatických služ.- 
bách a posléze přesídlili do východního Německa.

Franz tlarl Weiskopl', ovlivněný zpočátku expresionismem, byl 
členem Devětsilu. Jen českv vyšla hra Země na drahém břehu 
(I92(>). Známý je jeho román Ibscliied vom Frieden (1916 anglicky. 
1950 němeekv. českv pod názvem Loučení 1959), první část nedo
končené trilogie o starém Rakousku. Překlady z české a slovenské 
poezie uveřejnil v knize s vvolkrovským názvem Das Ile r; - ein 
Schild (Srdce - štít. 19.47).

Literární činnost Louise Fiirnberga vvvrcholila v palestinském 
exilu 1939-1946 (např. Mozart-Movelle. 1919. česky imadé a Casa
nova. 1950). Záslužná bvla jeho organizační práce při něinecko-čes- 
kých kulturních stycích i překlady (vyšly souborně ve svazku lus 
Hält mens lla in  und H ur. X českých luhů a liá jii. 1954).
I. ITKH \Tl R \

Měšťan 1981 (319-323): Míihll.erger 1981 (316-317. 320-32 I): Serke 1987 
(182-201. 115-121. 131-139): \ izdidová in Studie liier, na přelomu stol. 1991 
(117): Václavek I.. 1991 (185-200.203-225).
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LÉTA D V A C Á T Á  A T Ř I C Á T Á
„Československo leží na rozcestí rozličných kultura his
torická svéráznost jeho kultury tkví odedávna, snad od 
dob cyrilometodějských, právě v tvůrčím sloučení poto
ků. jejichž /řídla jsou si vzdálena. \ mistrném křížení 
rozmanitých, někdy dokonce protichůdných proud ti je 
velký piivah českého umění a ideologií* v nejplodnějšíeh 
úsecích českých dějin. Je v lom také záruka širokých 
možností opravdové mezinárodní spolupráce."

( Roman Jakobson)



5. K A P IT O L A :

Literatura v samostatné republice

I. NOVÝ STÁT
l.l. Plnraliznce kultury

Léta 1910—1938 bý vají často a jistě právem považována za jeden 
z vrcholil české literatury. Můžeme jc postavit vedle slavných dub 
starší kultury, především rozkvětu středověkého písemnictví v době 
Karlově. Jeden rozdíl je wtk přetře patrný. Starší období těžila z dia
logu různých kultur a různUjazyčných literatur, které sc v českých 
zemích setkávaly. Naproti tomu v letech první reptihlikv jednoznač- 
nč dominuje česká literatura, kulturní živel německv a židovskoně- 
meckv. do té doliv silně zastoupené, ustupují a ocitají sc v pozadí. 
\ ti i ruská a ukrajinská literární emigrace po llíjnové revoluci (v Ce
chách žila a tvořila např. básnířka Marina Cvctajevová), ani emigra
ce německá po ruce 1933 nezanechal)1 trvalé stopv. Československá 
republika a její literatura se tak jeví jako dovršeni obrozenského úsi
lí o rozhodující postavení češství ve společnosti a zvlášť v kultuře.

Srovnáme-li léta 1918-1938 > obdobím předchozím i následují
cím. vidíme také další odlišnosti. Posláním české literatur) od po
čátku obrození bývalo nahrazovat nedostatečně rozvinutý národní 
život. / tuhu vvplývalv charakteristické rysv většiny děl: funkce ná
rodně výchovná, požadavek srozumitelnosti, zaměření na národní 
dějiny a metoda iluzivního realismu. \ tomto duchu vznikla monu
mentální a nesporně významná díla. \ lastenecká publicistika je 
však často zobecňovala jako jedinou přípustnou normu.

Diktát omezeného nacionalismu po celé 19. století překračovaly 
velké osobnosti české kulturv - od Máchy až po manifest České mo
derny. \ této linii pokračuje tomanovská generace i program před
válečné avantgardy. Literatura brt dvacátých a třicátých ji dovršuje.

Vznik samostatného československého státu literaturu zprostil ná
rodně nabádavého poslání. I inužnii v mnohem širší míře rozvinout 
svébytnou, estetickou funkci poezie, prózy i dramatu. Během dvou 
desetiletí se zformovalo množství různorodých literárních směrů, na 
kulturní scéně působila plejáda osobností - v poezii Hora, Nezval.
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Seifert. Halas. Zahradniček, ilolan, \ próze Demi, (lupkové. Vančura, 
Durych. Olbraeht. (lep, llostovskv. \ kritiee a \ literární vědě Salda. 
Novák, Mukařovský. Jirát, mezi při‘kladaleli I isehcr. Jelínek. Hořej
ší. Lisner. Paliv«“!-. / publicistů Peroutka a mnozí další. Nebývalou 
mčrou se pluralizoval celv duchovni život. Stát fungoval vskutku dc- 
niokratieky a literatura - ovšem i jiné druliv umění a myšlení, filozo
fie. náboženství a véda — nebyla oniezovánv „shora", tj. ideologieký- 
I I ) i modely a zásahy státní moci. Směry i osobnosti se vyvíjely 
\ podnětných diskusích, sporech, návaznostech i negacích. ( tvářek 
o\/duši svobodné výměny názorů, které bylo při všech nedostatcích 
první republikv příznačné i pro politickou atmosféru doby.

Příznačným rysem meziválečného období byla souběžnost ruz- 
nvch literárních směrů a stvlů. Toto rozrůzněni můžeme sledovat již 
od konce l‘>. sloletí, léta dvacátá a třicátá je dále rozšiřují. Vedle sebe 
existuje několik typů hodnotné prózy, poezie, dramatu a divadla, kri
tického myšlení. Například v próze lze zaznamenat ve 2(1. letech pró
zu lyrickou a obraznou, zároveň vznikají žánry utopického románu 
a románu-dokumentu. Později, na počátku lit), let. se formují pro
zaické skupim ruralistů a socialist jek) ch realistu, rozwjí sc román 
společenský. Po dalších několika letech se obnovuje žánr románu 
psychologického a pak i historického. Básnictví zprvu navazuje na 
předválečný a válečný vilalisintis. br/.s se však formuje prolctářská 
poezie a vzápětí poetismus. Ke konci let dvacátých prochází avantgar
da krizí, poezie se obrací к existenciálnim otázkám, sílí v ni duchov
ní orientace. Během 30. let stoji vedle sebe avantgardní surreali
smus. Horova a Seifertova lyrika času a ticha a spirituální poezie. Na 
přelomu lei třicátých a čtyřicátých se obnovuje veršovaná epika, roz
víjí se žánr poémy, básnického příběhu a posléze básně-zprávv. Dra
ma směřuje od lyrických her a grotesek těsně poválečného období 
к dílům pevnějšího tvaru a tradičnější stavby. lakový posun od expe
rimentu к tradici, od nevázané hravosti к mravnímu řádu. od lyrič- 
nosti к epičnosti. případné dramatičnosti můžeme sledoval obecně.
l.ITKU \TI li \

Novák 1936-1939/199.') (1309-1337); Slrohsová in Dějiny liter. I 1995 
(163-164).

1.2. Tradic.e katolická a evangelická
28. října ИЛ8 si Pražané mohli přečíst provolání Národního vý

boru: „Lide československý! Tvůj odvěký sen slal se skutkem..."
O dva dny později následovala na Slovensku Martinská deklarace:



..Národua rada vyhlašuje, že \ mene ěesko-slovenského národa, hý- 
vajůceho v hranieiach l horská, je jedine ona oprávněna hovořil 
a konat. |...| Slovenský národ je čiaslka i rečove, i kultůrno-hisloric- 
ky jednotného ěesko-slovenského národa."

Nadšeni ze v/niku Československa uchvátilo celý národ. Pozdrav
né hásně Tomáši Masarykovi uveřejňuji jeho někdejší odpůrci Dvk. 
Toman a Neumann. \lna entuziasmu zasáhla i osamělce, stojící 
stranou. Ladislava Klínili a Jakuha Ilenila. Demi, názorově, konfesi 
i liilskv protichudcc Masarykův, slouží mši za T(»M. píše na něj ver
še a nachází nový směr života, Tehdejšímu hlízkcniii příteli Saldovi 
píše: ..... stale jsem se sehe plul: .lak jesi to možno a ěim se to stalo, 
že nikam nepříslušíš, že nikdo se nemůže dotknout tebe a nikoho 
že se nemůžeš dotknout ty? \ najednou: necítím se. nejsem cizin
cem! Národ sám přišel a řekl mi: Mluv a všechno učiníme |...|." 
Nejinak sám Г. \. Salda hledá v novém státu naplnění absolutních
tužeb: ... nesmi hvti člověka, kléry hv vinou naši na duši své ujmy
trpěl: nesmi hvti chuďasa, kleni hv prodával -ílu svého těla a s ni sí
lu svého <I1 1 <I1 <1 : nesmi hvti rahsiva ani duchovního, ani tělesného." 
(článek Radostný, I(>I8)

Podobným vysokým nárokům bylo samozřejmě velmi těžké do
stál. Československo bylo sice státem demokratickým, kde se kultu
ru rozvíjela svobodněji než za Rakouska. ale jeh o  vznik a vývoj ne
byly bez problémů- Ohrožovaly jej spory sociální, konflikty 
národnostní, zčásti i náboženské.

Dvojí českou duchovní tradici, svatováclavskou katolickou i Hu
sovu evangelickou, připomínal již v Měsících Karel Toman. Znovu 
tuk učinil u příležitosti Masarykova návratu do vlasti, když v pro
sinci l()18 napsal: „Vítězi, který vjíždíš / do pražských bran. / žeh
nej Ti svaty Václav / a Mistr Jan." (I'ozdrav T.G. \l.. později ve sbír
ce Stoletý kalendář. 1926)

Byla to zdvořilá polemika s Masarykovým stanoviskem, jež kato
licismus opomíjelo, ale i skrytá pře - povrchním volnomyšlenkář- 
slvíin. které považovalo zbožnost a viru za přežitky. První signál za
zněl ji/ počátkem listopadu 1918. Tehdv se na Bílé hoře konala 
socialistická manifestace к třístemu výročí porážky českých stavov
ských vojsk. Lidé bvli ještě rozjitřeni klcrikální propagandou za vál
ky (papežská kurie oficiálně žehnala Bakousko-l hersku), a tuk se 
jich soudno zmocuilu protirukušácká a prolikatolieká nálada. 
Zástup táhl na Staroměstské náměstí, kde - přes odpor zástupců 
Národního výboru - strhl burokní sloup se sochou Panny Maric. 
Učinil tak v domnění, že sloup bvl postaven na paměť vítězství
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Habsburků I6I8 a že jo tedy potupou českého lidu. Paradoxně to- 
mu bvlo jinak: sloup, dílo sochán* .I. J. Bcndla, vznikl o třicet let 
později a měl připomínat uchránění Prahy před Švédy.

Národní výbor vvdal poté prohlášení, v němž varoval před další
mi podobnými akt\. které bv se nvohlv dotknout náboženského cítě
ní. nebol ..zásada svobod v vvhiěuje každé násilí". I raženi se cítili 
především katoličtí Slováci. \le i v českých zemích se ukazovalo, že 
katolicismus není jen vnucenou, rakušáckou vírou. (českobratrská 
církev evangelická, do níž se po válce spojili čeští evangelíci luter
ského i reformovaného vyznání, ani nově založená církev Českoslo
venská (husitská), jež se od římskokatolické církve odštěpila, nezís
kaly většinu věřících. Při sčítání lidu 1У21 se v Československu za 
katolíkv prohlásilo celkem deset milionů občanů. Zato prudce 
stoupl počet nevěřících: před válkou jich v českých zemích i na Slo
vensku bvlo celkem 1.5 000. po roce 1У18 tři čtvrtě milionu.
I.I IT.Ii Vi t li \

N.wik 1936-1939/ 1995 (1278-1281); Peroutku 193.5-1936.

1.3. T. C. Masa ryli a ..pragmatická generace“
Vznik Československa bvl triumfem T. G. Masaryka. Dával za 

pravdu jeho politice a rovněž - jak se zdálo - Masarykovu pojetí 
českých dějin (viz. výše s. |Г>|). Masaryk sám chápal světovou válku 
jako součást ..světové revoluce", tj. důsledku krize moderního světa 
a vítězství demokracie, jak ji zosobňovaly západní velmoci l SA. 
Británie a Francie, a mluvil o světové revoluci. Kriticky se přitom 
stavěl к liberalismu, pokud se jím rozuměly svoboda individua 
a volnost trhu jako jediné zárukv demokracie. Spatřoval v tom ne
zodpovědný cgoisiiius a ztrátu morálních hodnot. Žádal obnovu ná
boženské vírv - ne ovšem vládu církve a dogmatu, ale živou, v jelm 
pojetí spíš rozumovou než citovou víru spojenou s tolerancí a účin
nou láskou к bližním, lak chápal i demokracii:

Demokracie pravá, založená na lásce, na úctě к bližnímu а к bliž
ním všem. je uskutečňováním božího řádu na zemi.
Demokracie není jen formou státní, není jen tím, co je napsáno 
v ústavách; demokracie je názor na život, spočívá na důvěře v lidi. 
v lidskost a lidství, a není důvěry bez láskv. není lásky bez důvěry. 
Hekl jsem jednou, že demokracie je diskuse. |...| Demokracie, to je 
hovor mezi rovnými, přemýšlení svobodných občanů před celou ve
řejností. |...| komunism odmítám. I5ez individualismu, bez nada-



I ných a vynalézavých jedinců, bez schopných vůdců, bez geniů práce 
společnost si> nedá rozumně a spravedlivě organizovat.

(Kiiri-I (!а|и-к. П о п и л  v Masarykem  3. 1435)

Před válkou Masarvk vystupoval jako kritik veřejného života, byl 
představitelem vyhraněné, ale malé opoziční strany a považovali jej 
více za intelektuála než za politika. Nyní se stal prezidentem, ..tatíč
kem" (tento titul nebvl ani zdaleka myšlen ironicky), uctívaným 
vůdcem národa. Své poslání viděl \ udržení a budování českosloven
ského státu. \ tom Masaryka a jeho spolupracovníky - Kdvarda 
Beneše i další demokratické politiky, jako byli agrárník Svehla či so
ciální demokrat Bechyně - podporovala význačná skupina spisovate
lů: bratři ( Čapkové, František Langer. Ferdinand Peroutka, Josef 
Lodiček a jiní. Byli nazváni „pragmatická generace", podle myšlen
kového směru, к němuž měli blízko a kterv představila kniha Karla 
Čapka Pragmatismus čili lilozofiv praktického života (1918).

Pragmatismus, jak jej zastávali američtí filozofové William Ja
mes a John Dowey. zpochybňoval odtažité myšlenkové spekulace. 
Kladl důraz na osobní zkušenost, užitečnost, na to, jak se ideje 
osvědčují v praktickém životě. „Důležité je, aby budoucnost byla 
zlepšována v myšlenkách a plánech, ale ještě důležitější je. aby byla 
zlepšována ve skutcích a v životě.“ (K. Čapek) Pragmatismus ne-

k. Čapek a prezidentem /. (». Masnrvkem ( l ()3 l)
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chtěl hledal jediný univerzální princip výkladu světa - chápal sku 
tečnost jako pluralitu, dějiště svářících sc sil.

Čapkové a jejich přátele odmítali jak komunistickou revoluci 
(k níž se hlásila velká část nastupující literární generace), tak ideo
logicky katolicismus (bojovně jej zastával Jaroslav Durych) a pravi
cový nacionalismus (ze spisovatelů např. \ iktor Dvk, .1. S. Machar). 
\ současném Československem stálil viděli i přes jeho nedostatky 
pozitivní základnu pro další vývoj. Například Peroutka v sérii úvah 
Ja c í jsme (knižně l')2l ) spojoval demokracii v Masarykově duchu 
s naší orientací na Západ, s myšlenkou sociální spravedlnosti 
a s požadavkem názorové tolerance. Zároveň krilickv uvažoval
o české národní povaze. Budování nového státu není podle něho 
jen věci demokratických institucí, ale především demokratické 
mentalit) občanů. Na rozdíl od Masaryka ovšem obhajoval principy 
liberalismu - bližší než náboženská víra inu byla Havlíčkova zásada 
common sensu, zdravého rozumu.
L I T KI« \T l И V

Moravcová in Dějinv zemí Kuriím ftské (118-150): Čapek K.
1988-1991. 1995: Černý 1992a: Ceskv liberalismus 1995: Zouhar in Kniha 
očapkovi 1988 (69-88):'Masaryk 1925.

1.4. ko m u n ism u s и T\ V. S a ld a

N opozici proti Masarykovi a jeho pojetí demokracie stanuli ko
munisti'1. Komunismus s e  upíral o filozofické a ekonomické ideje 
Karla Marxe z 19. století. Marx podrobil ostré kritice klasický kapi
talismus. který podle něho vede nutně ke krizím, a chtěl nastolit 
nový společenský řád zavedením kolektivního, tj. společenského 
vlastnictví velkých továren, pozemků, dolů, bank apod. Odstraně
ním majetkové nerovnosti bude odstraněnu vykořisťování námezd
né práce, nastane ..pravá říše svobody'*. Tento utopismus takřka vi
zionářský byl spojen s představou praktického, revu lučního zásahu 
do reality: „Filozofové dosud svět jen různě vykládali, nvni jde o tu, 
změnit jej." zněla jeho teze. Další vývoj marxismu však vedl dvojím 
směrem: sociální demokraté chtěli Iv to ideje uskutečnit pokojnou 
cestou, pozvolnými reformami stávající společnosti - naopak komu
n is t i ' '  násilným převratem. Ideologii komunistické stranv jako úder
né síly sociální revoluce vypracovali a prakticky v Rusku uplatnili 
V. I. Lenin a L. I). Truckij. \ radikálním ovzduší poválečné doby 
našiv komunismus a bolševická revoluce obrovský ohlas ve všech 
evropských zemích. Přispíval к lomu obecný hospodářský a inorál-



ní rozvrat, nedostatek potravin, bída a nezaměstnanost. Lidé spat
řovali v komunismu naději na lepší svět.

'laké v československé sociální demokracii, která s převahou 
zvítězila v prvních poválečných volbách, došlo к rozkolu mezi pří
vrženci a odpůrci ruské revoluce. \ údeem radikální levice se stal 
zkušeny politik Bohumír Smeral. za válkv dlouho loajální vůči 
Bakousku, „postava podivně, někdy nesrozumitelně tragická“ (Pe
routka). Formující se komunistická strana sc pokusila v prosinci 
|()20 o generální stávku a převzetí moci. bvla však poražena. Přesto 
zůstávala v Československu významnou politickou silou: ve volbách 
1<>2.'> získala (po agrární straně) druhý největší počet hlasů, v násle
dujících volbách l(>29 bvla (po agrárnících a sociálních demokra
tech) třetí nejsilnější.

Vize komunismu zasáhla po válce mnoho českých spisovatelů. Při
hlásil sc к němu někdejší anarchista S. K. Neumann, sociální demo
kraté Olbracht. Majerová. Ilora. z nastupujících autorů Seifert. Van
čura. Wolker. Teige, Nezval. Halas. Biebl. Ilonzl. Frejka, F. F  Burian, 
z německých literátů kisch, Weiskopl’a jiní. Sympatizoval s nim Karel 
Toman, který se v některých verších vracel к revoltujíeímu gestu (sbír
ka Stoletý kalendář, l()26. kde je báseň Lenin) a další.

Komunismus zasáhl také F. N. Saldu, jenž se po roce l(W5 častěji 
obracel к věcem veřejným. Na rozdíl od Masarykova důrazu na praxi 
a denní práci zastával Salda i v politice spíše heroická, absolutní mě
řítka. V ytyčoval ideál jako úkol, к němuž je třeba ustavičně směřovat: 
demokracii chápal jako dokonalou „obec boží“ , společenství práce, 
lásky a tvorby. Obracel se proto к první republice často kriticky:

Čeští politikové |...| vyčerpávají se úplně činnosti konzervativnou: 
jak zachovali tento stát a přizpůsobili jej západním útvarům politic
kým. Činnost jejich jest úplně formulistní. Nevytý kam jim toho; musí 
tomu snad lak byli. alespoň pra začátek a do určitého stupně. Me vi
děli v tom nějaké zvláštní zásluhy, nějakou tvořivost muže jen duch 
omezený. Vždyť lito lidé pracují zároveň pro sebe, pro stabilizaci 
svých úkonu a úřadů |...|.
Spisovatel naproti tomu musí niíti cíl vyšší, cíl mnohem méně zišt
ný. mnohem více odosobenv': ne jen záporný: zachovávali stát a háji
li Im. nýbrž především kladný: naplňovali je j stále živým obsahem, 
vlévali do nčlio Uvol, stále nový, tvořivý, vroucí a kypící. Slovem: 
proměňovali stát politický ve stál vvšší |...|, v pravé společenství du
ší, v skutečnou obec boží. v opravdové bratrství všeho živoucího!

(('.esky spisovatel n stál. I‘)2.4)
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(164-169. 189-193, 308-314); Salda 11 1957, 12 1959, 13 196», 1-9 
1928-1937/1990-1995.

1.5. Národnostní spory
l stavu Československé republiky, utvořená podle francouzského 

a amerického vzoru, zaručovala základní demokratické svobody, 
svobodu tisku, spolčování a shromažďování, volnost cestování a ná
boženského vyznání. Bvlv zrušeny šlechtické výsady. Církev pozbyla 
práva zasahovat do života občanu (odstraněny bvly povinné boho
služby a modlitby na školách, zavedeny občanské sňalkv a ro/.vodv). 
Tisk. na rozdíl od rakouských času. nesměl být předběžně cenzuro
ván (soud mohl zabavit jen články či knihy již vytištěné).

Léta dvacátá byla rozmachem podnikání, průmyslová výroba se 
zvolna dostávala na předválečnou úroveň a předstihla ji. Podařilo 
se zpevnit československou měnu a byla zavedena osmihodinová 
pracovní doba (pracovní týden byl ovšem šestidenní). Systém nemo
cenského pojištění a podpor v nezaměstnanosti patřil к nejlepším 
у Kvropě. Postupně se prováděla pozemková reforma (týkala se vel
kostatku nad 250 hektarů - zčásti rozděleny drobným rolníkům, 
zčásti prodány jako tzv. zbytkové).

Го vše byly nesporné úspěchy nového státu. Co se zahraniční po
litiky týče, orientovalo se Československo na spojenectví s f rancií. 
Ohrožovaly je však vnitřní konflikty, hlavně národnostní. Problém 
spočíval již v tom, že nový stát byl mnohonárodní. Z celkových 
13 a půl milionu obyvatel bylo Cechu 50%. Slováků 15%, avšak 
Němců více než 23% (přes 3 miliony). Maďarů 5.6% (750 000). dále 
asi půl milionu Husími na Podkarpatské Buši (dnešní Zakarpatsko 
na l krajině). Němci a Maďaři - za monarchie privilegované, ..vůd
čí" národy - těžce nesli, že se ocitli у postavení menšin, a považova
li Československo za umělý útvar, který vznikl jen jako výsledek ver- 
sailleskýeh mírových dohod. Za dané situace mohlo být jediným 
řešením budovat republiku jako stát Cechů a Slováku. I stava uzná
vala jeden ..československý” národ a jeden oficiální jazyk s dvěma 
variantami - češtinou a slovenštinou. Masaryk (sám původem z mo
ravského Slovácká) a jeho stoupenci přitom vycházeli z představy 
postupného sbližování obou „národních větví” .

Slovensko a tím více Podkarpatsko se ovšem od historických ze
mí Koruny české podstatně lišily - slabou industrializací, náhozen-



stvím i mentalitou obyvatel. Na Slovensku \ předchozích desetile
tích probíhala tvrdá maďarizace. \ roce 1918 tu bvlo desetkrát víc 
maďarských obecných skol než slovenských, vyšší školství bylo pou
ze maďarské, případně německé: úřednický aparát tvořili téměř vý
hradně Maďaři, poěet slovenské inteligence byl nepatrný. Ze 100 li
terátu a žurnalistů na Slovensku bylo 334 maďarské národnosti. 
47 se hlásilo к Němcům a pouze 19 ke Slovákům. Slovenské škol
ství. státní správu, policii budovali po roce 1918 z velké ěásti Češi. 
Ti (u získali významné pozice a nechtěli se jich vzdávat ani později, 
kdv tiž vyrůstala slovenská inteligence. To vedlo к rozepřím, к růs
tu odporu vůěi českému „poruěníkování“ . „Čechoslovákismu“ a ta
ké к podpoře nacionalistické Hlinkový strany.

Ještě vážnější konflikty se odehrávaly mezi Cechy a Němci. Již 
v říjnu 1918 Masaryk prohlásil, že Československo „nebude výtvo
rem nacionalistickým, ale moderní, pokrokovou demokracií“ . Po 
příjezdu do Prahv ovšem \ poselství parlamentu napsal: „Opakuju: 
niv jsme vytvořili náš stát: tím se určuje státoprávní postavení na
šich Němců, kteří původně do země přišli jako emigranti a kolo
nisté." Oba výroky naznačují rozpornost situace Němců v novém 
státě: na jedné straně byla respektována demokracie a práva národ
ních menšin (Němci se směli obracet na úřady ve vlastním jazyce, 
měli např. v Praze vlastní univerzitu, reprezentativní divadlo, dení
ky). na druhé straně se Němci fakticky cítili poškozováni (nezískali 
např. regionální župní samosprávu, \ německých územích byla ci
telně vyšší nezaměstnanost). Citovaná Masarykova slova o „emi
grantech a kolonistech“ nesli s velkou trpkostí. Ferdinand Peroutka 
к lomu poznamenává: „Masaryk konstatoval nepopiratelnou histo
rickou skutečnost, ale po půltisíeiletém sídlení na své půdě (...] mě
li Němci právo ptát se. jak má působit na uspořádání současných 
poměrů tato okolnost ze šerého dávnověku a za kolik set let přestá
vá se být vvstěhovalcem. Pro upravení německého postavení bylo 
nutno spíše vyhledávat argumenty z přítomnosti.

Masaryk také brzy projevuje, že nehodlá vést к tomu, aby se jed
nalo s Němci jako s emigranty a kolonistv. Sám činí první krok. aby 
ukázal, žc nepřináší boj, nýbrž smír.“ (Budováni státu 1. 1933)

Bvlo zásluhou Masarykovou. Švehlovou a jejich stoupenců, že se 
představitelé německých stran dostali do československé vlády. Dal
ší sblížení však překazila velká hospodářská krize a vzestup agresiv
ního nacismu v Německu.
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1.6. I.ile rá rn í život. Xdkladalelství, tisk, časopisy
Vznik samostatné republiky obohatil obzor českého kulturního 

ži\olu. Čeština se ve větší míře uplatňovala na veřejnosti, nové vzni
kala například terminologie vojenská a poštovní. Literární výuka 
na školách a povinné veřejné knihovny \ obcích šířily znalosti čes
ké literatury, livly zřízeny dvě nové univerzity, v Brně a \ Bratisla
vě. na Slovensku sc obnovila činnost Matice slovenské. Do českých 
rukou přešla některá německá divadla: v Praze Stavovské divadlo, 
dále scény v Olomouci a v Ostravě. \ Brně získali Ceši pro pět dní 
v týdnu reprezentativní budovu Na Hradbách. Za pomoci českých 
režiséru a herců se rodilo slovenské profesionální divadelnictví 
(Slovenské národní divadlo \ Bratislavě).

\ roce P)23 zahájil pravidelné vysílání „pražský rozhlas radio
vý". Zpmi převládaly pře n o s  \ hudhv, stále více sc však uplatňovalo 
i živé mluvené slovo. např. \ divadelních představeních. I92(> ko
mentoval Josef Läufer první rozhlasový sportovní přenos v l.vropč.

Rozšiřoval se také repertoár nakladatelů a tisku. Známá nakla
datelství jako Otto. Laiehter a Topič pokračují ve vydáváni předvá
lečných projektů (Ottova Ruská knihovna, vědecký časopis Nová 
doba a nmobosvazkové České dějiny u Laichtcra) a spisů klasiků. 
Populárnější literaturu nadále vydávaly rovněž zavedené firmy jako 
Vilímek a kočí. Pokračovala také činnost Horianova Dobrého díla 
(vi/ -. 197). Po roce l‘)|f! se však do popředí dostávají nové naklada
telské domy, vzniklé bud těsně před válkou (Гг. Borový), nebo až 
po ní: Vventinum Storcha-Mariena. Odeon Jana Kroniku, kuncíř, 
legionářský Gin (vydával i kulturní časopis stejného jména). Druž
stevní práce (ta byla družstevním podnikem a knihy čtenářům zasí
lala přímo, bez knihkupců).

l ito průbojní nakladatele se orientovali na současnou literaturu 
a na úpravě jejich knih pracovali také přední výtvarníci (K. kysela, 
V. H. Brunner. J. Zrzavý. .1. Čapek. Г. l ichý. J. Šíma. .1. Štýrský, Tö
ven. Г. Muzika, С. Bouda). Například nakladatelství Borový - od 
poloviny 20. let spojeno s koncernem Lidových novin/— vydávalo 
Neumannův časopis Červen a Peroulkovu Přítomnost. \ vcházely 
v něm knihy Neumannovy, Dykovy. Tomanovy, Olbraehtovy. Horo-



w. od 30. let hru tří Čapku, významnými činy bvly edice pni/л Zat- 
vn, poezie (české básně a kritických esejů Postavy a dílo. Jiným, po
někud dobrodružným typem nakladatele byl básník Otakar Storch- 
-Marien. Své Avcntinum založil jako dvaadvacetiletý student a za
krátko získal špičkové literátv i grafiky střední a mladší generace. 
Vydával nákladné výtvarné publikace, významné ediční řady 
(Angloamerická knihovna, řízená 0. Vočadlem); součástí podniku 
bvla kulturní revue Rozpravy Vvcntina ( 1025—1931, redigoval 
\. Závada) a rovněž výstavy \ Wenlinské mansardě. Vventinum vy
nikalo velkorysostí a okázalostí, v době krize 30. let však zaniklo. 
Skromnějšími podniky byly 1'romkuv Odeon, orientovaný na avant
gardu (Nezval, Vančura. Teige, Jakobson). Mazáčovo nakladatelství, 
soustředěné mj. к nové slovenské literatuře (působil zde básník Ján 
Snirek, jenž rovněž redigoval revu i Klán) a Ladislav Kuncíř. který 
vvdával starší i moderní katolické spisovatele (l)urvch. Vašiea. Za
hradníček) a též časopisy Rozmach a \kord (řídil jo Kuncířův kme
nový autor Jaroslav Durveh). Od konce 20. lot sílí pozice Melantri- 
chu. který se v průběhů let třicátých sláva nejmohulnějším 
nakladatelstvím a zásluhou ředitele Bedřicha Fučíka i vydavatelem 
hodnotné četbv (sbírka prózy I roda, edice Poezie, Nová ruská kni
hovna redigovaná B. Mathesiem, Dílo F. N. Saldy, revue Listy pro 
umění a kritiku).

„...jest právě specialita našeho periodického lišku, že skoro vše
chen slouží politickým stranám a podle toho to vvpadá. Jinde si no- 
vinv hájí a pěstují individuální svébytnost..napsal v roce 1929 
Jaroslav Stránský. Lidové noviny, kterv Stránský převzal po svém 
otci. byly výjimkou mezi velkými deníky. Podporovaly sice českoslo
venskou demokracii, linii Masarykovu a Benešovu, ale nebyly závis
lé- na žádné politické straně. Také proto se v nich i ve 20. a 30. le
tech - kdy/ se jejich těžiště přeneslo z Brna do Prahy - uplatnilo 
tolik literárních osobnosti. Mezi redaktorv patřili Rudolf lésnohlí- 
dek. Fduanl Bâ s. Jaromír John. bratři Čapkové. Jan llerhej). Ka
rel Poláček. Jan Drda. Politické komentáře psával lenlinaml Pe
routka. literárním referentem bvl Vrnc Novák, divadelními Josef 
Kodícek a Fdniond Konrád.

Lidové novinv b\lv liberálním listem čteným inteligencí a střed
ním stavem. Vycházelv ve slušném nákladu 90 000-100 000 kusů. 
Blízké „Lidovkám" podporou Masaryka bylo Národní osvobození, 
umírněně levicový deník založený v novém státu jako orgán legio
nářů (k redakci patřil prozaik Josef Kopla, o literatuře psal Franti
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šek Ciitz). Nadále vycházelo sociálnědemokratické Právo lidu. z ně
hož so při rozkolu ve straně odštěpilo komunistické Hudé právo. 
Právu lidu zůstal věrný kritik F. Krejčí, později jej vystřídal 
\. M. Píša. od roku 1930 působil \ sociálnědemokratickém tisku 
Jaroslav Seifert. I v Rudém právu pracovali významní literáti: ve 
20. letech bvl čelným politickým redaktorem Ivan Olhracht. kultu
ru řídil Josef Ilora. Potě, co bvl i v roce 1929 oba dva - spolu se 
Seifertem a dalšími - z komunistické slranv vyloučeni, zformovala 
se nová redakce (mj. J. Fučík, kalandra. Kurt Konrád), která para
lelně vydávala i kulturní časopis Tvorba.

Nejčtenějším deníkem 20. let ovšem byla konzervativní Národní 
politika, blízká straně národnědcmokratickě (nedělní vydání „Poli
ticky” s oblíbenou přílohou Malý oznamovatel dosahovalo 100 000 
výlisků). \ letech třicátých to pak bvlv tiskoviny národněsocialistio- 
kého Melanlrichu, zvláště pohotové a pestré Večerní České slovo, je
hož se prodávalo i přes půl milionu výtisků (nejrozšířenější deník 
ve střední Fv ropě). Ke koncernu Vlclantrichu patřily i populární 
obrázkové časopisy Pražský ilustrovaný zpravodaj a list paní a dívek 
Hvězda. Konkurencí Melanlrichu bvl koncern Novina, který nále
žel agrárníkům (deník Venkov). Katolická lidová strana vydávala 
málo čtený deník Lidově listy, ale také proslulý brakový týdeník Ho- 
dokaps (Ij. román do kapsy). Zcela komerčně bvl zaměřen koncern 
Tempo, který patřil ambicióznímu Jiřímu Stříbrnému. Tempo vy
dávalo bulvární deníky Polední list a Fxprcs a také týdeník pro ž<>- 
nv a dívky Večery pod lampou. Popularitu si udržovaly tradiční, ví
ce než půlstoleté Humoristické listy. Vedle nenáročných seriálů 
s figurkou VenouŠka Huňáčka se tu objevovaly příspěvky oblíbe
ných herců Másly Buriana a Jindřicha Plachty a také studentské 
prózy Jaroslava Záka, které pak proslavil na filmovém plátně reži
sér Fric (knižně Študáci <i kantoři. 1937; Cesia tlo hlubin študákovy 
duše. 1938). К náročnějším čtenářům se obracely satirické časo
pisv. \ prvních letech po válce to bvl Nebojsa, vydávaný bratry Čap
ky. Dykem a llerbenem. Ve dvacátých letech levicový ..satirický ča
sopis studentu'4 Trn (Karel Konrád. \nčík). Slušnou úroveň si 
udržoval Poláčkův salirickohumoristický čtrnáctideník Dobrý den 
(1927-1930). V vcházela v něm v původních verzích řada Poláčko
vých děl. mimo jiné Hráči (knižně 1931), Žurnalisticky slovník 
(knižně 1931). počátek Mužů v offsidu (knižně 1931). Z obrázko
vých časopisů vvnikl zásluhou Jaromíra Jolina Pestrý týden (John 
jej řídil 1928-1933).
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{172-1 f$0). brabec tanilež (353-360): lilahvilku in Lexikon I 1985 (98-101). 
Nondková tamtéž (275-278). Homola tamtéž (5(10-502), IVšta tamtéž (571). 
Havel tamtéž (603-606). Homola in Lexikon 2/11 1993(761—765, 1123-1126). 
Med lamléž ( 1058-1059): Novák 1936-1939/1995(1337-1353).

2. OHI. Ш  \ \I.K ')
2.1. lálečná svědectví

\ prvních leleeli po převratu se slala válka stěžejním tématem 
mnoha děl. zvlášť prozaických - ať přímo, na základě frontových 
zkušeností, nebo nepřímo, v podobě odrazu v lidském myšlení a cí
tění (viz románv Olbrachtúv. (iapkův-íihodiiv a Benešové, s. 531).

Svědectví o válce podali spisovatelé všech generací, к nejstarším 
patřili Antal Stašek a ještě v letech třicátých v Knize vzpomínek 
( 1935) Jan llerben. Díla. ovlivněná frontovými zážitky, psali autoři 
středního věku. Takoví* jsou vzpomínky S. I\ Neumanna (F.lhasan, 
1922: I'M řeni cirilisloro. 1925). pov ídky Fráni Šrámka (Žmnoucí ro- 

já li. 192 1). Z mladších čerpal /. osobních zkušeností Richard Weiner, 
který v U licích  (1916) podal drsný a zároveň existeneiální obraz války 
v poli (viz v vše, s. 527). Podobné Jan Weiss v drsných prózách z pro
středí zajateckého tábora (liarák  smrti. I()27) a Jaroslav Bednář, jenž 
vylíěil příběh českého lékaře na italském bojišti (román (.crčená ze
mě. 1928). Do armády museli narukovat i osmnáctiletí chlapci, na
příklad gymnazislé Konstantin Biebl a karel konrád - oba válka sil
ně poznamenala. Biebla hlavně v básnické skladbě Nový Ikaros 
(№29), konráda v próze HiiiiihUno (1027) a v pozdějším románu Ros- 
clio il! ( 1931. o všech dílech podrobněji dále. s. 581 a 596).

Společným rysem těchto reakcí na válečné události je žaloba na 
nelidskost, nesmyslnou krutost. \ laké úsilí vyhnout se morálnímu 
rozkladu, vyvolanému válkou, uchránil v sobě zbytky lidských hod
not. \ lom zmíněná díla souzní s většinou próz světoví* literatury 
popisujících první světovou válku - například Barbussúv Olieň 
(francouzský 1916, českv v překladu a s nadšenou předmluvou
II. Jelínka již 1917). Reinari|uovo \a západní frontě klid  (německy 
1929, českv v lémžc roce) а Ilemingvvayovo Sbohem, arm ádo! (ang
licky 1929. českv až 1958). Jde vesměs o válečná a frontová svědec
tví, o drásavé zážitky, které autory - jako jejich česke vrstevníky - 
natrvalo zasáhly. K. VI. Remarque píše, že podává „zprávu o gene
raci. která byla zničena válkou - i když unikla jejím granátům". Na
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trauma masového zabíjeni odpovídá, podobně jako F. Hemingway 
a řada českých spisovatelů, příklonem к elementárním projevům 
a hodnotám života, к těmto dílům do jisté míry náleží i Célineův 
román Cesia do hlubin noci (1932, do češtiny J. Zaorálek za spolu
práce dalších. 1933), jehož první část přivádí vypravěče rovněž na 
frontu. L  К Céline ovšem svou okázalou drsností, vyloučením jaké
koli morálky, vyššího horizontu a právě tak hojnými vulgarismy 
připomene spíše některé pololn Haškova Šrejka.

I . ITKR V TI  НЛ
(;<it/ 1431 (157-160, 168-170); Kunsimaiin 1471 (214-226, 238-240); Sal

da 10 1957(147-215).

2.2. Literatura legionářská
Legionáři byli čeští a slovenští vojáci, většinou zběhové a zajatci, 

kteří bojovali - \ síle sto tisíc mužů - po boku Dohody a proti Ha- 
kousku a Německu za svobodu vlasti. Vyznamenali se zvláště v Huš
ku v krvavých bitvách u Zborova a Haehmače. Je jejich zásluhou, že 
Československo se po válce stalo součástí vítězné koalice. Legionáři 
byli milováni a ctěni jako revoluční vojsko mladé republiky. Oslavy 
legií - podobně jako obdiv к Tomáši Masarykovi - vyvolávaly senti
mentální pohnutí a také záplav u bezduchých frázovitých projevů.

Měsíce a léta strávená v zajetí, v legiích a v zákrutech ruské revo
luce poznamenala tvorbu několika českých spisovatelů. Někteří 
z nich, jako I .anger. Kratochvíl, Němecek a Hašek, si dokonce 
z Huška přivedli manželky. Jejich díla se pochopitelně různila po
dlí' ideové orientace a tematického zaměření. Představiteli oficiál
ně vyzdvihované „legionářské literatury" byli hlavně Rudolf 
Medek, Josef Kopta a František Langer. Jejich prózv vyšiv společně 
jako Legionářslié povídky (1928): pod názvem Legionářské povídky 
ze zahraničního odboje se představili znovu v roce 1936, rozšířeni
0 Slováka Jozefa Gregora Tajovského.

Pro Medka, kdysi dekadent a. přinesla válka zlom. Již ЮI íí vvdá- 
vají legionáři \ Ccljahinsku jeho patetickou báseň Zliorov (ěasop. 
1017). Po návratu se stal Medek generálem a ředitelem Památníku 
odboje. \ pětidílném cyklu vypsal s ronianeskními postupv formová
ní ruských legií, jejich slávu, napadení legionářských oddílů bolševi
ky a sibiřské tažení (první román. Ohnivý drak. 1921, závěrečný 
tnabáze, 1927: dva dilv odměněny státní cenou). Státní cenu získalo
1 drama Plukovník Švec (uvedeno к desátému výročí vzniku republi
ky. 28. října 1928). jedna / nejůspěšnčjších inscenací Národního di-



vinila. Svec. historická osoba, bvl proslaveny velitel legionářské divi
ze v Hušku. \ krilieké chvíli ústupu se od něho odvrátilo vojsko 
a Svee zvolil sebevraždu. Medek pojal hru jako konflikt mezi roz
vratem (\ podáni bolševických agitátoru) a mravním řádem, pro 
kterv se hrdina obětuje.

Na rozdíl od Medkova hrdinského, spíše vnějškového obrazu po
jímá Josef Kopla legionáře civilněji jako lidskv kolektiv. I 011 napsal 
románový evklu- - Třeli rota (1924, státní třena); Třeli rula na ma
gistrále (1927): závěrečný «lil Třeli rula doma ( 19.'LI) líčí návrat do
mu a pováleéná léta se ztrátou mnohých iluzi. Kopta byl názorově 
orientován к masarykovské demokracii a umírněné levici (působil 
jako redaktory Národním osvobození a Lidových novinách). Vyzná
val tolerantní humanismus a úctu к obyčejným lidem. Na rozdíl od 
Medka usiloval pochopit ruskou revoluci, přestože ji odmítal. Vedle 
knih s legionářskými tématy je autorem psychologických próz, je
jichž pozadím bývá válka zmítající lidskými osudy - např. Marta, 
Marie. Ilc lena  ( I02JÎ) a id id f čeliá na smrt ( 19.43).

Názorově blízko Koptoví stál dramatik a prozaik František Lan
ger. Již několik měsíců po návratu legií domu se v přírodním diva
dle v pražské Šárce dávala jeho lira I i  tezové (1920, vydána 1923). 
Napsal ji ještě za pobytu v legiích. \ davových scénách tu zobrazuje 
zběhnutí 2Ji. pluku к Husům, bitvu u /borová a sibiřskou anabázi. 
\ Hušku vznikly a vveházolv také jeho prózv. v ýbor z nich pak v de
chách vyšel pod názvem Železný vlk (1920). Vrcholem legionářské 
literatury se až ve třicátých letech stalo Langrovo drama Jízdn í 
Itlidlsa. I spěšně jej uvedlo \ inohradské divadlo v Horově režii 
(1935). Tématem - jímž je boj několika osamocených (.'eehû s přesi
lou ruských bolševiků - se hra podobá Medkově Plukovníku Šveco
vi. Je ovšem rozvržena hlouběji, jako neúprosná, tragická srážka 
dvou velkých soupeřících sil. Langrov i ěeští vojáci se obejdou bez 
velikých gesi a patetických promluv. Jejich soudržnost a neokázale 
hrdinství však působí o to přesvědčivěji. Jak napsal V. M. Píša, „р<ь 
stavv nezplošňují se přitom v deklamující schémata parádních re
ků: jsou to živoucí lidé, kteří rovněž milují život a poeilují strach 
i skleslost, ale ěelí jim rozvahou a prozíravostí, mužným pocitem 
nevyhnutelné nutnosti a prosté lidské povinnosti."

Polemikou proti „slátotvornosti" legií je kniha vzpomínek a doku
mentu Jaroslava Kratochvíla (.esta revoluce ( 1922). Kratochvíl, dů
stojník v legionářském vojsku, sc přiklonil ke komunistické revoluci 
a dostal se do sporu ~ vedením legií. Zdůrazňuje sociálně revoluční
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zaměření legionářského odboje. Tutéž tendenci má i jeho dvojdílný 
román Pn in ie ilY (psán 1921-1933: vyšel 1931). Věcně a reálně zpodeь 
buje osudy válečných zajatců a vznik legii v Rusku. I když jsou Pra 
meny rozsáhlým dílem, měly hýl vlastně jen úvodem к širšímu cyklu 
Heku (torzo další části vydánu posmrtně 1956). Kratochvíl vyniká 
v zacilvcení prostředí. v líčení živelných, zpola uvědomělých stavů. 
Jako řeku nebo vítr zobrazuje zástupy vržené do války a revoluce:

Lidé konečně nebvli nic víc než listí napadané do víru nad jezem. 
Válka j i ni i točí a míchá, spojuje je, roznáší a pohlcuje, měníc nejži- 
votnější tváře jediným okamžikem \ přeludy. Ze všeho zbyla jako 
věrný druh jedině tvář davu. živá a nesmrtelná.

L IT  F. R \T t R \
Obsl in Dějinv (I i vu ti Li I 1483 (108. .436): Strohsová in Dějinv liter. I 1445 

(227-224). Luntová tamtéž (214-250), Opelík tamtéž (118). Olisť nimtéž ( 128)- 
(.iitz 14.51 (160-168). 1484(31-38. 110-112. 124-132); Ilora 1481 (326-.335); 
Kndělka 148.3 (14-20): Kunstmann 1471 (240-244): Opelík in Lexikon 2/11 
1443 (850-853), Pytlík laiiiltv. (444-447). Merliaut a Knilélka tamté/ 
(1137-1112): Novák 1436-1434/1445 (1360-1364. 1462-1464); PíSa 1427 
(135-1 H). 1467 (111-114). 1471 (137-111): Polán 1461 (54-65): 1'vilík 1478 
(127-151): Seziina 1428 (53-106): Salda I 1424/1440 (201-211). 7 1431/1491 
(125-126). 7 1435/1994 (214-225).

2.3. Jáhnovy I ečery na slamníku
Otřesné válečné zážitky přivádělv umělce к hledání základních, 

válkou nepotopených hodnot života. \ próze je to zřetelné u Jaromí
ra Johna a Jaroslava Haška. Z Jobnových drobných próz vznikla kni
ha I rče/ v nu slamníku (1920, podstatně rozšířeno a přepracov áno. 
1930). Setkáme se tu s „denním provozem" front v. hrůzností i směš
ností. Hlavním prostředkem autorova stvlu jsou různé podobv komi
ky, laskavý humor, ironie, satirická nadsázka. Předmětem výsměchu 
i úsměvu bývá vojenská mašinérie, ..vznešená" nadutost rakouských 
plukovníku a majoru. Proti hlouposti a krutosti, jež s sebou nese vál
ka. stojí přirozenost obyčejných vojáků či civilů. Johnův ..lid" přitom 
nejsou jen trpící prosťáčci, ale také osoby všelijak posunuté a vyšinu
ti'', vojenští mazáci, ulejváci. vypočítávej, naivkové i blouznivci.

Zajímavě rozehrává John ve I (‘či'n ’< li na shunníku rozličné tóni
ny a inslruinenlacc jazvka. Vypravěči i hrdinové se obracejí ke ka
marádům „na slamníku" nebo kruhu posluchačů doma v rodině ci 
v hospodě. I žívají neliteráriiích. rvze mluvních prostředku. Zde 
John předešel (iapkovv Povídky z drulié ku/isy a také llrabalovy



prózy. Vc slovníku lečerii se uplatňuje obočná čeština, nářečí, ně
mecké či jihoslovanské výraz), vojenský slang, řeč úředních doku
mentů i osobních dopisů.

Vroucně milovaná manželko já vás nasfokrát pozdravuji! a líbám 
a niv sine pořád ve vysokých horách v Iv rolích sa má propast a vojs
ka nahoře kamení a sníh že to není ani pro lidi pouze pro fláky tvůj 
dopis draze milovaná manželko sem s radostí převelikou popad dvž 
mně při pololu řekli že mám psaní draze milovaná manželko žito le
da máto už doma nemůžete mlátit dvž jo mlátička u Mejstříků jdi ke 
Košťálom kdy bude valná hromada máme pány hodný Češi mladí 
páni kdybych ale 11/. byl radši doma bych všechno pomoh tn svini ale 
nezabíjejte zavolejte doktora z Vlašimi dvž nežere a má zelené lejno 
Vineka napomínám aby tobě drahá manželko neodmlouval jo kluk 
velký má moc rozumu a velkou na všechno hubu dvž tě neposlouchá 
vom metlu a pořádně 11111 našusti Iv holínky prodej dal sem za ně ve 
Vlašimi na jarmarku 9 zlatejch |...|.

(Holínky ilétly Pejšálui)

l . IT E R  V H  К \
Blahynka 1978: Čapek К. 1985 (210-212): Slrohsová in Dějiny liter. I 1995 

(221-222): ISIalivnka in l.oxikon 2/1 199.4(569-571): Opelík 1958.

2.4. Haškovy Osudy dobrého vojáka Švejka
Mnohé scény i postavy Večerů připomínají Haškovy Osudy dobré

ho vojáka Švejka za světové války (1921-1923). Josef Švejk navazu
je 11a typ mazaného prosťáčka, v literatuře už letitý (Nasreddin. 
Knšpígl. Saneho Pauza), 'lakové postavv se několikrát vynořily už 
v Haškově předválečném díle, dokonce i sama figura vojáka Švejka 
je doložena z jeho série grotesek z desátých let (knižně 1912) a také 
z kabarctních představení strany mírného pokroku v mezích záko
na. \ podobném satiricko-groteskním duchu napsal ostatně několik 
próz laké Ivan Olbracht (např. Historie Em anuela l máčeného, 
1909. z připravované a nevydané knihy Rezer visto vy dopisy).

Byly to ovšem teprve nárazy světové války a událostí v Rusku, kte
ré dalv vzniknout Haškovu vrcholnému dílu. \ntor nastoupil к pěší
mu pluku v Českých Budějovicích, s nímž se dostal přes Bruck nad 
kitavou na haličskou frontu. (Stejnou cestou prochází i Josef 
Švejk.) Podařilo se mu přeběhnout do ruského zajetí. V zajateckých 
táborech nejprve podporoval carský režim, polom se stal vášnivým 
stoupencem Masaryka a legií. Po dvou letech vystupuje z legií.
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agituje pro bolševickou revoluci, pracuje jako novinář a politický 
pracovník \ Hudé armádě. \ prosinci 1920 se vrací do Cech, ale
o politiku se přestává zajímal. \ raci se к předválečnému bohémské
mu životu a s humorným odstupem líčí svou kariéru bolševického 
komisaře (povídkv I rlitelrm  městu liiif!ulm \, v časopise Tribuna
1921. knižně až posmrtně 1925).

Zkušenosti z válkv a revoluce posílil) v Haškovi nedůvěru vůči 
všem ideám, které přesahují prosty, každodenní obzor života. Ijo- 
uián znesvěetije celý oficiální svět. armádu, panovnický rod, církev 
a náboženství. Proti lirůzám válkv a proti -včtu. kterv ji zplodil, však 
autor nevytyčuje obrazy lepšího světa, nevěří jiným ideologiím. Tiin 
sc liší od spisovatelů zaměřených nacionalisticky, socialisticky, ko
munisticky nebo katolicky. Skutečnost sc přijímá lak. jak je, bez ilu
zí a ideálů, smysl mají jen právě přítomné elementární hodnoty. 
„Tahaný mariáš jc vážnější věc než celá vojna," vyslovuje se Švejk. 
\ tomto odmítáni vyššího řádu. jak jej po staletí hlásala ev ropská 
kultura, a v zábavné nevážnosti se Hašek stýká s dadaismcin.

Dadaismus vznikl uprostřed válkv v roce 1916. Spisovatelé i vý
tvarníci. kteří se к němu hlásili, potírali dosavadní umělecké tradi
ce a konvence, zvlášť znevažovali logiku a morálku v umění. Chtěli 
je nahradit spontánností, náhodným, nesmyslným seskupením slov 
v poezii či předmětů na obrazech. К dadaistúm patřil francouzský 
básník Tristan Tzara a také malíř i básník Hans \rp (psal německy 
a francouzský).

Osudy dobrého vojáku Švejku nemají jednotnou zápletku a souvis
lý děj. lioinán je komponován jako volný sled výjevů, rozhovorů



a Švejkových vyprávění. Začíná zprávou o sarajevském atentátu, ode
hrává se nejprve \ Praze, polinu v jižních (lecháeh a v l hrách, nako
nec v bii/kosti fronts \ Haliči. Jednotlivé epizody, jež působí někdy 
improvizovaně, spojuje vlastně jen hlavni postava. Take I iaškův ja- 
ул к se vyznačuje improvizaění lehkostí. Zejména čelné dialogv těží 
z mluvené češtiny včetně vulgarisinú. uplatňuje sc byrokratická a vo
jenská hantýrka, rakouská němčina, výrazy maďarské, polské, je pa
rodován jazyk lidových kalendářů i vědeckých pojednání.

Švejk někdv působí jako ralinovanv sibal. jindv jako nevědomý 
prosťáček. Svůj úsměvný klid si zachovává i ve chvíli obvinění ze 
špionáže, kdy mu hrozí smrt. Je mazaný i naiv ní, směšný i vysmíva
jící se. Svou nepatřičnou horlivostí přivádí úřady a nadřízené к zu
řivosti. Spíše bezděčně než záměrné tak rozkládá válečnou mašiné
rii a ukazuje její nesmyslnost.

Zajímavé je. že není nikdv blíže popsán, autor často záměrně 
skrývá jeho nitro, neznáme ani jeho věk. Obvyklá představa o Švej
kovi vychází z ilustrací Josefa l.adv. Iv však nemají vžilv stejnou po
lohu jako I laškův text a působí ve srovnání s ním méně drsně a více 
idylicky,

Rakouské mocnářství a válka jsou v románu přítomny v nesčet
ných detailech. Postava Švejka však není zobecněním reálného lid
ského typu, jc to nadsazená umělecká konstrukce. Autor do ní pro
mili situaci nenápadného, zdánlivě bezmocného člověka v soukolí 
drtivé moci. Švejk je schopen v tomto tlaku obstál, „zachránil si ků
ži". ale dokáže také proti strnulým mechanismům moci uplatnil 
hravost a tvořivost (jeho nekonečné komické historky). Proto ro
mán přesahuje protest proti válce a stává se - především zásluhou 
hlavního „hrdiny“ - zpodobením plcbejských vlastností člověka.

Josef Ladu, 
ilustrace
li Osudům ilolirélio 
vojáka Sn jka
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nezničitelné a osvobozující síly smiclni. Zesměšňuje fráze a prázd
né ideji1. které bobtnají v každé společnosti a v každé době do ne
smyslných institucí a systémů.

Haškovy Osudy dobrého vojáka Švejku vveházeh původně v laci
ných scšitccb na pokračování jako lidová četba. Knihkupci je odmí
tali prodávat jako ..vulgární'4 a většina kritiku je považovala za pou
hé čtivo. První, kdo Osudy docenili, byli Ivan Olhracht a pražští 
Němci Max Brod a Mfréd Fuchs. Olhracht napsal, že Švejk předsta
vuje nový literární tvp. srovnatelný s dononi Ouijolcm. Hamletem 
či l austem. „Lidské 1’legma zachycené z nové stránky. Český Hon
za. poprvé objevený v umělé literatuře a postavený do rušného no
vodobého života." Podle Broda „je to postava, která se vynořila 
z nejtemnějších hlubin ducha lidu |...|. vypovídá cosi nevvpovčditel- 
nélm nejen o vlastním národě |...|, má nadto co činit s nejlajemněj- 
šími základy Intí všeho lidstva." Bvlo zásluhou Maxe Broda, že Haš
kův Švejk nastoupil cestu do německv mluvících zemí a pak i do 
světa. Dodnes patří - vedle děl Karla Сарка a Milana kunderv - 
к několika málo českým knihám zařazovaným do světové literatury. 
Z divadelních a filmových přepisu je zdařilý loutkový liliu Jiřího 
Trnkv. v němž Haškův text čte Jan Werich.

Švejk a v menší miře i jiné postavv románu („tajný" Brett schnei
der. hostinský Palivec. íeldkural Ixatz, nadporučík l.ukáš, kadet 
Biegler, sapér Vodička, poručík Duh) vešly do české kulturní tradi
ce. Podle názoru některých kritiku Haškovo dílo uvádí do literatury 
„hospodskou historku", rozverné a nadsazené chlapské vypravování 
v kruhu posluchačů. \ tomto směru navazuje na Haška zejména Bo
humil Hrabal. Švejk a „švejkování" sc však také stávaly ohniskem 
sporů o českou národní povahu. Bvlv považovány za příznačně český 
chytrácký pragmatismus, jemuž se nedostává vyšších etických hod
not. a podrobovány ostré kritice (katolík J. Durveh. nacionalisla 
\ . Dyk. mluvčí mravního heroismu V. Černý, komunista .). fauler).
I IT К R V l'l l( V

lilažířok IV )la: ( ’ornv 1943 (347—319): Strohsová in Dějiny liier. I 1445 
(222-223). Pvtlík tamtéž (281-240); Durvcli l')28 (77-41 ): Fryuta 1465; Fučík 
J. 1951 (121-12.!): Hájková 1981 (IW - 155): Clialupeckv 1442 (175-191); Iv.ž- 
inin 1995 (217-250): kiinsltuann 1971 (229-235); l’ytlik in Lexikon 2/1 1993 
(86-90): Novák 1936-1939/1995 (1486-1488); Pytlík 1471 (248-382), 1983: 
Richterová 1991 (126-141). 1447 (20-6(>, 94-116): Jankovič in Struklurii 
a smysl 1966(180-197), lož Jankovič 1991 (119-169).
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3.1. l ’oezie srdce a nairismiis. Wollniiv H ost do domu

Na počátku dvacátých Id vstupuje du literatury nová generace. For- 
inujc sc především v poezii a její nástup je spojen s řadou kulturněpo- 
litických polemik. Postupné sc \ ní vyhraňují programové skupiny (Li
terární skupina. Devětsil) a osobnosti (Wolker, Seifert, Nezval. Biebl). 
Vznikají básnické směry, především proletářská poezie a poetismus.

V prvníeb letech po válce udávají ještě tón autoři střední genera
ce. Silně působí Srámkův vilalismus a naturisinus (román Tělo, 
1919: rozšířené vydání sbírky Sp lar, 1922) a Křiěkova poezie pro
stou a pokory. Jiný proud představuje civilismus předválečné mo
derny - až ke konci války vycházejí Neumannovy \ové zjtčry ( 1918) 
a po válce jeho manifesty a fejetony lt žije H rot! ( 1920). Také Neu
mannův časopis Červen zpočátku pokračuje v tomto směru. Publi
kuji \ něm například Čapkové. O. Fischer. IÎ. Weiner. M. Kulte, na 
výtvarné podobě se podílejí členové skupiny Tvrdošíjných, kteří na
vazují na předválečnou avantgardu (J. Čapek. \. Hofman. R. krem- 
lička. J. Zrzavý). \ Červnu l‘)|() je také poprvé uveřejněn překlad 
Vpollinairova Prisma od Karla Čapka.

To vše sc stávalo východiskem pro tvorbu literární mládeže. Ná
vaznost na linii šráinkovskou je patrná v eseji Josefa Knapa Hej srd
c í ( 1920) a právě lak y citových a pokorných verších Zdeňka Kalisly 
(H áj sníce. 1922) a Jiřího Wolkera (Ilo si do domu. 1921). Blízkosti 
obou sbírek nasvědčuje i fakt. žc Wolker svou knihu původně po
jmenoval H áj sníce a Kalista llost do domu. Nakonec si však oba 
přátelé názvy vyměnili. Wolker i Kalista odpovídají na nedávné hrů
zy války tím. že oslavují prošlé, denní darv života. Básně jsou citově 
bezprostřední, plné družnosti a chlapecké otevřenosti světu. Stylo
vým prostředkem bývá průhledná metafora, především personilika- 
ee, zvláště Wolker s oblibou používá zdrobněliny. Navozuje to dů
věrný. harmonický vztah к lidem, к přírodě i к ..obyčejným“ 
věcem, kleré člověka obklopují, - a Iv pak nabývají až jakési sváteč- 
nosli (v Hostu do domu poštovní schránka „kvete modře1", okno sc 
stává ..skleněnou lodí"). ..Miluji věci, mlčenlivé soudruhy,/ protože 
všichni nakládají s nimi. / jako bv nežily, / a ony /.alim žijí a dívají 
se na nás." píše Wolker. Casio tu najdeme odkazy ke křeslanství 
а к evangeliím, které vyjadřují soucitnou lásku к bližním a trpícím. 
S tímlo postojem ladila i grafická úprava a obálka Wolkrova Hosta 
do domu od Jana Zrzavého.
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Jiří Wolker pocházel z moravského Prostějova, kde \ \ růstal 
\ kultivované měšťanské rodině. Studoval \ Praze práva, ale navště
voval také Šaldovv a Nejedlého přednáškv na Filozofické fakultě 
a přátelil se s Kalistou a dalšími literáty. Na počátku dvacátých let 
jeho dílo rvchle vyzrává. Již první sbírka Ilosi do (lomil staví VVol- 
kra na přední místo mezi začínajícími hásníkv. je to ..generace kni
ha první" (Julius Fučík), h lloslu do domu je \ dalších vydáních 
přiřazena i delší báseň Svatý Kopeček (poprvé v Červnu 1921). Mů
žeme v ní zaznamenat \Ii\ VpoIIinairova Pásmu. Ve sledu volně na
vazujících výjevu a ve volném rýmovaném verši líčí básník jeden 
den, prožitý na návštěvě u habiěk\ na Svatém Kopečku u Olomou
ce. a setkání s dávnými kamarád) ze školních let. Báseň ústí ve vý
zvu к solidaritě všech, kdo jsou přesvědčeni o nutnosti proměny 
světa. Zde se již ohlašuje Wolkrův příklon ke komunismu, který na- 
bvl zřetelnějších rysů v autorově druhé (a poslední) sbírce Těžká 
hodinu (1922. viz s. 571). Titulní básní. Těžkou hodinou, s tématem 
přerodu chlapce v muže. bylo v říjnu 1921 uvedeno první číslo ča
sopisu s wolkrovským názvem Host. který se stal orgánem brněnské 
Literární skupiny.

Na rozdíl od Šrámka a Křičk\ není dějištěm VVnlkmvvch básní 
venkovská příroda, ale převážně moderní velkoměsto. \ lom se .•.bo
duje s jinou linií poezie, inspirující se spíše Neumannovým civili
smem. Do ní náleží Josef Hora svojí druhou sbírkou Slrom г к větu 
(1920. psáno 1915—1918). kde se civilismus prolíná s vitalismcm. 
a spolu s ním několik ncjinladších autoru (František Němec. Jaro
slav Seifert). Zobrazení městského kolektivu, známé z francouzské
ho unanimisinu i z Neumanna, nabývá u llorv sociálně revoluční
ho smyslu. Důvěra v lidskou družnost, v budoucí humánní svět se 
proměňuje ve víru v revoluci. To platí i pro díla Němcova a Seifer
tova, jejichž stylové prostředky sc však od Hon odlišují. Verše býva
jí záměrně prosté, až primitivní. Záhěn všedního dne střídají stříp
ky fantazie a někdy naivní úžas. Volba slov i rytmus verše se blíží 
běžnému hovorovému spádu: ..Mám okno. / v něm pluje jarní den 
/ jak lodička na řece s růžovým praporem. / mám psa, / ten má lid
ské' oči, / mám modrý notýsek / a v něm / třiatřicet krásných dív
čích jmen." (Jaroslav Seifert. Chudý. Město v slzách. 1921)

'Tyto básně představují literární obdobu naivního malířství (fran
couzský malíř II. Rousseau, zvaný celník) i tvorbv soudobých mladých 
výtvarníků - např. F Muzikv a \. Iloffmcistra. Již před válkou se
o okrajové polohy umění jako film. dětské kresby, „primitivní4' vidění 
přírodních národů zajímali bratři Čapkové. l’o válce našel tento zájem



výraz \ úvahách \ejskromnejši uměni ( 1920) Josefa Čapka a Mursvns 
(1931, v časopisech a novinách již od 1919) Karla Ca|>ka. Zt-jména \ej- 
skromnější umění působilo na mladou uměleckou generaci.
I l i l ii \T l li \

Čaprk k. 1985 (.4.41—.4.46): IVial in Dějiny liier. I 1995 ( 190- 194). Blu/ičck 
lamí./ (262-266): ttóix 1922 (.18-17. 176-181. 187-1Ж»: 19.41 (222-2 К»). 
198 I (IM-96): kabinová 191! I ( 12-26); Trorlmva in l.evikon I 1985(457-158); 
Macura 1984 (207-227); PfeSat 1985 ( 111-11«>): Pííá 1947 (l')-22). 1962 
(2111-217). |9(»<) 119-22. 27-40. .468-479); Macnrii in Proměny subjektu I 
199.4 ((>6-77). Kabinová trnuli/ (8.4-89); Macnra in Slov. basu. к ni li 19911 
(6.4-66); Šidila 12 1959 (2.41-2.49). 1961b (1.45-118), lěž I 1929/1990 
(171-187); Václavek ». 1928 ( 114-118); Mašin 1974(70-116).

3.2. К  и 11 и rn épolitické polemiky
7. poezie ..chudoby a srdce" vycházela i tvorbu jiných autoru. Jde

o básnickou sbírku Jana Carka Chudá rodina z llrřm aně  (1921), 
a zejména o Jaroslava Duryeha. jeho verše i dva soubory próz Tři 
d iiliá ly  ( 1919) a Tři traničky ( 1923). Přísuv katolík Durveh se napo
hled paradoxně blíži prolelářské poezii, orientované komunisticky. 
„S koinunisincm nás sbližuje jelm dogmatická přímost a neústup
nost, jeho eschatologický smysl a jeho vášnivý a úžasný útok proti 
kapitalismu a huržoazní ideologii. |...| Práva chudých třeba nejen 
obnovili a manifestovali, ale i privilegovali," píše v Lidových listech
1922. Pro Duryeha ovšem chudoba neznamená výzvu к zápasu
o sociální spravedlnost, ale vyvolenost v duchu evangelií. ..Před na
šima očima vystupuje nová úžasná kombinace: chudoba a krása 
a nov v zákon: není krásy bez chudoby.“  ’laké Carek bledá východis
ko v náboženské víře a v tradičních venkovských hodnotách.

Josef Čapek ironizuje módní sociální poezii v próze Okradli chudé
ho. kterou věnoval staroříšskému Josefu Florianovi (Pro delfína, 1923):

Jak v iděli, Chudému, i když je okraden, vždy ještě zbývá. |...| Zda jste 
to neviděli, s jakou lhostejností nechal si od nadaného mladíka vyra
zit zabedněné okno své jizby, aby z tělo posupné díry byla prostrčena 
pěsi rozčilených ochotníků, kteří tudv hrozili palácům bohatců 
a pak odešli, zanechavše v pelechu Chudého okno vyražené a smrad 
svých sportovních fajeěek? Chudý seděl, ani se nepohnul, seděl nevší
mavě, kdvž přišli, i když odešli, nepozorný ke hluku i škodě.
Ci ncbvlo věrojatně spatřeno, jak nepodařený poeta veřejně hrabal 
se svým pérem v jeho hadrech, kdákaje, žc něco našel? lu bvlo
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i spatřeno, že Chudý sedí ve svéin koutě, ruce položeny na kolenou, 
a že se o svůj majetek nehlásil.
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Jednotlivé osobnosti a skupim literátů se tak rozestupují. Je to vi
dět již od druhého ročníku Června 1919/l<)2l). kterv jeho redaktor 
vyhraňnje směrem к radikálnímu socialismu a komunismu. Přestáva
jí s ním spolupracovat dosavadní přispěvatelé Čapkové. Hutte. Du
něli. Vedle Neumanna se \ Červnu ve větší míře objevují autoři 
nastupující generace Teige. Seifert. Pisa, Kalista a další. Hozporv po
tvrdila také anketa časopisu Most na jaře 1022. Podle kritika a básní
ka \. VI. Píši. lehdv ani ne dvacetiletého, překonali mladí a nejmlad
ší básníci — Mora. Hořejší, Seifert. Wolker - individualismus české 
literatury, tradiční rozpolcenost mezi snem a životem. Pojímají jedin
ce jako součást kolektivu, směřují к novému řádu společnosti a loje 
spojuje s komunismem. Vutoři. kteří tento program nesdílejí, jako 
Dvk. Fischer, Čapkové. Hutle. podle Píši náležejí minulosti.

Proti takovému stanovisku se postavil například Vrne Novák, 
který umění s komunistickou tendencí odmítl jako úzce stranické 
(„těsným jehlovým uchem třídního a politického stranictví vcházejí 
do božího království umění jenom velbloudi") a Miroslav Hutte, 
podle něhož umění v takovém případě „se ponižuje na pouhou 
služku života a jeho denních potřeb a zápasů". Hutle postihl nebez
pečí komunistické revoluce, jejího násilí a potlačování odlišných 
názorů: „Hcvoluci musí jíl především o to. abv bylo méně Šovini
smu. méně nenávisti a méně násilí. Svoboda svědomí je nám stejně 
vzácná a drahá jako svoboda sociální |...|."

Podobný názor vyslov il v roce 1921 Karel Čapek. V anketě první
ho ročníku časopisu Přítomnost, který řídil Ferdinand Peroutka, od
povídal on i několik dalších spisovatelů (J. Čapek. Langer. Šrámek, 
Herben) na otázku, „proč nejsem komunistou“ . „Nemohu hýli ko
munistou. protože jeho morálka není morálka pomoci. Protože káže 
odstranění společenského řádu. a nikoli odstranění společenského 
zlořádu, jímž je bída. Protože ehec-li v ůbec pomoci chudým, činí to 
podmínečně: nejprve musíme vládnout, a pak (snad) na vás dojde." 
Čapek odmítá i zavrhování dosavadní kulturv: „...hrnc-li se komu
nismus vpřed nejprv lim. že šmahem odmítá jako nepotřebnv brak 
všecko, čemu říká buržoazní kultura, pak sbohem; pak trochu odpo
vědný člověk začíná brát v počet, co by se takhle zmařilo." (knižné 
v souboru O věcech obecných čili Zóon politikou. I'),42)

Píšu. Seiferta a Wolkra naopak podpořil F. \. Salda. Podle něho 
komunismus není jen příslušnost к politické straně, ale ..víra



v mravní přerod a mravní obrodu lidstva*“. ..označení pro věčnou 
náboženskou louhu lidské duše po sbratření všelidském a vesmír
ném, pro louhu, která bvla od věku kvasem tvořivosti náboženské'*. 
Protože každé velké umění ehtělo sloužit něčemu vyššímu a přetvá
řet život, je kolektivistieký komunismus mladých podle Saldy přiro
zený. znepokojuje to jen „rozšafné a bodré české měšťáky a salonní 
sed lák v. rozsazené po různých redakcích'' (časopis Tribuna 1922).

Salda tak postihl to. co mladé umělce na komunismu přitahova
lo. Podpora tohoto renomovaného kritika pozvedla sebevědomí
i prestiž mladé literární generace. Na druhé straně vyvolala polemic
kou reakci Ferdinanda IVroutk\. к němuž sc připojili Josef Rodiček 
a Karel Čapek, l i připomněli, že nové umělecké program) v mno
hém už předjala předválečná avantgarda. Koncepci jedině moderní
ho proletářského či avantgardního umění považovali za naivní.
I.ITKK \T1 li \

Uiinlfjarilíi I 1471; tlapek 1988 I (tll-121), IW »; I 197.1; Neumann 
1971. I97<>: Peroutku 1991» (25-28): Šalda 12 1959 (10-11. (>8-73. 11.5-120. 
133-110).

3.3. Troleíářská poezie. II olkrovu Těžká Iwdina
\ první třetině dvacátých let vrcholil směr proletářské poezie. 

Nevymezovaly ji společné znaky básnického stylu, ale společné ide
jí;: svět autoři vidí a hodnotí z hlediska revoluce, která smete kapi
talismu' a nastolí spravedlivou a šťastnou komunistickou společ
nost. Spisovatelé mají revoluci buď připravovat burcujícím slovem, 
nebo - což se ukázalo umělecky plodnější - ukazovat cestu budou
címu lidství, které / revoluce vzejde. „Proletariát jsou dělníci nové
ho světa. I mělci chtějí bvl dělníky nové krásy v něm,*' lak se uzaví
rá manifest 1'roli‘lářslié mněni (1922), který za mladé umělce ze 
skupim Devětsil přednesl Jiří Wolker.

Wolker ve své druhé sbírce lě ikú  hodinn (1922) a v dalších bás
ních, které před svou předčasnou smrtí už nestačil knižně vydat, 
směřuje od osobně laděných veršů к širší, obecně platné výpovědi
o světě - к epice. Obraz „srdce" z llosla do domu. značící okouzle
ní a lásku, nahrazuje obrazem „rukou", tedy dělnické práce. Využí
vá tradičního žánru baladv s její nadosobní tragičností a mravním 
posláním. Zdrobňování ustupuje monumentalizaci. Pokoru nyní 
střídá nutnost boje se starým řádem.

Jedinec se v Těileé hodině začleňuje do dělného kolektivu, krás
né snění nyní nahrazuje čin. kterv má zlidšlil svět.
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Z fabrik a podkroví dělníci jdou. 
tvrdost životu jejich jim padla do rukou, 
ti všichni krásné snv měli a tíhu jich poznali, 
dnes jeřábem /vědnou je a vytečou do skálv.
lo lidé jsou z masa a kostí, tvoření světa dědicové věční, 
co krásné sny zabijí lim, že je uskuteční, 
nemají dobré srdce jen, ale též dobré pěsti, 
protože po světě jdou. ve světě vrou 

a 11a světě staví své štěstí.
{lin lutin o smi: ï'è ika hoilina)

Vedle Wolkra směřovali к proletářské poezii /. nejmladších také 
Jaroslav Seifert v prvních sbírkách Město v slzách (1921) a Samá 
láska (1923), Konstantin Biebl, z.e slovenských autorů skupina da- 
vistň, nejvýrazněji l.aeo Novomesky (\cdefa. 1927). V kritikách i ve 
verších se o ni zasazoval jejich vrstevník \. M. Pisa.
U T E R  Vi  t R A

Avantgarda I 1471 (126-129. 169-195,220-224. 155-472): lirai».-.- 1963 
(358-359); BlaŽíček in D ijinj liter. I 1995 (266*269); Dostál 1975; Fučík J. 
1951 (57-60); Hora 19«! (291-300); Knliínová I9»4 (26—36); Maciira 
( 19«—203); IVierka I9H4; Píša 1936 (3-13. 19-21. 26-30), 1962 (218-230, 
251-256). 1969(22-26, 31-35,380-391); IVlerka in Rozumět literatuře 1986 
(254-262); Riitte 1925 (205-218); Macura in Slov. I.ásn, knih 1990 ( 152-154, 
321-324); Svoboda J. 1977: Salda 12 1959(216-250). 1961b (146-158); Nadá
vek li. 192« ( 118-124. I I 3-150); Mašin (117-165); Vodička V. 1969(92-94).

3.4. Ilo rů v  Pracu jíc í den. Jind řich  Hořejší
Proletářskou poezii ovšem psali nejen básníci koleni dvaceti, ale 

také autoři střední generace. Ti se к ní dostávali přes civilismus 
s jeho sociální notou a tématem práce, livli lo především Josef Ho
ra v Pracujícím  dni (1920) a následujících sbírkách, Jindřich Hořej
ší a také S. K. Neumann. Neumann ua počátku dvacátých let přešel 
к pojetí umění jako zbraně dělnické třídy. \a konci roku 1922 pře
stal v vdávat Červen a nahradil jej Proletkulteni. časopisem stejno
jmenné organizace zbudované podle sovětského vzoru. Proletkidt 
zav rhoval veškeré starší umění jako přežilé a literaturu pojímal už 
jen jako agitaci, „údernou pěst proletariátu“ . V tomto duchu na
psal Neumann i své Rudé zpěvy ( 1923).

Naproti tomu Josef Hora - a podobně Jindřich Hořejší a prozaik 
Vladislav Vančura - spatřovali v revoluci ne opojení či bouři nená
visti. ale zákonitý článek vývoje.



Hora náležel vlastně к čapkovské generaci. Do literatury však 
vstoupil až později a prosadil se pi> první válec. \ roce 1919 nastu
puje po I'. \. Krejčím jako redaktor sociálnědemokratického Práva 
lidu. o rok po/ději přechází do komunistického Hnilého práva. Zde 
jako Nedouci kulturní ruhrikv. lias nik a kritik soustřeďuje kolem s e 

he mladé autory.
Hora ani v proletářské poezii nepomíjí lidské nitro a mravní 

otázkv. Chudoba je pro něj tvořivější, morálně vyšší než bohatství. 
„Pojďme spolu s nimi. / s těmi hladovějícími, / je v nich víc světa 
než v sytých." (Pracu jící tlen) Báseň Dělnická \ladnna z téže sbírky 
využívá motivu / evangelii a líčí hrozivou bídu dělnického příbyt
ku. kde žena porodila dítě. Na rozdíl od poezie „pokory a srdce" 
však báseň vyznívá jako přehodnocení novozákonního poselství. Je
jí hrdina „ozbrojí zástupy, sen i kov dá jim do ruky — / a nedá se 
ukřižovat“ . N této básni i jinde se \ Horově poezii často objevuje 
slovo „spravedlnost“ . Revoluce nemá byt jen mocenským převratem 
a pomstou, ale hlavně vítězstvím spravedlnosti. Má vytvořit nový 
vztah ke světu, hledat hlubší duchovní orientaci, 'loto Horovo 
opravdové mravní zaujetí postihl Salda, kdvž jej nazval „písmákem 
revoluce“ a „pravnukem Komenského“ .

Na Horův verš „Nad prapor červený výš prapor věčna vlaje" rea
goval Neumann polemickv veršem „Pod rudým praporem se všech
ny činy dějí". Hora na to namítl, že poezie musí být v vraženi celého 
života. Stává-li se pouhým agitačním křikem, přestává být poezií.

Osobitou podobu proletářské poezie vytvořil také Jindřich Hořej
ší. Podobně jako Hora zdůrazňuje citovost a mravnost, nenajdeme 
lu silácká “esta. \ ětšina čísel jeho sbírky Hudbu nu náměstí ( 1921 ) je 
inspirována velkoměstem, radostně proudícími davy, zoufalstvím vy
vržených. jejich nenávistí i vzdorem. Působivá milostná lyrika jeho 
druhé knihy Korálový náhrdelník (192.5) je opět spojena se sociální
mi motivy. \ následující a již poslední autorově sbírce Den a noc 
(19.30) se nachází baladická báseň Pan í z námoří. romantické podo
benství o touze a snu. jejichž naplnění však přináší zklamání.

Hořejší obohatil básnický jazyk rovněž svými překlady z fran
couzské literatury. Mistrné je přetlumočení Jchana Bictuse (1929, 
rozš. 1936). v němž vy užil mluvy předměstí a ulice:

Hajej, drobečku, hajej, dadej...
Pěkně si na chodníku schon sek. 
jak na jatkách boží dobytek 
či jako bvs bvl přivožralej.
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Bum! Lidi sc sbíhaj / vokolí: 
..Mrtvička asi. to jc marný. 
Fojte ho vodnest do lekánu.”
I v mlčíš... nic tč už neholí.
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3.5. Lite rá rn í skupina. Poválečný expresionismus
\a počátku dvacátých Id vznikla dvě uměl ceká sdružení mladé 

generace. Literární skupina a Devětsil.
Převážně brněnská Literární skupina byla založena na počátku 

roku 1921 v Přerově. Kadili se к ní básníci Josef Chaloupka a Zdiv 
něk Kalista. prozaik Čestmír Jeřábek, dramatik Lev Blatný, kritik 
František Ciilz. Mezi členy patřili dočasně též Jiří Wolker. Konstan
tin Biebl a \. M. Píša. \ letech 1921-1929 skupina vvdávala časo- 
pis Ilost, do něhož po určitou dobu přispívali i členové Dcvětsilu.

Literární skupina se hlásila к poválečné „revoluční vlně životní 
a umělecké". \ programových článcích, které formuloval hlavně 
kritik František Cíitz. však kladla důraz na mravní přerod, „revolu
ci lidských srdcí", nikoliv na násilný revoluční převrat. Většina 
autorů měla blízko к expresionismu.

Ivxpresionismus zasáhl českou literaturu již před první válkou 
a během ní (s. Г>28). Válka posílila expresionistický obrat od kon
krétního světa к duchovnosti. ke snovým představám, od reálného 
zpodobení к deformaci a grotesknosti. loto vidění je patrné v pró
zách i dramatech Lva Blatného, který předčasně zemřel \ šestatři
ceti letech. V provokující hře Ko liokinkíli! - zásluhou Jiřího Mahe- 
na ji uvedlo 1922 brněnské Národní divadlo - sc lidé chovají

Vlilostpán \ kožichu, samej glanc, 
povídá: ..Známeto! loje Папе!"
Ty ale mlčíš, nedáš ránu.
Jakpak by taky, dvž si \ Pánu.

(Jeliiin li ici us. I kolébuvku pro smolaře)

I I  T il К \T I li \
Cerny 1492c (689-691): Slrohsová in Dějiny liter. I 1995 (116-117). I’eš;it 

tamtéž (19,4-195). šiorek tamtéž (295-298); ( .iit/ 1922 (204-206), 1981 
(82-81): lloru 1981 (.'505-306): IVšat in Lexikon 2/1 1993 (2.j9-2t»l). Opelík 
a 1’ešal tamté/. (280-283): Mniirkmá 1981 (70-97): Neumann 1971 <.'Í7(>— l<»2);
1 *íš.i 1936 (13-19. 21—26). 1917 (22-29). 1962 (189-209). 1969 (22-26): IVSal 
in Slovu. Iiasn. knih 199(1 (68-70). Červenka lamléž (227-229): Svobodu J. 
1977: Salda 3 1931/1991 (324-326). 5 1933/1992 (350-356): Václavek li. 1928 
(96-107): 1962 (101-107): Vodička I . 1969 (86-92. 91-97).



výstředně a fraškovitě, něk<l\ sc podobají zvířatům (viz též expresio- 
nistická groteska, s. 605). Také Blatného prózy bývají založeny na 
nelogičnosti, živelnosti, která vpadá do ustáleného diodu života. 
Například hlavní postavou novely Regulace (ze stejnojmenné knihy, 
1927) je sebevědomý inženýr kuěka, který provádí regulaci koryta 
Bečvy a domnívá sc. že je schopen spoutat přírodu. Reka se však za 
povodně vymvká z jeho výpočtu a podobně nečekaně se inu vvmyká 
z rukou i milostný vztah.

Vedle členů Literární skupiny se \ poezii a próze expresionismus 
projevil v díle básníka Bohuslava Reynka. zejména v básních v pró
ze II,u l na sněhu ( 1924) a ve verších sbírky lily  и zuby (1925, viz dá
le s. 017). Expressionistický styl jc  patrný také v prózách k. М. Сар
ка Choda, J. Durycha а V . Vančury.
L IT I'. К A T I lí Л

Vvanijíunla I 1971 (105-114. 196-215, 225-226, 210-246, 333-350, 
392-401): IVsul in Dějinv liter. 4 1995 (188-190); Götz 1922 (133-147. 
102-170). 1020 (252-257). 1931 (240-242), 1984 (113-150); Taxový in l exi
kon 1 1985 (249-250). Troelmvá tamté/. 2/11 (1210): Novák 1936-1939/1995 
(1458-1460): PíSa 1969 (163-166. 186-188): Sezinia 1930 (331-310): Suc ho
mel 1961; Svoboda J. 1977 (41-55); Šalila 7 1935/1991 (173-175); Václavek ». 
1928 (73-79).

3.6. D r vět sil a poetismus
..Na jaře 1923. toho nezapomenutelného roku, se vzpomínkou na 
nějž budu umírali - jednoho večera, jehož všecka slova mi utkvěla 
v paměti, procházel jsem se s 'feigem po l'raze. a pociťujíce atmosfé
ru štěstí, jehož svědky bvlv jarní vůně. hvězd), růžence světel v uli
cích. zvracející opilci, žebravé stařenky a líčidla starých nevěstek, 
opírajících se o nároží, našli jsme východisko z disharmonie světo
vých názorů, jež byly mumifikované, jedovaté a trudné - a objevili 
jsme poetismus."

(\ ílézslav Nezval. 1927)

Významnějším sdružením než Literární skupina byl Devětsil. 
Umělecký svaz Devětsil, který byl založen už na podzim 1920, měl 
hlavní základnu v Praze a pobočku v Brně. Patřili к němu literáti - 
básníci Jaroslav Seifert, Vítězslav Nezval. František Halas. Konstan
tin Biebl, dočasně Jiří Wolker (jenž vystoupil z Literární skupiny 
у později také z Devětsilu): prozaici Vladislav Vančura. Karel Kon
rád, Jiří Weil: teoretici a kritici Karel IVige, Vrtuš Černík, Bedřich 
Václavek: německv spisovatel F. C. Weiskopf. kc členům ovšem ná
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Josef Šíma,
Bérénka Abbott (1928)

leželi i významní umělci jiných oborů, především výtvarníci (malíři 
Síma> Hoffmeister, který byl rovněž literátem. Muzika, Štýrský, 
Toyen; architekti Krejcar, Feuerstein) a divadelníci (Honzl, Frejka, 
Voskovec, E. F. Burian).

Devétsil se zprvu hlásil к proletářskému umění, ale pod teoretic
kým vedením Karla Teiga se v něm záhy ustavil vlastní básnický 
směr> poetismus.

Podobně jako proletářská poezie byl také poetismus spojen s vizí 
komunistické společnosti. Nechtěl však promlouvat к současné bídě 
а к boji o spravedlivější svět. Chtěl být předobrazem šťastného života. 
Usiloval o to, odstranit hranice umění a poetickým lyrismem prostou
pit denní skutečnost. Proto se inspiroval nejen příbuznými avant
gardními směry (např. Guillaumem Apollinairem, dada i sty, surrealis
ty), ale právě tak novými atrakcemi a zábavami - cirkusem a vanete, 
poutěmi, jazzem, filmem, fotbalem -, které pro Českou kulturu uz 
před válkou začali objevovat Neumann a Čapkové. Poetismus podle 
Karla Teiga má být „ležérní, dovádivý, fantaskní, hravý, neheroický 
a milostný“ . Nové umění podle představ jeho avantgardních tvurcu 
přestane být uměním, neboť básníkem se vlastně stane každý. Toto 
pojetí tedy dovršuje odklon od symbol i sticko-dckadentního postavem 
umělce jako osamělého, výjimečného individua.



L IT E R A T U R A
Avantgarda 1 1071. 2 1972; Brabec 1963 (359-361); Černý 1992c (270-275); 

Pešat in Dějiny liter. 4 1995 (198-199); Chvatík 1962 (52-91), 1970 (40-58); 
Karel Teige 1994 (7-73); Pešat in Lexikon 1 1985 (537-539); Poetismus 1967; 
Rubínová in Proměny subjektu 1 1993 (89-101); Sus 1992 (35-42); Teige 1966 
(26-128); Anděl in Umění pro všechny smysly 1993 (19-45).

3.7. Vítězslav Nezval
„mne oslní zahrada uprostřed věty 
anebo latrína nezáleží na tom
již nerozeznávám jevy podle půvabu nebo ošklivosti 

kterou jste jim přiřkli“
(Vítězslav Nezval)

Poetismus byl manifestačně vyhlášen 1924, ale jeho počátky spa
dají již do konce roku 1922, kdy vyšel Revoluční sborník Devétsil.
V úvodní stati se Teige hlásí ještě plně к proletářskému umění, ale 
Teigova závěrečná stať již horuje pro „všecky krásy světa“ a míří 
tak к avantgardnímu poetismu. V tomto sborníku vychází také Po
divuhodný kouzelník od Vítězslava Nezvala, autora, který se stal 
nej výraznějším básníkem nového směru.

Nezval pocházel z rodiny moravského učitele. Dětství strávil 
v Šamikovicích u Třebíče a „šťastná obloha dětství“  se stala trvalou 
inspirací jeho díla. V BrnČ, kde zprvu studoval práva, na něho měl 
urcující vliv Jiří Mahen (jemu je Podivuhodný kouzelník věnován).
V roce 1920 přesídlil Vítězslav Nezval do Prahy, studoval na Filozo
fické fakultě (mimo jiné u Saldy), ale hlavní zájem věnoval jako
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vždy poezii a umění. Mimořádný básnický talent, schopnost neoby
čejně rychle tvořit i temperamentní povaha jej po vydání prvních 
sbírek postavily do čela avantgardní básnické generace.

Podivuhodný kouzelník je Ivrickoepická skladba, která nemá pev
ný děj. I střední postava, kouzelník, prochází různými situacemi: 
potkává záhadnou jezerní dámu, jež inu uniká, připravuje revoluci 
a bojuje za ni na barikádě, střetává se se smrtí. Do kouzelníka se 
promítá zázraěnost poezie i revolta proti stávajícímu řádu.

Jednotlivé motivy básně následují za sebou bez vnější logiky. Pře
vládají volné asociace, založené na překvapujících souvislostech tva
rů. zvuků a nápadů. Místy nás básník opájí jen rytmem své představi
vosti. Jestliže se u Wolkra obraznost stále znovu vrací k věcné rovině 
sdělení, u Nezvala se tento vztah uvolňuje. Základem Nezvalova stylu 
je smyslově názorná obraznost a metaloriěnost: ..I helný důl / jak 
mnich který zkameněl tě poděsí / nuž projdi rvchle / a spusť se po 
nádherném copanu zlata.“ Pravidelný verš se střídá s veršem volným 
a s asonanccmi, převládá mluvní, přirozený spád jazyka.

Na Nezvala působili jak Březina a Demi, tak Čapkovy překlady 
francouzské poezie, zejména Apollinaire (Apollinairova próza X.uli- 
nívající čaroděj podnítila i název Podivuhodný kouzelník).

\ Podivuhodném kouzelníkovi najdeme již všechny příznačné 
motivy poetismu: kouzlo cestování a exotických dálek; revoluci jako 
dobrodružství a karneval radosti; krásy moderní civilizace: a přede
vším samu poezii, tvůrčí schopnost, která přináší zázraěnost. pro
měnlivost a půvab života.

Viděl jsem volného člověka jenž podoben holili 
znásilňoval krystaly staré skutečnosti 
v nový útvar

Viděl jsem život v nespočetných proměnách 
a blahořečil lidské touze 
hnáti se za novými hvězdami

(Podivuhodný lion žehlili. /pér sedmý)

Poezie a lyrismus nebyly pro avantgardu pouze jedním literár
ním druhem, ale principem veškeré tvorby. Dokládá to Nezvalova 
kniha Pantomima ( 1924), kam byl znovu zařazen i P o d iv u h o d n ý  

kouzelník. Jsou tu další básně - oddíl čtyřverší íheceda. jenž byl i'1" 
spirován tvary jednotlivých písmen, obrazová báseň Id é .  provokují
cí Poetika („niv jsme ta garda uličníků / atleti básníci a kurvy v jed-



Obálka \<‘:raluiy 
knihy Pantomima 

tul./. Štýrského ( 1421)

nom šiku"). Vedle nich autor zařadil programovou úvahu, filmový 
scénář, scénář к pantomimě a divadelní hříčku. Shírku ilustroval 
v avantgardním duchu Jindřich Štýrský, originální typografickou 
úpravou ji vybavil Karel Teige a programovým doslovem opatřil 
Jindřich llonzl. Najdeme s ní odkazy к avantgardním básníkům 
Vpollinairovi. Coeteauovi, Tzarovi, fotografie klaunů, černošské 
plastiky, světelné reklamy apod.

Podobně vyhlížely také devětsilovské časopisy Disk ( 1923-1925). 
Pásmo ( 1924-1926) a Hel) (1927-1931). Jednotlivé druhy umění 
nejsou od sehe odděleny, slovo, obraz, zvuk, polivh se mají vzájem
ně umocňovat. Sám poetismus v představách svých teoretiku - Kar
la Teiga a Bedřicha Václavka - měl být doplněn konstruktivismem, 
to jest ukázněným úsilím o přestavbu života. Cílem devětsilovské 
avantgardy bylo utvářet nový životní a umělecký styl, který by byl 
radostný a přirozený, překlenout tradiční české vlastnosti, tedy ne
dostatek velkorysosti a nabádavý moralismus. odpoutat se „od zele
ných rybníků Cech jež zněly žabím chorálem“ (Nezval).
U T  UR AT I RA

Blahynka 1981 (37-59); IVšat in Dějiny liter. I 1995 (199-200). Jelínek 
'anitéž (507-511); Götz 1926 (197-206). 1981 (18-22): Hora 1981 (45-61, 
^0-98); Crygar in Jak číst poezii 1909 (83-99); Jelínek 1901 (16-33); Rožniín
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1995 (465-475): Rubínová 1984 (37-60); Trochová in Lexikon 1 1985 
(539-540. 547); Peroutka 1993 (33-11): Rubínová in Proměny subjektu ]
1994 (78-102); Šalda 1961b (168-180. 188-200): Teige 1966 (129-471): Václa
vek B. 1928(159-171).

Я.8. Jaroslav Seifert. Konstantin Biebl
Vedle Nezvala byli předními básníky poetismu Jaroslav ,Seilert 

a Konstantin Biebl.
Seifert pocházel z dělnické rodiny v pražském Zižkově. Studoval 

na gymnáziu, ale po sextě studií zanechal a pustil se na dráhu novi
náře a redaktora komunistického tisku. Jeho rané básně patří 
к proletářské poezii. Prvotina Město v slzúcli (1921) byla věnována 
„básníku z nejinilejších Stanislavu K. Neumannovi“ . Vyznačuje ji 
záměrná jednoduchost, křiklavé nadsázky a naivismus. \ dalším dí
le však Seifert opouští přísnost proletářské poezie. Spolu s Teigem 
se stává mluvčím Dcvětsilu, společně redigují Revoluční sborník De
vět sil i avantgardní časopisy. К poetismu se již plně řadí třetí Seifer
tova sbírka Na vlnách T S I' ( 1925, přepracované znění jako Svatební 
cesta. 1938). Kniha je tentokrát věnována přátelům z Dcvětsilu Tei- 
gemu, Nezvalovi, Honzlovi a Karel Teige ji, stejně jako Nezvalovu 
Pantomima, graficky upravil. Jsou tu básně-obrazy, jež mají působit 
nejen slovem, ale i vizuálně, střídají se různé typv písma. Seifert
o tom později napsal: „Seriózní tiskárna pana Obziny ve Vyškově 
musila při sazbě použít téměř všech typů, které měla ve svých ka
sách. [...] Každá báseň byla sázena jinak. Některá stránka byla na 
výšku, druhá po délce strany. Starý pán ve Vyškově kroutil sice nad 
tímto způsobem práce hlavou, ale vyhověl. Dnešní mládež charak
terizovala byTeigeho úsilí jako typografické rodeo.“

TSF, tj. télégraphie sans lil. znamená bezdrátovou telegrafii ne
bo rádio. Podobné jako vše pronikající vlny rádia prostupují i auto
rovy verše různými krajinami, ba i kontinenty. Část sbírkv inspiro
vala cesta do Francie a Itálie, v jiných básních se mihne New York. 
Jokohama či Afrika. Jednotlivé motivy, vzájemně odlehlé a nesou
rodé. spojuje často jen básníkova představivost, jeho volné asociace. 
Svět se jeví jako pestré, proměnlivé filmové představení: exotické 
dálky, přístavy, námořníci, černoši, revoluce. Apollinaire, Edison, 
cirkus, tenis - a v první řadě láska pojímaná jako lyrické okouzle
ní, něha a hra. Radostná hravost je základním tónem sbírky.

slečno slečno vy se mračíte
že po celý den vám pršelo



со by měla říkat tamhleta
malá jepice 

které pršelo po celý život?
(í íčehtr. \/i rlnácli I SI )

Konstantin Biebl - na rozdíl od básnických vrstevníků - měl za 
schon frontovou zkušenost ze světové války. Během bojů 11a Balkáně 
jej zajali partyzáni a odsoudili к smrti. Podařilo se inu však unik
nout, prý za pomoci dívkv. která se do něj zamilovala. Tento příběh 
podnítil Jiřího Wolkra к povídce lidu (otištěna 1921). Biebl byl Wol- 
krovým blízkým přítelem, v roce 1922 strávili spolu část prázdnin 
u moře v Bašce v Dalmácii. Jiří Wolker však brzy poté podlehl tuber
kulóze a na stejnou nemoc zemřeli i další přátelé, také Bieblova pří
telkyně. s níž se v Bašce seznámil. Smrt obou blízkých jím otřásla. 
„Drahé památce Jiřího Wolkera“ věnoval Biebl sbírku Věrný hlas 
(1924, rozš. 1925), která námětově patří к proletářské poezii, nava
zuje však spíše 11a „poezii srdce“ Hosta <lo domu. Ve Zloději z Bagda
du (1925) je ústředním motivem smrt milované dívky.

Ve Velimi před Kolínem 
odpočívá na hřbitůvku.
Já ji vidím mezi vínem 
v Dalmácii na ostrůvku.

Není možná, aby spala
někde v zemi v chladném hrobě.
Modré hrozny obírala:
Zrnko mně - a zrnko tobě!

(Pohřební; Zloděj z liagtladu)

Prvky folklorní, jakoby naivní písňovosti tu vylehčují tragický záži
tek. \ této sbírce jsou již patrné stopy poetismu. К poetismu a jeho 
asociativnímu spojování odlehlých představ Biebl naplno přechází 
v následujících knihách. Stále se v nich vrací válka a motivy milost
né. Příznačná pro jeho poezii je melancholická, snivá nálada; Salda 
jej nazývá Pierotem, „který spad z měsíce a který se cítí proto trochu 
nejistým 11a této divoce roztočené planetě4'. Bieblovým oblíbeným po
stupem jsou groteskní hry se slovy, s jejich zvuky i významy.

Sbírka S  lodí, jež doráží čaj a kám  (1927) byla z větší části odezvou 
cesty na Cejlon (dnešní Srí Lanku) a Jávu. Exoti ku milovali všichni 
avantgardní autoři, Biebl byl ovšem jediný, kdo podnikl takovou dale
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kou plavbu (odrazila se i v kratší próze Plancius. 1931). Básník je oča
rován tropickou přírodou i půvabem Asiatek. V závěrečné a klíčové 
básni Protinožci však řítí únavu a hrůzu pod věčnou zelení palem, vy
bavuje sc mu představa bílých evropských žen a pak domova, „krásné 
a exotické země Cech“, která jc spojena s Ježíšem a Vánocemi. Vzdále
né Cechy se tak jaksi naruby stávají kouzelnou, exotickou krajinou.

Poetismus se svým novým básnickým viděním, které bylo založeno 
na volné představivosti, asociativním řetězení představa na využití při
rozeného, mluvního spádu jazyka, proměnil české básnictví. Vrcholu 
dosáhl ve druhé třetině dvacátých let. V té době mizel poválečný ne
klid a uhasínalo revoluční vření. Poetismus působil i na básníky střed
ní generace, jako byl Josef Mora ve sbírce Itá lie  (1925) a Jaroslav Bed
nář v Hvězdných tuláctvích (1930), zasáhl také slovenské autory, 
zvláště Laca IXovomeského (Komboid, 1932). Především Itálie, vytěže
ná z Horovy turistické cesty na jih. se přiblížila básnické technice poe- 
tistů i jejich spontánnímu, opojnému vnímání světa. Hora se ovšem 
ani zde nevzdává reflexe. Staví proti sobě „jižní“ kulturní typ, živý a ži
velný, a typ „severní“ , zamyšlený a pátrající po hlubším smyslu věcí.

Na druhé straně z poetismu vycházeli mladí, do literatury vstu
pující básníci František Halas, Vilém Závada a Vladimír Holan. Ti 
však mířili к jinému, tragičtějšímu zpodobení života.
L IT E R Á T I  RA

Brabce 1981: Pešal in Dějiny liter. 1 1995 (200-203); Giitz 1920 (207-218). 
1984 (23-20): Hora 1981 (310-311): Pešat in Jak číst poezii 1969 (119-123). 
též Pešat 1985 (107-112); Pešal in Lexikon I 1985 (228-230): Mourkova 1981 
(112-120); Peroutka 1993 (28-33); Pešat 1991 (41-76); Píša 1927 (36-43), 
1962 (258-265). 1969 (89-93. 117-127); Macura in Poet. meziváleč. liler. 1987 
(42-49); Červenka in Slov. básn. knih 1990 (74-79), Macura tamtéž (163-165, 
276-277). Pešat tamtéž (256. 377-379); Šabla 19611. (159-168. 180-187): Vác
lavek B. 1928(108-110. 150-158, 176-185).

3.9. Drnliá období poetismu. Nezvalovy Básně noci 
a Bieblův Nový Ikaros

Jaroslav Seifert v půli 20. let v mottu ke sbírce I\'a vlnách T S I 
žertovně obrátil slavný Máchův verš „na tváři lehký smích, hluboký 
v srdci žal“ , když psal „na tváři lehký žal, hluboký v srdci smích“ .
O několik let později však i do básní poetistů pronikalo znepokoje
ní, začaly se objevovat hořké, zpytující otázky, jak je vyslovil Mácha. 
Bezstarostné hříčky, klauni, tanečnice a exotické dálky nemohly za
chytit celou rozlohu skutečnosti. Alfred French nazval toto druhé 
období poetismu „konec karnevalu“ .



Příznačné jsou pro nč delší básnicko skladby, především Nezvalo
vy (Akrobat. 1927 a Edison. 1928. obě poté zařazeny do autorovy kni- 
liy Básně noci. 1930) a Bieblův Xorý Ikaros (1929); blízko к nim má 
také Závadova Panychida ( 1927), která směřuje za hranice poetismu.

Již ikrobat vyznívá jinak než radostná oslava krás světa. Titulní 
postava jc akrobat, jenž „kráčel po laně z madridské katedrály / 
přes Hím Paříž Pral ui až na Sibiř“ , ládé jej očekávají jako vykupite
le. věří, že je zbaví nemocí a neštěstí. Vkrohat, přestože je mistrem 
svého oboru, však padá z lana. (Tento motiv jo zřejmě převzat 
z Nietzsehova Zarathustry.) Akrobatův úděl označuje poslání moder
ní poezie ve světě „cinkotu zlata". kde chybí básnivost a zázračnost.

Jako v Akrobatu, tak ani v pěti zpěvech Edisona nenajdeme sou
vislou dějovou linii. Život amerického vynálezce je tu spíše podně
tem к vyslovení neklidu poznání, odvahy a dobrodružství tvorby.
V opakovaných verších se setkáme s dvojím pólem životního pocitu: 
„bvlo tu však něco těžkého co drtí / smutek stesk a úzkost z života
i smrti“ ; „bylo tu však něco krásného co drtí / odvaha a radost z ži
vota i smrti“ . Nezval do Edisona promítá vlastní pojetí života i umě
ní a - podobně jako Mácha v Máji - vstupuje do díla jako básník
i blíženec svého hrdiny.

V jedné z dalších básní, zařazených do Básní noci, se Vítězslav 
Nezval programově hlásí к Březinovi (Sm uteční lirana za Otakaru 
Březinu) a zde i jinde odkazuje i к básníku „země" a „noci“ Mácho
vi. Podobně jako oni zobrazuje osud jedince tváří v tvář věčnosti, 
smrti. Tragiku osobního zániku překonává v Básních noci proud 
nekonečného, tvořivého života. Tomu přisvědčuje i přesná, často 
cyklická kompozice Nezvalových skladeb, v nichž se vracejí a obmě
ňují základní motivy. Významnou úlohu hraje volné řazení obrazů, 
obvykle spojených stejnou anaforou:

pocítil jste smutek tak jako já včera 
nad poslední stránkou svého románu 
jako akrobat jenž přešel po lanu 
jako matka která porodila dítě 
jako rybář který vytáli plné sítě 
jako milence po sladké rozkoši 
jako z bitev kráčející zbrojnoši

(Edison)

\ Edisonori je využito tradičního metra (trochejský typ alexan- 
drinu se sdruženým rýmem, které jsou podkladem pro vracející se
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klcsavou intonaci), jež d odává dílu podmaňující rytmickou melodii. 
Hudební rytmičnosti využilo i pozoruhodné /pracování Edisona 
rockovým muzikantem Janem Spáleným v sedmdesátých letech.

Čtyři zpěvy Bieblova Nového lltara neobsahují společné téma, 
ale nenajdeme v nich ani kompoziční členění a pravidelnou rytmic
kou základnu jako u Nezvala. Motivy a časové roviny se tu ustavič
ně přeskupují. Zážitky z dětství střídají obrazy z cesty na Jávu, do 
erotických scén či výjevu denního života se vkliňují válečné hrůzy 
(Biebl sem vkomponoval mnohé vlastní prožitky). I tržky dějů se 
prolínají se snovými, podvědomými vidinami. „Dávné dětské vzpo
mínky se vynořují a mísí se skutečností, jako by kdosi promítal sou
časně dva filmy, položené na sebe. aby bylo tím krutěji cítil nicotu 
času a ,pád do věčnosti1. Milostné vzpomínky se objevují v zrcadle 
moře, smyslnost mísí se s úzkostí, krajiny propadají se kamsi do 
hlubin, a všechno je prchavé a křehké nějakou marností...“ (Miro
slav Bulte) Metoda asociativního, překvapivého spojování vzdále
ných jevů v Novém Ikarovi vrcholí.

Také Nový Ikaros je obrazem moderního světa. Jeho pohybů, 
změn a opojné mnohotvárnosti, ovšem také prchavosti, pomíjivosti 
a zmaru, lomu odpovídá odkaz к bájnému řeckému Ikarovi, který 
vzlétl к nebi, avšak spadl a utonul v moři. (Stejného námětu využil 
po druhé světové válce IIrubín v Proměně.) Moře se v básni vynořu
je několikrát, mimo jiné v druhém zpěvu v podobě potopy světa, jež 
zaplavuje také Prahu. I zde Biebl vlastně předjal obraz katastrofic
ké záplavy, jak sc později v sedmdesátých a osmdesátých letech ob- 
jevil u Bondyho, Hrabala, Brabcové а I. Klímy.

Jedním z mála motivů Nového Ikara, který sc ve všech zpěvech 
vrací, je válečná polnice, šílenství smrti. Její hlas se ke konci pro
měňuje v andělské troubení Posledního soudu. I zavírá se tak velmi 
volná osnova děje, na jejímž začátku se objevilo také narození Kri
stovo a anděl strážný, ochraňující básníka v dětství. Dobová kritika 
právem mluvila o „máchovském spáru“ Bieblovy básně, v níž lás
ku, radost a naději prostupuje nicota, „strašný pád“ :

a všichni ptáci začali klovat z jablka lvvy 
z toho jablka věčnosti 
které nikdy neubývá 
z toho jablka marnosti 
které nikdy neubývá



Ach ještě kolikrát 
tv sladká marnosti 
já ucítím ten strašný pád 
rovnou do věčnosti

Nezvalovy a Bieblovy skladby patří do množim českých básní, in
spirovaných Apollinairovým /'(ismem. Tato řada začíná již v roce 
1021 (Růženec Zdeňka Kalistv. Wolkrův Svatý Kopeček. Bieblův Je 
den den domu) a vrcholí na konci dvacátých let Nezvalovým lúiiso- 
nem. Závadovou Rartycliidou (viz s. 621) a Bieblovým Xovým llutrem.

U T U R  \ T l li \
Hlaltvnka 1981 (66-71): IVšal in Dějinv liter, t 1995 (203-205). Jelinek 

tamtéž (511-513): l ren. li 1969 (13-79): (iö'tz 1931 (258-260, 276-279). 1981 
(56-58): Hora 1981 (311-312): Jelínek 1961 (17-51): knbínová 1981 (60-73): 
Píša 1969 (302-306, 328-310); Pohorský \. in Poet. me/.iváleř. liter. 1987 
(56-79): Hntte 1929(203-208): Maeiira in Slov. I.ásn. knih 1990(29-31). Pešat 
tamtéž (180-182): Pešat in Struktura a smysl 1966 (109-125). též Pešat 1985 
(137-154): Salda I 1929/1990 (327-328):'Václavek B. 1928 (171-173): Win- 
rzer 1971 (111-121).

3.10. Krize avantgardy
„Nenwc naší doby je utkvělá představa, že ,dochází к přerodu1. No
vý život. Nový svět. Dvacáté století. Revoluce. Revoluce jsou jen na 
ulici, při dobytí Baštily, při prvním pohledu na první kubistický ob
raz a pak v učebnicích dějepisu.1'

(Jiří Voskovec, 1927)

Na přelomu 20. a 30. bít dochází к proměně v literárním vývoji. 
Avantgardní generace dozrává, tvorba představitelů Devětsilu se 
rozbíhá různými směry. Do literatury vstupují noví autoři. Promě
ňuje se však i celá atmosféra doby. Nadšené představy z počátku 
dvacátých let o budoucím světě se vytrácejí, děsivost velké hospo
dářské krize a jevů s ní spojených staví do popředí problematické, 
tragické stránky života.

Ostré spory uvnitř avantgardy („generační diskuse“ , 1929-1930) 
poukázaly na fakt, který si umělci z Devětsilu dosud málo uvědo
movali, totiž na to, že moderní umělecká tvorba se dostává do roz
poru s revolučním, komunistickým politickým hnutím.

Důsledné slučování duchů revoluce s revolučními duchy v umění 
považuji za pošetilost |...|. Je to negativní obrázek vlasteneckých rá-
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jíi. Nezáleží na tom. je-li básník kamelotem Hnilého práva nebo čes
koslovenským generálem, ač je si to těžko představil. Skutečný bás
ník stojí vždy slranon politických štvanic a machlů. Hevohice si vždy 
přivlastňuje básníky až e\ post.

(Jindřich Štvrskv)

Hozpor prohloubila (zv. holševizace československé komunistic
ké strany koncem dvacátých let. Do čela strany se dostali mladí ra
dikální přívrženci Stalinova kurzu v Sovětském svazu. Důsledkem 
by ly čistky, z řad komunistů bvlo vyloučeno i sedm spisovatelů, kte
ří proti novému vedení protestovali: Neumann, Majerová. Malířova, 
Ilora, Olbracht. Vančura. Seifert. Josef Ilora tehdv konstatoval, že 
„politika a literatura se rozcházejí".
1.1ТГ.К \T I R \

\\ant»ar<la 3 1470: Salda 2 I42V/IW1 ( I52-156).

4. PRÓ ZA
1.1. Utopie (i fantast ika

Léta dvacátá jsou vc znamení nástupu lyriky a publicistiky. I’rá- 
vě tyto literární druhy mohly rychle reagovat na velké proměny, 
/.působené válkou. I próza se dávala unášet postupy moderní lyriky, 
její expresivitou a mctalóričností (Vančura. Durvch; ze slovenských 
autorů Milo l rban). nebo naopak novinovou reportáží a fejetonem 
(Karel Čapek). \e vrcholných prozaických dílech pokračoval od
klon od tradičního, iluzivně neosobního yyprávění, který započal 
v předválečných letech. I platňujc se několikerá perspektiva, prolí
nají se různé vrstvy času. dochází к častým proměnám prostředí 
a střídání hrdinů (mluví se o technice proměnlivého hlediska) - po
dobně jako \ soudobé próze světové. Do popředí sc dostává autor
ský či vypravěčský subjekt, osobní vyznání a hodnocení.

\ hodnotících stanoviscích se obráží ideová a kulturní pluralita 
první republiky. Její široká škála sahá od konzervatismu, jak jej 
z nejstarších autorů zastával např. Holeček a z mladých propagova
li ruralisté, přes různé podoby katolicismu (Durvch. Deník Cep) 
к demokratickému liberalismu, jejž vyslovovali Čapkové. Langer 
a další, až ke komunismu, jak opět v různých podobách zaznívá 
kupí. z díla Olhrachtova a Vančurova. Příznačným rysem prozaic
kých děl let dvacátých je přitom proklauiativnosl. přímé vyslovová
ní myšlenek a zaměření к budoucnosti.



Poslední rys sc zvláště uplatňuje v dílech s utopickými a Fantas
tickými náměty. I topič mají v evropském myšlení i v literatuře 
dlouhou tradici (Platonův ideální stát v l stavě. itop ie  Thomase 
Morea). Moderní technická civilizace se svými převratnými mož
nostmi i netušenými hrozbami jim však dodala naléhavosti. Svědčí
o tom vývoj utopické literatury od geniálního snílka Francouze 
J. Vernea. obdivovatele nedozírných možností techniky (jehož 
к nám uvedl Jan Neruda), к Britu II. C. Wellsovi, zakladateli sci-fi, 
který byl blízký Karlu Čapkovi. I Wellse se obdiv proměňuje ve va
rování - obrací pozornost к tomu, jak převratné vynálezy působí na 
člověka, jeho morálku a mezilidské vztahy. Wcllsňv román la ik a  
světů (českv poprvé 100,'}). kde se líčí přepadení Země Marťany, pů
sobil v rozhlasovém uvedení tak sugestivně, že při premiéře vyvolal 
paniku na mnoha místech Spojených států.

\ české literatuře do první světové válkv se utopie objevovaly 
zřídka. Dva jejich významní autoři. Svatopluk Cech a Jakub 
Arbes, přitom zastupovali oba příznačné typy utopieko-fantastic- 
kvcli próz. Xrbesův Xeivtonňv m ozekjc založen na fantastické, ale 
racionálně vysvětlené myšlence (stroj času). Naproti tomu Cech 
píše vlastně alegorii: jeho pan Brouček putuje do jiného prostoru 
(Měsíc) a jiného století (doba husitů) proto, aby se autor mohl 
vysmát měšťákům, umělcům odtrženým od života a omezeným 
vlastencům.

Z děl vzniklých ještě za válkv je ryze humorná například povídka 
Sušin Fduarda Basse (hanvnka a jin é  humoresky, 1917). Její hrdina, 
vědec, objeví na konci 20. století látku, jež jc základem genetického 
kódu zv ířat a dá se přenášet. Nakonec sám sobě omylem vstříkne 
sérum z divokého prasete a jeho chování se zcela změní...

К utopiím „broučkovského"1 typu patří satirický román Jiřího 
Ilaussinanna Velkovýroba ctnosti (1922). I.íčí ostrovní stál, kde byla 
objevena neznámá energie, která ničí v lidech sobectví a nahrazuje 
je nezištnou láskou. Sériová velkovýroba a snaha vše využít ve vlast
ní prospěch však přivodí naopak nenávist, vraždění a dokonalý roz
vrat. Román zesměšňuje veřejný život, parodiekv uvádí různé „do
kumenty" - novinové zprávy, dopisy, vojenská hlášení aj.

Ilaussmann náležel к Wolkrově generaci a podobně jako Wolker 
zemřel v čtyřiadvaceti letech na tuberkulózu. Psal také vtipné 
a útočné básně, jimiž navazoval na Havlíčka a Dýka, - zprvu sc za
měřoval proti Rakousku, později si bral na mušku první republiku. 
«Koho baví politika, / opěvuje Masaryka / (což se jako doklad 
к všem / hodí žádostem).'*

587
UTfcRAItlRA 
V bAMOSIAINf 
Rl PlJBLICt



588
ClSKA 

UTERAIURA 
01) POČÁTKU 

STOLE II 
DO ROKU 194b

Jiným typem utopie je Dáni o tisíci patrech (1929) Jana Weisse. 
Koz viji obra/ podivného lisícipatrového domu-měsla. Ovládaje ta- 
jemný a zločinný Millier, klcrý \ něm vězní tisíce otroků a láká sem 
boháče, jimž slibuje výlet na cizí planety, vc skutečnosti je však o|ti
puje a posílá na smrt. Hrdina, detektiv Pelr Brok. který je vybaven 
neviditelností, pomáhá revoluční vzpouře otroků a svádí s Mtille- 
iTiii dramatický souboj. V románu, založeném na napínavém ději, 
využívá autor postupů filmu (prolínání krátkých záběrů) a doku
mentární publicistiky. - V závěru se vše ukazuje jako přelud, horeč
natá vidina vojáka onemocnělého tyfem. Tyfovou horečku prožil 
Weiss sám za války v zajateckém táboře v Rusku a tento motiv se vy
nořuje již v jeho v mnohém autobiografické prvotině, v povídko
vém souboru lla rá li smrti (1927).

Fantastika prolíná i dalšími Weissovýrni prózami - působivě na
příklad v titulní povídce knihy Zrcadlo, které se opožďuje (1927). Je 
založena na originálnímu nápadu: je to zrcadlo, které odráží světlo 
se zpožděním. Na karnevalu společenské smetánky, poté co nakrát
ko zhaslo světlo, zrcadlo - ke zděšení jedněch a pobavení druhých 
- indiskrétně odhaluje všechno, co se vc tmě dálo.

Mezi utopická díla lze zařadil i později vydané prózy: Přehradu 
(1932) Marie Majerové, která popisuje nenásilný revoluční převrat 
v Praze v budoucnosti, nebo Středozemní zrcadlo (1935) Karla Kon
ráda s tématem hospodářské krize ve státu nápadně podobném Čes
koslovensku. \ něm sc z většiny obyvatel postupně stávají exekutoři 
a četnici.
i. гг i: h \t i  и \

\<lain»vič 1495; Slrohsová in Děj im liter. I 1445 (236-237): Uiažířek in Lo
ukou 2/11 1443 (48-44): V IT  1481 (134-157. 184-201): Píšu 1427 (142-151). 
1461 (220-226): Ilodrovú in IW t. inc/iválcř. liter. 1487 (80-104): Hutte 1424 
(171-180): Sezima 1430 (340-345). 1436 (65-84); Šaltla 1434/1943 (378-380).

4.2. Čapkovy romány Továrna na Absolutno a Krakatit
Na podobném principu jako I laussniannův román se zakládá

i Čapkova Továrnu na Absolutno (1922). V ní je vynalezen karburá
tor. který dokonale spaluje hmotu a neomezeně tak produkuje 
energii: jeho vedlejším účinkem je však uvolňování Absolutna. Vý
sledkem je množství divů a zázraků, všeobecný morální a nábožen
ský zápal, který posléze vede к fanatismu a světové „svaté“ válce. 
Posledních třináct mužů. kteří ve válce zbudou naživu, odmítne dál 
bojovat. Vše se končí smířlivou scénou u jitrnic v hospodě.



„Každej to myslí náramně dohře s lidstvem, ale s jedním každým
člověkem, to ne. Tebe zahiju, ale lidstvo spasím. A to nejni dobře.
Velebnosti. Svět bude zlej. pokud nezačnou lidi věřit v lid i.“

V Továrně n<i Absolutno tak. Čapek odmítl ideje a ideologie, které 
přesahují přirozený rozměr lidství a ve jménu „obecného blaha“ 
vedou к nenávisti a zkáze. Zároveň je to i důmyslná satira na dobo
vý veřejný život - žurnalistiku, církev, politické strany a jejich zne
užívání jazyka.

Továrna na ihsolutno postrádá některé tradiční rysy románu: 
Ústředního hrdinu a jeho příběh, \utor záměrně „těká", přesouvá 
pozornost к různým dějovým situacím a postavám. Tradičního vy
pravěče' (v podobě autora či postavy) místy nahrazují „zprávy tisku".

I topieké náměty, jimiž dokládal své vidění světa, zpracovával tla
pek také v dramatech. Z nich zejména IU  li (viz s. 608) získalo světo
vou proslulost. Druhým utopicko-fantastickým románem po Továrně 
na Absolutno jc Krakatit (1924). Je složitější než Továrna na Absolut
no, více pozornosti je též věnováno technické stránce vynálezu. Mla
dý inženýr Prokop vynašel krakafit. chemickou výbušninu, která by 
mohla zničit svět. Jeho objevu se snaží zmocnit se velmoci i diktátoři, 
Prokop je vězněn, uniká, setkává se s ďllémonem, ďáblem, který mu 
nabízí moc a vládu nad světem. V závěru část už vyrobené směsi způ
sobí katastrofický výbuch (připomíná v něčem výbuch atomové bom
by), ale Prokop je zachráněn a dostává se mu vykoupení. Setkává se 
s tajemným staříkem - má rysy pohádkového dědečka. Prokopova 
otce i Boha. Dědeček mu říká: „Co člověka potkává, vychází z něho. 
I...I Chtěl jsi se roztrhnout samon silou: a zůstaneš celý a nespasíš 
svět ani jej nerozbiješ." Dává mu napít z hrnečku, na němž je kotva, 
srdce a kříž. ,,To je víra. láska a naděje.|...| Kdo myslí na nejvyšší, od
vrátil oči od lidí. Za to jim budeš sloužil."

V napínavé zápletce Krakatitu se využívá postupů dobrodružného 
románu, pohádek a připomínají s»; rovněž biblická podobenství. Kra
katit jo však laké románem milostným. Čapek do něho zašifroval svůj 
tehdejší vztah ke dvěma ženám, к nimž ho poutala náklonnost. Věře 
llrůzové a pozdější manželce Olze Seheinpflugové. Tato linie díla na
chází výraz \ hrdinových polobdělých, často erotických představách 
у v postavě vášnivé, milující i kruté princezny W ille. Princezna je čas
to příznačně charakterizována tmavými barvami („černá, nadutá hol
ka", „její tmavou lící prokmitla vlna krve"): naproti lomu Prokopova 
idylická, „čistá" láska Vnči Tomešová z první části románu barvami 
světlými („má pěkné, světlé vlasy, jež jí ozařu jí čelo“ ).
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Základem uvedených utopických próz bývá uskutečnění převratné 
myšlenky, která promění obraz světa a vede к dramatickému střetnu
tí - katastrofě, válce, rcvoluci. Jc v nich patrný jak vliv světové války 
a poválečných společenských otřesu, tak dvojsečná role moderní 
techniky: ta liili obohacuje, poskytuje takřka nedozírné možnosti, 
a zároveň omezuje a ničí. Pro české literární utopie, zvláště díla Kar
la Čapka, jc typické, žc ona neznámá, zkázonosná síla nepřichází 
zvnějšku, jako např. ve Wellsových románech, ale vyrůstá ,.mezi ná
mi“ , v běžném životě. To platí i pro Čapkovy utopie z druhé půli 
30. let (Válku s ,\lloky. 1936; Bílá  nemoc. 1937). Ozývá sc z nich opět 
výstraha před zneužitím techniky a moci, zároveň adresněji ukazují 
nebezpečí totalitních systémů, zejména hitlerovského fašismu.
I IT I !R  \T l  li \

Vlamoviě 1995: liuriánok 1984 (51—69); Slrohsová in Dějiny liter. 1 1995 
(236-2.57. 594-595): (»iilz 1981 (13-17): Milířová in Kniha o Čapkovi 1988 
(165-182): ko/.inín 1989 (59-66, 82-90): Králík 1972 (73-101), též králík 1995 
(381-102): Matuška 1963: Mukařovskv 2 1918 (332-336), lež 1982 (701-704); 
Neff 1981 (158-183); Nikol.-kij 1978 (99-119. 113-154); 1’íSa 1927 (112-157); 
Kutte 1925 (139-156): Slrohsová in Struktura a smysl 1966 (134-112).

4.3. H orná n-dokum ent. V y u ž ili p u b lic is t ik y  с p róze

Bylo to zvláště avant gard ní pojetí, které podtrhlo estetickou, ry
ze uměleckou funkci literatury. I mělecké dílo se mělo odlišovat od 
prožívané, reálné skutečnosti. Taková bvla koncepce poetismu a po
zději i surrealismu. Stejně silnou inspirací však byla na druhé stra
ně reportážní věcnost, snaha přinášet bezprostřední záběry reality, 
nijak neopracované a nestylizované. Inspirační roli hrála moderní 
fotografie a zejména ruský avantgardní film - ten se často vzdával 
tradičních prostředků, kostýmů, dekorací, profesionálních herců 
a působil dynamickým sledem suše věcných, dokumentárních zábě
rů (1'jzcnštejnňv Křižník IVitěmkin). I v próze vyznávali ruští teore
tikové (skupina l.ef) řeč věcných faktů, zavrhovali tradiční podání 
s „vymyšlenými příběhy“ , stylizací a psychologizováním.

К dokumentární fakticitě programově směřovali i němečtí auto
ři ze skupiny „nová věcnost“ , např. Döblin v románu lie rlín , Ale
xandrovo náměstí (německy 1929, česky 1935) nebo Američané 
jako Dos Passos. Passosův obraz New Yorku v Munhuttanské pře
stupní stanici (anglicky 1925, česky 1930 jako Bábel) obsahuje ved
le dějového pásma záběry jakoby snímané „reportážní kamerou“ . 
Často byly překládány také dokumentární a sociálněkritické romá
ny l ptona Sinclaira.



Do prózy tak pronikaly prvky ..života samého". dokumentu filmo
vého i publicistického. Souviselo to i s novým rytmem velkoměstské
ho života a ústupem individuálního hrdiny, jehož nyní často nahra
zovaly skupina či dav (viz civilismus, unaniinismtis, davové drama).

Po vydání Olbraehtova Zamřížovaného zrcadla (1930), jež podní
til autorův pobyt v ostravském vězení, se psalo o románové reportá
ži. Čapkova Továrna na Absolutno (1922), která původně vycházela 
na pokračování v Lidových novinách, se označovala za román-íeje- 
ton. Egon Erwin Kiseh v roce 1929 v časopisu Cin dokonce prohlá
sil román za mrtvý útvar a tvrdil, že jej nahradí reportáž:

Co si myslím o reportáži? Věřím, že je to literární strava budoucnos
ti. Ovšem reportáž kvalitní. Román nemá budoucnosti. Nebude ro
mánů. nebude knih s vymyšleným dějem. Román je literatura minu
lého století.

(K. I'., kisrh. Román'i \e. Reportáž!)

Mnohé prózy 20. a 30. let využívají dokumentárnost, prolínání fik
ce a faktu. Na typ Sinclairova románu - s přesnou znalostí prostředí 
a protikapitalistiekou tendencí - navazuje Géza V čelička v Kavárně 
na hlavní třídě ( 1932) a Policejní hodině (1937). К metodě Dos Passo- 
se s jeho „filmovými střihy“ a mozaikou záběrů se blíží Vlarie Maje
rová v románu Přehrada (1932). Jím přesáhla svou dosavadní tvorbu, 
která byla založena na tradiční psychologické kresbě. Přehrada líčí 
komunistický převrat v Praze budoucnosti, ale v popředí nejsou ide
je. spíše básnivá oslava přírody, civilizace a života. Román nemá sou
vislý epický děj, je budován jako sled kapitol, které zabírají simultán
ně různé postavy a situace během čtyřiadvaceti hodin.

Ráno, to je malá ručička blížící se к sedmé, к osmé. к deváté. Natřís- 
kané vozy elektrických drah. zapáchající nouzovou kolonií pod stra
hovskými lomy a Na Crejcárku, obydleným vagonem bez větrání 
a bez WC. Dostanu se do té tlačenice a přijdu včas do práce, anebo 
mě dav shodí ze stupátka?
Poledne: obě ručičky na sobě. jen se objímejte, vteřina prchá! Haló! 
Nová tlačenice, tentokrát u východu z boudy. \ univerzálním omast- 
kovem oblaku jídelen čekají oslizlé knedlíky. Zběžné dostaveníčko 
pro svobodné. Ženatí mají kalup domu. úprk zpět. Přespolní: Co jim 
přinesu, vašnosti? Je tu dnes teplý ovar.
Večer: ručičky slojí kolmo, hrdý stěžeň. Loď doplula a všecko se 
uvolní jako struna v suchu. Pohledy se křižují, kroky malátněji. Lidé
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přestávají myslet na žaludek a začínají přemýšlet o lásce. Večer je 
Veliký Přepych Dne. Večer přichází, jezule s nadílkou, nese planou
cí >1 rotu světelné reklamy.
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Vedle prozaiku avantgardní a revoluční orientace využívali doku- 
mentárnost také autoři kolem Lidových novin, zejména K. Čapek, 
Bass. Těsnohlídek, John, Poláček.

Čapkovo beletristické dílo zvlášť vc; dvacátých letech nese často 
Stopy žurnalistických postupů. Souvisí to s jeho novinářskou prací 
(1917-1921 v Národních listech, poté až do smrti v roce 1938 v Li
dových novinách), která se pohybovala v pestrém záběru tematic
kém - veřejný život, kultura, příroda, mezilidské vztahy - a v širo
kém rozpětí žánru: Čapek psal fejetony. reportáže, články, polemiky, 
glosy, recenze, jeho specialitou bylv sloupky. (Autor ze všech těchto 
textů připravil několik knižních souborů, další vycházely posmrtně.
V Čapkových Spisech nyní zabírají sedm obsáhlých svazků.)

Každodenní práce v novinách ovlivnila tematiku i tvar jeho próz. 
Čapek volí přitažlivé náměty (dobrodružný děj v Krakatitu, 1924: 
kriminální historky v Povídkách z jedné kapsy a Povídkách z drahé 
kapsy, obojí 1929: postavy biblické, historické a literární y ipokry- 
fecli. 19.42. posmrtně rozšířeno jako l\nilia apokryfu. 1945). I siluje
o čtenářskou sdělnost. ! platňuje mluvní proud řeči. v „kapesních 
povídkách“ ústní vyprávění a obecnou češtinu. Zároveň se zamýšlí 
nad zneužíváním jazyka v publicistice, nad nebezpečím Irází (Kriti-

Jiná větev dokuinentárnosti, totiž ruská avantgarda (Pilůak. Ba
bel) silně působila na Jiřího VVeila. Weil, člen Dcvětsilu. pracoval 
od počátku dvacátých let jako nov inář v komunistickém tisku, pře
kládal ruskou revoluční literaturu. Romány Moskva-hranice (1937) 
a Dřevěná lžíce (psána 1937-1938. vvšla až 1992). které se odehrá
vají v současném Sovětském svazu, jsou založeny na všednodenní 
fakticitě, mluveném jazyku a konkrétních reáliích (některé pasáže 
opakují situace z Weilovvch reportáží). Na osudu českého překlada
tele a komunisty Fischera, jenž byl obviněn z nepřátelské činnosti, 
vyloučen ze strany a poslán na stavbu na nehostinnou Balchaš, se 
líčí ovzduší, v němž začaly masové stalinské čistky.

Weil čerpal z osobních zkušeností у době pobytu v SSSR. postava 
Fischera je у mnohém autobiografická. Snažil sc ukazovat Sovětský 
svaz v jeho rozpornosti, v kladných i záporných stránkách. Přesto 
se Moskvu-liranice stala terčem útoků ideologic ké komunistické kri
tiky (J. Fučík. J. Ryhák).



K ARELCAPEK

5)NEJBLIŽŠÍCK 
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hiirlti ('.«pkn
u il,/. ('.tipku (1925)

lni slov. povídka Experiment profesora liousse \ Povídkách
z jedné kapsy). К ráze parodoval také Karel Poláček v Žurnalistickém  
slovníku (1931). Podle Čapka Iráze ,.je náhražkou vzdělání, myšlení, 
stanoviska, zájmu, citu. poznatku, přesvědčení, víry: je podstatným 
falšováním všeeli hodnot duševních. Na rozdíl od falšování potravin 
je to činnost dovolená, a dokonce vážená [...|. Kdyby nebylo frází, 
nebvlo by demagogie, nebylo b\ veřejných lží a nebylo by lak lehko 
dělat politiku, počínajíc rétorikou a končíc vražděním národů."

Čapkův redakční kolega Eduard Bass. začínající jako kabaretiér 
a satirik (kabaret Červená sedma), byl více novinářem než belet ri- 
stou. /vládl všech li v žurnalistické žánry, byl tvůrcem tzv. rozhlás- 
kn, veršovaného pohledu na události tvdne. I jeho literární práce 
vychází z dokumentů a faktů. Proslavil se povídkou pro „kluky ma
lé i velké" Klapzuhova jedenáctka (1922). Tato sportovní pohádka 
líčí zázračné české fotbalové mužstvo jedenácti bratří, \utor tu spo
juje některé tradiční pohádkové motiw s reáliemi ryze soudobého 
světa - podobně tak činí Karel Čapek (Devatero pohádek a ještě jed
na od Josefa C.apka jako přiváželi. 1932). Karel Poláček (Edudunt 
a Erancim or. 1933) a další autor z okruhu Lidovveh novin Franti
šek Langer (Pražské legendy, psáno \ třicátých letech, vyšlo 19Г>6).

К členům brněnské redakce „Lidovek" patřil autor tomanovské 
generace Hudolf Těsnohlídek. jehož humoristickou prózu Liška 
liystronškit (1920), psanou jako doprovod k Lulkovým obrázkům.
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proslavila i ve světě Janáčkova opera. Brněnského nářečí a humoru 
využíval Těsnohlídek nejen zde. ale i v soudničkách, jež po léta 
psával, a také v obrázcích z brněnských předměstí (Kolonia Kutej- 
sik, l<>22).

Zvláštní případ představuje využívání dokumentu - skutečného
i fingovaného - v próze Jaromíra Jolina (viz už I ěčery na slamníku, 
s. 562). Próza lioskýosud s podtitulem ..film láskv roku IK72" (pů
vodně v Lidových novinách 1918. samostatně 1935) sestává z do
pisů dvou zamilovaných mladých lidí. Podkladem byla autorovi ko
respondence jeho rodičů, kterou ovšem upravoval, aby vytvořil 
svědectví o životním stylu doby a aby střídal naivitu s ironií, okouz
lení s deziluzí. Na fíoský osud časově navazují Děti (vyšlo až 1982), 
kde obdobně využil dopisů svých a své ženy.

Nedle literatury se John věnoval (pod občanským jménem Bohu
mil Markalous) i práci publicistické a vědecké, /abvval se přede
vším estetikou denního života. \ snažil se své úvahy naplňovat pra
xí - založil například \ Praze podle britských vzorů Společenský 
klub jako středisko kultivace inteligence a podnikatelských vrstev.
L IT E  К \Tl К \

Bnriánek 1981: Cernv 1992c (580-584): Slrohsová in Dějiny liter. 4 1995 
(217-225. 595-599). Opelík tamtéž (402-100). Luntová tainléž (580-582): (iiilz 
1984 (59-61): Creheníčková 1995 (64—112): kožinin in Karel Čapek a český ja- 
z\k 1990 (20-27). Hrabcová tamté/. ((>0-71). I Iausenhlas O. lamléž (75-90): kar- 
ilvni - Pelikánová in Kniha o Čapkovi 1988 (201—221). 11 ni hák tamtéž 
(232-2,49): Kunst mann 1971 (83-89): Matuška 1963: Mukařmskv 2 1918 
(336-338. 3 t i-353). též 1982 (70 1-705. 708-718): Salda 5 1932/1992 (25-29).

4.4. K a re l P o lá če k

К autorům „školy Lidových novin”, kteří využívali dokumentár- 
nosti a postupů publicistiky, patřil Karel Poláček. Dětství prožil 
v rodině drobného židovského obchodníka ve východočeském 
Rychnově (ten se mu stal předobrazem pro pozdější cvklus románů 
Okresní město). Pracoval jako úředník v dovozní a vývozní komisi. 
Když v roce 1920 uveřejnil pod pseudonymem kočkodan povídku 
Kolotoč (knižně Povídky pana Kočkodana. 1922). у níž popsal ne
smyslnou byrokracii instituce, velmi se podobající jeho úřadu, do
stal výpověď. Pracoval jako novinář v týdeníku Tribuna a v Lido
vých novinách, napsal množství soudniček a sloupků.

Poláčkovy prózy mají některé vlastnosti sociálně psychologických 
studu. Detailně nahlížejí do světa různých skupin lidí vesměs střed 
ního stavu, drobných podnikatelů, živnostníků, úředníků. Dokáží jc



pronikavě pozorovat, /.přitomnit jejich chování, zvyky, způsob mlu
vy. \utorovou specialitou bylo zachycení židovské mentality. Zaujaly 
jej židovské anekdoty - které podle něho patří do stejné řady jako 
ruské hvlinv. bohatýrské zpěvy jižních Slovanů, středověké legendy.

\ kupé třetí tříd v seděli naproti sobě dva páni. |...| „Poslouehaj, pa
ne - že jsem tak sničlej - máůota, pane - služebník, pane, oni mně 
připadaj nějak znániej - nejsou oni pan Reiniš?“
Protější pán narovnal si kravatu, povytáhl manžely, pokrčil rameny 
a pravil: ..klerej Reiniš? Reiniš z Plzně?"
„Ne!“
„Reiniš. prýmkářské zboží ve velkém i v malém?"
„Ne!“
„Reiniš s tím nosem?"
„Ne!“
„Reiniš. eo se vyrovnal?“
„Ne!“
„'lak teda klerej Reiniš? Snad ne ten Reiniš. eo měl říct slarýmu 
Traubovi: voni mlčej. voni maj nejmíň co povídat!?“
„Já už vidím, že nejsou pan Reiniš," povídal zvědavý pán, ..poně
vadž kdyby bvli pan Reiniš. tak by věděli klerej. To se lak hned ne
zapomíná. Oni nejsou žádnej pan Reiniš."
„Říkám já. že jsem Reiniš?"
„Л říkáni já, že jsou Reiniš? |...|“

(Příbuzní: Povídky izraelského vyzná ní. I<)2(>)

Důležitým prvkem Poláčkových humoristických próz je jazyková 
komika. Právě jazykové gesto, zvlášť opakující se promluvy, fráze 
a klišé, které autor dokáže jemnou nadsázkou zesměšnil, obnažují 
konvenčnost, nesmyslnost postojů. Postavy nemají vlastní charakter, 
jsou řízeny stereotypem, podobají se někdy až neživým automatům.

Poláček často sledoval prostředí určitých profesí či zájmových 
skupin, například v Lehké (livre и reportéru (1926) svět žurnalistů, 
v Mužích v offsidu (1931) svět fotbalových fandů s jejich vášněmi. 
\ Hráčích (1931) podává paměti Jindřicha Kohosi la. ale vlastním 
hrdinou románu je mariáš a zvyky, obřady, vílězství i debakly jeho 
vyznavačů. \iilorsáin již v roce 1921 napsal: „Hra mariáš podporu
je ducha společenského, dává příležitost к řešení problému národ
ních i sociálních i náboženských. [...] apelujeme na rozhodující či
nitele. aby mariáš bvl pojat do učebného plánu jako povinný 
předmět vyučovací.“
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Vedle humorné zábavnosti se v Poláčkově díle objevuje také sati
ra. Kornán Dum na předměstí (1928). příběh majitele předměstské
ho domu a jeho nájemníků, líčí postavu nadstrážníka Kaktora. ma
lého tyrana toužícího po majetku a moci. Je to až úděsný obraz 
malosti, jež se může stál podhoubím totalitarisme \ léto linii po
kračuji' i autorova tvorba v letech třicátých (viz s. 645).
L i l'Klí \T l H \

Slrohsová iu Dějiny liier. I 1995 (225—226). Opelík tamtéž (406. 121): lláj- 
ko\á 1984 (156-173).'1985:0 Karlu Poláčkovi 1995: Pláci vítají 1992.

4 .5 .  Próza imaginai i niť a obrazná
„Moderní román se přiblížil poezii, stal se poezií svého druhu. Pře
stal hýli kancelářskou prací, aby se stal básnickou tvorbou. Žije no
vým životem v sesterské blízkosti moderní poezie, ovlivňován jako 
ona vším. co žurnalismus, reportáž, liliu, technika, věda. psychoana
lýza a moderní ži\ol vůbec má у sobě básnického a strhujícího.“

(Karel Teij»i\ Poezie románu. 1926)

Oproti dílům, založeným na fakticitě a dokumentárnosti. se jiný 
proud prózv ocital v blízkosti moderní poezie, její imaginace a aso
ciativní lyriěnosli. Dokládají to již předválečná díla Čapků (Krako
nošova zahrada, vydaná až 1918; novela Zářivé lilubinv, ve stejno
jmenném souboru 1916) a také Měsíc ( 1920) Jiřího Mahena. cvklus 
drobných hříček, podaných jako vypravěčovy hovorv s Měsícem. 
\ předmluvě autor vvtýká české kultuře nešvar stálého poučování, 
moralismu a nedostatek fantazie. „Ale sud tne člověka \ oné zemi. 
kde rozhodovalv kdvsi Jediné Myšlenky |...|! Nehoří ani pro rozu
movost. ani pro čistou fantazii. |...| problém čisté fantazie jde dále. 
než jenom kousek za hranice poezie nebo literatury.”

Prózy prostoupené imaginací psal člen Devětsilu Karel Konrád. 
Nedrží se pevné osnovy děje, jsou hravé, s uvolněnou obrazností, 
nečekanými spojeními, rychlým střídáním záběrů. Příkladný je lli- 
na Id i no (1927). nekonvenčně pojatý příběh citového a názorového 
dospívání chlapce na malém městě. \ některých dílech autor kom
binuj«- Ivričnost s vkládáním „dokumentů“ , jako v drobných povíd
kách nazvaných Hohinsonáda (1926).

Poetická obraznost poznamenává i pozdější Konrádovu tvorbu ve 
třicátých letech. Radostné vidění světa, příznačné pro avantgardu, 
však už ustupuje do pozadí. Realistickému podání sc přibližuje ro
mán Rozchod! ( 19.51). dílem autobiografický, o mladých lidech od



vedených přímo ze školních lavic do války. Rozchodem prostupuje 
Ivriřnost. ale jc založen na deníkové faklicitě, což jej přibližuje 
к román íim-dok u ment um.

Také druhý román Postele bez nebes (1039) čerpá z vlastních 
autorových vzpomínek - vykresluje české maloměsto před první 
válkou, zejména básnivý a živelný svět dětí.

Blízko ke Konrádovi stavbou i tematikou děl měl Jaroslav Jan 
Paulík. Jeho Irizoim  (1028). text na pomezí novelv a románu, je in
spirována počátky českého trampingu, nechce jej však dokumento
vat, autorovi jde o vnitřní svět postav. Zde i v dalších dílech - např. 
v románu ( tonula (1031) s prostředím malého města - Paulík líčí 
figurv, které neznají všední dnv a střízlivé úvah v: jejich naplněním 
bývá „několik chvílí absolutního rozzáření“ - třeba i za cenu tra
gického zániku.

Skoro \ každém z nás hoří utajen mak ohníček dobrodružství, tou
ha po celodenním řemesle našich prapředků, sportovců z profese, 
bojovníku a lovců. Nudilo b\ nás mávat jejich kamenným mlatem, 
naše cítění je diferencovanější a naše touhy složitější. \le poněkud 
zbvtečně noříme se do vysoké trávy prérie a míříme \ podvečer 
к newyorské čínské čtvrti.
Dobrodružství je všude a nikde. Snad zjeví se nám naše velké dobro
družství \ nejvšednější dekoraci, v nejstřízlivějším prostředí |...|. lin
de to snad velké dobrodružství, které bv zasloužilo být osou romá
nu. \ jeho řešení, byť tragické, nebude bez nepříjemné příchuti 
komiky.

I*o bok Konráda a Paulíka náleží také \ ítězslav Nezval jako pro
zaik. Z jeho románů \ vniká Dolce fa r niente (1031), básnivý obraz 
jednoho dne vypravěčova dětství. Je to volný tok událostí, představ, 
vzpomínek, reflexí a lyrických asociací. \ zorem mu byl Marcel 
Proust, jehož llledún í ztraceného času vycházelo česky v letech 
1027-1030. Chvíle dětství Nezvalovi představují „nevyslovitelně 
sladké štěstí", pramen radosti a tvořivosti.
I . ITKK \Tl li \

Strolisová in Dějinv liter. 1 IW.') (229. 235). Opelík tamtéž (.'591. 397); Fu
čík J. 1951 (96-99): Cötz 1981 (100-103. 185-187): Kunstmann 1971 (25-29): 
Opelík in l.evikon 2/11 1993 (835-837): Píši 196-1 (233-211); Poliorskx 1971 
(230-210); l’olan 1961 (17.3-178): Se/inu. 1936 (10- 18); Suchomel 1997:.Salda
I 1929/1990(135-137). 7 1935/1991 (293-295): Mašin 1972 (111-118).
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„Vladislav Vančura pohnul českou prózou |...|. |...J vytvořil přísný 
zákonný tvar prózy lak básnické, že při některých jeho knihách |...| 
musíš myslit na balady velkých mistrů verše. |...| Jako každý výrazný 
umělec nebo básník má i V ančura svůj svět. Jsou to duše takřka pra- 
horní. lidé |...| neloniených a celých vášní, lidé tak elementární, že 
až odrážejí nebeská dění vesmírná a /hvězdění jako klidný veletok.*

( I . V  Salda. I<«2)

Nejvýraznějším prozaikem imaginativního směru bvl V ladislav 
Vančura. I jeho díla stojí v blízkosti lyrismu moderní poezie, y vni
kají básnickými metaforami, „přeskoky1' času, prostoru i témat. 
Vlají však - na rozdíl od Konráda, 1’aulíka a Nezvala - pevnější, do
konale promyšlenou stavbu.

Vančura pocházel ze staré evangelické rodiny, mezi jejíž předky 
patřil i šlechtický rod Vančurů z Hohnic; byl příbuzný Jiřího Mahe- 
na (dědečkové obou byli bratři).V y studoval medicínu, zprvu půso
bil jako lékař, později se věnoval jen literatuře.

Náležel к čapkovské generaci, do literatury však vstoupil až po 
první válce. Jeho zájem směřoval původně к výtvarnému umění - 
což našlo odraz ve vizuální obraznosti Vančurova stylu, líyl členem 
Dcvětsilu a jeho prvním předsedou: sdílel úsilí avantgardy o nové 
umění a budování nového životního slohu, který, stejně jako Teige či 
Nezval, ztotožnil s odporem vůči soudobému kapitalismu a s před
stavou revoluce a komunistického řádu.



Nápadným rvsem jeho próz, především ve dvacátých letech. je 
nezvvklv jazyk a štvi. Používá výrazů knižních (třeba přcebodníkú. 
dokonce i minulých, v přímé řeči), ale také vulgárních, zkratkovité
ho náznaku, odvážných metaforických srovnání. Milan Kundera 
napsal, že kdyby si Vančura otevřel krámek s metaforami, mohl by 
jimi zásobovat několik generací básníku. Vančurův styl směřuje 
opačným směrem než Čapkův: Karel Čapek líhne ve 20. letech 
к mluvnímu, hovorovému jazyku, naopak Vančura tvoří své věty 
stylizovaně, složitě, někdy na způsob jazyka Kralické bible či huma
nistické periody. Jeho způsob zobrazení vyvolává odstup od běžné
ho vidění, obvyklých podob věcí.

Konečně Iři chlupatí zřízenci učinili zadost svému úřadu, vykoktali 
se z domu a zalezli do města. Potom přišel sodovkář a starý Deyl. 
posadili se jako za starých časů, avšak Iwvor vázl. a lak tato schůz
ka, ntálo hlučná, tichla víc a víc. až se skončila mlčením. Rudda po
nořil nos do propasti, jež se hloubila na místě starého domu, 
a cestářova hluchota mávala děravýma ušima.
I..J
Bvlo jim čekali dalších pěl dnů. než sc konala dražba. Tehdy se celý 
dům proměnil v tržiště, hluk kročejů se ozýval na schodech a na pa
desát chrapounů dralo se ke stáji. Ilola! plamen volání šlehal nad 
střechu a zvířata bila a vzpínala se. Pěst jako kladivo bušila do Vlar- 
houlova stolu a svrabovitá ruka kramařila věci paniny...

(Pekař Jan  Marhoul)

První Vančurův román Pekař Jim  Marhoul (192-1) vypráví o pe
kařském mistru, pracovitém, ale snivém a bezelstném, který přijde 
na mizinu a v bídě umírá. Marhoul je příznačný autorův hrdina, 
člověk originální, družný, plný radosti. Nehodí se ovšem do světa 
chladné vvpočítavosli a citové prázdnoty, který vše poměřuje jen 
ziskem. Pekař Ja n  Marhoul., jako další romány Pole orná a válečná 
(1925) a Poslední soud (1929). v něčem připomíná mýty, staré eposy 
nebo pohádky. Vutor pomíjí psychologii, postavy konstruuje jen 
z několika základních znaků, lato díla jsou monumentálním podo
benstvím lidského osudu. - Jinou polohu představuje humorná no
vela Rozmarné léto (1926). Obřadný, archaický jazyk, jímž postavy 
promlouvají často o nicotnostech, je tu nástrojem laskavé komiky. 
Novela vyznívá jako okouzlení láskou a krásami života - lato linie 
pokračuje v dalších Vančurových prózách, jako je Markéta Lazaro
vá (1931), konec starých času (1931) a další.
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Vančurova díla jsou zřela vzdálena iluzivnímu neosobnímu rea
lismu. Naopak v nicli vystupuje zaujatý autorský Idas. který děje 
přímo hodnotí, vystupuje s vlastními komentáři a odbočkami.

Ve 30. letech směřoval Vančura к větší míře konkrétnosti а к ja
zykovému oproštění (zčásti už Markéta Lazarová. 1931). к zachyce
ní života v jeho víceznačnosli. V závěrečném období tvorby ustupu
je autorský, „hlasitý“ vypravěč, do popředí se dostává dějinnost 
lidského života a vztah člověka a dějin (Hodina Ilo rvalova. 1938: 
nedokončené Obrazy z dějin národa českého. 1939-1940).
L IT  К К M l li \

lllahvnka 1978: Slrohsová iu Dějiny liter. 4 1995 (23 1-235. 237-238). Grvgar 
tamtéž (310-320): C i i lz  1981 (7-12.27-29): Hájková 1984 (71-110): Ilora Í98I 
(352-357): Kožmín 1968: Kundera M. I9()0: Kunstmann 1974 (29- 12): Mukařov- 
skV 2 1948 (403-121). též 1982 (771-786). MukařovsU 1966 (286-290). též 
1982 (763-770): Pohorskv 1971 (211-225): 1’olan 1966 (225-230): Sezinia 1928 
(318-333); Salda 3 1930/1991 (158-161). 5 1932/1992 (34-37), 13 1963 
(181-183): Václavek li. 1928 (128-112): Vodička T. 1917 (7-25): Uskočil 19.33 
(149-176).

4.7. Jaroslav Durych
Samostatnou kapitolu y meziválečné próze tvoří dílo Jaroslava 

Duryeha. vojenského lékaře a bojovného pamíletisty a publicisty. 
Durvch řídil katolicky orientované časopisy Rozinách (1923-1927) 
a y první fázi i Vkord (1928-1933). Jeho pojetí katolicismu je 
ovšem jiné než Demlovo a Ccpovo - Durvch je „mstný vyli roli tel 
kontrastů"1 (Salda), jeho Bůh není laskavý, ale vznešený, přísný až 
mrazivý. Jaroslav Durvch lni barokně založený duch: ve veřejném 
životě i v literatuře zásadně odmítal demokratický liberalismus 
(např. ironická chvála Karla (.'арка, Františka Langra a Jindřicha 
Vodáka у knize esejů Ejh le člověk, 1928). Programem mu byla kato
lická obroda národa. „Není jiné naděje, jiného cíle. jiného smyslu 
politického, kulturního, mocenského, národního a státního než 
obnova práv katolictví jakožto jediného náboženství, jediné moci 
a jediného základu," píše v Rozmachu 1925.

V souborech próz Tři dukáty (1919), Obrazy ( 1922) a Iř i traničky 
(1923) najdeme motivy pokory a chudoby i odpor vůči měšťáckému 
světu. loje sbližuje s ..poezií srdce“ a proletářským básnictvím. Pro 
Duryeha ovšem není chudoba výzvou к zápasu o sociální spravedl
nost. ale odleskem milosti boží, stopou a předznamenáním věčné 
blaženosti. Jeho díla často zobrazují drsnou podobu života, opovrže
ní. hrůzu, bolest a bídu (viz básnická sbírka Žebrácké písně. 1925).



Právě zde. v holosti. ve smrti a \ chudobě, so pro autora skrývá ta
jemná krása, pravý a vyšší smysl bytí. To platí i v rozsáhlé novelo 
Sedmikráska (192$), příběhu dvou milenou. Mladík sedmkrát potká
vá tutéž chudobnou dívku, vždv v jiné podobě a na jiném místě, ne
poznává ji a vžd\cky znovu se do ní závratně zamiluje. \ž posedmé 
prohlédne, na stopu jej přivede skromná kytička sedmikrásek.

Kolikrát potkal lásku, tolikrát potkal smrt v jejím ncjčistším zjevení. 
Pohled dívěí probouzí tolik tesknoty. Jest v něm všecka milostná krása 
smrti, a kdo ji poznává, poznává už jen žízeň po lásce věčné. Ta so mu 
tedv zázračně zjevovala у podobách napohled prostých a chudých jako 
kvítí ti silnice, ve skutečnosti však tajemných a podivně vznešených.

Některé situace Sedmikrásky upomínají pohádku, například hle
dání zakleté princezny, sedmero opakování. \ próze se prolínají 
dvě roviny: svět střízlivý, tělesný a pozemský (například obrazy vel
koměstské bídv) a nadzemská, metafyzická skutečnost, „láska věč
ná". Nepoznávaná dívka je krásná žena. zároveň však symbolická 
bytost, ukazující cestu к milosti a ráji (jako už byla Krista v románu 
V/ horách a jako jsou další panenské dívčí typy Duryehovýoh děl).

Jaroslav Dutých 
v kresbě
Svatopluka Klirti ( 1920)
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Odpovídá tomu i styl, věcně reálný až naturalistický na jedné stra
ně a Ivricko-symbolieký a v izionářský na straně druhé.

Od druhé půli let dvacátých se Duryeh soustavně věnoval histo
rickým námětům. \ době třicetileté válkv se odehrává „větší vald
štejnská trilogie“ , rozsáhlý román Rloudění (1929). l)o téhož ol>- 
dobí spadá i „menší valdštejnská trilogie“ , soubor tří povídek 
Rekviem  (1930. samostatně vyšiv již. dříve: Kurýr 1927, Budějovická 
louhu a la ld ice o  rok později). К pozdějším historickým románům 
patří Masopust (1938) a nejro/mčrnější. ětyřsvazkové dílo Služebni
ci neužiteční (I. svazek 1910. ukončeno až 1961. úplné vvdání v exi- 
lovém nakladatelství v Bímě. 1969. v Praze až 1996).

Durvchovv historické prózy čerpají z doliv raného haroka. Jsou to 
barvité obrazy „světa opuštěného Bohem a zrazeného lidmi“ , změ
tení osudu, viděné s dějinnou věrností. \ protikladu к Jiráskovi 
а к \\ introvi založil Jaroslav Duryeh odlišnou linii historického ro
mánu. Jeho styl je metaforický, využívá rytmizované prózy a slav
nostního vznosu, ale též ironie a suché věcnosti. Pracuje s názna
kem a zkratkou, nitro postav nebývá jednoznačně osvětleno. Odlišné 
od Jiráskova a Masarykova pojetí českých dějin je i myšlenkové vy
znění. Ilriizv třicetileté válkv vedou hlavního hrdinu Hloudční Če
cha Jiřího, nositele kacířského vzdoru a pýchy, к v v koupení v podo
bě lásky Spanělkv Vndčlkv. která ztělesňuje ráj srdce a milost.

Durychovo dílo podstatně ovlivnilo moderní českou historickou 
prózu - především básnickou naléhavostí svého vidění (Vančura. 
Mařánek. Schulz: ze současných autorů Körner).
I l I KK VTI H \

Bloudění časem i prostorem 1997: (lernv 1992c (615-617): Strolisová in Dě
jiny liier. I 1995 (231-232). Opelík tamtéž ( 117): Justl 1993; kantůrková 1995; 
Kinistmunn 1971 (167-171): 1’íšji 1969 (292-301. 346-350); Si-zima 1936 
(183-212); Slavík 1996 (189-191): Strolisová 1991: Šalda 2 1930/1991 
( 176-185): N v skočil 1933 ( 191-196).

1.8. .lati Cep
Na Dendovu a Vančurovu básnickou prózu volně navázal Jan 

Cep. Vstoupil do literaturv v druhé půli dvacátých let s několika 
dalšími katolicky orientovanými autor) (básník Jan Zahradníček, 
kritikové Bedřich Fučík a Miloš Dvořák).

Pocházel z chalupnické rodiny poblíž Litovle. Studoval na praž
ské Filozofické fakultě češtinu, angličtinu a francouzštinu - z těch
to jazyků také nejvíce překládal. Nedosludoval však. stal se na čas



spolupracovníkem Josefa Floriana ve Staré Říši a potom volným 
překladatelem a literátem.

První dva sva/.kv próz. Dvojí domov (1920) a I i p lie  ( 1928), autor 
ve výběru zahrnul do třetí povídkové knihy Zemčšluě ( 193I ). Násle
dovaly další souborv (Letnice. 1932: Děravý plášť. 1934), které y no
vých variacích opakovaly základní motivy i postupy podivuhodné 
celistvého (lepová díla.

\ Cepových povídkách - podobně jako u Vančury dvacátých let - 
bvvají vnější děje omezeny na nejmenší míru; autor zpodobuje svět 
skrze vnitřní vnímání a vnitřní čas svých postav. Před obšírným 
realistickým záznamem dává přednost zkratce, zaměřuje se к mez
ní in situacím (smrt. zvrat v životě). Na rozdíl od vaněurovské monu
mentálnosti a příkrých stylových protikladů je však Cep střídmější, 
jazykově prostší, využívá jemných náznaků - realita jako bv se pro
měňovala ve vzdušné, světelné obrysy věcí.

Cepovv prózy se odehrávají na venkově (jako ostatně většina próz 
Demlových a Vančurových). Nejčastěji má scenerie obrysy krajiny au
torova dětství kolem Litovle v I lornomoravském úvalu. Jsou to tra
diční jistoty, jež se staly orientačními body jeho díla: rodný kraj a do
mov. společenství předků, křesťanská víra jako záruka smyslu života.
V nich spatřoval Jan Cep lék vůči krizi moderního, nezakotveného 
a neklidného člověka, protiváhu vůči nadvládě peněz a hmotných 
statků. V tom se shodoval s proudem tzv. rogionalistů ve francouzské 
a švýcarské literatuře, např. Pourraient a Ramuzem (Pourratova kaš
para z lior přeložil spolu s bratrem Václavem Cepem); tito literáti pů
sobili o něco později i na slovenskou Křižovanou prózu, jak ji před
stavovali Margita Figuli. František Svantner a jiní.

Novela Jakub Kratochvíl (Letnice) jc příběhem venkovského 
chlapce, plachého a uzavřeného, který odchází z domova na studie. 
Ve městě se dostává do jiného světa, vzdaluje se tradicím, v nichž 
vyrůstal, těžce prožívá umírání otce, sebevraždu lehkomyslného 
přítele a smrt milované žen v. \ raci sc domů a jen tápavě hledá dal
ší životní cestu, obrat к vlastnímu nitru а к Bolni.

Potom odchází Jakub nahoru do světničky, ale nerozsvítí lampu. Je 
opřen o okno a hledí do polí, jejichž dech se táhne nocí plnou tichého 
dštění. \ nahoře ta tajemná vznešenost, která sráží člověka na kolena! 
Jakub je klidný, strašně klidný. Poslouchá a čeká. nechává věci při
cházel к sobě, vnikat do sebe* Přestal schon škubat, přestal se bou
řil - hledí к té nádherné propasti nad zemí a jímá ho závrať, jako by 
ho vtahoval neviditelný vír. \ najednou si uvědomuje, že po něčem

603
l ITERAT DRA 
V SAMOSTAlNť 
REPUBLICE



604
ČESKA 

UTERATURA 
OD POČÁTKU 

STOLETÍ 
DO ROKU 1945

touží, |)o něčem, co je mimu zemi. mimo živol. < lítí. že sc ho dotvká 
něco velkého a slavnostního.
[..]
Го. z čeho na li<li vane jenom hrůza, se mu zjevilo v milosrdné slad
kosti, s neurčitým vábením, v majestátu zarážejícím dech. Kde je led' 
špína, které se nevyhnul, kde jsou malé i velké zrady, které mu lepta
ly svědomí! lady jc průchod ze tmy do světla, tady jsou tajné dveře...

V této chvíli znovunalezení však vypukne světová válka, Jakub je 
povolán na frontu a umírá. Postava velmi podobná Jakubu Krato
chvílovi je Prokop Randa z jediného (lepová románu Hranice slinu 
(1935). Také on se po životním ztroskotání vrací z velkoměsta do 
venkovského domova a v rodové pospolitosti nakonec nalézá rovno
váhu a víru. (Zajímavé filmové zpracování režiséra M. Miillera bvlo 
uvedeno 1997.)

Vedle těchto intelektuálů, kteří mají některé autobiografické rysy, 
tvoří většinu (lepových poslav prostí vesničané, spojení denní prací se 
zemí a s přírodou. \ jejich životě, v němž převládá bolest, nepochope
ní a nenaplněná láska, dochází vždy к jakémusi okamžiku zkoušky, 
kdy se hmotný svět rozplývá, к prozření - tehdy jako v záblesku za
hlédnou „modré tajemství“ , „druhý domov” , odraz ráje a věčnosti. 
Stává se lak často v dětství a na prahu smrti, ale někdv i v dospělosti.

Později - a zejména po odchodu do exilu v roce 19 18 - Jan Cep 
přestával psát krásnou prózu (1953 vyšel v Mnichově útlý svazek 
trojice povídek Cikáni, jedna z nich vykresluje trpké zkušenosti 
exulantů). Něnoval se cscjislice a žurnalistice (rozhlasové projevy ve 
Svobod né Kvropě).
U T E R  \Tl l< \

Opelík in Dějiny liier. I 1995 (385-380): lučík li. 1992 (207-220). 1991 
(40-58): Králík 1995 ( I I  I- 118): Kunstinann 1971 (264—270): Seziina 19.46 
(89-10.4): Slavík 1990 (228-251): Salda 7 1934/1991 (128-150). 7 1935/1994 
(347-350): Trávníček I99(>: Zahradníček 1995.

5. DRAMA A DIVADLO 
5.1. Davové drama. Expresionismus na jevišti

S dobovou atmosférou válečných a poválečných otřesů a revoluč
ních bojů souvisí několik davových dramat, jež vznikla těsně po vál
ce. Středem pozornosti v nich jsou velké skupiny lidí, „zástupy". Je
dinci vystupují nikoliv za sebe, ale jako nositelé nadosobních, 
kolektivních idejí. Pokusy o kolektivní divadlo za účasti velkého



množství aktérů sc <lál\ především v sovětském Rusku, ale experi
mentoval s ním také Max Reinluirdt v Německu.

К těmto hrám patří Dvořákovi llusiíé  (1919) a Saldovi Zástupové 
(1921. premiéra až 1932). Blízko к nim měli Otroci (192.")) Otokara 
Fischera s námětem Spartakova povstání. Všechna zmíněná díla na
stolují konflikty humanismu a násilí, řádu a vzpoury, jedince a po
spolitosti. které hvlv tehdy velmi živé.

\ prvních poválečných letech se prosazoval v dramatu a na divadle 
expresionismus. Po průkopnických již předválečných režiích Zavřelo- 
vveli se o to přičinil Karel Hugo llilar. Řídil nejprve pražskou vino
hradskou činohru (1914-1920). poté činohru Národního divadla (od 
roku 1921 až do smrti 1935). Působil jako režisér, dramaturg a diva
delní publicista. Proti Kvapilovu lyrismu stavěl llilar nadsázku, ex
trémní polohy, živelnost. Jeho inscenace vynikaly dynamikou děje. 
uměním významové zkratky. snivoslí a "roteskností. К vrcholům pat
řilo uvedení Krkavců (na \ inohradech. 1920) od Jana Bartoše a Ze ži
vota hmyzu bratří Čapků (v Národním, scéna Josef Čapek, 1922).

Právě tato díla - a spolu s nimi lira s příznačným názvem Koko- 
lio-ilál,! i podtitulem „Výstřednost o třech dějstvích" (1922) od Lva 
Blatného - náležela к dobovým expresionistiekvm groteskám. Je
jich pohled jo citově vypjatý, výsměšný a záměrně provokativní. Po-
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stavv se objevují jako ve vypouklém zrcadle, jindv se podobají lout
kám. dokonee se proměňují ve zvířata.

I spěšná byla zejména satira Čapků Ze ž iv o tu  I i i i i y z u  (knižně již 
1921), která dosáhla téměř stovky repríz a hrála se i na mnoha za- 
hraniěníeh jevištích. Stavba hry připomínala tehdejší kabaretni re
vue. Je to sled volných obrazů, v nichž postupně vystupují motýli, 
brouci a mravenci. Průhledně znázorňují lidské nectnosti, tj. sobec
kou neodpovědnost, chamtivost, vraždění a konečně, v obraze mra
venců. diktátorský totalitarismes. Tyto scény jen rámcově spojuje 
postava člověka, který je pozoruje. Tuláka. Proti hmvzímu kořisl- 
nictví ztělesňuje Tulák lidskost a přirozený život.

Satirickou provokativností se ke groteskám zařadila komedie Matěj 
Poctivý ( 1922, přepr. 1923 s titulem Matějovo vidění). kterou napsal 
\rnošt Dvořák spolu s Ladislavem Klímou. Její hrdina, naivní Matěj, 
se náhodou zmocní státního pokladu. Tato zápletka se stává příleži
tostí к výsměchu současnému veřejnému životu, soudnictví, tisku, po
litickým stranám i „lidu“ . Matěj nakonec odmítne pokušení mít moc 
a rozhodne se všemu se smát: ,.l dělej dlouhý nos na celý svět |...|, 
vždyť ten svět beztoho nestojí za víc |...|. Ze všeho dělej si blázny, vše
mu se usmívej |...J, pak nemusíš ani prstem hnout, nepotřebuješ žád
ných armád, žádných státních pokladů - a celý svět je tvůj!“
1.1 T К R \ T l К \

Obsl in Dějinv divadla I 1983 (22-17. 7(1-73): I.uniová in Dřjinv liter. 4
1995 (240-247). Si rohová lamléž (Г>93-Г>94): Fučík .1. 1«»Г>1 (212-2 Í5): CiUz 
1922 (7Г>-79. 200-210): Janoušek in 1‘oel. meziválec. liier. I‘>87 ( 105-120). lež 
Janoušek 1080 (90-100): kudělka 1983 (29-30): Ronigsniiirk in Lexikon 
2/1 199.1 (17,4-170): l*íša 1907(91-90): Hnile 1929 (30-53. 94-96).

5.2. Nová věcnost. Problémové dramo. 
Langer a Čapkové

\ letech dvacátých dosáhla činnost Karla Huga Hilara vrcholu. 
Po období expresionismu se u něho i u dalších režisérů začal prosa
zovat \ polovině 20. let reálnější, civilní jevištní stvi.

Jevištní civilismus byl obdobou „nové věcnosti směru, který 
zejména v německém výtvarném umění a literatuře vystřídal pate
tický expresionismus. Autoři nové věcnosti klátili důraz na fakta. 
Podávali střízlivý, deziluzivní, někdy ironický obraz denního života. 
Patřili к nim Ui’red Dublin, Erich Kästner, Vrnold Zweig.

Jedním z. jeho prvních projevů byla llilarova inscenace lla m lc ta  
v Národním divadle (1926). Lduard Kohout v hlavní roli nehrál za-



trpklého mstitele (jako dříve Vojan), ale nezkušeného a citlivého 
chlapce, „mládencčka ve smutečním šatě jako každý jiný“ (Jindřich 
Vodák). V tomto civilním duchu také pracovali scéničtí výtvarníci, 
zvláště \ lastislav Hofman a Josef Čapek.

\ této dohě se objevilo několik her, které lze nazvat problémová 
dramata. Jejich autory byli František Langera bratři Čapkové. Všich
ni tri před první světovou válkou společně prošli údobím novoklasiei- 
smu a předválečné avantgardy. Po válce došlo \ jejich prozaické i dra
matické tvorbě к oproštění. Kladné hodnoty hledali v „obyčejném“ , 
dělném životě a v neokázalém heroismu. Názorově se přikláněli к ma
sarykovské demokracii а к myšlenkám filozofického pragmatismu.

František Langer začínal jako dramatik již před válkou (novokla- 
sieistní hra Svatý lác lu r. 1912). Rozhodující se však pro něho staly 
až zážitky z válečné fronty, zajetí a ruských legií. Po návratu z legií 
už zůstal v armádě a sloužil v ní jako lékař.

Jeho díla se často zabývají tématy vraždy, viny a spravedlnosti, la
ková je Periferii' (1925). originálně pojatá hra o zločinu a troštu na 
pražském předměstí. Její hrdina, víceméně dobrácký zloděj Franci, 
nechtěně zabije člověka, vyline se usvědčení a troštu, /počátku je 
spokojen, ale pak jej cosi tíží, vrací se na místo činu. chce se jím 
alespoň pochlubit kamarádům. Posléze jej svědomí zažene к tomu. 
abv se sám udal. ale policie, která má už případ vyřešen, mu nevěří. 
Nakonec mu podivínský bývalý soudce poradí, aby se zbavil nesnesi
telných výčitek tím. že spáchá další vraždu a za ni bude potrestán.

Důstojnici čs, armády 
a spisovateli1 
J. S. \liuhiir a T, Laiifier 
v karikatuře 
I. Iloffmeistra ( 1027)
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lira dosáhla ve 20. letech evropského věhlasu, dvakrát ji napří
klad inscenoval prosluly režisér Reinhardt. I stavhon se Periferie liší 
od tradičního dramatu: je rozdělena na patnáct scén, které se ode
hrávají v různém prostředí. Cely děj komentuje Muž před opono«. 
Tím vlastně Periferie předznamenává Brechlovo „epieké divadlo".

Langer v Periferii i v pozdějších hrách Indělé mezi mimi (1931) 
a Dvaasedmdesátka (I937) rozvíjí kriminální zápletku к tomu. aby 
ukázal víceznaěnost lidských skutku, problematičnost hledání prav
dy. Většinu jeho her uvádělo \ inohradské divadlo. \ něm autor pů
sobil ve 30. letecli i jako dramaturg. Divadelní cit pro mluvenou 
řeč i pro potřeby jeviště prokázal také v úspěšných veselohrách (lel- 
bloiid uchem je lilv. 1923: Obráceni 1'erdyše Pištory. 1929).

Problémová dramata Čapků - Karlovy hry l i  I R  (1920. premiéra 
1921). I ěc Makropulos (1922). Josefova Země mnoha jmen (1923) 
a společná hra Id  am Stvořitel (1927) - vycházejí z převratné myš
lenky. objevu či představy, které by mohlv změnit tvář světa. Jsou 
to vlastně utopie, budované podobně jako Továrna na Ibsolutno 
a Krakatit (viz s. 589). \a jejich ději autoři dokládají svou nedůvě
ru к radikálním zásahům do řádu přírodv a života.

Nejúspěšnější byla hra R I R  s podtitulem „Rosum's ln  i versai 
Robots", uváděná na jevištích po celém světě a přeložená do víc 
než třiceti jazyků (slovo ..robot” , jež Karlu Čapkovi dodal bratr Jo-

Rukopis závěru R l R 
txl K. Čapka

Lw>, jř.Vil 1 Jw*   ̂ C«!Aj

-»I s  Л ч n  t V
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cU'C jÏ.' a . |  ̂'V- *
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sel, sc stalo součástí mezinárodního slovníku). Jc založena na obje
vu. který umožňuje vyrábět živé bvlosti s lidskými dovednostmi 
a schopnostmi.

Člověk, to je něco, co dejme tomu cítí radost, hraje na housle, chce 
jít na procházku a vůbec potřebuje dělat spoustu věcí. které - které 
jsou vlastně zbytečné. |...| Roboti nejsou lidé. Jsou mechanicky do
konalejší než my, mají úžasnou rozumovou inteligenci, ale nemají 
duši. |...| Jeden Robot nahradí dva a půl dělníka. |...| Příroda nemě
la ponětí o moderním tempu práce. Celé dětství je technicky vzato 
holý nesmysl.

Roboti se nakonec vzbouří proti svým pánům, vyvraždí lidstvo 
a ovládnou svět. lira vyznívá jako varování před jednosměrným 
„technickým rozumem", který pomíjí hodnoty lidského srdce a lid
ské duše. Vzpoura Robotů připomíná i slepé revoluční násilí. Do 
vyvrcholení zkázv však autor přece jen vnesl světlo naděje. Nadějí 
se stávají cil lásky a ochota obětoval se pro druhého, které sc neoče
kávaně probouzejí i mezi Roboty. Toto smírné zakončení je pří
značné pro Čapkovy utopie ve dvacátých letech. \ jeho posledních 
hrách z druhé půle třicátých let je však už nenajdeme.
L I T E R Á T I  R \

Bu/.ková 1932 (17-67. 196-228): (.orní 1992c (575—580); České umění dra
matické 1911; Obst in Dějinv divadla I 1983 (71-75. 107); Luntová in Dějinv li
ter. I 1995 (245-246. 251-252). Strohsová tamtéž (593-591): 1'uěik J. 1951
(461-170): Götz 1922 (79-83): ........šok 1989 (71-89): kmlělka in kniha
o Čapkovi 1988 (192-198); kmlělka 1983 (12-13. 39-47): Merhaut a kudělka 
in Lexikon 2/II 1993 (1137-1142): Kutte in Nové ěeské divadlo 1927 (5-20), 
Kodíěek tamtéž (21-31): Pisa 1967 (106-107. 110-113. 127-129. 133-141. 
149-158); Ruite 1929(194-200).

5 . ‘i .  4  rantgard ní divadlo
I když poezie stála v čele úsilí poválečné avantgardy, prosazovalo 

se avantgardní úsilí i v oblasti divadla.
Avantgardní scény se staly protějškem velkých, „kamenných“ di

vadel. Navazoval) hlavně na podněty sovětských režisérů Mcxandra 
lairova a Vsevoloda Mejercholda. Ti se vědomě postavili do proti
kladu к psychologickému iluzivnímu realismu K. S. Slanislavskélm 
a MCHATu. Divák se podle nich tiž neměl veiťovat do představení 
•-Jako do života". Často se na jevišti předváděly poetické fantazie 
nebo klaunské výstupy. Tairov přitom dával přednost estetické, éis-
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tě umělecky působící funkci divadla. Mejerehold naopak zdůrazňo
val jeho politické působení v revolučním duchu. Zdrojem inspirace 
pro avantgardní divadlo byly lidové velkoměstské zábavy, cirkus, 
a především filmy (Ghaplinovy a Moulovy grotesky). Působily i na 
některé další tvůrce (např. I lilara, Čapky, Langra) a oživily divadel
ní projev fantastikou a komediálností.

Pokračovala také činnost kabaretů, z nichž po válce vedle Čer
vené sedmy (viz s. 486) umělecky vynikla Revoluční scéna 
(1920-1922, L. Longen). Longen uvedl první dramatizaci Maš
kova Švejka. V kabaretech působili suverénní komik a improvizátor 
Vlasta Burian (1925 založil vlastní Burianovo divadlo), Ferenc Fu
turista (měl blízko к expresionismu) a jiné herecké osobnosti.

Hlavními autory avantgardních dramat byli Vítězslav Nezval 
a Vladislav Vančura. Nezval napsal Depeši na kolečkách (poprvé 
v devětsilovském sborníku Život II. 1922), poetistickou oslavu revo
luce jako slavnosti. Uveřejnil i několik dalších divadelních a lilmo- 
výeh hříček. Vančurovy scénické básně l čitel a žák (1927) a Xentoc- 
ná d írka (1928) mají pevnější dramatickou osnovu. Ani tyto liry 
ovšem nevyrůstají z pojetí dramatu jako neúprosného střetání proti- 
kladných sil. Jsou založeny na vančurovské metaforičnosti jazyka 
a uplatnění moderních divadelních prostředků.

S devětsilovskou avantgardou sympatizoval Jan Bartoš, který pat
řil ve dvacátých letech к výrazným představitelům moderního dra
matu. \ jeho hrách se předmětná skutečnost prolínala se snovou 
fantasmagorií. Po příkladu italského dramatika Luigiho Pirandella 
vytvářel Bartoš „divadlo na divadle“ ( I zbouření na jevišti, 1925, 
prem. 1926). \ něm se narušovaly tradiční meze jevištní fikce a rea
lity, stavěly se záměrné přehrady mezi diváka a scénu, a stírala se 
tak dramatická iluze.

К avantgardnímu divadlu se přiblížil rovněž Jiří Mahen, který 
po válce působil i jako režisér a dramaturg v Brně. I činil tak sou
borem šesti „filmových libret“  llusa na provázku (1925). Některé 
z těchto hříček, např. Klaun Čokoláda, byly často uváděny na jeviš
ti. (Názvem Vlahenovy knihv se na konci šedesátých let inspirovali 
zakladatelé brněnského divadla llusa na provázku.)

Avantgardní divadelníci se v roce 1925 sdružili do divadelní sek
ce Devětsilu. Na jaře 1926 založili její členové poloprofesionální 
Osvobozené divadlo. Mezi režiséry se v něm uplatňovaly dvě osob
nosti, Jindřich llonzl a Jiří Frejka. Ilonzl spojoval úsilí o vytvoření 
nového divadelního slohu se sociálně revoluční orientací. Moderní 
divadlo mělo být odlišné od měšťanského realismu i expresionismu



(soubor programových úvah Roztočené jeviště, 1925). V režiích vy
užíval metaloričnosti básnického slova, ale i světla, rekvizit a pohy
bu na jevišti. V Osvobozeném divadle uvedl například obě Vančuro- 
vy scénické básně, Učitele a žáka a Л е т ornou tlívku. Jako režisér 
také inscenoval většinu her Voskovce a Wericha.

Na rozdíl od llonzlova ukázněného směřování к řádu měl mladší 
Frejka blíž к dadaismii a grotesknosti. Odmítal přímou politickou 
tendeněnost divadla. Po vzoru Alexandra Tairova mířil к pohybové 
fantazii a lyrické zkratce.
L IT  К R \ T l RA
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5.4. Voskovec a Werich
Na jaře 1927 vystoupili na jevišti Osvobozeného divadla nejprve 

jako hosté Jiří Voskovec a Jan Werich se svou hrou lest Pocket Re
me. Hra dosáhla nečekaného úspěchu a zásluhou nové dvojice se 
Osvobozené divadlo změnilo z experimentální scény v profesionální 
soubor. Brzy následovaly další revue a komedie autorského i herec
kého tandemu V+W. Od sezóny 1929/30 tvořily už jediný repertoár 
Osvobozeného divadla.

liry Voskovce a Wericha se vysmívají pózám a konvencím všeho 
druhu. Využívají dadaistických nadsázek i parodie. Jejich humor je 
spíše intelektuální, ale přitom obecně srozumitelný. Často je zalo
žen na hře se slovy (slavná záměna „vši vodní“ - „vši od ní“ ), s into
nací či slovotvorbou - třeha při míšení češtiny a cizích jazyků, slan
gu, zesměšnění frází či pseudovědeeké hantýrky.

G-\J.\ PKTKH: |...J A teď se podívejte, jak se to lano za chvíli začne na
pínat a jak to cukne, až se napne.
Vil,KM TKLI.: Tak to cukne, až se napne?
Cm ,A PlTKR: Ne, lak se napne, až to cukne.
V ilém  T kli.: Aha. a proč cukne?
Ga m  P ktkH: Protože se napne.
Vilém  T ki.L: A lano-li nenapne-li se?
G ai.X PKTKH: Lano-li nenapne-li se! To je argument! A pročpak by se
nenapnelilo?

611
UTERAIURA 
V SAMOSTATNÍ 
REPUBLICE



612
ČESKA 

LITf RATURA 
OD POČÁTKU 

STOLETÍ 
DO ROKU 1945

VlI .KM TKI.I,: N o  dobře, ale má-Ii se napnclit, tak musí někdo cuknulout.
(»Л1.Л РГГКИ: No právě, ale nejdříve musí přijít napnclismus. abv
mohla nastat cukatura.
VlI.KM Tki.1, (řve): Ale cukmilatiira bez napnelismu je kravininum!

(Sever proti jilm . 1030: též ve filmu litý rup. 1934)

Představení v mnohém vycházela z avantgardního ducha, jeho 
optimistického naladění, byla však živější než většina avantgard
ních her. Oba autoři a hlavní interpreti navazovali na tradici im
provizovaného herectví (italská eommedia dellarte, klauni, filmové 
grotesky). Nezřídka rušili divadelní iluzi a „vystupovali z rolí“ . 
Zvlášť oblíbené byly tzv. forbíny (předscény), spontánní výstupy 
před oponou. Navazovali v nich bezprostřední kontakt s publikem 
a pronášeli aktuální narážky. Důležitou součást her tvořila jazzově 
instruincntovaná hudba s písničkami. Od konce dvacátých let Vos
kovec a Werich trvale spolupracovali s Jaroslavem Ježkem. Vznikly 
lak dodnes zpívané písničky - Tmavomodrý svět, Život je jen náho
da, Babička Merv. Svět patří nám, David a Goliáš a mnohé jiné -, 
které založily tradici moderní české písňové tvorby.

\ prvním období činnosti Voskovce a Wericha převažovaly revue 
s volnou dějovou osnovou (Vest Pocket Revue, 1927; Smoking 
Revue. 1928) a parodie. Programem autorů v té době byla tzv. bez
předmětná komika. Roman Jakobson o nich napsal: „...ruší auto
matisions zvyku a učí nás nově hmatati, chápali a hodnotiti věc 
a znak. a v tom jc vysoké kulturní poslání ,srandy neboli bezpřed
mětné komiky*.“
L I T E R Á T I  RA
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6. K A P IT O L A : 

Čas krize

I. К H IZ  E
Y letech třicátých sc proměňovalo duchovní klima v Českosloven

sku i v celé Evropě. Velká hospodářská krize obnažila nedostatky 
dosavadní liberální demokracie. Vedla k bídě, sociálním bouřím 
a také k volání po „vládě silné ruky“ . Krize výroby přerůstala v kri
zi dosavadních duchovních hodnot. V mnoha evropských zemích 
vznikaly autoritativní a fašistické režimy. \ polovině 30. let zůstala 
Československá republika jediným demokratickým státem ve střed
ní a východní Kvropě.

V Československu začala hospodářská krize později než ve světě, 
trvala ovšem déle a přešla ve vleklou represi. Na jejím vrcholu v roce 
1933 se ocitlo na milion lidí bez práce. A ještě 1936 zůstávalo v CSK 
více než 800 000 nezaměstnaných, většina z nich českých Němců 
(silně postižen bvl sklářský průmysl severních a západních Cech).

lato skutečnost sc odrazila v růstu sociálních bouří a stávek a ta
ké v rostoucím odporu německých obyvatel k československému 
státu. Podle F. Seibta bylo ze strany vlády „nerealistické právě v lé
to německé oblasti velké nouze a bídy očekávat něco jako ochotu 
obětovat se pro abstraktní demokratický ideál, jenž se při svém zatí
žení problémem menšin nedal opsat jinak než jako neustále zkla
mávaná naděje v budoucnost.“ Německé demokratické strany se si
ce podílely na vládní koalici, ale poté, co v sousedním Německu 
nastoupil k moci Hitler, získával v Sudetech stále více sympatií na
cismus. V československých parlamentních volbách 1935 němečtí 
demokraté zcela propadli, krajně nacionalistická llenleiuova Sude- 
toněmecká strana obdržela největší počet hlasů v celé republice. 
(Jen systém přidělování mandátů způsobil, že agrárníci získali
o jed no křeslo víc, a mohli tak se sociálními demokraty a dalšími 
stranami sestavit vládu.) Počátkem 1938 Hitler proklamoval „osvo
bození“ sudetských Němců a v téže době llenlein v tajném dopise, 
adresovaném Hitlerovi, prohlašuje sehe i svou stranu za nástroj na
cistické politiky.
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Vedle tohoto vážného ohrožení byla československá demokracie 
vystavena dalším útokům - zleva, ze strany radikalizujících se ko
munistů, i ze strany krajní pravice, jež vyvolávala proti německé 
štvanice, kampaně proti K. Čapkovi, Voskovci a Werichovi a dalším.

1 ž začínáme všichni cítit, že je něco divného a neřešitelného v roz
porech světových názorů, generací, politických zásad, a co ještě nás 
rozdělu je. I vnitř téhož národa jako bychom mluvili různými jazyky 
a už si nemohli rozumět. Mezi národy jako by pro nás neplatila spo
lečná logika, stejné pojmy, a aspoň jedna jediná společná norma 
etická.

(Karel Čapek, Zimu 34. Přítomnost 1934)

Roku 1933 československá vláda přijala zákony o mimořádných 
opatřeních, umožňujících přísnější postih protistátní činnosti. 
Upevňovala se zahraničně politická orientace na Francii, na obra
nu proti Hitlerovu Německu se navíc hledala protiváha v Sovět
ském svazu, s nímž byla 1935 uzavřena obranná smlouva. V témže 
roce se pětaosmdesátiletý T. G. Masaryk vzdal funkce prezidenta. 
Novým prezidentem byl zvolen, přes odpor krajní pravice a českých 
i německých fašistů, Masarykův nejbližší spolupracovník Fdvard 
Beneš. Beneš byl přesvědčený demokrat a vynikající diplomat, schá
zely mu však důslednost a odvaha vyrůstající z Masarykova mravní
ho přesvědčení.

Za této situace se také čeští spisovatelé obracejí častěji к věcem 
veřejným a hledají směr duchovního života. Karel Čapek píše pro 
Přítomnost celou sérii článků, v nichž analyzuje selhání intelektuá
lů. které podle něho umožnilo tak závratný vzestup hitlerovského 
nacismu. Domnívá se, že proti principu „vedení“ , podřízení kultu
ry a celého života autoritě, je třeba postavit princip „vědění“ . Po
vinností intelektuálů je „nezradit svou duchovní disciplínu; za žád
ných okolností, pod žádným nátlakem nezapřít v sobě ducha 
neomezeného a vidomého. V lom, a v tom jediném je zvláštní svo
boda a urozenost ducha; nenechme si ji vzít, neboť stojí za nejtěžší 
oběti.“  (Přítomnost 1931)

F. X. Salda ve dvacátých letech sympatizoval s komunismem 
a několikrát polemizoval s Čapkem i Masarykem. Nyní se od komu
nismu, jehož ideologie se vybraňuje ve stalinismus, vzdaluje. Klade 
důraz na svobodnou tvořivou osobnost, odmítá slepou „víru uhlíř
skou“ a v polemice s komunisty mimo jiné píše:



Gorkij usměrňuji* dnes literární práci ruskou к stalinismu, jako ji 
usměrňují jiní literáti v Německu к liillerisniu. Jenže: nelíbí-li se mi 
„glajehšaltování" literatury v \ěme<'ku. proč by se mi mělo líbit 
v Hušku? I...I Já jsem ctitel a vyznavač svobody. Gorkij, budiž jinak ti
síckrát větší než já. ztělesňuje ducha nesvobody. Mně by záleželo na 
tom. aby nové kolektivum, když se už od základu staví, bylo stavěno 
svobodnýma rukama, svobodnými duchv, jinak není mně to dílo lid
ské. nýbrž jen nakupená hmota a pomník nesvobody: jemu jde o to. 
aby ta stavba stála co nejdřív, budiž stavěna z čehokoli a kýmkoli.

(Salilúv zápisník. 19.45)

Šaldovo stanovisko se tak do jisté míry sbližuje se stanoviskem 
Capkovvm. Salda ovšem stále kritizuje československou demokracii 
za rovnostářství. pragmatický materialismus, postrádá zřetel к vyš
ším duchovním hodnotám. V tom sc v mnohém shoduje s některý
mi katolickými spisovateli. Například pro Zdeňka Kalistu katolická 
víra znamenala vzpouru proti „šablonovité povrchnosti, která pod 
hesly demokracie, pokroku a humanity a jinými podobnými mlho
vinami zachvátila celý český život". Katolicismus získával během 
třicátých let v české kultuře na vlivu. Přešli к němu někteří literáti, 
původně zaměření revolučně (Z. Kalista, K. Schulz), jiní komunis
ticky orientovaní autoři к němu projevovali sympatie (F. Halas. 
V. Vančura). Byl v tom patrný obrat к tradici, který zasáhl nejen li
terární dění. ale různé umělecké a duchovní obory (renesance ba
rokní kultury). \ katolicismu a v tradici nacházeli umělci protivá
hu vůči krizi a rozkladu, hledali v nich řád a pozitivní hodnoty.

Musíš dojít svého věčného Ano. Básník je nástroj ustavičné palin- 
geneze |tj. znovuzrození| světa. Na čem a z čeho chceš stavěti, do
kud nemáš jistoty? Dokud jsi neopustil své nikoliv, dotud můžeš mít 
myšlenku, můžeš mít nápad přioděný \ kterýsi z ušitých poetických 
šatů. ale básnicky jsi nenarozen, pro skutečnost neznamenáš nic.

(Albert Vyskočil, Itňsnílsora cesiu. 1928)

Mezi spisovateli-katolíky byly ovšem různé názorové skupiny. Vedle 
postojů tolerantějších a vnímavějších vůči jinak orientovaným literá- 
tuni - např. li Alberta Vyskočila, Bedřicha Fučíka, Jana Сера - se obje
voval také nesmiřitelný, tzv. integrální katolicismus, jejž reprezentoval 
zejména J. Durvch a kruh kolem časopisů Rád a Obnova (viz s. 665, 
671). Durvch po vydání Hlouděiu a Rekviem rezignoval na umělecky 
hodnotnou prózu a zaměřil se к propagaci katolických idejí.
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Spory mezi levicovými a liberálními autory na jedné straně a ka
tolíky na straně druhé se vyhrotily v době občanské války ve Špa
nělsku od roku 1936.
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Jest Karel Čapek horlivým přívržencem legální vlády španělské a ne
může v počínání generálů spatřovat! nic jiného než zločin.
Není legální jako legální. Nemůže přece bý(i legálnější známkou Ks 
gálnosti nějaké vlády než vyhlazovací boj proti katolíkům.
I-]
Nám je však příjem no, že se ve Španělsku ukázalo to, co se ukázalo. 
Ze totiž i katolíci jsou z masa a kostí [...|. Ze se chopili meče a že 
tento meč jim velmi dobře sluší.

(Jaroslav Duryeh. \kord 1937)

Chápu, že katolický spisovatel může nenávidět cizí vládu, která se 
dopustila nelidských činů vůči církvi a náboženskému citu. Tíže už 
chápu, jak může český člověk chovat tolik sympatií к armádě gene
rála Franca s jejími masakry - a s jejími spojenci. Ale hájí-li veřejně 
generály této sorty muž, který se přitom představuje jako vojenský 
lékař, pak je každý civilista a občan oprávněn, aby si takového vojen
ského lékaře pozastavil a zeptal se ho. jak to vlastně míní. Rádi 
bychom nechali slovo katolíkovi i spisovateli, neboť svoboda slova 
a svědomí náleží příliš hluboko do naší civilistieké a nevojenské mo
rálky. Ale svou šavli a své hvězdičky jste, doktore Durychu, měl ne
chat doma |...|.

(Karel Čapek. Přítomnost 1937)
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2. P R O M Ě N Y  L Y R I K Y  
2.1. Přelom 20. a 30. lei. Bohuslav Heynek

Změna dobové atmosféry se projevila nejprve v básnické tvorbě. 
Již koncem 20. let dochází к posunům v avantgardním proudu lyri
ky, kde sc ve větší míře objevují motivy smutku, nejistoty, ohroženi 
(Nezvalovy Hasne naci. 1930; Bieblův Nový Ikaros, 1929). Zároveň 
vystupují nové básnické osobnosti - Halas, Závada, Ilolan které 
sice vyšly z poetismu, ale namísto radostného opojení u nich převlá
dá tragický životní pocit, úzkost, samota, smrt. К nim se blíží první



sbírky Jana Zahradníčka, jehož dílo pak zakotvuje vc spirituálních 
jistotách. Zc starších autorů se jejich vidění přibližují - každý jinak
- Richard Weiner a Bohuslav Reynck. Verše všech těchto básníku 
nejsou založeny na poetistiekém proudil volných asociací, spíše na 
osamostatněných obrazných pojmenováních. Spontánní hravost mi
zí, více se uplatňuje intelekt a niternost. objevují se otázky a zá
mlky, výraz místy nabývá až křečovitosti. Oživuje se odkaz baroka 
(vypjaté protiklady hrůzy, děsu a odpudivosti na jedné straně, krásy 
a čistoty na druhé, používání oxynmr), znovu se aktualizuje také 
dekadence a symbolismus, Baudelaire a reflexivní poezie Březino
va. Dosavadní orientaci na avantgardní básníky, zejména francouz
ské, nyní střídá zájem o německého expresionistu Trakla (Heynko
vy překlady), postupně sílí působení Rilkovy poezie (iniciativní 
blisnerův překlad К  leg ií z Duina vychází 1930 a zahajuje sérii dal
ších překladů z Bilka, mj. Bablerových, Zahradníčkových, Benco
vých, I Manových).

Inspirátorcin Kalasovým, Závadovým i Zahradníčkovým byl Bo
huslav Reynck. Zil na rodném statku v Petrkově na Vysočině, jako 
překladatel a grafik se podílel na edicích Josefa I loriana. Na hala- 
sovskou linii poezie působil jak svými překlady Traklových vizí 
ohrožení a smrti (Šebestián r snu, 1924), lak vlastními knihami bás
ní v próze ( I l u d  na sněhu, 1924) a veršů ( l i t y  a zuby. 1925).

Reynkova tvorba je vlastně ve všem protichůdná avantgardě: pod
nícená venkovskou přírodou, viděnou prostě a chudě, směřující ke 
křesťanské víře, nasycená obrazy z Bible i motivy úzkosti. Je více ni
terná než poelistieky rozpínavá, stylově prostá a zároveň „neohraba
ná", s archaismy a s „nepřirozeným“ slovosledem. Skutečnost kolem 
sebe vidí autor - ještě otřesen hrůzou války - jako působiště ďábel
ských sil (častý obraz hada, potopy apod.). Pozoruhodná je symbolic
ká barevnost jeho vidění - odkazuje к Reynkovi-výtvarníku.

Dílo Bohuslava Reynka pokračovalo až do konce 00. let a ovliv
nilo i básnictví po druhé světové válce, například Ivana Diviše.
I . ITK RA TURA

Brabec 1963 (361-364); červenka 1991 a (68-88): IVšal in Dějinv I 1995 
(189-190), Hrabce tamtéž (361-362): l učík H. 1991 (79-80): Clivalík 1962 
(109-117); Med 1995 (101-124): Novák 1936-1939/1995 (1390-1391); Rubí
nová in Proměny subjektu I 1993 (103-130); Rotrekl 1993 (123-128): Červen
ka in Slo\. básn. knih 1990(57-59), Med tamtéž (248-250).
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2.2. Poezií* samoty a smrti. František lla las
..Po Vilému Závadoví a Františku Ilalasovi sc objevuje \ lyrickém 
debutantovi Janu Zahradníčkovi třetí trubadúr Smrti mezi našimi 
mladými básníky průpravy poetistické |...| zdá sc?. že nadšený pová
lečný optimismus vitalistickv. kterv po deset let vtiskoval české lyri
ce od Neumanna po Nezvala ráz, jest v nej mladším pokolení úplně 
zlikvidován.“

(\me Novák. 19.40)

Halas byl rodem Brňák, ale značnou část dětství strávil u Kunštá- 
tu na Vysočině (kraj, jejž líčí v básnické próze Já  sr tam rrátím ). Po
cházel z chudé rodiny, jeho otec bvl dělnický houřlivák. socialista 
a pak komunista, často vězněný. \ osmi letech mu zemřela maminka 
a ještě předtím několik sourozenců, smrt tu ..byla skoro členem rodi
ny“ , jak napsal Umhin. Vyučil se knihkupcem a tak se dostal ke kni
hám. „Bylo hodně hladu a bídy. ale knihy, které jsem miloval a hltal, 
to pomáhaly snášet lehčeji. Zuřivost četby byla tak nesmírná, že kdvž 
nebylo čím svítit, čítával jsem i pod lucernami na ulicích.“

František Ihilus 
il svého portrétu, 

hitstv Karlu Lidického



František Halas byl členem brněnské pobočky Devětsilu, psal 
nejprve proletářské a pak poetistické verše. Svou prvotinu Sépie 
(1927) však vydal později než Nezval, Seifert a Biebl a byla nasmě
rována jinak. „Sny narazily o hlavu / už nevzlelí“ , čteme v titulní 
básni. Opojení z života střídá nedůvěra, smutek, někdy zoufalství. 
Poezie už není jen zdrojem obohacování, ale také mámením a iluzí. 
Proti výmluvnosti poetismu stojí úspornost výrazu (častěji se např. 
objevují substantiva), plynulost verše se narušuje přerývaností, 
uplatňuje se nezvyklý pořádek slov, anakolut, ij. vyšinuti z vazby, 
knižní výrazy, někdy dokonce novotvary.

Nevyznal jsem se nikdy příliš v leorii básnického řemesla, třebaže 
nesčetněkráte mi kamarádi (vid. Horo. Zahradníčku, Seiferte i jiní!) 
vtloukali do hlavy, eo je předrážka a jiné záhady poetiky. Proto ty 
verše tak kodrcají a skřípají, ale eo jiným trhalo uši, mým se zdálo 
dokonalou libozvučností!

Svět je v llalaeově poezii zobrazován jako cosi nesamozřejmého, 
spíš cizího a záludného. Je (o „průvan tmy mezi narozením a smr
tí“ , jak zní verš ze sbírky Kohout p laší smrt (1930). V této druhé 
sbírce už se zcela vyhraňuje autorovo vidění. Styl je založen na 
intenzitě básnického obrazu, zdůrazňuje jednotlivá slova (ne aso
ciativní řetězce). V metaforických obrazech se spojují smyslově na
léhavé představy s abstrakcemi: „V metelici slov jen plaše pobíhám 
/ blábole nesmysly tu poezii nejsladší / к dychtivosti mlčení pak do
zrávám.” Opakují se motivy podzimu, zanikání, tmy a především 
smrti v různých variacích - život je nahlížen „ze dna“ , to je z hle
diska smrti. Tím lu lématem ukazuje Halas к pozdějšímu vidění Or- 
tenovv generace.

Salda cha rakterizoval rozdíl mezi Nezvalem a Halasem takto: 
.Je-li Nezval nejlepší tam. kde se rozlévá do šíře, kile navazuje kruh 
na kruh, zapínaje je jen zcela do sebe, opisuje kruh starý kruhem 
novým, šířejším a šířejším, Halas je nejlepší tam, kde se hutní ve 
vír, kde propadá do prázdna a v bod katastrofálného zoufalství. Je- 
-li Nezval v tomto smyslu odstředivý, je Halas dostředivý.“ - Proti- 
váhu děsu ze smrti tvoří u Halase dělství, stav nevinnosti a ztracený 
ráj. Vvhrocenost protikladů se promítá i do častých oxymor, tedy 
spojení odporujících si výrazů: „s horoucí falší miluji tento svět“ , 
„přes štěstí vidění / lak slepý“ , „krásné neštěstí“ .

Na počálku 30. let se vvostřené protiklady v llalasově díle tlumí, 
verš je poněkud melodičtější, objevují sc milostné básně. Motivy zá
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niku opět plně vládnou v samostatně vydané básni Staré ženy
(1935). Jc vystavěna po vzoru mariánské litanie barokní doby. Líčí 
se tu v pěti částech jednotlivé části těla - oči, ruce, vlasy, klín. tvář 
-as  nimi spojený úděl žen stojících na prahu smrti. - Jako žertov
ný protějšek к této proslulé tragické skladbě později vznikla erotic
ká báseň Mladé ženy (bibliofilsky 1945).

Na půdorysu litanie byla založena i báseň Nikde (sbírka Doko
řán, 1936) a některé verše z okupační sbírky Naše pani ISožena 
Němcová (1940). Nikde je  psáno v pravidelném šest ist opém troche- 
ji. Je to až umanuté vzývání nicoty - úděsného, tajemného, fascinu
jícího úběžníku všeho života.

Nikde pylone mých hladných usebrání 
Nikde šklebná tváři pcháči umírání 
Nikde ukrývaná stará tajná kniho 
zhlavče natažení toho posledního 
Nikde rouhavé a Nikde hrsti prsti 
Nikde byvší jsoucí Nikde budoucnosti 
Nikde červotočů stálá vrtily směno 
Nikde velká nahá otevřená ženo

Právě tváří v tvář pomíjivosti a nicotě se pátrá po hlubším smys
lu žití. Představuje ji holá, trpká pravda zbavená iluzí. Sbírka Do
kořán, kde v básni Nikde vrcholí .,poezie zmaru“ , znamená také 
pozvolnou proměnu básníkova postoje. Slovo mu není jen máme
ním, ale také ,,jílcem myšlenky“ . Od trýznivé osamělosti se básník 
obrací к sounáležitosti s druhými, objevují se obrazy „chudých“ 
a plcbejské revolty. Rodí se Kalasova občanská lyrika, strohá, úseč
ná a přitom heroická. \ době mobilizace a Mnichova ji básník roz
vinul v Torza naděje (1938).
L I T E R  \Tt HA

Černý 1992c (558-568, 732-733); Červenku 1991a (89-106): Hrabce in 
Dřjinv liter. -I 1995 (3(>2. 365. 378). Pešat tamtéž (529-542); Grossman 1991 
(153-183): Ilora 1981 (391-393): Chain pecký 1991 (211-213): IVšat in Jak číst 
poezii 1969 (131-1 I I): kožmín 1997 (61-69). 1995 (161-166): Rubínová 1984 
(81-104): Kundera I.. 1969. 1981: IVšat in l exikon 2/1 1993 (37-39); IVšat 
1985 (63-100): Píža 1969 (235-239, 362-363), 1971 (60-63. 112-114. 
166-167, 181-186): Polán 1966 (242-245); Hotrekl 1993 (169-205); Červenka 
in Slov. básn. knih 1990 (13-46. 107-108): Stich 1996 (271-289); Červenka in 
Struktura a smvsl I960 (160-179), Balda 3 1931/1991 (I II), I 1932/1991 
(312-314). 6 1933/1993(20-25): Václavek li. 1937(25-38).



2.3. Vilém Závada
Také N ilém Závada prošel vlivem poetismu. \ rozsáhlé titulní bás

ni prvotiny Panychida (1927) o tom svědčí věnování Nezvalovi 
a motto z Apollinaira. Avšak druhé motto „Pravdu! Trpkou pravdu!“ 
již naznačuje, že bezstarostným hříčkám poet ist ù jc autor vzdálen.

Panychida je smuteční obřad za mrtvé a sbírka začíná připomín
kou padlých v první světové válce. Hrůzy války (Závada v ní přišel
o otce), horečnaté sny, samota, špinavé a zkažené velkoměsto, 
smyslná a hořká erotika - to jsou hlavní motivieké kameny knihy. 
Závada se v ní představuje jako básník tragického pocitu života. 
Těží z uvolněné avantgardní obraznosti, ale jeho verš je - podobné 
jako Halasňv - záměrně „nepoetický“ , klopýtavý, pramálo libozvuč
ný. Subjekt této poezie je bezmocný, úzkostný:

všichni sc tu třepotáme jak chrousti chycení
pod oblohou ve skleněném sklepení
dříve než budeme vrženi v strašlivé smrti chřtán

Pocity smutku, hrůzy a morální rozhořčení se ještě stupňují ve 
druhé sbírce Siréna (1932). Ohyzdné velkoměsto vydechuje pach 
moru, podobá se prodejné nevěstce. Na druhé straně stojí „černá 
země“ , autorovo rodné Ostravsko, kdysi ráj dětství a vlídná venkov
ská krajina, nyní zanesené haldami, kouřem a sazemi.

Vilém Závada uveřejňoval své sbírky v dlouhých časových odstu
pech. Cesta pěšky následovala až po dalších pěti letech v roce 1937. 
Ubývá v ní temných tónů, básník se otevírá okolnímu světu. Jeho
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výraz se oprošťuje, využívá dramatické zkratky. V titulní básni se ly
rický mluvčí vydává na pěší putování rodným krajem - přibližuje 
se lak chudým, dělným lidem a zemi, jistotám, jež tvoří protipól vy
prázdněné městské civilizace, 'lato báseň již předznamenává poezii 
domova v období kolem Mnichova.
M 'Г K R A T I RA

IVšat in Dějiny 1 1995 (202), Hrabec tamtéž (362, 377-378); Fučík H. 1992 
(263-286): Cötz 1981 (162-164); Ilora 1981 (395-398); Kožníín 1997 
(108-116); Pisa 1962 (317-321), 1971 (103-104, 207-210); Červenka in Slov. 
básn. knih 1990 (31-33. 200-203. 270-273); Pešat in Strukturu a smysl 1966 
(123-124), též Pešat 1985 (151-152); Salda 5 1932/1992 (130-133).

2.4. Jan  Zahradníček. Spirituální poezie
Některými rysy sc lialasovi a Závadoví blížila poezie Jana Za

hradníčka. Zahradníček ovšem neprošel poetismem. Patřil kc sku
pině mladých, katolicky orientovaných literátů, kteří se koncem 
dvacátých let sdružili kolem časopisu Tvar.

Prvotina Pokušení smrti, která vyšla jen bibliofilsky ( 1930). je blíz
ká sbírkám Ilalasovým a Závadovým: vyjadřuje existenciální úzkost, 
pracuje se „zadrhávaným“ , nepravidelným veršem, užívá antitezí 
a oxymor. Sc Závadou spojuje Zahradníčka i jeho venkovanství (po
cházel ze selského statku na Vysočině), tíživost osamění mezi cizími

Jim  ('.pp. -libert I ysliofii и Jun Zahradníček (  19*17)



lidmi ve velkoměstě. Pocity bolestné vyřazcnosti stupňovala i autoro
va tělesná vada. již zhoršil v dětství pád ze seníku. V dalších sbír
kách. zejména v Jeřábech (1933), přibývá obrazů, které přesahují tě
lesnost, bezprostřední fyzickou existenci. Jevy a prožitky jsou 
součástí širšího, vesmírného dění zla. milosti a spásy. ..Návrat“ jc 
návratem к duši а к víře v Boha. Verš sc přitom nielodiziije, je ply
nulý. autor užívá pravidelného jambického rvtmu a rýmů. Na Za
hradníčka působí silně Rilke a Březina, i když ve srovnání se složi
tou břczinovskou poezií je Zahradníčkův svět konkrétnější. Salda 
napsal, že Zahradníček je „veliký kouzelník verše, harmonizátor 
a modulátor po Březinovi největší“ , dokáže proměnit „osobní hoře 
\ tragicky radostnou extázi, spřízňující sc se vším bolestně vášnivým 
děním vesmírným“ .

Ať si bloudím, jen kdvž najdu
nový záchvěv harmonie.
z které krása věčně pije,
ať sc v palisádách lesů
otvírají brány děsu,
slyším: jen sc odhodlej a zřekni.
budeš plout jak hloubkou leknín.
Úžasněji ptáci letí, 
od hvězd dolů do podsvětí 
prostor sklání světlou hlavu.
Žal zesládne v ovoci, 
dolehne ti do nocí 
hukot vesmírného splavu.

(Výzvy, Je řáb y)

Zahradníčkova poezie, podobně jako Ilalasova a Závadova, smě
řovala od poloviny 30. let к širším obzorům, к objektivaci. Ve sbír
kách Žíznivé léto (1935) a Pozdravení .slunci (1937) ubývá mučivých 
osobních dramat a přibývá radosti a životního jasu. Básník opouští 
„komůrku samoty“ , otevírá se druhým, podobně jako u Halase či 
Závady zaznívá motiv chudoby, ovšem s křesťanským smyslem.
V těchto verších často najdeme venkovské reálie moravské Vysoči
ny. obrazy slunce, setí, žní, chleba, rytmus růstu a zrání, odkazující 
к řádu tradice a také ke kráse a sladkosti života.
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kladatelství a časopisů \kord (1928-1948, obnoven I98'í) a Rád 
(1933-1944). V Zahradníčkových stopách šel kupříkladu Jan Doku
lil; abstraktnější a umnější jsou verše Josefa Kostohryze: o „čistou“ , 
virtuózní poezii usiloval Václav Keně, jenž byl pozoruhodnější jako 
překladatel (Rilke) než jako básník (vrcholným dílem je pozdní Se
tkání s Minotaarem, 1969).

Spirituální lyrika, založená na symbolické obraznosti a směřují
cí к transcendentním, věčným hodnotám, se aktualizovala v době 
okupace a války. К tomuto směru náležel po určitou dobu Franti
šek IIrubín, zejména ve sbírce I čelí plást (1910), sblížili se s ním 
další básníci, například Vilém Závada v jedné ze svých vrcholných 
knih llrad n í rčž (1940).

Linie katolické poezie se rozvíjela i po druhé světové válce. Tvor
ba některých autorů, kteří vstoupili do literatury v letech třicátých, 
v té době vrcholila (Vladimír Yokolek, František Daniel Vlerth. Jo
sef Kostohryz). Objevila se nová generace: Zdeněk Rotrekl, Ivan 
Slavík, Josef Suchý, Fmanucl Frynta. Ladislav Dvořák. Katoličtí 
básníci a spisovatelé byli po únoru 1948 vystaveni nejtvrdším posti
hům a perzekucím, nejen kulturním, ale i soudním.
U T E R  ATI R V

Brabec in Dějiny liter. 4 1995 (362-363. 366-367. 377): Doležal B. 1995; 
1'uěík B. 1992 (237-258). 1994 (59-66); Chaluperkv 1991 (217-218): Kožmín 
1995 (495-503): Med 1995 (139-142): l’íša 1969 (366-367): Rotrekl 199.3 
(79-83. 117-122. 154—168); Slavík 1996 (198-201); Med in Slov básn. knih 
1990 (221-227. 393-395); Salda 1 1932/1991 (308-311), 6 1933/1993 
(26-30). 8 1935/1991 (22-25); Wicndl 1997.

2.5. V la d im ír  H o la n

Nejdůslednějším protichůdcem avantgardní poetikv se stalo dílo 
Madimíra llolana. Zatímco poetismus rozvíjel smyslově konkrétní, 
asociativní obraznost, Ilolan směřoval naopak к „abstrakci umoc
něné abstrakcí“ (Salda), к těžko srozumitelným šifrám. Byl v mno
hém inspirován tzv. čistou poezií (francouzští básníci Mallarmé 
a Valéry, Němec Rilke), která ze svého obzoru vylučuje vše rétoric
ké, rozumové a chce být ryzí poezií pro poezii.

Trium f smrti (1930, přepracováno 1936 a znovu 1948) náleží po 
bok sbírek llalasových, Závadových a Zahradníčkových. Svět se tu 
jeví jako nevyzpytatelný, úskočný. V dalších sbírkách (Oblouk. 
1934; Kameni, přicházíš..., 1937) tíhne již Holan к „čisté poezii“ . 
Rozvíjí verše plné zámlk, ostrých hran. Podobají se úlomkům ztra
cených souvislostí, tajemných dějů, pouze naznačených, které při



člení pracně rozkrýváme a nemůžeme ani plně vysvětlit. IVávě tak 
jeho sívl pohrdá pravidly hěžně mluvy. Vyhledává slova nezvyklá 
a stejně nezvyklá slovní spojení: některé obrazy jako bv žily jen ze 
zdrojů jazyka šatného, bez opory ve hmotné skutečnosti; těsně к so
bě přiléhají metaforv, abstrakta a konkréta. Taková je například bá
seň oslovující tmu:

'Гию. zas se štípeš do nábytku 
až na modřiny praskání 
a spolu bdíš a držíš se mnou hlídku 
a bezdůvodnosl v ní.

Padáku ducha podmračný cit vděčí 
že přistává к vroucnosti někdejší 
a zpívá v řeči. zpívá v řeči 
nezeinsk) vezdejší.

(Tmo —. sbírka Kameni, přicházíš...)

Hulánovo vidění v mnohém osvětlují prozaické zápisy z let 
1931-1938 nazvané Lem uria (vyšly 1910). Děj je v nich pouze ná
znakový, spojuje je postava Maxima a vedle Maximových dopisů 
i deníků se objevují citáty z četby a úvahy, v nichž se vyslovuje pří
mo autor. Svět je zpodoben jako neprůhledný, lidský život jako tra
gicky nalomený. „Stále rachotí klíč ve vězeňských dveřích našeho 
života. Jako by nás někdo chtěl zavřít ještě na třetí západ.“ Přece 
však občas pukají trhliny ve zdech, jež nás svírají, básník nachází 
stopv poezie, lásky a čistoty. Zřetelná je i llolanova poetika, založe
ná na sváru, vnitřním dialogu (střídání dvou hlasů), na zpochybňo
vání vysloveného (časté otazníky) a na nedořečenosti (tři tečky).

Ve druhé polovině 30. let začala i do llolanova díla pronikat ča
sová témata (krize, španělská válka). Dálo se to však ojediněle, až 
pod tlakem osudových událostí roku 1938 zazněly v jeho verších 
nové tóny.
1.ПТ.К \T l li V

lila/íček 1991b (1-49); Černý 1992c (59,4-591); Červenka 1991a ( 107- Ki l): 
Hrabec in Dějiny I 1995 (363, 36 I): Chahi|>eck\ 1991 (209-210); Hrabec in Jak 
číst poezii 1969 (158-177): Jnstl 1988: Kožním' 1995 (71-80. 167-180): Mod in 
Lexikon 2/1 199.4 (231-232): l’íša 1969 (364-365). 1971 (10(1. 126-127. 
205-206): Richterová 1997 (157-164); Červenka in Slov. básn. knih 1990 
(88-90): Stich 1996 (212-256); Salda 5 1933/1992 (128-130).
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Ho/klenout srázné samotové černo 
zježené třpytem štílilýeli lilatí zrad\. 
sírnatá modrá stopa polianv 
se seče s kostíkovou plochou smíchu.

Konkrétnější a méně rozeklané jsou verše Mezopotamie (1930), 
skladhv sestávající z šestnácti básní. Mezopotamie je tu označením 
pro denní zkušenost i pro ráj. „edenskv sen", absolutno. Básnivost 
probouzí člověka z všednosti a přivádí jej к radostnému splynutí sc 
světem - jak to ztělesňuje autorovo druhé já, osmnáctiletý Franti
šek, krásný, důvěřivý a drzý. ..Mezopotamie je zemí mezi proudy/ 
a nis zas řekou která ráje vroubí / a řeka břehv hřeln řeku soudí.“ 

Výjevy na hranici bdění a snu a rozštěpený obraz skutečnosti - 
to jsou také znak\ Weinerových próz z přelomu 20. a 30. let. Jde
o soubor Lazebník (čtyři povídky s úvodním rozsáhlým esejem. 
1929) a dvojici rozměrnějších próz lira  doopravdy ( 193.3). Kupří
kladu \ povídce L ia  (Lazebník) vypravěč líčí. jak jej \ Paříži nečeka
ně navštěvuje přítelkyně, která utíká od manžela. Po několika 
dnech ji stejně nečekaně potkává jako prostitutku - pak jako do- 
brodružku - posléze jako moudrou ženu. Jednotlivé podoby se na
vzájem vylučují a není jasné, co jc pravda. Dějová linii' jc přitom

Na konci 20. let se po delší přestávce vrátil do literatury Hichard 
Weiner. Působil jako dopisovatel Lidových novin v Paříži, kde se se
známil s mladými básníkv Lecointem. Dauinalcm a dalšími ze sku
piny Le Grand Jeu (Vysoká hra, tj. lira. v níž se riskuje* všechno), 
jež tvořila paralelu к surrealistickému linutí. Po tomto setkání 
a krátké spolupráci (jíž se zúčastnil i malíř Šíma) začal Weiner opět 
psát poezii i prózu.

Weinerovo dílo se vvmvká směrovému zařazení. Podobně jako 
surrealisté usiluje o rozšíření obzoru za běžné, bdělé hranice, všed
nost sc tu prostupuje s fantaskuostí: jc však vzdáleno lehké hravosti 
Nezvalovy poezie. Vyslovením existenciálních pocitů, zaměřením 
na „nahé“ bytí člověka má Weiner blíž к halasovské linii. Té se při
bližuje také strojeným, „těžkopádným“ jazykem, nezvyklým slovo
sledem. knižními výrazy i novotvary.

Ve sbírce Mnoho nocí (1928) se skutečnost rozpadá na řadu jed
notlivých úseků, tajemných fragmentů. Tomu odpovídá rozdrobe- 
nost větné stavby, časté paradoxy, jazykové neobvyklosti.



chudá a vše se odehrává - jak je pro Weinera příznačné - více ve 
vypravěčových komentářích, úvahách a pochybnostech. „Weinerova 
próza je udělána lak, že se čtenář propadá do nových a nových vrs
tev skutečnosti, kterým jako by nebylo konce - a mužná ho vskutku 
není.“ napsal Jindřich ChaJupecký.

Weiner působil na mnohé české spisovatele. Jeho dílo ohlašuje 
surrealismus, ale ovlivnilo také poezii Kamila Bednáře, Jiřího Orlé
na i Skupiny 42. Jeho stopy lze najít u prozaiků tak rozdílných, ja
ko jsou Bohumil Hrabal a Věra Linhartová.
L IT  KU \T l li \

( >rn\ 1942c (.'>91-592); IVšat in Dčjinv lit»*r. I 1995 (206-207). Opelík tam
též (390-391): (;«>(/. 1981 (69-70): Chalupcckv 1992 (30-78); Lingorová 1998: 
Mourkova 1988 (118-171): IVšat 1985 (191-207): Píša 1969 (217-219): Slavík 
1965: IVšat in Slov. básn. knih 1990 (154-157): Salda 6 1931/1993 ( 155-160).

2.7. S u rre a lism u s . N ezva lo vo  s u rre a lis tic k é  o lx lo b í

Básnická avantgarda zvolna ztrácela na početnosti tvůrců i na vý
vojové podněfnosti. Programový teoretik Karel Teige a přední bás
ník V ítězslav Nezval se snažili udržet „modernost“ i „revolučnost“ 
umění, obě od sebe se vzdalující služky, pospolu. Nezval i Teige pře-

Jin ilrich Štýrský'. 
Vu! met и ( ! ()'M )
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Toyen, í děs ( 1031)

cházcjí v průběhu třicátých let к surrealismu a tvoří jádro Surrealis
tické skupiny (založena 19.44), součásti mezinárodního avantgardní
ho hnutí. Ke skupině patřili též Biebl, režisér Ilon/I, výtvarníci Štýr
ský. Toyen a Makovský, spolupracoval s ní historik a estetik Závis 
Kalandra. К významným činům Skupiny, jež byla v živém styku 
hlavně s francouzskými surrealisty, patřilo uskutečnění První výsta
vy surrealismu v Praze (1935). vydání několika sborníků (Surreali
smus r diskusi. 1931; Surrealismus. 1936), překladů děl Bretono
vých, Kluardových a Nezvalových básnických sbírek. Kromě Nezvala 
neměla vlastně Surrealistická skupina básnickou osobnost - Biebl 
napsal jen několik surrealistických básní (Z ran ilo  noci, 1939), Štýr
ského texty vznikaly spíše na okraji výtvarného díla.

Surrealismus ( nadrealismus), podobně jako předchozí avant
gardní směry, neměl být jen básnickým, ale i šíře kulturním hnu
tím, revoltou proti měšfáeké společnosti, jejím konvencím a jejímu 
moralistnímu rozumářství. Surrealisté chtěli uvolnit lidskou před
stavivost od krunýře kontroly rozumu, osvětlil „nadrealitu“ , podvě
domá a potlačovaná hnutí, osvobodil „princip slasti“ . Inspirovali se 
Freudem a jeho psychoanalýzou, obdivovali díla markýze de Sade 
(u nás se jím zabýval Štýrský), (leští surrealisté objevili jako svého 
předchůdce Karla Hynka Máchu. Věnovali mu sborník i ni labul 
ani Lunu (1936. reedice 1995), kde vyložili Máchovo dílo jako „apel 
svobody a lásky“ (k. Teige).

Nezvalova tvorba na počátku 30. lei zprvu pokračovala v „poezii 
pěli smyslů“ i v agitačních revolučních verších. Svědčí o tom někle-



ré oddílv Šli/pněného lia reloku (1932). \ jiných oddílech sbírky je 
však už viditelná blízkost к surrealismu, lak je to v Nezvalových 
„automatických textech" (básně vznikající jako záznam představ, 
jak sc vynořují ve vědomí, bez předchozího plánu a rozumové 
kontroly), které uvedli do literatury právě surrealisté. Sám obraz 
„skleněného haveloku“ , u Nezvala spojený s dětstvím, byl patrně 
inspirován Bretonovým „skleněným domem“, jenž zobrazoval vidi
telnost člověka zbaveného slupky konvencí.

Také sbírka Sbohem a šáteček (193 I), lyrický cestopis, ještě těží 
z dědictví poetismu. Básník, okouzlen Itálií i Francií, pokračuje 
v polemice s národní českou povahou: „Čechy Francie vám nabízí / 
své římské oči galské ctnosti // ať český básník rozpoutá / v zestár
lém českém mysliteli dítě / ať vykřikne hlasem kohouta / prostý 
a barevný živote miluji tě!“

V Paříži se Nezval také poprvé setkal s Bretonem a jeho přáteli 
a vzápětí začala nová etapa jeho života ve znamení surrealismu. 
\ surrealistických básních vycházel - jako už dříve ve svém díle - 
ze světa dětských zážitků, z erotických představ, ze snových a halu- 
cinačníeh stavů. Oproti splývavosti intonace a veršů z doby poeti-

Jindřich Stxrsliý. 
I ilfizslnr Xrzral 
a Toyen
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sinu jo ovšem nyní Nezvalova poezie plná náhlých zlomů a zvratů. 
Postavy kouzelníka nebo akrobata - kteří svou imaginací dokázali 
proměňovat skutečnost - nvní střídají jiné figury: absolutní hrobař 
( Absolutní hrobař, 1937), zlověstný pták (/pna v množném č ís le , 
1937). Vytrácí sc hravá radostnost, ale mizí také aktivita subjektu - 
básník jen registruje, zaznamenává. \ básních nabývají převahy 
substantiva, oslabuje se úloha slovesa a s ním dějovosti.

Dřepěla na mezi rozkročena nad slzičkami Panny Maric
Jak by ji by! svrhl z plecí strašný muž
Strašný muž kominík
Jeho černá ruka
Nezanechal nikde jinde stopu
Vni na dveřích ani na klice
Kominík jenž vyplácí asi ženy
Toho dne jsem měl velký strach

(/'(lilií/’: /ru a  r množném čísle)

V Nezvalově díle se i nadále prostupují život s poezií, ale realita 
se nyní vymyká kontrole, nabývá někdy ponurých, tajemných po
dob. Základem jeho básní obvykle zůstává smyslová obraznost, piV-

Obálka \ezvatoiy knihy 
Ženu r množném čísle 
od Knrla ieijin ( l (M6)

Vítězslav  Nezval



kvapivé střídání úhlu pohledu. To se projevuje v litaniekých bás- 
níeh, jako jsou Píseň písní a Košile \ Zené с množném čísle: „Krásná 
jak džber vodv převržený ve smutečním domě / Krásná jak jehla 
v březové kůře na níž je v vrvt letopočet / Krásná jak makovice jíž sc 
dotkl zvon / Krásná jak střevíc plující za povodně kolem okna s pet
rolejovou lampou" (Košile).

V roce l')3H se Nezval rozešel se surrealismem. Jedním z důvodů 
byly i spory kulturněpolilické. rozdílný postoj ke stalinismu (Nezval 
s ním souhlasil. Teige a další se stavěli proti němu). Nezvalovy verše 
v průběhu války i po ní zvolna ztrácely výbušnou smyslovost, uchy
lovaly se к sentimentu а к bezprostřednímu vyslovování idejí, \kli- 
vita surrealistického hnutí však pokračovala, zejména prací Karla 
Teiga. /a okupace sc к surrealismu, prohlášenému nacisty za 
„zvrhlé umění", přihlásili mladí autoři (Jindřich lleisler; členové 
skupinv lia sc sborníku Roztrhané panenky, „spořilovští surrea
listé“ . mezi nimiž později vynikl básník Zbyněk Havlíček). Pozoru
hodnou paralelu к nim tvořili ke konci třicátých let a za války slo
venští „nadrealisté“ (básník Rudolf Fabry. teoretik Mikuláš Bakoš). 
Činnost Surrealistické skupiny byla obnovena po válce a utajeně 
pokračovala i po únoru 1918. Surrealismus zanechal výrazné stopy 
v českém výtvarném umění i v literatuře - mimo jiné v díle Bohu
mila Hrabala. Milana Nápravníka, Petra Krále. Pavla Řezníčka -až 
do (><).. 70. a 80. let.
U T E R  VIT H \

Blahvnka 1981 (97-136): Černý 1992c (381-396. 601-608. 618-627): Český 
surrealismus 1996 (13-296); Brabec in Dějiny liier. I 1995 (339. 367-370). Je
línek tamtéž (.’> 13-523): Kffenberger 1969: С ryjí ar in Jak číst poezii 1969 
(100—107): Jelínek 1961 (59-72): Karel Teige 1994 (111-152): kožinín N97 
(52-60): Miikařovskv 2 1948 (269-289). též 1982(660-679). Mukařovskv 1966 
(259-272). též 1982 (655-659): l*ÍSa 1971 (131-133. 198-200): Maeura in Slov. 
hásn. knih 1990 (13-15. 258-260. 273-275): Surrealismus 1936: Surrealismus 
v diskusi 1934: Sus 1992 (42—47); \nděl in l mění pro všechny smyslv 1993 
(121-169): \\ ine/.er 1971 (93-98).

2.8. Lyrika řasu a ticha. Ilora. Seifert. IIrubín
Svébytným proudem básnictví třicátých let. vyvíjejícím se mimo 

krajní pololtv. byla díla Horova. Seifertova a Hrubínova. l ito básní
ci patřili к různým generacím, nebyli soustředěni kolem programů 
nebo časopisů: z jedné strany sc blížili Kalasově existeneiální poe
zii. z druhé Zahradníčkově spirituálnosti. Spojovalo je lyrické vyslo
vení času. ticha a vzpomínky.
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./. Ilora r karikatuře 
1. Iloffmeistra (1930)

Poezie Josefa Ilory po období civilistně vitalistiokém a proletář- 
ském dospěla к jednomu ze svých vrcholů vc sbírce Struny re větru 
(1927). Horovou múzou sc stává čas. Proudící čas je „časností krás- 
nou“ , která proměňuje a okřídlujc lidské bytí. Také \ následujících 
sbírkách Tvůj lilas (1930), Tonoucí stíny (1933), l)vě minuty tichu 
(1934) se autorova poezie obrací do nitra, к prchavým závratím du
še. Na rozdíl od Halase či llolana neužívá novotvarů, archaismů ani 
složitých metafor. Dává přednost běžnému slovníku a jednoduchým 
přirovnáním. Podobně jako v poezii Karla Tomana, jemuž jc jedna 
z básní Strun ve větru věnována, se smyslově názorný obraz spojuje 
s plynulou melodií - ne však v prosté harmonii, ale s vnitřními pro
měnami. zámlkami. Abstraktní pojmy, jako jc čas, den, chvíle, sc 
spojují s konkrétními ději, pojmenovávanými určitými slovesy.

|...|
prchavá chvíle všehomíru, 
jež můj jsi žár a můj jsi led. 
jež umíráš jak všecko zmírá 
v rezavém listopadu let.

\ še bylo s tobě. vším jsem byl. 
vždy jenom tebou, chvíle chvil, 
stokrát jsem zemřel a vždy znova



v tvém loži jsem se probudil 
závrat ivou mocí tvého slova, 
sestouplá z nebes chvíle chvil.

(Prchnvn chvilc; l)rč  minuly tichu)

Ve dvacátých letech tkvěla hluboce v Horově díle víra v revoluci 
a její světodějný význam. Je to patrné ještě ve sbírce Struny ve větru, 
zčásti inspirované cestou do sovětského Huška. Na konci dvacátých let 
však básník prochází deziluzí (poéma Deset let. 1929). Člověk v jeho 
pojetí už není tvůrcem budoucnosti, spíš hořce vědoucím divákem 
v „divadlo světa“ . \ zobrazení času přibývá tónů pomíjivosti, nostal
gie. zániku. Josef I lora sc stává „spiritualistou bez víry náboženské“ .

Ničivá moc času může bvl však vykoupena milostiplnou vzpomín
kou a silou uměleckého gesta, které ji zachytí. To je i jedno z hlavních 
témat Máchovských variací (1936), cyklu inspirovaného životními osu
dy a dílem velkého romantika. Hora v něm využil čtyřstopého jambic- 
kého rytmu, který se v Máji vyskytuje. - Nebyla náhoda, žc čeští bás
níci se v jubilejním roce 1936, kdy uplynulo sto let od Máchovy smrti, 
několikrát к jeho odkazu přihlásili - kromě Ilory například Halas, 
Seifert, Hrubín. Ilolan, Nezval a Biebl. V jeho znepokojujících meta
fyzických otázkách a v jeho magické obraznosti spatřovali svůj před
obraz i vzor. \ závěru Máchovských variací odchází básník-poutník 
„domů“, do končin smrti, ale také к rodné zemi. Tento motiv už na
značuje závěrečné období Horova díla a poezii z dohv okupace.

Ještě dodnes zní mi \ uchu hurónský křik. s kterým válečná naše ge
nerace vřítila se do kulturní arény našeho života. Tento nástup, kl(*- 
réniu sc obyčejně říká revoluční, již mne neunáší. Pozná totiž každý 
brzy a rád, kolik je v tom mechanického, kolik zbytečných slov, kře
čovitých gest...

(Jaroslav Seifert. 1931)

Také dílo Jaroslava Seiferta prošlo dvojí předehrou, proletářskou 
a poetistickou, než sc na rozhraní dvacátých a třicátých let ustálilo 
ve své příznačné, „seifertovské“ podobě.

Jak sochař novým tvarem poblouzněn, 
když z hlíny tvoří svými prsty ovál, 
já dotýkám se vlažné pleli žen. 
jako bych sám I )  ženy modeloval.

{Slepci-. Кисе I etiušiny. 1936)
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Jaroslav Seifert re .V), letech

Krása žen. domov a dětství, stesk nad oplývajícím časem a kouz
lo vzpomínky - lo je básníkův svět. Zmizela exotika, provokativní 
gesta a mnohomluvnost. Do střídmých, pravidelných, průzračných 
veršů Jab lku :  klína (1933). linkou \ ěmišinÝch (1936) a sbírkv Jaro. 
sbohem (1937) proniká, podobně jako ti Josefa Hory, jen čas od ča
su sociální problematika. Básně na příležitostná časová témata otis
koval Seifert v sociálnědemokratickém tisku - kde bvl ve 30. letech 
jako novinář zaměstnán -, zejména v Právu lidu a Ranních novi
nách (sbírka /.píváno do rotačky. 1936: pátý svazek D íla. 1957).

Seifertova poezie jo intimnější než Horova, má ráz zpovědi; je ja
koby samozřejmá, prostá, využívá hovorovosti. Prostotu však spoju
je s rafinovaností, využívá kupříkladu virtuozitě pevných básnic
kých forem. Nevyniká působivou metaforou, spíše je založena, 
podobně jako mnohá díla lidového umění, na opakování a na pod
manivé melodičnosti. V tom se Seifert stýkal i s poezií Paula Yerlai- 
na, kterou mistrně překládal (souborně až ve svazku Popřejte slu
tím  něžné písni.... 1994).

I do Seifertovy lyriky pomíjivosti a vzpomínek vstoupilo kc konci 
30. let vědomí ohrožení národa. Přibývá aktuálních básní (cyklus
o smrti a pohřbu TGM Osm rlní. 1937: druhá část sbírky /hasněte 
světla. 1938: obojí později básník zařadil do poválečné sbírky P říl
ba blíny. 1945). \ letech okupace se silněji ozývají motivy domova.



rodné Prahy a národní kultury (Vějíř Hozeny Němcové. 1940; k a 
menný most. 1914). Xulorova poetika se v té době ani v poválečném 
období podstatně neproměňuje - nová etapa Seifertovy tvorln na
stala nečekaně až v polovině let šedesátých.

Výrazným talentem, který vstoupil do poezie ve třicátých letech, 
byl František Ilrubín. Šel ve stopách svých starších přátel llory. 
Halase a Seiferta, avšak jeho básně znčlv již od prvních sbírek Zpí
váno z dálky ( 1933) a Krásná po chudobě (1935) osobitým hlasem. 
Najdeme v nich milostné a přírodní motivy, tichou něhu, závrať let
ních nocí, ale také uhranutí pomíjivostí a zmarem. „To jc čas. lásko 
má, / nebo je to smrt?“ ( Noční rozmluva; Zpíváno z dálky)

Podobně jako Hora a Seifert užívá Ilrubín pravidelných rýmů 
a rytmických schémat, nej častěji melodicky splývajícího verše. Na 
rozdíl (»I Seifertových přímých pojmenování však pracuje s metafo
rami. jeho vidění zneurčiíuje a zabstraktňuje /.ohrazenou skuteč
nost - Salda mluvil o „zamžené kráse“ . - Také Ilrubín měl blízko 
к melodické poezii Verlainově a dokázal ji sugestivně tlumočit. 
(Knižně poprvé ve svazku Verlaine, 1947; soubor jeho překladů 
francouzské lyriky obsahuje Torzo nocí, 1968.)

V dalších sbírkách Země po polednácli (1937) а I čelí plást (1910) 
sílí duchovnost a symboličnost veršů, příklon к jistotám krajiny, 
rodu a náboženského řádu. Ilrubín sc sbližuje se Zahradníčkovou 
poezií milosti a vykoupení. Vlotivy „chudoby“ a „země“ ovšem po
stupně nabývají konkrétnějších, i sociálních rysů (Země sudička. 
1941. je holdem Janu Nerudovi). Básníkův výraz se oprošťuje ně- 
kd у až к písňovosti. Vznikají první sbírky známých veršů pro děti.
V ve druhé polovině okupace se rodí protifašistické Hrubínovy bás
ně. vydané po válce.
LITERATURA

Brabec l<K>7. 1981: (lernv 1992c (710-716. 725-731. 810-81 Storek in 
Dějiny liter. I 1995 (300-305). Brabce tamtéž (363-361, 365-366): Götz l«)8 I 
(47-49); Ilora 1981 (311-316); Pešal in Jak číst poezii l')6<) (124-126). též Pe
šal 1985 ( 112-115). Karlíková lamléž ( 19 1—207): Kožmín 1986 (43-51. 70-78), 
1995 ( 156-465): Rubínová 1987; Opelík in Lexikon 2/1 1993 (329-330): Mour- 
ková 1981 (116-173): Pešal 1985 (212-215). 1991 (77-142). 1998 (163-168): 
Píša 1917 (33-46). 1962 (265-280). 1971 (47-48. 85-87. 110-111. 115-116.
128-130. 173-175, 237-238). 1982 (225-228); Vlacura in Slov. básn. knih 
1990 (79-81. 254-256). Pešal tamtéž (111-113), Červenka tamtéž (134-136. 
309-311); Salda 2 1929/1991 (122-123). 3 1931/1991 (440-141), 5 1933/1992 
(125-128). 6 1933/1993 (18-20, 30-31), 7 1934/1994 (13-18). 8 1935/1994 
(25-27). 1961b (155-158).
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3.1. Próza re třicátých Ictecli
Po období, kdy byla ovlivňována žurnalistikou a lyrikou, se v próze 

od konce let dvacátých posiluje naopak epiénosl. Prozaikové se - prá
vě tak jako básníci - obracejí к obecným, hlouběji zakotveným vlast
nostem člověka. Od zdůrazňovaného subjektu míří к objektivuci, od 
proklamací a vytyčování „předobrazů-4 směřují к existenciálním pro
blémům, к vícestrannému poznávání současného světa i minulosti.

Příznačný byl vznik Durychova Bloudění (1929) a Vančurovy 
Markéty Lazarově (19.31), dvou románů odlišně koncipovaných, kte
ré však spojuje historický námět a rozvětvená dějovost. Oba zachy
cují svět s „epiekou šíří“ , ve světle mnohostranné plnosti. Kpičnost 
rozvíjejí i další autoři střední generace, bratři Čapkové a Olhracht, 
kteří využívají tradičního žánru balady. \ dalším průběhu 30. let se 
objevuje především společenský román v různých podobách - na
příklad v díle Majerové, Křeliny, Poláčka, Pujmanové. Vančury 
a Součkové. Vyslovuje složitou povahu soudobého světa a místo člo
věka v něm. Vycházejí však také texty, které nejsou založeny na 
epické dějovosti a experimentují s reflexivností a dokumentárností 
(Weiner. Demi, John). Rejstřík špičkových prozaických děl se znovu 
rozšiřuje o psychologickou novelu a psychologický román (Ilostov- 
ský, Havlíček), jejichž linie pokračuje i v letech okupace (Řezáč).

Ve 30. letech se česká próza svým významem vyrovnává poezii 
a \ dílech významných představitelů - Karla Сарка. V ladislava Van
čury, Jaroslava Durycha, Ivana Olbraehta, Jana Сера - dosahuje 
evropské úrovně.

Zároveň se již od dvacátých let v\hranují nejrůznější druhy pró
zy zaměřené к širokému okruhu čtenářů, které využívají tradičních 
a osvědčených postupů. To je případ tzv. regionální literatury, na
příklad chodských románů Jana \ rby, děl Jana Vlorávka z Posáza- 
ví. I měleeky dokonalejší podobu dokázal dát svým dílům Vojtěch 
Martínek, organizátor kulturního života ve Slezsku (trilogie Černá 
země. 1926-1932). Vychází také zábavná humoristická próza, např. 
v knihách Maškova přítele Z. M. Kuděje nebo ve studentských, 
trampských a sportovních příbězích Jaroslava Záka. Koncem 30. let 
se objevují dobrodružné a fantastické romány J. M. Trosky (trilogie 
Kapitán \emo, 1939). Rozvíjející se skautské hnutí se obráží v na
pínavých klukovskýeh prózách Jaroslava 1'oglara (Hoši od Bobří ře
ky, časopisecky 1931. knižně 1937; Záhada hlavolamu. 1911). \ pří



hodách proslavených Rychlých šípů nešlo jen o dobrodružství, ale 
také o čestnost a fair plav.

Mnoho oddechové četby bylo orientováno к ženskému publiku. 
Vedle próz z venkova od Vlasty Javořieké, vyznačujících se mravolič- 
ností. to byly sentimentální milostné historie, pokleslé na čtivo, 
v edicích jako Romány láskv. Růžová knihovna a Červená knihovna.
V literatuře se však také odrazily zrněny \ postavení ženy, к nimž do
cházelo po první světové válec: zvyšuje se zaměstnanost žen. jejich 
uplatnění ve veřejném životě, ekonomická soběstačnost. ..Z bytosti 
harémové stala se žena kamarádkou a soutěžnicí mužovou." konsta
tuje F. V  Salda. Ve filmu třicátých let se uplatňují nejen pasivní kra
savice jako Lída Baarová. ale i vtipné a podnikavé dívkv jako Nataša 
Gollová (Eva tropí hlouposti). Podobně je tomu v žurnalistice, kde 
se například Milena Jesenská zařazuje mezi špičkové autory fejeto
nů a reportáží. Proměnu ženské hrdinky vylíčila Marie Pujmanová 
v románu Pacientka doktora lleg la ( I(>31 ). Její Karla, absolventka 
gymnázia, se zamiluje do ženatého lékaře, který ji zachránil před 
smrtí, a čeká s ním dítě. Když si však plně uvědomí pratnerovu po- 
vrchnost. rozchází se s Heglem a přes všechny těžkosti se odhodlává 
к životu samostatné a emancipované ženy. - V povrchnější podobě 
zachytila mentalitu moderních dívek ve svých četných prózách Jaro
míra Hiittlová (Táňa z naší oktávy. 1930).

Dalším populárním žánrem, který se zformoval vlastně až na 
konci dvacátých let. byla detektivka. \ českém prostředí psali první 
literárně hodnotné detektivky Kmil Vaehek (Tajemství obrazárny, 
1928) a Karel Čapek v „kapesních povídkách“ (oba svazky 1929). 
Vaehek vytvořil postavu prvního českého originálního detektiva 
Klubíčka. Brzy vznikly také detektivní příběhy pro děti a mládež 
(Langer, Řezáč). Konvenčnější odrůdu představoval) knihy Eduar
da Fikera, psané podle britských a amerických vzorů.

Již zcela v mezích triviální literatury se ocitaly ..kliftonky“ s po
stavou ostrého detektiva Cliltona. jenž byl plagiátem amerického 
Nicka Caertera. a Románv do kapsy čili Rodokaps. Byl to týdeník, 
který vycházel od poloviny třicátých let a v němž se tiskly hlavně 
kovbojky. Výmluvné byly již tituly: Průkopníci Irizony. Pobožný stře
lec, \ic než tělo (erotická próza). Již v roce 1940 vychází v časopise 
Ahoj nejznámější česká parodie na kovbojky. Limonádový Jo c  (kniž
ně 1946) od Jiřího Brdečkv, v šedesátých letech úspěšně zfilmovaná.
l i t i ; К \Tt К \

Opelík in Dějiny liier. I 1995 (382—38.4): Janáěek 1996; Siroválka in Kniliii 
o Čapkovi 1988 ( 151-157); Mocná 1996: Siroválka 1984.

637
CAS KRIZf



638
CtSKÁ 

LITERATURA 
OD POČÁTKU 

STOLETÍ 
DO ROKU 1945

Významným žánrem počátku 30. let byla baladická próza. Bala
da se v české literatuře objevovala už od obrozenskýeh počátků, 
jmenovitě v poezii. Odkazovala к mytickému řádu lidové tradice 
(Erben), později к tragickému osudu jedince v soudobém světě 
(Bezruč, Wolker). Těchto rysů balady využil Josef Čapek v rozsáhlé 
novele S lin  kapradiny ( 1930).

Je to příběh dvou pytláků, kteří v afektu zastřelí hajného. Prchají 
lesem, dopouštějí se pak dalších zločinů, jsou nakonec obklíčeni 
a umírají. ..Pokleslý“ námět, připomínající kalendářové historky, 
autor pozvedl do nejvyšší umělecké roviny. Využívá rozhovorů 
a vnitřních monologů postav, jejich představ, nevlastní přímé řeči, 
ale také objektivního vyprávění ve třetí osobě, komentářů a úvah vy
pravěče o smyslu života. Příroda (především les) je pro pytláky nej
prve útočištěm, vlídným přítelem, pak se však stává trestající mocí. 
která jim připomíná jejich vinu a jako v klasické baladě je trestá.

Ve svém dalším díle se Josef Čapek odvrátil od epickélm příběhu 
к poloze, která mu byla vždv blízká, к úvahové a meditativní litera
tuře. Taková je kniha na pomezí eseje a prózy Kulhavý poutník
(1936), v mnohém navazující na Komenského Labyrint, a soubor 
úvah a aforismů P s i í i i d  d o  mruká (vzniklo 1936-1939. vyšlo posmrt
ně 1947). Hrdina Kulhavého poutníka, postava napůl konkrétní s ry
sy samébo autora, napůl symbolická, se na cestě setkává s věčností, 
duší. Osobou, vlastní individualitou a lidským společenstvím, těžko- 
myslností. dětstvím, mládím, dospělostí a stářím, přírodou, umě
ním. Je to zřejmý příměr lidské cesty životem. Celé dílo jc pojato 
jako dialog - rozmluva vypravěče s poutníkem, vlastně rozhovor 
autora sama se sebou a se čtenářem. Stále znovu se objevují námit
ky, repliky, odbočující poznámkv. jc tu množství citátů, zejména ze 
starozákonních knih Kazatel a Žalm y, z čínské poezie, Shakespeara 
a Máchy. Podnětné je Čapkovo obrazné rozlišení dvou bytostí, ukry
tých v každém člověku: pragmatické, podnikavé až vypočítavé Osoby 
a niterné, tvořivé duše, směřující к věčnosti а к celku života.

К prozaické baladě se přiřazuje i Vančurova Markéta Lazarová 
(1931). středověký příběh o lásce a o bojích lapků s královským voj
skem. Napínavý příběh jc ovšem obetkán celou sítí promluv vypra
věče. který jednání postav komentuje, schvaluje i odsuzuje, oslovuje 
hrdiny, čtenáře i Prozřetelnost, vrací sc к už odvvprávěným událos
tem a rozvažuje o nich. Jako autorské promluvy čteme například:

3.2. Baladická próza



Zblázni so vo svóni kloboučku! Ať li ozobo mozok!
Poshovte ni i. vzápětí povím, co so stalo s Vlexandrou...
Ale naě vypravovat! obšírně; věc. klorá so vleče, za nic nestojí...

Pozoruhodné je, že tento ..hlasitý", autorský vypravěč zaujímá 
často proměnlivé stanovisko. Někdy jo v roli vševědoucího, který 
s jistotou ví o tom. co nastane, jindy je řadovým svědkem událostí. 
Jednou odevzdává své hrdiny do vůle boží a vzápětí se roubá. Bývá 
obřadný i ironický a kousavý, obdivuje udatnost středověkých lapků 
a srovnává jo s bezkrevností současného života, ale přece nakonec 
před násilím dává přednost lásce, jak ji ztělesňuje postava Markéty .

Vypravěč tak není - jako ve Vančurových prózách 20. let - jen 
soudcem postav, alo mnohem více hlasem proudění života. Tím ro
mán náleží do epického směřování na počátku 30. let. Jedinečným 
uměleckým činem se stalo též filmové zpracování Markéty Lazarové 
od Františka Pavlíčka a režiséra Františka Vláčila (l%7). Originál
ní dynamika jeho filmové řeči odpovídá Vančurovu románu. Celko
vé vyznění se však některými motivy osudové pochmurnosti liší od 
převážně radostné a laskavé atmosféry Vančurova díla.
I . ITKR Vi l U \

ISIaimika 1478 ( 170— I7í>): Černý I992e (778-784): (»rvgar in Dějinv liter. I 
1995 (320-321). Opelík luintěž (.487-389): Ciitz 1931 (212-21 I. 298-31)0). 1981 
(71-73): kožním 1989 (141-154): Opelík 1980 (189-235): Opelík in Opelík - 
Slavík 19% (376-391. 483-510): Píša 1971 (38-40. 19-51): Mraveová in Poet. 
meziváleě. liter. 1987 (235-207): PohorskÝ 1971 (223-225): Mraveová in Promě
ny subjektu 2 1994 (00-01); lluilrová in Rozuměl literatuře 1980 (272-279).

3.3. Olhracht: \iltola Suhaj loupežník a dolet v údolí
Také v Olbrachtově \ikola Šahají loupežníkovi (1933) se prolíná 

baladický a mytický svět sc světem současnosti. Román má dvě polo
hy: nadčasovou, v níž se hrdina stává nezranitelným rokem, nadlidsky 
silným a tajemným, a reálnou - tou jc obraz života a zvyků podkar
patských obyvatel za světové války a těsně po ní. Této dvojitosli odpo
vídá i styl a jazyk. Na jedné straně „přírodní“ obraznost, například 
opakované charakteristiky postav (Nikola - vlk, medvěd, rys: Kržika - 
lasice, divoká kočka, voní višňovým dřevem) - na druhé straně užití 
prostředku až reportážně věcných. Události jsou v Ví/ío/h Suliajovi zo
brazovány z více hledisek. Jednou jo vidíme zrakem českých četníkň, 
kteří se cítí v nepřátelském obklíčení a musí sledoval, jak jim „zloči
nec“  stále znovu uniká, jindy očima chudých Husími, kterým Nikola 
Vyrůstá v pohádkového mstitele všech bezpráví, a potřetí podkarpat-
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skvěli /idťi, jejich propletených obchodu a zájmu. Tato mnohohla- 
sos(. zobrazení skutečnosti jako ne jednosměrné, ale mnohostranné, 
respekt k svébytnosti druhých a odložení příkrých ideologických sta
novisek, spojuje \ilsolu Šuhaje se Stínem kapradiny. Markétou Lazaro
vou. trilogií Karla Čapka a zčásti také Durychovým Blouděním a o ně
co pozdějším románem I'ujmanové l.itlé na křižovatce.

Rovněž ÍSikola Su haj loupežník se dočkal několika novějších 
adaptací, divadelních i filmových. Nejpozoruhodnější byla volná, 
muzikálová inscenaci* Divadla na provázku s názvem lia lada pro 
banditu od Milana l hdeho (1975, filmová verze 1978).

Po ideologické agitce Anna proletářka (1928, časop. již 
1925-1926) a románové reportáži Zamřížované zrcadlo (1930) se 
tak v \  i kolu Siilia jovi obrátil Ivan Olbracht k Podkarpatsko, nejvv- 
chodnějšíniu cípu tehdejšího Československa. Zajížděl sem pravi
delně od konce dvacátých let a našel zemi. kde „žije ještě starý Bůh 
země“ , kraj zcela odlišný od světa moderní civilizace. Podkarpat
sko se věnoval v reportážích (Země beze jména, 1932, přepracováno 
jako llo ry  a staletí. 1935), z nichž některé bvlv předstupněm \ikoly 
Šuhaje, a zde spolu s Vladislavem Vančurou natočili film Marijka 
nevěrnice (1931). Pobvty mezi podkarpatskými Rosiny a Židy, kteří 
žili namnoze jako v minulých staletích, vedly Olbraehta k pro-



hloubenému zájmu o minulost. » sepětí minulosti s přítomností 
a o trvající, neproměnlivé rysy lidského bytí.

Z prostředí Podkarpatska vytěžil veille \ikolv Stihají' i svou dru
hou vrcholnou knihu, trojici próz Golet r údolí (1937). Byla podní
cena životem ortodoxních podkarpatských Židů, věrných staletému 
mravu (golet znamená v hebrejštině vyhnanství), \ntor líčí životní 
situace postav, jejich nouzi, vášeň obchodovat, víru ve vlastní vyvo
lenou! i mystickou blouznivost - vše věrně, takřka dokumentárně, 
někdy s humorem. Zán*\cň však z próz činí podobenství - všechny 
jsou vlastně volnou aktualizací některého starozákonního příběhu. 
Hrdinka nejrozsáhlejší prózv O smutných očích H any Karadžičové 
odchází z domova za svobodným životem a za láskou к ,.nevěrci". 
(Zde Olbracht zpracoval motiv, který mu byl blízký. Jeho matka, 
pocházející z židovské rodiny, sc podobně z láskv zřekla své vírv.) 
Celá obec, tvrdošíjně setrvávající v odporu vůči všemu cizímu, ne
šťastnou Hanelc prokleje a rodina za ni slouží smuteční obřady ja
ko za mrtvou; jen jediný člen obce vykládá věci jinak: dívka svou 
obětí vykupuje ostatní z jejich nepravostí. Hanelc se tak osvobozuje 
z pout starých zvyků a tradic, ale přece v ní zůstává i hluboký smu
tek z loučení, v jejích očích jc „daleká zasněnost a krůpěj tvrdosti"4.
Ú T E K  \TI К \

Opelík i и Dějiny lit.-r. I 1995 (563-568); Giitz 1984 (87-90): PíSa 1961 
(143-167): Pohorský 1974 (262-275): Ylraveová iu Proměny subjektu 2 1991 
(65-67): Mraveová in Rozumět literatuře 1986 (280-288): Salda 5 1933/1992 
(247-249); Václavek li. 1937 (67-72).

3.4. Čapkova trilogie
К podkarpatské baladické látce sáhl také Karel Čapek v llorilu- 

balovi. Baladická je ovšem jen první část románu, který sám je sou
částí trilogie llon lidx il (1933), Povétroň (1934), Obyčejný život 
(1934). V Hordubalu autor záměrně využívá dvojí způsob vyprávě
ní. První část - příběh venkovana, který se vrátil z Ameriky domů. 
marně a tragicky hledá lásku a původní řád svého života - podává 
tak, jak se odráží v nitru titulního hrdiny. Kratší druhá a třetí část 
jsou podány z hlediska vyšetřujících celníků a soudu. Zavraždění 
Uordubala jc pro ně úředním případem, věcí běžné rutiny. Viníci 
jsou potrestáni, avšak „srdce Juraje Hordubalu se kdesi ztratilo 
a nebylo nikdy pohřbeno“ .

Čapkovu (rilogii nespojují shodné postavy a dění, ale myšlenkový 
obsah. Pátrá se tu po možnostech poznání skutečnosti a druhých li
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dí. Autor, jako už ve svých dílech z dvacátých let. vvvrací představu, 
že je jen jediná, absolutní pravda. Skutečnost je totiž víeevrstevná 
a každý z nás, poznamenán vlastními zkušenostmi a myšlenkami, ji 
vidí v jiném osvětlení.

To dokládá i Po větroň v záznamu tří možných výkladů osudu jed
noho člověka - neznámého letce, který se zřítil a v bezvědomí umí
rá jak jej vyprávějí tři lidé. jeptiška, jasnovidec a básník. Každý 
z nich vnáší do výkladu „případu X" své vlastní představy a kus se
he sama. Jejich verze sc liší. ale mají i něco společného a pozdější 
informace o neznámém tyto společné rysy potvrzují.

Mnohost je však skryla i v jedinci samém. \ vpravěč a hrdina po
sledního románu trilogie Obyčejný život překvapivě ve svém „oby
čejném životě" nachází celou sérii zpola uskutečněných či nereali
zovaných možno stí a v sobě samém vlastně několik osob. Bvl nejen 
pilným úředníkem a měšťákem, ale také tvrdým kariéristou; liboval 
si ve zvrácenostech; jednu dobu byl však i básníkem, a dokonce 
hrdinou; touží být pokorným žebrákem u chrámových dveří...

\ tak už noch toho přehrabá vání. nikam bv to nevedlo. Copak nevi
díš. žo všichni druzí lidé. ať jsou. co chtějí, jsou jako t\. že také oni 
jsou zástupové? |...| Každý z nich žije něco tvého, i ten chlap trhán, 
kterého vedou celníci s řetízky na rukou, i ten moudrý a tichý lam
pář. i ten ožralý setník, který zapíjí své hoře. všichni... |...| dáš-li po
zor. uvidíš v každém kus sebe sama, a pak v něm s úžasem poznáš 
svého pravého bližního. |...| \ to je ten pravý obyčejný život, ten nej
obyčejnější život, no ten. který je můj. ale ten, který je náš. nesmírný 
život nás všech. Všichni jsme obyčejní, kdvž je nás tolik: a přesto - 
laková slavnost! Snad i Bůh je docela obyčejný život, jen ho uzřít 
a poznat. Snad bych ho našel v druhých, kdvž jsem ho nenašel nebo 
nepoznal v sobě; třeba se může potkat mezi lidmi...

(Obyčejný Hrot)

Je to právě mnohovrstevnost člověka jako jedince, která umožňu
je porozumění druhým lidem a světu. Zakládá rovnost a bratrství, 
úctu к názorovým odlišnostem - podle Čapka také podmínku plu
ralitní demokracie.

Obhajoba takové demokracie tvoří pozadí celé Čapkovy mezivá
lečné tvorby. Vrcholí v posledních letech života v autorově žurnalis
tice a nepřímo - v podobě varujícího mementa ještě působivěji - 
v díle literárním (román lá lita  s Mloky, 1936; brv llílá  nemoc,
1937; Matka. I938).



Čapkova trilogie Ilordubal. I ‘ovětroň. Obyčejný život je založena 
na vypravěčské technice proměnlivého hlediska. Jc tu vždy několik 
pásem nebo pohledů, které události podávají vždy v jiném osvětlení 
a hodnocení. Podobná metoda byla uplatněna vlastně už v kubistic
kých Zářivých hlubinách a znovu ji autor použil v poslední, ne
dokončené próze Život и (lilo skladatele 1'oltýna (19.49). Sbližuje 
Čapka s mnohohlasostí zmíněných baladických próz, ale také s mo
derním románem světovým (André Cide. James Joyce).
1.ГП.И \Tt li \

Černý 1992c (584-590. 634-6.49): Opelík in Dějinv liter. 4 1995 (.492). 
Strohsová tu ni těž (600—603): (#ot/. 1981 (104-106. 116-118): Štioha in Karel 
Čapek a českv ja/.vk 1990 (28-57): Dokoupil in Kniha o Čapkovi 1988 
(237-286): Kožmíii' 1989 (174-193): králík 1972 (102-165. 184-197): Kunsi- 
inann 1971 (310-3I I. 317-318): MatuSka 1903: MukařovsU 2 1918 
(338-341). těž 1982 (706-708): 1’ohorskv 1974 (211-201. 270-281): Mraveová 
in 1’roměm subjektu 2 1991 (40-48. 70-7.3): Opelík in Struktura a sinvsl 1906 
( 143- l59);'Salila 7 1935/1994 ( 167-168. 295-299).

3.5. Demlovo Zapomenuté světlo
Próza Jakuba Demla se \ třicátých letech vymvkala převažující

mu trendu. Zůstávala ..literaturou vně syžetu“ (jak označil tento 
typ ruský literární vědec Sklovskij). Obnaženou osobní zpověď spo
jovala s otázkami po věčnosti, výsekv každodennosti a ostré invekti- 
vv se v ní střídaly s metaloričnoslí a odbočkami, v nichž je zdánlivě 
řeč o něčem jiném.

Takovým dílem bvlo především Zapomenulé světlo ( 1934). Před
cházela mu autorova hluboká krize a názorová proměna. Započala 
na přelomu 20. a 30. let ostrou kritikou předtím uctívaného Ma
saryka a první republiky („Nám nikdo nenamluví, že náš lid je 
osvobozen a že vláda jeho věcí do rukou jeho se vrátila!“ píše se ve 
Šlépějích 16. 1931) a pokračovala provokujícím Mým svědectvím
o Otakaru Hřezinori (1031), knihou, kterou česká kulturní veřej
nost až na výjimky tvrdě odsoudila. Demi zde mluvil bez obalu na
př. o Březinově antisemitismu a jeho sympatiích к fašismu, vvslovil 
„skrze Březinu to temné a zlé, co jc v něm samém" (M. Putna). 
Tragickou událostí pro Demla byla smrt jeho nejbližší přítelkyně, 
spisovatelky Pavly Kytlieové. Sblížil se poté s německou hraběnkou 
Kateřinou Sporckovou. která jej však ponižujícím způsobem odmít
la. - Tehdy, cítě se zklamán přáteli, „proklet českým i německým 
národem“ , zneuznán jako básník, píše horečně během několika 
dnů a nocí Zapomenuté světlo. V rací se v něm utkvělé motivy, smrt
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umírající selky, к níž aulor cítí náklonnost a již se marně snaží za
chránil. vzpomínky na Pavlu Kyllicovou. erotika, smrt a věčnost. St
řídají sc výkřiky sebetrýznč a útoky proti kritikům a odpůrcům (A. 
Novákovi, M. Hýskovi, В. M. Ptáčkovi, jenž lio udal po břczinovské 
přednášce). Sám název je podobenstvím: autor, osamělý ve svém 
velkém domě. ráno zjistí, žc nechal na schodišti svítit žárovku; jc to 
obraz marnosti, světla v prázdnotě.

iNcminc dne, abych nebyl pod psa ponížen - což by nebylo lak zlé, 
ba mohlo by to člověka i vzdělávat, očišťovat a povznášel, ale při- 
jdou-li hodiny, kdy člověk zradí a zapře i to, čemu obětoval a zaslíbil 
všechnu svou krev, každou myšlenku a nejtajnčjší naději, a sám Bůh 
se člověka nezaslané a spustí všechny pedály a rejstříky smíchu?

Kniha bvla po vydání konfiskována a mohlu se prodávat až po za- 
černění několika „nemravných“ míst. Ocenily ji však významné 
osobnosti (■/. katolických kritiků např. Florian a Vašiea). Boman Ja
kobson napsal, žc vedle středověkého Tkadlečha a děl Boženy Něm
cové je to nej tragičtější česká knihu. Icnto „jediný chrlený proud 
lásky, vyznávání viny a lítosti, proud upřímnosti tak dravý, až se 
zdá pominutý“ (B. Fučík) pokračuje ještě v několika dalších textech 
z třicátých let. jako jsou Cesta /«■ Jih u  ( 1935) a Jugo ( 1936).

Nedávný film Zapomenuté světlo (1996, Vladimír Michálek) přo 
jal z Demlovy prózy jen několik motivů.
L I T E R Á T I R A

liinar 1%'): Fučík |{. 1991 (164-214): Med 1995 (80-83): Olič 1993a; Put
na 1998 (466-512).

3.6. Společenský román
Již některé z baladických próz na počátku let třicátých mířily 

i к zobrazení sociální problematiky. Zabývaly se nejen obecně exi- 
stenciálními. ale i časovými zákonitostmi lidských vztahů a osudů. 
Z děl. jimž jsme se věnovali, lo platí pro \  i kol и Sahaje loupežníka. 
Tento záběr rozvinul společenský román 30. let. Cílem společenské
ho románu je zachytit celistvý úsek skutečnosti v určitém, nepříliš 
vzdáleném období, v jeho příznačných rysech a různých projevech 
(život dělníků, selského stavu, středních vrstev, velké buržoazie).
V popředí je proto jak vývoj jedince v složitých společenských proce
sech. tak zobrazení prostředí a množství postav - ty ztělesňují různé 
sociální skupiny, vrstvy a třídy, jež se navzájem střetávají. Ke spole



čenskému románu směřovala próza ojediněle již % letech dvacátých - 
nej významnějším dílem byly H aldy ( 1927) Annv Marii Tilschovc. Ty
to „kolektivní dějiny ostravského kraje4' (K. Krejčí) s těžkým, dusi
vým prostředím dolů, s líčením kruté bídy i necitelné dravosti a s da
vovými scénami se vlastně vymykaly dosavadní autorčině tvorbě.

Společenskému románu sc věnovali spisovatelé ze skupiny socia
listických realistů (Pujmanová, Majerová) i ruralistů (Křelina) - viz 
s. 647 an. Vedle nich sc к němu obrátili i další prozaici, zejména 
Vladislav Vančura, Karel Poláček, Zdeněk Němeček a na samém 
konci třicátých let i Milada Součková.

Vančura sáhl ke společenskému románu v Rodině Horvatově
(1938). Podal obraz života statkářské rodiny i veřejného dění před 
první válkou. Román měl být však jen úvodem к široce založené 
epopeji Koně a vůz. Autor v něm dál nepokračoval a dal přednost 
práci na Obrazech z dějin.

Karel Poláček svůj rozsáhlý cyklus o „okresním městě“ , odehrávají
cí se před první válkou a za války, dokončil: Okresní město (1936); 
Hrdinově táhnou do boje (1936): Podzemní město (1937); Vyprodáno
(1939); pátý díl byl sice dopsán, aleje z něho znám jen zlomek. Horeč
ný chvat na konci 30. let - za okupace byl Poláček jako Zid vyloučen 
z kulturního života a nakonec zahynu] v Osvětimi - ovšem poněkud 
poznamenal závěr díla. Autor v něm zpracoval své téma, život středo- 
stavovských měšťáků, úředníčků, židovských obchodníků. Předlohou 
„okresního města44 mu byl rodný Rychnov nad Kněžnou. Své postavy 
vidí s takřka filmovou názorností, představuje však i jejich vnitřní 
svět. Opakující se popisy (vyšívaná košile „vlastence“ Králi;), strnulá 
gesta, denní úkony (kupec Štědrý čte každý večer před spaním díl na
učného slovníku s hesly Alqueire-Ažušak nebo Pět neděl v batoně), do
kola omílané fráze (antisemitské žvásty penzisty Peciána), celý zkost
natělý životní styl působí humorné, trapně, ale místy i děsivě 
a zrůdně. Zvlášť tehdy, když si své zvyky uchovávají „hrdinové“ i v zá
kopech světové války nebo když jc zaskočí válečné strádání v zázemí.

.Nepřirozené, školometské fráze dokonale zpodobnil Poláček i ve 
své poslední próze Rylo nás pět (posmrtně 1946). Učinil tak s ne
odolatelným jazykovým humorem prostřednictvím vyprávění školá
ka Pěti Rajzy. Ten mechanicky přejímá ustálená rčení ze školy i od 
dospělých (např. humanistickou periodu), dostávají se mu však do 
nich bezděčně komické prvky.

Pak byly ještě jinačí vozy, z kterých se ozývalo děsné řvaní, jelikož tam
byla zavřená cizokrajná zvěř, a ty vozy zapáchaly velice neobyčejně.

645
ČAS KRM



646
« S K Á  

LITERATURA 
OD POCAlKU 

SlOltlI 
DO ROKU 194S

Podle Pavla Trosta je tato dětská groteska vlastně jen prodlouže
ním grotesky okresního města, liylo  nás pět proslavilo i rozhlasové 
podání Františka Filipovského. Poláčkovým pokračovatelem se stal 
v 60. letech \ ladimír Páral. I on - ovšem ještě systematičtěji a me
chaničtěji - zachycuje opakující sc životní úkony, jejich stereotyp- 
nost a vvěpělost. /.jiné strany navazoval na Poláčka Josef Skvorecký. 
Inspiroval se líčením maloměstského světa, směšnou a nebezpečnou 
frází, která se stává často podhoubím totalitních systémů.

Vrstevníkem Čapkovým a Poláčkovým byl Zdeněk Němeček, le
gionář a diplomat, masarykovský demokrat a vyznavač politického 
evropanství. Ze zevrubné znalosti cizího prostředí (působil hlavně 
v Г SA a ve Francii) čerpal v široce založených románech: o českých 
vystěhovalcíeh v l SA (Meiv York: zamlženo. 1932), o slovanských 
hornících v jižní Francii (\<; západ od Panonie. 1935). \ roce 1918 
Zdeněk Němeček odešel do exilu. Problematiku emigrace, bolest
nou zkušenost lidí, kteří ztratili domov a jsou osamělí v cizím světě, 
ztvárnili po něm i mnozí další autoři - v 50. letech vedle Němečka 
především Kgon llostovskv. v 70. a 80. letech například Jaroslav 
Vejvoda a Jan Novák.

Svébytným pokusem o společenský román byla volná dilogie Mi
lad v Souěkové Odkaz a Zakladatelé (obojí 1940). Námětem je vývoj 
českého měšťanstva na přelomu 19. a 20. století a jeho životní styl. 
Tento ..kaleidoskop životních záběrů z několika prostředí“ (Václav 
Černý) je však podán velmi osobitě. Zesměšňuje se v něm omeze
nost kupředu sc deroucích měšťáků (např. stavitele Kroupy), ale 
rovněž banalita běžných prozaických forem a postupů. Také Milada 
Souěková pracovala v diplomatických službách a odešla v roce 1948 
do exilu v l SA. I pro její ostatní tlila, například román o ctižádosti
vé zpěvačce bez nadání l(e l cauto (1911), je příznačný záznam všed
ní banality - a právě tak netradiční literární postupy, které narušu
jí běžné vypravěčské iluze, přerušují, a dokonce zpochybňují děj, 
diskutují o něm se čtenářem. Takový postup zčásti uplatnili už Čap
kové v raných prózách Krakonošovy zahrady, najdeme jej také
li Vančury, Wcinera a Job na. Poté se v české próze objevuje až od 
let šedesátých (Věra Linhartová) a později (Jiří Cruša. Jiří Krato
chvil, Daniela llodrová).
U T E R  VTl R \

Blahynku 1978 (256-26.4. 285-297): Černv 1992c (681-68.4): Opelík in Itč- 
jiny liter. 1 1995(11.4-122): Götz 1981 (50-52. 169-171): Hájková 1985; Ilora 
1981 (457-459): Kri-jčí 1959(85-101): kiinstmann 1974 (98-1114); O Karlu IV  
láčkovi 1995; 1'íša 1969 (250-252), 1971 (75-78. 154-156. 176-179.



301-304): l’ohorskv 1974 (285-304); Polán 1964 (198-200); 1'lá. i vítají 1992: 
Sc/inia 1928 (209-216), 1936 (49-58); Salda 9 1936/1995 (24-29. 63-67); 
Trost 1995(13-17, 13-15).

3.7. Hnralismtis. František Křelina
..... Ilias) vyslovují poezii země. domova, návratu. Povídka a román 
bud zobrazuje tvář dnešní dědiny, nebo dává se inspirovali lim, eo 
v životě země. hor a rovin, vesnic a polí a ve vztazích selských lidí 
к sobě navzájem, к půdě, к práci, lásce, životu, světu a Bohu je věč
ného. nepodléhajícího horečkám a přcvralům.'*

(Josef K i i u p )

Pojem „ rural ismus" razil poprvé Antonín Matula, který tím po
jmenoval Holečkovo konzervativně selské vidění světa. Právě monu
mentální Holečkovi ÍSaši (poslední díl vyšel až v I').'«)) - s jejich 
oslavou selské tradice, půdy, národa, křesťanské víry a s jejich ne
důvěrou к městské civilizaci a pokrokářství - sc stali ruralistům 
vzorem. \ těchto hodnotách spatřovali hráz proti mravnímu rozkla
du soudobého světa.

Vutoři skupim vystoupili ve sbornících s příznačnými názvy Hás- 
níci seist г í  (1932, uspoř. J. Knap) a Tváří li vesnici ( 1936. uspoř. J. dá
rek): jejich díla vycházela od půli třicátých let v edici Hlasy země, 
kterou řídil kritik z agrárního Venkova J. \. Sedlák. Mejiž několik 
let předtím se formovaly počátky ruralismu kolem časopisu Sever 
a východ a jeho knižní edice, jež společně založilo několik mladých 
spisovatelů z Jičínska: Josef Knap, Václav Prokůpek. František Křeli
na a Jan Knob. Věkem náleželi ke generaci Dcvětsilu, ale zaměřovali 
se zcela opačně: ne ke krásám moderní civilizace, ale к venkovu, pří
rodě a sclství, ke „kořenům", к náboženské víře jako hlubině bezpeč
nosti. Již název revue naznačuje odvrat od „západní“ a „jižní“ orien
tace avantgardy a příklon к autorům severským a slovanským.

Vutoři, hlásící se к ruralismu. nebyli literárně jednotní. Z Pro- 
kůpkových próz vvniká příběh selského koně Baba ( 1928). podaný 
s porozuměním pro život venkovského zvířete. Knapovo dílo. ovliv
něno silně Šrámkem, těží z lyrismu. Zobrazuje často sepětí člověka 
s krajinou, kreslí individuální charaktery a vášně (kolonizaci jižní
ho Podkarpatska líčí román Puszta, 1937). \ řeholným dílem Josefa 
Knapa je patrně román Cizinec (1931). Jeho hrdinou je Buchar. 
«cizinec“ , který se pokouší usadit se jako sedlák v podhůří, není 
však zakořeněn do tamní krajiny a ztroskotává.
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() současný společenský román sc s nej větším zdarem pokusil 
František Křelina v 11iibenýcli lélecli (1935). Vylíčil rok) hospodář
ské krize v průmyslově zemědělské oblasti Podještědí, tedy v kraji 
románů Karoliny Světlé, na jejíž moralismus Křelina navazuje. 
Hlavní hrdinové, tkalcovský dělník Josef a ehalupnická dcera Bože
na llolajovi, zápasí s bídou i mravním rozvratem a překonávají je 
obětí, prostou zbožností a láskou. ..Nedalo sc nie dělat než žít,“ říká
o nich autor. Dělník, oklamaný městem, sc zachraňuje návratem 
к venkovu a jeho jistotám. - Oproti románu Karla Nového Chceme 
žít (193.4) - tematicky obdobnému, ale socialisticky orientovanému, 
který končí hezůtěšně - tak Křelinovo dílo ústí v naději.

Ve stejném kraji sc odehrává i Křelinova volná tetralogie, která 
počíná Hlasem na poušti (1935) a uzavírá ji až posmrtně vydaný 
Soud nad Bábelem  (1995). V Hlasu na poušti jsou hlavními proti
hráči prostý, pracovitý ehalupník Klaban a lstivý kramář llejral, 
jenž několikrát podvede Klabanovu rodinu, upře jí též starodávnou 
českobratrskou postilu. - Životnější než tento rozsáhlý cyklus, po
znamenaný schématem zkaženého bezbožného města a čistého ven
kova, jsou Křelinovy kratší prózy, například soubor povídek Ja lo vc i 
stráně ( 1937, přeprac. 1947).

Za okupace se Křelina, jako mnozí jiní. obrátil к historickým  ná
mětům. Jedním z vrcholů jeho díla je barvitý román Am arú, syn 
hadí (1942), který vypráví o misionáři moravského původu a jeho 
osudu v jihoamerických pralesích v 17. století.

Huralisté byli po únoru 1948 většinou vyloučeni z literárního ži
vota a spolu s dalšími spisovateli odsouzeni v nezákonných proce
sech. Josef Knap sc z vězení vrátil 1955, František Křelina 1960 
a Václav Prokůpck až 1964.
LITERÁTI RЛ
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3.8. Socialistický realismus. 
Marie Majerová a Marie Pujmanová

Opačný směr než ruralisté představovali přívrženci socialistické
ho realismu. Obraceli se nejčastěji к městu, hlavním tématem byl 
život proletariálu a jeho revoluční perspektiva.



Autoři této orientace byli soustředěni do skupiny Blok 
(1935-1938). Teoreticky ji prosazovali Bedřich Václavek a Kurt 
Konrád. Socialistický realismus měl byt syntézou proletářské 
a avantgardní literatury, měl „pravdivě zobrazit realitu \ jejím re
volučním vývoji“  (Konrád). Vzorem bvla hlavně díla ruské sovětské 
literatury (Maxim Gorkij, Michail Solochov). Od socialistického 
realismu 30. let. jenž přinesl výrazná literární díla a v oblasti spole
čenského románu bvl úspěšnější než ruralismus. je třeba odlišit po
zdější proud oficiálního „socialistického realismu“ po roce 1948, 
který bvl vesměs schematický a literárně konvenční.

7. prozaiku patřili к Bloku Jaroslav Kratochvíl. Ivan Olbracht, 
Géza \ celičká, Jiří Weil (o všech viz výše), dále Marie Majerová. Ma
rie Pujmanová. Hlásili se к němu i slovenský píšící Cech Petr Jilem
nický a Slovák Fráňo Král'.

Žánr společenského románu obohatily hlavně dvě spisovatelky, 
Maric Majerová a Marie Pujmanová.

Ve své nejrozsáhlejší próze Siréna (1935) shrnula Marie Majerová 
úsilí své tvorby, která bvla již od počátků zaměřena к časovým so
ciálním tématům a údělu ženy. Siréna je širokým obrazem hutnic
kého a hornického Kladenska během osmi desítek let, otl poloviny 
19. století po první světovou válku. (Sama autorka zde žila od svých 
dvanácti let. zažila zde velkou stávku \ roce 1900, kterou v románě
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popisuje.) V popředí stojí čtyři generace rodu Hudců, které zastu
pují vývoj dělnictva od naivity к lehkomyslnosti v době prosperity 
(Pepek frajer) a posléze к solidaritě a uvědomělosli (Iludcovka a je
jí syn Pepek zvaný policajt).

Inspirována postupy soudobé světové prózy (např. Dos Passos, 
Sinclair) pojala autorka román jako montáž vyprávění, dokumentů 
(dobové dopisy, deník) a reportážního popisu. Na Sirénu volně nava
zuje kratší a sevřenější Ilacířská balada (1938). jež líčí další příběhy 
jednoho z Hudců. Zde Majerová v baladické zkratce, s pro ni pří
značnou lyričností (v Siréně často potlačenou) vyslovila prostou veli
kost havíře a jeho ženy. které nelidský svět zahnal až na sám kraj 
bídy a pokoření. Přesvědčivosti této próze dodává střídání vypravěč
ského postupu (v prvé kapitole vnitřní monolog: ve druhé autorské 
vyprávění ve třetí osobě; v závěrečné dialogizovanv monolog).

Po Havířské baladě a po próze pro dívky Hobinsonka (1940) 
upadlo dílo Majerové do průměru a podprůměru.

Jiným způsobem než Siréna je vybudován román l.idé na křižo
vatce (1937) od Marie 1’ujmanové. jímž vrcholí druhé období autor
čina díla. Děj se odehrává téměř \ současnosti (20. léta a počátek 
30. let), střídá se prostředí: Praha. I Iv. \ nichž poznáme Baťův Zlín 
(sám Bat a je zpodoben v postavě Kazmara), maloměsto, venkov. Po
stavy náleží různým sociálním vrstvám, v popředí jsou dvě rodiny, 
měšťanská rodina advokáta Gamz\ a chudá rodina l rbanovvch, kte
rá se z vesnice dostává do Prahy. Nejvíce pozornosti je věnováno 
osudům a názorovému zrání Ondřeje I rbana. jenž zvolna dospívá 
к revolučnímu přesvědčení. Naopak jeho sestra Růžena touží dostat 
se do „lepší společnosti"1 a také toho výhodným sňatkem dosáhne.

Předností románu jsou přesná, promyšlená kompoziční stavba 
a jemné postižení vnitřního světa postav - na rozdíl od Majerové 
dokázala Pujmanová vykreslit i psychiku světa měšťanského, zejmé
na oduševnělé Nelly Camzové. Vutorský náhled a pohled postav se 
často prostupují - využívá se polopřímé a nevlastní přímé řeči. 
Hrdinové jsou přitom viděni nejen „zevnitř“ , ale i „ z v e n č í “ , jako 
ztělesnění určitých skupin a společenských tříd. které se ocitají „na 
křižovatce“ . Bedřich Václavek zaznamenal, že ..při \ší typizaci |...| 
jsou jednotlivé osoby i jejich příběhy podány s živou a svěží indivi
dualizací“ a že autorka „nelíčí například svět kapitalistický jen čer
ně a svět proletářský jen bíle. Zachycuje je v celé složitosti, vnitřní 
diferenciaci a pohvbu, a třebas lo svět kapitalistický u ní prohrává, 
je přece zpodoben sytě. plně a životně.“



I tvorba M. Plij ma nově po válce umělecky klesala a oba další ro
mány navazující na Lid i na křižovatce se přizpůsobily literárním 
a ideologickým normám, jež panovaly po roce 1918.

Majerová v Havířské baladě a 1’ujmanová v l.idecli na křižovatce 
(podobně jako Křelina v Hubených létech) nepodřizují své postavy 
předem danému autorskému záměru. Naopak, do znaěné míry 
zrovnoprávňují obzor postav s obzorem autorským - a tím se stýka
jí s polylonním románem Vančurovým. Olbracbtovým a Čapkovým.
I I T E R  \Tl li \
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3.9. Psychologická próza. Glazarová, Havlíček, 
llostovský

Vedle společenského románu se rozvíjela i próza zaměřená 
к lidskému nitru. Oba žánry se přitom často prostupovaly (Marie 
Pujmanová). Psychologicky román odkrýval opomíjené vnitřní dě
je v člověku, nově zachycoval především síly podvědomí (hlubin
nou psychologií sc již za první válkv inspiroval Olbrachtúv '/.alář 
nejtemnější).

Ze starších autorů ve 30. letech tvořila Božena Benešová (viz 
s. 480 a 532). Na její dílo v mnohém navázala Jarmila Glazarová
I Ičíjám ou (19.48). Rozvržení postav (ušlechtilá Jana - odpudivá teta 
Klára) se téměř opakuje ve vrcholném autorčině románu Id  vent 
(19.49). /tle proti sobě stojí obětavá a trpící Františka se svým synem 
a nehdskv sedlák Jura s bezcitnou až zrůdnou děvečkou Rozinou.

Ihnnán se odehrává v horách valašských Beskyd. Kraj se promítá 
do vnitřního ustrojení postav, do obyčejů i jazyka. (Glazarová jej po
znala z vlastní zkušenosti, podobně jako Olhracht Podkarpatsko. 
Svědčí o tom soubor dokumentárně národopisných próz Chudá 
pradlena /1940/.) S tím souvisí i přírodní a náboženská symbolika 
díla - advent je časem očekávání příchodu Spasitele, sama Františ
ka je v románu spojována s motivem mariánským. Děj se odvíjí 
v průběhu jediné noci, kdv hrdinka zoufale hledá zatoulané dítě 
a přitom se jí vybavují vzpomínky na minulost. V závěru příběh 
vrcholí baladickým potrestáním zla a vykoupením.
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Podobně jako Glazurová vycházel i Jaroslav Havlíček z pečlivé 
kresby sociálního prostředí. Na rozdíl od autorky Idventu, tíhnoucí 
u svých hrdinek к ideální kráse a čistotě, jsou však jeho postavy 
rozvrácené chorobnými vlastnostmi i neúprosným osudem. Na Hav
líčkových prózách jsou patrné stopy naturalismu. Věcné, deziluziv- 
ní zobrazení prostředí však často střídají bizarní grotesknost. snový 
lyrismus a fantastické představy.

Ze čtyř dokončených románů je patrně nejvýznamnější \eviditel- 
ну(1937). Houževnatý, vypočítavý a dravý Petr Svajcar v něm líčí 
svou cestu z chudého prostředí к majetku a moci. Podařilo se mu 
přiženit se do bohaté měšťanské rodiny Hajnovy a pro své děti zís
kat její jmění. Způsobí však smrt manželkv a duševní choroba rodu
1 lajnu se nakonec zmocňuje i jeho syna.

\ Neviditelném  jsou zvlášť působivé až děsivé scény šílenství strý
ce, který prochází domem v domnění, že je neviditelný. Originál
ním autorovým postupem bylo to, že vypravěčem, komentátorem 
dění a sebeanalvtikem - tedy postavou, jež tradičně získává čtenář
ské porozumění - učinil záporného hrdinu.

Prostředí upadajícího měšťanského rodu je i tématem Havlíčko
vy románové prvotiny Petrolejové lumpy (1935, první vydání pod 
nakladatelským názvem I vpruhlé touliy, přeprac.), umístěné do 
rodné podkrkonošské Jilemnice na konci 19. století. Zdařilou fil
movou verzi tohoto díla natočil režisér Juraj llerz na konci šedesá
tých let. Prostředí i některé postavy Petrolejových lump se objevují
i v baladické novele Synáček ( 1942).

Melancholičtěji je založen další Havlíčkův román llelim udoe 
(1910). Je to vzpomínka stárnoucího muže na dospívání a zmate
nou chlapeckou lásku, „příběh pošetilé puberty“ , llelim udoe může
me číst jako realistický obraz maloměsta, psychologický povahopis
i jako romantickou historii.

Výrazně zasáhl do psychologické prózy autor nejmladší generace 
Kgon llostovskv. Pocházel z asimilované židovské rodiny, jeho dílem 
se vine příznačně židovská problematika vykořeněnosti. viny, úzkos
ti a rozdvojení osobnosti. To jej přibližuje prózám Kafkovým a Viei- 
nerovým. ovšem i dobovému existeneialismu a hlubinné psychologů*

Na llostovského zapůsobil ěeskožidovský myslitel Jindřich Kolín. 
Podle Kohna se nemohou čeští Židé zříci ani své paměti, tj. židov
ských kořenů, ani svého češstvi. jež je věcí jejich vůle. llostovskv 
z toho odvozoval dvojí „domov“ moderního člověka: jeden je inu 
dán, druhý je aktem jeho volby. Sám často zobrazoval bloudění

I



a bezdomoví jako charakteristický rys současné doby. Dění v Hostov- 
ského prózách se odehrává ve dvou rovinách. Jednak na úrovni vněj
ší, předmětné skutečnosti, a jednak ve sféře představivosti, snění - 
tehdy se postavy často vracejí do světa dětství, své představivosti 
a rodného domova. Hrdinové bývají obvykle uzavřené, citlivé bytos
ti, jejichž vnitřní svět se rozkládá a zároveň se v nich rodí druhé já.

'lakovv je například titulní hrdina románu Případ  profesora Kör
nern (1932), třiatřicetiletý učitel na gymnáziu. Körner sc dozví
0 manželčině nevěře a zároveň o \ last ní smrtelné nemoci. Vyvolává 
to v něm hlubokou vnitřní krizi. - Je to v podstatě ušlechtilý člo
věk, který se snaží pomáhat druhým. Cítí se však odtržen od bez
pečné jistotv dětství, není schopen dorozumět se s ostatními lidmi, 
jeho činy se vzdalují jeho nitru a odcizují se mu. Diagnóza blízké 
smrti se nakonec ukáže být mylná, přesto však Körner umírá ne
šťastnou náhodou.

Otázky nad vratkostí, neupevněností lidské existence rozvíjejí
1 další autorovy prózv. Hodné pozornosti je vizuální rozvržení ba
rev - převládají šedá a černá, tedy barvv postrádající světlo. Tomu 
u llostovského odpovídají opakující sc motivy tmy. propasti, víru.

Nejrozsáhlejším předválečným románem llostovského je příběh 
osudů židovské rodiny Dum bez pána. 1937. Podnítilo jej autorovo 
poznání života ortodoxních Židů v Haliči. (0 jejich příbězích a le
gendách psal zároveň Jiří Langer, viz s. 535.) Čtyři sourozenci 
v Doma bez pána jsou vykresleni jako lidé všelijak narušení, tápají
cí. Jako mnozí llostovského hrdinové touží po družnosti a veliké 
lásce a nemohou jich dosáhnout. Poznávají posléze, že dědictví

l.json llostovsliý 
r karikatuře 
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zemřelého otce. kvůli němuž se sešli, nespočívá \ majetku, ale v po
chopení druhých a ve vzájemné laskavosti.

Všichni jsme vycítili, že nvní nejde o testament, nýbrž o předlouhou 
cestu našeho otce, o onu cestu, kterou jsme měli jít za ním. Na jejím 
začátku jsou staré, studené příkazy a na jejím konci je - láska.
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4. DRAM A \ D IVAD LO
4.1. Vývoj dramatu a divadla ve 30. lelecli

V průběhu let třicátých docházelo ke sbližování „oficiální" linie di
vadelnictví s avantgardním proudem. Jindřich llonzl se stal počátkem 
třicátých let šéfem činohry v brněnském Zemském (dříve Národním) 
divadle. Jiří Frcjka pracoval jako režisér na scénách pražského Národ
ního a Stavovského divadla. I vedl tu vrcholné dramatické kusy Nezva
lovy i Vančurovy: Milence z kiosku ( 1932). hru nezvalovské lyrické ol>- 
raznosti s ostnem společenské kritikv, a llchymistu (1932), v němž 
Vančura myšlenkově navazoval na Dvkovu při o českou národní pova
hu. Díla obou autorů viditelně směřovala od vyzývavých experimentů 
a uvolněné stavby к pevnějšímu tvaru. Tuto tendenci к objektivaci mů
žeme zaznamenat v dramatu - podobně jako v próze a v poezii - obec
ně. Další Nezvalova lira Manon l.escuul (1940), napsaná podle románu 
\. F. Prévosta z 18. století, se stala významným činem v inscenaci Bu
rianova divadla I) 10. Za okupace působila krásou básnického jazyka.

Vutorovo hlav ní téma rozštěpení osobnosti a odcizení se ještě vv- 
ostřilo v době války, kdy bvl llostovskv na útěku před fašismem. 
Naléhavě osobní jsou l.i.stv z vyhnanství, psané 1939-1940 (knižně 
Chicago 1941, Praha 1946). Ve formě dopisů je tu zachycena exi
stence* exulanta s životním provizoriem, který má odlišné hodnoty, 
hledá s úzkostí pevný bod. Následující román - s místv dobrodruž
ným dějem — Sedmkrát r  hluční úloze (New York 1942. Praha 1946) 
se vrací к období Mnichova. Zaznívají tu otázkv po odpovědnosti in
telektuálů za stav duchovní krize, který způsobil katastrofu.



Většina dramatiků a divadelníků sc setkávala na půdě společné- 
ho boje za demokracii a proti nebezpečí fašismu. Po smrti K. II. Ili- 
lara (1935) řídil v tomto duchu činohru Národního divadla Otokar 
f ischer. Sám přeložil a upravil hru španělského klasika l.ope de Ye- 
gv Fuente Ovejurui. která zobrazuje lidový odboj proti bezpráví 
(1935. režie Jiří I rejka). Nové nastudování Shakespearovy liouře 
(pod názvem Prospéra. 19.'57. režie Karel Dostal) vyznělo jako mani
fest osvícenské vzdělanosti a hold právě zesnulému T. C. Masaryko
vi. N podobné atmosféře přijímali diváci i poslední Čapkovy brv.

\ letech třicátých pokračovala dramatická tvorba Františka Lan
gra a Karla Čapka. Langer po utopických Indělech mezi námi 
(1931). kde dal vystupovat andělu v lidské podobě, jenž mírnil utr
pení nevyléčitelně nemocných tím, že je usmrcoval. a po heroický 
legionářské Jízdn í Idídre (1935) napsal Dvaasedmdesáíku (1937). 
Tato hra předvádí ..divadlo na divadle" (jako L. Pirandello a J. I5ar- 
toš). Dochází v ní postupně к trojí rekonstrukci událostí, jak je uvi
děli účastníci a svědkové vraždy.

Draasednidesáuka tvoří obdobu polvfonnílm románu, zvláště tri
logie k. Čapka. S Čapkem spojovalo Langra přesvědčení, že pravda 
souvisí s nitrem člověka, že ji nemůžeme jednoznačně a definitiv ně 
odhalit a že je těžké hledat ji prostřednictvím institucí, zv láště justi
ce. Z. tohoto přesvědčení vyrůstá výzva к lidskosti, к lásce а к tole
ranci vůči druhému člověku.

Své pojetí světa, které sdílel s bratry Čapky, si František Langer 
uchoval i po druhé světové válce. Svědčí o tom jeho pozdní hry, 
prózy a vzpomínky (H ýli a bylo, 1963).

Karel Čapek se к divadlu obrátil v druhé polovině třicátých let 
po desetileté odmlce. Bylo to v době, kdy ve značné části Fvropy 
rostla moc politických diktatur, kdy se vyhrocovaly ideové a sociál
ní protiklady a v čase bezprostředního ohrožení Československa. 
Čapek tehdy vyvíjel značnou aktivitu na podporu demokracie. Zají
mala ho odpovědnost intelektuálů, přemýšlel o jejich selhání v hit
lerovském Německu. N liílé  nemoci (1937) zpodobil zradu inteli
gence v několika postavách, které přisluhují totalitnímu Maršálovu 
režimu a žvaní přitom o odpovědnosti a poctivé práci. Naopak hlav
ní hrdina Calén - vyzbrojen jen lékem, který proti epidemii objevil, 
a svým odporem к násilí - osamoceně vzdoruje státní mašinérii, 
Maršálovi i zfanatizovanému davu. Maršál chápe člověka jako ná
stroj к vyšším cílům, Calén naopak jako bytost s vlastní duší a svě
domím. Neúprosný wvoj událostí však odsuzuje oba protihráče
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к zániku. Galéna zlynčuje rozvášněný dav lidí, těch lidí. kterým 
chtěl pomoci. \ Maršála, nakaženého nemocí, čeká smrt a vědomí, 
že jeho národ nespěje к vítězství, ale к záhubě. Lidstvo lak stojí tvá
ří v tvář válce i epidemii.

Takový katastrofický závěr je v Čapkově dramatické tvorbě no
vým prvkem (obdobu tvoří vlastně už předchozí dílo. román Válka 
s Mloky. 1936. kde Mloci beznadějně zaplavují svět). Diváci jej přijí
mali jako varovné memento. Ještě jednoznačněji zapůsobil závěr 
poslední Čapkovy hry M atka (1938) - jako výzva ко sjednocení ná
roda, к obraně země, i za cenu těžkých obětí. Obě díla. i když byla 
budována na utopických či fantastických motivech, sc přiblížila 
к tradiční podobě dramatu.
u t i -;h VITRA

Scherl in Dějiny divadla I 1984 (206-224. 238-278. .4.42-110): Crygar in 
Dějinv liier. I 199Г> (.422). Hrabce tamtéž (424-4.i l). Jelínek tamté/. (517). 
Slrohsová tamtéž (602-60.4); Janoušek 1989 (197-208): Kudělka in Kniha
o Čapkovi 198« (148-201): Kudělka 1983 (18-72); l*íša l% 7  (113-125,
129-132, 182-187. 191-193. 203-206).

4.2. Druhé období Voskovce a Werichu. E. К  Burian
Podle kritika Julia Fučíka je ..nezávazná psina, již hlásali Vosko

vec i Werich, něco příliš malého i vadného v historii dnů |...|. Osvo
bozené už jen nerozesměje. Osvobozené bije. I ž to není jen zába
va.“ (Rudé právo 1932) Tento posun od revue a parodie к politické 
satiře znamenala hra Caesar ( 1932). Caesar v ní vystupoval jako při
hlouplý. stárnoucí ješita (s některými rvsv italského diktátora Mus- 
soliniho). římský senát byl karikaturou československého parla
mentu. Sami autoři se objevili jako Papulus a Bulva, dva nešikové, 
kterým však zůstal zdravý rozum.

Následovala další díla. většinou opět. jako už v Caesaru. s histo
rickými kulisami, které však ukazovaly nezastřeně к současnosti. 
Patřila к nim Osel a slin ( 1933). k a l a blázen ( 1934), lia lad a  :  had
ru (1935) na motivy ze života francouzského středověkého básníka 
Villona, Pěst na oko aneb Caesarovo finále (1938). Kompozice her 
se ve srovnání s revuálními kusv dvacátých let proměňovala, stávala 
se sevřenější a „dramatičtější4*. Dosavadní hříčky a parodie se ne
ztrácely. smysl se však stále silněji aktualizoval. Směřoval к obhajo
bě demokracie a činorodého optimismu, к satiře na diktátorský fa- 
šismus а к výsměchu opatrné ustrašenosti.
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J iř í I oskocer 
a Jun II erírli 

iT hře 
Rub и lír
(1Ш)

Nebuďte, lidi. hluší ii nastavte uši 
chceme vás, namouduši, upřímně varovat:
Nemáte ani zdáni, že jsou s vámi páni. 
falešné hrají s vámi, chtějí vás obehrát.
Co na světě mám rád. nedám si brát. 
než s lumpy tancovat, to se chci radši prát!
Nebuďte, lidi, hluší a nastavte uši, 
nechceme, namouduši, nic víc než varovat.

( Těžká Ihtrhom. 19.47)

l spěchu dosáhli V -* \Y i ve filmových veselohrách (Pudr a ben
zin. 1931; llej rupí. 1934 aj.). Po Mnichovu jim však úřady druhé 
republiky odňaly divadelní koncesi. Léta 1939-1945 strávili v exilu 
v l SA. Po druhé válce ještě připravili v Československu několik 
společných inscenací, ale poté odejel Jiří Voskovec nadobro na Zá
pad. Stal se ceněným americkým hercem. Jan Werich od poloviny
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Obecenstvo v Osvobozeném divadle (  1437)

padesátých let obnovil činnost v bývalém Osvobozeném divadle (Di
vadlo satiry, později Divadlo ЛВС) a pokoušel se v ní navázat na 
předválečné období.

Druhou významnou scénou mimo měšťanská divadla bylo Buria- 
novo „Déčko“ , založené na podzim 1933. (I) 3-1 - číslo se proměňo
valo a označovalo vžd\ rok ukončení sezóny.) Emil František Bu
rian byl členem Devětsilu. patřil к Frejkově skupině Osvobozeného 
divadla, působil jako hudebník, básník a herec. \ ..I)" se stal umě
leckým vedoucím, dramaturgem a režisérem, autorem a hlavně 
úpravcem her. \ vstupoval také jako skladatel a příležitostně i jako 
herec a výtvarník.

K. F. Burian ve svém divadle zpočátku usiloval o přímočarou sociál- 
něrevoluční agitaci. Ve svém vrcholném období od polovinv třicátých 
let však směřoval к poetickému divadlu. \ jeho představeních se své
bytným způsobem uplatňovaly různé složky divadelního výrazu. Vy
užíval například filmové projekce jako kontrastní pozadí к ději. který 
herci předváděli na jevišti (mj. v dramatizaci Jergenij Ončgiri podle 
Puškina. 1937). Tento postup později rozvinula Laterna magica.

v  ťM fVťf  v. \  I



Z Burianových inscenací vynikly scénické realizace poezie (Má
chův Máj. 1935; nové zpracování 1936). Velmi často také Burian tvo
řivě upravoval starší básnická nebo prozaická díla (např. Dvkův к ry
sa ř. 1940). Na konci třicátých let se inspiroval, podobně jako mnozí 
jiní umělci, lidovou slovesnosti. V ytvořil montáže barokních folklor
ních textů (Prvn í lidová suito. 1938; Druhá lidová suita, 1939).

\ divadelní a kulturní práci pokračoval Burian i po roce 1915.
I mčlecká hodnota jeho činnosti však citelně poklesla, převládla 
ideologická rétorika.
U T E R  VTl К \

České umění dramatickě 1941: Scherl in Dějiny divadla 1 1983 (22-1—226. 
278-323): Hrabce in Dějiny liter. I 1995 (431-435): l učík J. 1956: Janoušek 
198«) (154-169. 182-187):' Konrád 1963 (219-290): Hlahynka in Lexikon I 
1985 (335-330): 1'cle 1981 (89-158): 1’íša 1978(48-144): KÍinigsniark in Kozu- 
inět literatuře 1986 (289-296): Schonbcrg 1988: Srba 1981.

5. M YŠI,KM ' 0  L IT E R A T U Ř E  
V E  20. Л 30. L E T E C H

5.1. Salda a mladá generace kritika
Nejvýznainnější osobností literární kritiky zůstával v meziváleč

ném období až do své smrti (1937) F. \. Salda. Jeho heroické 
a z ideálu vycházející pojetí kultury tvořilo protipól koncepcí 
„pragmatické generace“, zvláště Karla Сарка a Ferdinanda Perout
ky (časté polemiky a diskuse). Zároveň toto pojetí Saldu přivedlo 
к tomu. že po první světové válce vysoce ocenil nástup mladé gene
race, proletářskou poezii a avantgardu, jak dokládají studie v knize
0  nejmladší poezii české ( 1928). Později zaujímal Salda к avantgar
dě (a komunismu) kritičtější stanovisko, nejbližší mu byla Morová 
poezie času a ticha, cxistenciální (Halas) a spirituální (Zahradní
ček. Cep) linie literatury. V Saldově zápisníku, měsíčníku, jejž za
plňoval výhradně svvtni příspěvky (1928-1937, reedice byla vydána 
1990-1995), soustřeďoval své kritiky, polemiky, eseje o světové lite
ratuře (Habelais, Stendhal. Dostojevskij, Rimbaud aj.). úvahy poli
tické a také povídky a básně. Znovu se vracel к některým vý
znamným zjevům české literatury, jejichž dílo nahlížel z jiných 
aspektů (Mácha snilec i buřič. 1936) nebo nově (Neruda poněkud 
nekonvenční. Šaldův zápisník 1934). Přitahoval ho problém půso
bení literatury, jejího společenského a životního dosahu (významná 
esej () tzv. nesmrtelnosti díla básnického, 1928). František Halas
o Saldovi napsal:
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Byl to rozsévač bouří, pán blesků, blýskající svobodou a statečností, 
byl to veliký pleč naší malosti, skrčenosti, štval českou poezii, štval 
české umění к metám nejzazším. až někam к branám věčnosti...
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Několik kritiků vstoupilo do kulturního života s nástupem nové 
literární vlny po roce 1918. Mluvčím brněnské Literární skupiny se 
stal František Götz. Jeho studie se vyznačovaly znalostí soudobého 
literárního dění na Západě, tíhly к zobecňujícím konstrukcím. Vě
noval se především české poezii a próze 20. a 30. let (knihv Jasn ící 
se horizont, 1926; Básnický dnešek, 1031). Zpočátku Götze ovlivnil 
expresionismus a orientace к etickému socialismu. Od poloviny 
dvacátých let se hlásil к nové věcnosti, názorově sc klonil к Masary
kovu mravnímu humanismu.

Současně s Götzem vstoupili do literatury i mladší kritikové 
\. M. Píša a Karel Teige. Od Götze se oba lišili větší názorovou
i metodickou vyhraněností.

\ntonin Matěj Píša byl zprvu programovým kritikem i tvůrcem 
proletářské poezie. V polovině 20. let přestal psát verše a věnoval se 
jen práci literárně- a divadelně-krilické: pracoval jako redaktor so-

Během dvacátých a třicátých let zasahovali do literárního dění 
kromě Saldy i další významní kritikové starší a střední generace. 
Divadlo soustavně sledovali již od konce století masarykovsky orien
tovaný Jindřich Vodák (až posmrtně 1011 vychází soubor jeho stu
dií Kapitoly o dramalě) a Václav Tille, jenž byl také íolkloristou, po- 
hádkářem a autorem zásadní monografie Božena Němcová (poprvé 
1911, rozš. 1914, znovu rozšířeno 1920). Vodák i l ilie dokázali oce
nit i nejmladší dramatiky a divadelníky. V různotvárné práci kritic
ké i literárněvědné pokračovali Otokar Fischer (viz s. 491) a Arne 
Novák, který v druhé polovině 30. let vydává konečnou, podstatně 
rozšířenou verzi svých Přehledných dějin literatury řeskě (viz 
s. 491). Vnímavým recenzentem poezie i prózy bvl básník Josef Ho
ra, který v letech dvacátých řídil kulturní rubriku komunistického 
Rudého práva a 1929-1940 pracoval ve stejné funkci v národneso- 
eialistickém Českém slovu. Z autorů kolem Lidových novin a Pří
tomnosti se к literatuře významně vyjadřovali Ferdinand Peroutka 
(Osobnost, chaos a zlozvyky, 1939, sem zařadil mj. kritické odsudky 
Vančury a Nezvala z dvacátých let). Karel Čapek (v jeho Spisech tři 
svazky O uměni a kultuře, Í984-1986, dodatky 1995), Josef Čapek 
(posmrtný výbor Co má člověk z umění. 1946) a také divadelní kriti
ci Josef Kodíček a Fdmond Konrád.



eiálnědemokratického Práva lidu. recenze a úvahy uveřejňoval také 
v (linu. Jeho kritikv vynikaly informativní věcností, na rozdíl od 
Götze vycházely z vnitřního světa díla. Zvlášť blízko měl к auto- 
rňm, kteří tíhli к etickým hodnotám a uplatnění logického záměru 
(dvoudílná monografie O takar Theer, 1928 a 1933; studie o Wol- 
krovi, Olbraehtovi. Majerové. Dvkovi, Horovi). \ž posmrtně vyšly 
výbory z jeho recenzí pod názvy Dvacátá léta, 1969; Třicátá léta. 
1971 a další.

Karel Teige byl programovým escjislou a kritikem avantgardy 
dvacátých a třicátých let.

\ poezie, poiesis. čistá tvorba, obrací se znovu к hlubinnému životu 
podvědomí, к punkcvníni podzemním tokům snů a představ, к fan
tastické vegetaci dna zrádných a černých oceánů. Zachycuje jejich 
záhleskv bez soustavy čoček rozumu a logiky, bez temné komory in
teligence, přínm a bezprostředně na citlivou plochu senzibility. \ to 
je něco jiného než ona literatura, než všecka literatura.

{Srfii. který roní. I')30)

Avantgardní umění mělo prostoupit denní realitu a stát se no- 
vým stylem života. Proto poetismus, tj. čistá básnická tvorba, měl 
být podle Teiga doplněn konstruktivismem, metodou racionální 
přestavby světa. Tuto koncepci rozvíjí soubor jeho programových 
studií a úvah Starka a báseň (1927).

Karel Teige působil v různých oblastech kultury. Hídil avant
gardní časopisy, přinášel informace o moderním umění na Západě
i v sovětském Hušku. Zabýval se literaturou, výtvarným uměním, 
filmem, estetikou a sociologií umění (Jarm ark umění. 1936). Byl ta
ké knižním grafikem, autorem koláží a fotomontáží. 1934 se Teige 
stal členem a hlavním teoretikem Surrealistické skupiny. \ polemi
kách se zastánci socialistického realismu odmítal přímé ideologic
ké působení umění. Novátorské postupy surrealismu, osvobozování 
imaginace a ducha chápal jako obdobu sociální revoluce. Na konci 
30. let se ocitl - spolu s většinou členů Surrealistické skupiny - 
v konfliktu se stalinismem (esej Surrealismus proti proudu, 1938, 
viz dále s. 668).

К surrealismu měl v polovině třicátých let blízko Závis Kaland- 
ra, historik, estetik a všestranný publicista. Působil jako komunis
tický novinář a překladatel. \ roce 1936 byl pro otevřený nesouhlas 
se stalinismem vyloučen z KS< !. Zabýval se ranými českými dějina
mi (již před válkou vzniklo České pohanství, vydáno 1947) a kultur-
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ní antropologií. Po únoru 1948 patřil к obětem politických proce
sů. Výbor z Kalandrova díla mohl vyjít až v devadesátých letech (In 
telektuál a revoluce. 1994).
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Inspirativním literárněvědným směrem ve třicátých a čtyřicátých 
letech se stal Strukturalismus, formoval se \ Pražském lingvistie- 
kém kroužku založeném 1926. Patřili к němu zejména jazykovědci 
Vilém Mathesius a Bohuslav Havránek, literární vědci Roman Ja
kobson a Jan Mukařovský, etnogral Petr Bogalvrev. Později přistou
pili další badatelé, většinou mladší generace: l-elix Vodička. Bohu
mil Trnka, Josef Vachek. \ladimir Skaiička. Pavel Trost, René 
Wellek a jiní. Pražský lingvistieký kroužek vydával sborníky (např. 
Spisovná čeština a jazvliová kultura. 19.'52: Torzo a tajemství Mácho
va díla. 1938: Ctění o jazyce a poezii. 1942). Od roku 1935 bvl jeho 
orgánem časopis Slovo a slovesnost.

Pražští strukturalislé se inspirovali funkcionální jazykovědou, 
jak ji založil Švýcar Ferdinand de Saussure. Ve zkoumání literatury 
navazovali zejména na ruskou formální školu (Jurij Tvňanov. V ik- 
tor Sklovskij. Boris Fjchenbaum). Formaliste v protikladu kc star
ším metodám zaměřili pozornost výhradně na tvar literárního díla. 
Prohlašovali, že „vše v díle je forma". Z domácích zdrojů přijímali 
strukturalisté podněty od F. \. Saldy a od estetika Otakara Zicha 
(studie O typech básnických, časopiseckv 1917). Právě Zich. který 
dosud nejsoustavněji u nás zkoumal zákonitosti uměleckých tvarů, 
byl univerzitním učitelem Mukařovského.

Jan Mukařovský - na rozdíl od historiku literatury a kritiků - se 
zaměřoval převážně к teoretickým otázkám. Zabýval sc například 
problémy rvtinu, intonace či zvukové stavby verše (Máchův Máj. 
1928). Docházel přitom к podobným závěrům jako ruští formaliste: 
umění má svou v lastní, na ničem nezávislou vývojovou logiku. Není 
ledy odrazem vlivů ideových a společenských ani výrazem autorovy

I l  T ER  \T l li \
(lerný 1992c ( 113-135); Strolisová iu Dějiny liter, 4 1995 (161- 169). lirabcc 

tamtéž (343-34-5, 348-319, 352-353); К. V  Salda 1968: V. \. Šalda 1997: Hra
bce (pod jménem ( Jdibeová) in Col z 198 I (219-229): Karel Teige I9<> I: Taxová 
in Lexikon I 1985 (809-811). Med in Lexikon 2/11 1993 (620-621): Mokařov- 
skv 1966 (333-336): Svoboda I.. 1967 (219-322): Svozil 1986(183-201): Effci,- 
berger in Teige 1966 (575-619). in Teige 1969 (679-727): IVlriniehl in 7. dějin 
české literární kritiky 1965 (396-438).

Ь.2. Strukturalismus.
Ja n  Mukařovský « Roman Jakobson



duše. Od konec lei dvacátých však Mukařovský postupné přesáhl 
myšlenkový okruh formalismu. Sklovského teze, žc ..vše v díle je 
forma“ , sc u něho proměnila v přesvědčení, že „vše v díle je vý
znam“ . Dílo má strukturní povahu - jeho jednotlivé složky jsou ur
čitým způsobem uspořádám, zapojeny do funkčního systému. Jako 
celek jc pak umělecké dílo znakem, tedy strukturou významu, v níž
- 11a rozdíl od sdělení věcných - převládá estetická funkce. Právě 
estetická funkce má úlohu aktualizační, oživující. \ řeholná díla to
tiž stále znovu narušují ustálené normy, spojené s běžnými způsoby 
vnímání, a vytvářejí předpoklady pro vznik estetické hodnoty. Tyto 
myšlenky - к nimž přispělo i sledování moderní české literatury, 
zejména díla Čapkova, Vančurova a Nezvalova - Mukařovský zfor
muloval vc studii Estetická funkce, norma a hodnota jako sociální 
fakty ( 1936).

\ liv estetické hodnoty není vůbec ten. že by hodnoty ostatní pohlco
vala a utlačovala, ale len. žc sice každou jednotlivou z nich vytrhuje 
z bezprostředního slvku s příslušnou hodnotou životní, zato však 
uvádí celý soubor hodnot, obsažený \ uměleckém díle jako dynamic
ky celek, ve styk s celkovým systémem oněch hodnot, které tvoří 
hybné síly životní praxe vnímajícího kolektivu.

(Estetická funkce, normu a hodnoto jako sociální fakty)

l mění je v strukturalistickém pojetí Mukařovského pojímáno ja
ko lidská aktivita, \ níž se člověk - díkv oživujícímu působení este
tické funkce - vymaňuje z konvenčních, vyprázdněných významů 
a navazuje dynamický vztah ke světu. Tím Strukturalismus překo
nal jednostrannost sociologického pojímání (v němž je zdůrazněno 
jen téma, umění bývá jen dokumentem života, případně ideologie), 
ale i jednostrannost formalismu, který vykládal literaturu jako do
konale fungující systém forem a postupů bez souvislostí se skuteč
nostmi mimo umění.

Mukařovského koncepce se tak postupně proměňovala a rozšiřo
vala. Na konci 30. Ici směřov ala к chápání estetična a umění jako 
jedné ze základních, nezastupitelných lidských potřeb. \ té době 
na ni silně působila fenomenologická filozofie (Kdmund Husserl).

Druhým významným představitelem struktiiralismu vedle Muka
řovského bvl Roman Jakobson. Byl ruskožidovského původu, patřil 
původně к představitelům formální školy. \ letech 1921-1939 žil 
v Československu, od poloviny let dvacátých psal českv (Základy 
českého rerše, 1926. původně ruskv 1923. přepracováno).
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Jakobson byl vědcem širokého záběru - zabýval sc fonologií, 
lolkloristikou. ruskou literaturou, poetikou. Zkoumal staročeskou 
literaturu, básnictví doby husitské a barokní, a podstatně přispěl 
к docenění těchto epoch českého písemnictví (vvdal \ejslttrší české 
písně duchovní. 1929: studie 1er.? staročeský, \ Československé vlas
tivědě. svazek Jazyk. 1931). Na rozdíl od akademicky důkladného 
Mukařovského se vyznačují Jakobsonovy úvahy živým espritem, 
provokující podnět nosí í.

l’o Mnichovu odešel Jakobson do exilu, od roku 1943 působil ja
ko profesor na univerzitách v ISA. Zde sc stal světově proslulou 
osobností a podstatně přispěl к formování americké strukturální 
lingvistiky a literární vědy. \ Cechách mohl být Koman Jakobson 
znovu vydáván až po roce 1989: 1993 vyšiv Dialogy, pozoruhodný 
svazek Jakobsonovýeh rozhovorů z pozdního údobí života \ 70. le
tech: 1995 bvl vydán velký reprezentativní soubor Poetická funkce.

Z mladší generace patřil ke strukturalistickému směru Felix Vo
dička. \c srovnání s Mukařovským tíhl více к literární historii (za 
okupace vznikaly Počátky krásné prózy novočeské, vvšlv 1948). Vět
šina jeho díla však spadá do poválečného období.

Na niyšlenkv pražské strukturalistické školy navazovalo několik 
Vědeckých směru 20. století - například četní lingvisté, literární 
vědci a antropologové američtí a francouzští, recepční estetika 
v německé Kostnici a další. I nás došlo к oživení zájmu o Struktu
ralismus - poté, co byl })« l noru znemožněn - od konce 50. let (Fe
lix Vodička, Lubomír Doležel. Robert Kalivoda. Květoslav Chvatík. 
Jiří l,evý. Miroslav Červenka, Oleg Sus, Milan Jankovič).
I . ITKR  \Tl R \

Brabec in Dějinv liter. I 1995 (346-348. 452-453): Chvatík 1970 
(101-112). 1994: Struktura a snivsl I9(>ť>.

5.3. Kritika katolická a marxistická
V průběhu dvacátých a zvláště třicátých let sc zvyšoval význam 

kritiky orientované katolicky. Od roku 1927 vycházel časopis Tvar, 
kde publikovali kritikové Albert Vyskočil. Bedřich Fučík a Miloš 
Dvořák. V protikladu vůči proletářské i avantgardní literatuře 
a často v polemice s nimi navazovali na spirituální tradice, přede
vším na dílo Březinovo a Demlovo. Proti hravé poloze poetislického 
básnění a jeho nezávaznosti stavěli představu díla jako řádu, vytvo
řeného nejen za účasti imaginace, ale i morálkv a vůle. Nejsvslcma- 
tičtěji se věnoval literární vědě Albert Vyskočil, vynikající csejista



(Básníkova cesiu, 1927: Básníkovo slovo, 1933), podle Saldy „kritik 
stojně jemný a prozíravý jako důsledný a teoreticky dobře fundova
ný“ . Zdůrazňoval svébytnost literárního díla, které je nadáno vidě
ním čisté, metafyzické krás v. Věnoval se Máchovi, anglické i součas
né české literatuře (koats, Vančura).

V roce 1932 Tvar zanikl, ale o málo později sc jeho hlavní při
spěvatelé scházejí v širším kruhu Listů pro umění a kritiku (vychá
zely zásluhou Bedřicha Fučíka v Vlelantrichu 1933-37). V polovině 
třicátých let dochází к polemikám mezi Listy a Přítomností, přede
vším Ferdinandem Peroutkou, jehož představa literatury byla vzdá
lená jak avantgardnímu, tak spirituálnímu pojetí.

Nesnášenlivý katolicismus prosazoval Jaroslav Durvch již od dva
cátých let v Rozmachu a poté v prvém období Akordu, když jej řídil 
(1928-1933): na konci let třicátých jej zastávaly časopisy Rád a Oh
ňová (1938-1940 vycházela jako Národní obnova). Pojetí literatury, 
jak jej představovali Vyskočil. Dvořák a Fučík, bvlo tolerantnější. 
..Katolický" a „nekatolický“ proud nebyly ovšem v literatuře přes
ně odděleny.

...naše kultura - a tedy i literatura - je jen jedna: a to dělení na pra
vou a levou je jenom vulgární trik, vycházející z malicherné tenden
ce orientovat se \ literatuře podle občanských kabátů a tříštit celek, 
zatímco ji* třeba hledět a vidět, co jednotlivé hlasy v ní spojují* ve 
vyšší duchovně umělecké rovině.

(Bedřich l uéík)

Ve 30. letech pokračovala renesance kulturního baroka. Přispěly 
к lomu historické práce Josefa Pekaře, úvahy barokisty Ilerberta 
Cysarze, jenž působil na pražské německé univerzitě, dále prózy Ja
roslava Duryeha. Baroku se soustavně věnoval literární historik 
střední generace Josef Vašica (objevná knižní studie České literární 
baroko. 1938). Vašica upozornil například na poezii Bedřicha Bri- 
dela. do té doby takřka neznámého. Z mladších historiků se stal je
dinečným znalcem barokní kultury Zdeněk Kalista, jenž vstoupil 
do literatury jako básník blízký Wolkrovi (Bohuslav Balbín, 1938, 
rozšířeno 1947; výbor České baroko, 1941, s obsáhlou předmluvou).

Na opačném pólu stála marxistická kritika. Její tribunou byl kul- 
turně-politický časopis Tvorba (1929 ji postoupil komunistům Sal
da, vycházela do roku 1938, obnovena 1945), v druhé půli třicátých 
let také čtvrtletník ( , středisko skupiny Blok.
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Hlavním představitelem marxistické krilikv sestál Bedřich Vác
lavek. Patřil к brněnskému Dcvětsilu, od roku 1921 bvl spolu 
s Teigem teoretikem avantgardy (soubor studií Od uměni li tvorbě. 
1928).

Na počátku 30. let Václavek přešel к propagování ideologického 
umění podle sovětského vzoru. Tento schematismus později zmír
nil v programu socialistického realismu, kterv chápal jako spojení 
postupů tradičního realismu a avantgardy. Rozvíjel jej spolu s pub
licistou a teoretikem Kurtem Konrádem. Ve třicátých letech Václa
vek napsal syntetickou práci Caslití literatura 20. století (1935), 
\ níž se novátorsky pokusil o sociologický výklad literárního vývoje.

Jestliže Bedřich Václavek často posuzoval autorv podle teorií 
a konstrukcí. Julius Fučík se zaměřoval к literární, a zvláště к diva
delní kritice s citem pro živé hodnoty (soubor Divadelní lirítiliv vy
šel posmrtně, 1956). Ovšem i Julius Fučík se podřizoval, ještě ve 
větší míře než Václavek, ideologickým kritériím. Působil jako publi
cista a politický komentátor, lato činnost u něho převažovala od 
konce dvacátých do poloviny třicátých let. Později se opět soustav
něji věnoval divadlu (zejména Voskovci a Werichovi a Burianovu 
souboru) a literatuře. Světoznámou se stala jeho Reportáž. psaná 
na oprátce, která vvšla po válce (1945). Julius Fučík, podobně jako 
Kurt Konrád a Bedřich Václavek, se účastnil hnutí odporu proti ně
meckým okupantům. V šicími tři se stali obětí nacismu.
I4TKR V i t \< \

Mhcrlii Vyskočilovi 1998: (lernv 1992c (67-77. 1.46-14 I): Slrohsová in Ději- 
nv liter. I 1995 (169-170). Brabec tamtéž (.445-346. 349-351): l’orsl in Lexi
kon I 1985 (765-779). lilažíěek in Lexikon 2/11 1993 (633-635), Trochová 
lamléž (837-83')): Jelínek in Z dějin české literární kritiky 1965 (139-474). 
I.nkeš L. tamtéž ( 1-75—. -,73).

5.4. I ojí ech Jirát. Václav Černý
Z mladších literárních vědců a kritiků stáli mimo vyhraněné 

skupiny Vojtěch Jirát a Václav Orný. Vojtěch Jirát patřil к žákům 
Otokara Fischera. Podobně jako Fischer se zabýval německou lite
raturou (působil na pražské Filozofické fakultě), českou literaturou 
a srovnávací problematikou. Zvláštní pozornost věnoval poezii
19. století (Mácha. Frben. N e r u d a ) .  I kdvž S t r u k t u r a l i s m u s  jako me
todu odmítal, sbližoval jej s ním zájem o Ivar verše (posmrtný sou
bor studií O smyslu formy. 1946). Od vědecky přísných úvah směřo
val к živější formé eseje a dialogu.



Svědčí o tom lienátshý dialog ( 1915). \ němž dal vystoupil na scénu 
postavám Mozartovy operv Don Juan. Juan představuje rokokový věk 
18. století, jeho partnerka Klvíra romantismus následující epochy.

Václav Černý se hlásil především к I’. \. Saldovi. \ jeho stopách 
zdůrazňoval vvznam mravnosti a osobnosti v literatuře (soubor ese
jů Osobnost, tvorba a boj. časopisecky za okupace, knižně až po vál
ce 1917).

Ve vědecké práci se zaměřoval na románské literatury, z nichž 
také překládal (mj. Cervantesňv Důmyslný rytíř don Quijote de la 
M anrlia. I9.'51). Jeho zájem upoutala středověká literatura, baroko 
a romantismus. \ letech 1938-1942 a znovu 1945-1948 řídil vý
znamný literární časopis Kritický měsíčník. Zejména za války stál 
blízko existenciálně zaměřené poezii nejmladší generace kolem Ka
mila Bednáře a Jiřího Ortcna.
I . ITKR  Ч Г1 lí \

Brabec in l)5jin\ liier. I 1995 (451). 151-452): Čermák in Jirát 1978 
(614—628): Taxová in Lexikon 2/1 199.4 (.’>.’>I -55.4). l orst in Lexikon 2/11 199.'! 
(1267-1271): \jí< la\ Černý 199Г>.

6. M M C IIO V
„Mnichovská kapitulace je zatížení, jež svými důsledky jako vleklé
trauma a pokušení mravní slabosti bude hlodat tia národní podstatě
donekonečna.“

(Václav ( leriiÝ)

\ letech 1937 a 19.48 nastal soumrak československé demokra
cie. Projevilo se to \ klimatu veřejného života, \klivizovala se kraj
ní pravice, která sice neuspěla v prezidentských volbách 1935. jíž 
však nahrával vzestup agresivního fašismu v sousedním Německu. 
N únoru 1938 Hitler veřejně prohlásil, že „osvobodí“ sudetské 
Němce. V březnu 1938 bylo к ..Velkoiiěmecké říši" připojeno Ba- 
kousko. Na řadě bylo Československo. Prezident Beneš spoléhal na 
poválečné uspořádání Kvropv v duchu versailleských dohod a na 
zásady kolektivní bezpečnosti Spojených národu. Pokoušel se na 
přání britských a francouzských spojenců jednat se Sudetončmec- 
kou stranou, ale ta. v tajné úmluvě s Hitlerem, si kladla požadavky 
stále méně splnitelné. Nezadržitelně se tak blížil konflikt, jemuž se 
nakonec Československo sice vyhnulo, ale za cenu pokořujícího 
mnichovského diktátu, len oslabil republiku po všech stránkách, 
znamenal konec demokracie a předehru okupace a války.
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Stalinismus nebyl pro Československo t;ik bezprostředné nebez
pečný jako naeisnnis. ve svých důsledcích však byl neméně zhoub- 
nv. Sovětské čistky zaznamenával v Přítomnosti Ferdinand Perout
ka: soustavně sledoval sovětské dění historik Jan Slavík. Oba dva 
varovali před Stalinovou hrůzovládou. Působení stalinismu vvlira- 
ňovalo situaci v levicové kultuře, zvláště mezi komunisty. Spory se 
vyhrotily kolem knihy francouzského spisovatele André (/idea Ná
vrat ze Sovětského svozil (českv vyšla v Mathesiově překladu 1936, 
nejprve na pokračování v Literárních novinách a pak ve velkém ná
kladu 50 000 výtisků). Gide přijel do Moskvy jako sympatizant se 
sovětským systémem, na rozdíl od jiných západních intelektuálů 
(Feuchtwanger, Holland) však ve své knize nezamlčei vážné kritické 
výhrady. S. k. Neumann na Gideův Návrat ze Sovětského svazu rea
goval pamfletem Ínti-Ciile ( 1937). Napadl nejen (»idea, ale i české 
literáty, kteří kritikou třeba i dílčích jevů - jako bvlo uzavření Vle- 
jercholdova divadla nebo vyřazení avantgardních obrazů ze sovět
ských galerií - „hanobili“ Sovětský svaz a tím podle Neumanna věc 
komunismu, míru a pokroku. Dalším ohniskem polemik bvl román 
Jiřího Weila Moskvd-hraniee (1937. viz s. 592). kritický к ovzduší 
stalinismu, který pravověrní komunističtí kritikové nazvali ..pavla
čovým románem“ . Následovaly spory kolem Burianova divadla 
(inscenace llam let I I I ,  1937. byla mimo jiné ozvěnou moskevských 
represí) a rozkol v Surrealistické skupině. Když Vítězslav Nezval 
skupinu na jaře 1938 okázale ..rozpouštěl", nakreslil karikaturista 
Bidlo obrázek tělnatého básníka, jak ve vaně rozpouští sám sebe 
a pak vyhublý a očištěn odchází na nové cesty.

V těchto polemikách stáli na jedné straně S. K. Neumann, Zdeněk 
Nejedlý, Julius Fučík, Ladislav Stolí, к nimž se připojil i zmíněný Ne
zval. na druhé straně František Halas, Fmil František Burian. Jan 
Noha. Záviš Kalandra. Karel Teige. Jindřich Stvrskv. loven. Jaroslav 
Seifert. V dubnu 1938 podepsali lito odpůrci stalinismu - spolu se 
spíše liberálně orientovanými Václavem Černým a Františkem Kovár
nou. skladatelem Ježkem, filozofem J. L. Fischerem a dalšími - pro
test proti moskevskému procesu. V době rostoucího nebezpečí ze 
strany Německa však mnozí levicoví intelektuálové nepokládali za 
správné útočit na Sovětský svaz, považovaný za možného spojence.

К totalitarismu fašistickému i stalinskému se vyjádřil v jedné ze 
svých posledních úvah F. X. Salda. O procesech v Moskvě, kde se 
obžalovaní hromadně přiznávali к nejlmrším zločinům, napsal:

„Snad nikdy nevidělo slunce divadla mučivějšího a zároveň pod
lejšího." Lidská důstojnost a lidská duše In Iv poplivány, na všech



stranách ovládá Evropu idea ..totálnosti státu", „realita okovaných 
bot a teroru“ , „hrubá, brutálná realita moci” . Československo se 
v této bouři zatím jeví jako ostrov demokracie a klidu. Je to v jistém 
smyslu pravda - ale podle Saldy nestačí, když pouze nepodlehneme 
diktatuře. Musíme směřovat к něčemu vyššímu. ..Je dobře, že se ne
klaníme modlám; ale máme a musíme se klanět Bohu. |...| Činíme 
to?“  (Saldův zápisník 19.%)

Podobně jako v čase první světové války vystupovali spisovatelé 
za národní uvědomění a jednotu. \ové váhv nabýval odkaz legioná
řů. který se už zdál být jen předmětem oficiálních oslavných proje
vů - 1937 vvšel sborník /horor (redigovali Josef Kopla, František 
Langer. Budolf Medek), 1938 Od /hororu li lloclim ači. \ květnu 
l‘)38 iniciovali představitelé kultury petici Věrni zůstaneme, která 
sc odvolávala na květnový manifest 1917 („Žádáme vládu republiky, 
abv vytrvala na cestě, kterou nás vedl prezident Osvoboditel...“ ). 
Podepsalo ji více než milion občanů. Josef Ilora, Karel Čapek a dal
ší se jménem Obec ěs. spisovatelů i osobně obraceli к intelektuá
lům Evropy a vyzývali je к podpoře československé demokracie. Zá
řijové prohlášení Čeští spisovatelé lie svědomí světa, jež apelovalo na 
světovou demokratickou veřejnost, podepsali téměř všichni význam
ní autoři. \ rozhlase jej 13. září 19.48 uvedl František Halas.

Pohled české literatury a celé kultury se prohlubuje o rozměr 
minulosti a tradice, l ato tendence má hlubší než úzce časové zákla
dy. V letech třicátých se kupříkladu oživuje odkaz vrcholné gotiky 
a především českého baroka, moderní umění sc vrací kc zdrojům 
tradiční lidové slovesnosti (např. v roce 1938 vyšel Halasův a llola- 
nův výbor z folklorní poezie Láska a smrt). Souvisí s tím sklon 
к objektivaci, širšímu a nadosobnímu vidění, který lze zaznamenat 
v próze, poezii i dramatu.

Na aktuální dění reagovala jako obvykle pohotově poezie. Ke 
konci třicátých let se verše Horovy, llolanovy, Seifertovy, Nezvalovy 
a další vyslovují často přímo к současnému dění. Bezprostřední 
zkušenost přitom nahlížejí z hloubky dějin, tradice se stává složkou 
přítomnosti. „Naše poezie se poslední dobou charakteristicky vyvíjí 
к ladění odosobenému a nadosobnímu. Báseň přestává být zpovědí 
jen subjektivního vzrušení a údělu, ať už vyjadřuje vznět a osud po
spolitě hromadný, nebo směřuje к předmětnému pohledu na domo
vinu a její lidství.“ konstatuje \. M. Píša na konci třicátých let.

Většina spisovatelů zaujala jednoznačný postoj na obranu demo
kratického Československa. Předznamenávají to už motivy ze špa
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Kůň bronzový kůň Václavův 
sc včera v noci třás 
a kníže kopí potěžkal 
Myslete na chorál 
Malověrní 
Myslete 11a chorál

(František Halas, Praze-, Torzo naděje)

Po kapitulaci Československa napsal Ferdinand Peroutka v Pří
tomnosti: „Posílali jsme přece do boje lidi. ne nadlidi. Ví Bůh. že 
všichni by raději bojovali. Ale boj je jen tam, kde je naděje na vítěz
ství. Kde jí není. je to něco jiného než boj, je lo harakiri, které 
ovšem na poli cti má svou cenu, ale harakiri je podnik individuál
ní. ne hromadný, a nelze jej přikazovat.“  Naproti tomu odlišný po
stoj zaujala v téže Přítomnosti Milena Jesenská: „Nikdy nic nebylo 
zadarmo a nikdy nic nestálo tolik krve jako lidská svoboda. A bě
hem desetiletí a staletí vytvořil se 11a světě nepsaný zákon: nedosta
ne nic. kdo nebojuje. Ztratí každý vše, kdo se nehájí.“

Po Mnichovu nastalo půlroční období tzv. druhé republiky. Pre
zident Edvard Beneš se vzdal funkce a odjel do zahraničí, nahradil 
jej Emil llácha. Ztráta velké části území znamenala politické a hos
podářské oslabení. Československo se autonomií Slovenska promě
nilo v Cesko-Slovensko. Občanu se zmocňovala tísnivá nálada. Poci
ty mnohých vyjádřil Ján Kostra v básni Deniobilisácia:

nělské války v díle Františka Halase (l)on Quijol bojující, \lihe. Prv
n í máj ve Španělsku, po válce zařazeny do sbírky Dokořán) i „španěl
ské“ básně Seifertovy, Holanovy, II rubínový. Postoj podporující 
frankistické povstání byl mezi literáty spíš výjimkou (zastávali jej Ja
roslav Durych, Jan Cep a militantní katolíci kolem Rádu a Obnovy).

Bvla to právě poezie, která zachytila chvíle národního sjednocení, 
odhodlání i pokoření v roce 1938. Horův Zpěv rotlné zemi ve sbírce 
Domov (1938). Seifertova sbírka Zhasněte světlo (1938). Železná ko
šile básníka starší generace Kolmana Cassia (1938). Kalasovo Torzo 
naděje (1938) a llolanovo Z á ří 1938 (1938) patří к vrcholům tehdej
ší lyriky. Básník promlouvá - jako ve starší vlastenecké poezii nebo 
za první války - jménem širší pospolitosti, národa. Znovu ožívají tra
diční obrazy - vrch Ríp (Domov), svatováclavský chorál (Torzo nadě
je). železná košile svátého Václava (Železná košile). Tato lyrika užívá 
nadsázek, gradací, bývá výrazně mluvní, někdy je i úsečná a strohá
- monumentalita a patos pak vyrůstají právě z úsečné strohosti.



V vzliekaj mundúr voják nepotřebný 
Přilbici! dolu Ho/i'liod Oddat zbraň 
\ik nečaká už na tvoj návrat biedny 
Len jedna miikká a pokorná dlaň 
kolesa (lunia toninií panvclůdii 
Vozů nás domov vozů nás 
Do noci čiernvch dlhé vlaky idú 
do iHMi prosných čias

Morální krize prostoupila celou společnost. Byly zpochybněny 
ideové a mravní hodnotv. na jejichž základě Československo vzniklo. 
Hledali se viníci národní katastrofy, stále tvrději byl napadán Beneš 
a pak i Masaryk. Proti údajnému chaosu demokratického systému se 
vytyčoval požadavek autority, vlády silné ruky. To vše podepíral tlak 
Berlína, jemuž byl okleštěný stát vydán všanc. Objevoval sc antisemi
tismus (Židé byli vyloučeni ze státní služby, z advokátní i lékařské ko- 
morv). útoky proti Voskovci a Werichovi. Karlu Čapkovi a jiným.

I častnili se jich někteří katoličtí literáti a publicisté. \ Mnicho
vu a kapitulaci Československa spatřovali potvrzení své kritiky prv
ní republiky. Jaroslav Duryeh v Národní obnově psal o spravedli
vém troštu, který na národ dopadl. \ článku Očistu iluší podrobil 
Duněli kritice T. C. Masaryka a celou kulturní atmosféru dvacá
tých a třicátých let.

Tak kolem filozofie, která byla jen padělkem filozofie, se kupila 
mravnost, která byla padělkem mravnosti, kultura, která byla paděl
kem kultury, umění, které bylo padělkem umění. Dvacet let trval 
tento protipřírodní stav. Dvacet ročníků žáků škol obecných, občan
ských. středních i vysokých, dvacet ročníků úředníků, učitelů, vojá
ků. politiků, žurnalistu i jiných intelektuálů prošlo tímto vnuceným 
kurzem, na který led doplatil národ lak strašlivě a těžce.

(Národní obnova. 10. 12. IV38)

Jakub Demi, který rovněž zaujímal ostře negativní stanovisko 
к „Hradu", K. Čapkovi, Langrovi a dalším, přičítá vinu za rozklad 
republiky „židozednářství“ . Ve Šlépějích 25 píše: „Řekne-li vám ně
kdo. že Žiil je také člověk, hned mu vyrazte čtyři zuby a zeptejte se 
ho. co znamená slovo Pilátovo: Ljhle, člověk!" - Oba spisovatelé 
ovšem nikdy neklesli na úroveň kolaborantů, nevyjadřovali sympa
tie к hitlerovskému fašismu; během německé okupace přestává 
Demi publikovat.
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1995 (3 10-341. 380-381): Moravcová in Dčjim zemí Koruny čcskó 1 <>'>2 
(186-1«)]): l učík J. 1951 (233-240): Ilora l«)8 l (387-388. 100-492): Moiirk.I 
\á 1981 (244-251): IVšat 1991 (143-151): l’faff 1993: Pisa 1971 (211-211. 
260-265. 271-275. 299-300): Polán 1964 (115-147. 213-215): Červenka in 
Slov. básn. knih 1990 (325-327. 388-391). Macura lamtčž (374-376): Salda 9 
1937/1995(109-120): Valouch 1970: / .Irulič republikv 1993.
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7. K A P IT O L A :

Literatura za německé okupace

!. PR O T EK T O R A T
„Naše klidná a vyrovnaná střízlivost, naše věcné chápání situace ne
stačí. Jc třeba láskv vášnivé a neohraničcné rozumem. Jc třeba zno
vu nalézt obětavost ncjvvšší a statečnost bez rnírv.“

(Milenu Jesenská, O střízlivosti a gestu. Přítomnost '2.4. 143'))
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O osudu okleštěného Cesko-SIovenska bylo rozhodnuto v březnu 
1039. II. .4. Hitler pozval do Berlína prezidenta llácliu a donutil 
jej podepsat prohlášení, že svěřuje ochranu českého lidu do rukou 
německé říše. \znikl Protektorát Ccohv a Morava a německá vojska 
obsadila české země. Téhož I I. března vyhlásil slovenský sněm - je
muž Hitler pohrozil, že hv slovenské území mohl přenechal Maďar
sku - samostatný Slovenský štát. Nebyl pod přímou správou Němců 
jako protektorát, vládla v něm ovšem polofašistická Hlinková stra
na. Tím skončilo dvacetileté soužití dechů a Slováků. Laeo Novo- 
meský na jaře v časopise Klán napsal:

Od rušných mareovýeh dní, v ktorých sa změnila doterajšia po- 
doba strednej Ku rop v i naše státoprávně postavenie, vychodí toto 
číslo Klánu prvý raz. Prichodilo hv mu tcd\ rozlúčiť sa v mene slo- 
venskej kullúrnej pospolitosti a kultúrneho publika Slovenska 
s Českými kultúrnvmi dejatefmi a s českou kultúrnou verejnosfou. 
Ale akáže rozlúčka na tomto poli'/ Neholá hv úprimná ani v takom 
případe, keby musela bvl: ona však potřebná nic je, čo i len preto 
nie, že ani vnútorne ustrojenie súčasných slovenských kultúrnych 
úsilí na ňu nenaliehalo a generálnej linii slovenského kultúrneho 
vývinu - od Slúra až po dnes - hv takáto rozlúčka bola neodpusti- 
tel ne cudzia.

Na tato slova reagoval Josef Hora v Českém slovu článkem \rlii- 
ěrnir - riťloučínw se. „Česká literatura bude dále čtena na Sloven
sku |...|. ale ani niv nezapomeneme na literaturu a poezii llviezdo-

J





slavovu. Kraskovii, I rbanovii. Jesenského i mladých Slováků, kteří 
po dvacet let žili vedle nás.“
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Šest let němeeké okupace bvlo nejtěžším obdobím v novodobých 
českých dějinách - tím spíše, že následovalo po dvacetiletí poměr
ného klidu první republiky. Válka, perzekuce a strádání s nimi spo
jené poznamenaly několik generací.

V protektoráte ovšem nevládl takový masový teror jako \ Polsku 
nebo nu l krajině. Napohled zde v mnohém panovalo normální 
ovzduší, celou dobu okupace například vycházek knihy a noviny, 
až do podzimu 1941 hrála divadla, natáčely se filmy, za velkého zá
jmu diváků se odehrávaly ligové zápasy Sparta - Slavia. „Řešení 
českého prostoru“ však bylo pouze odloženo na poválečnou dobu. 
Nacisté totiž potřebovali využít českého hospodářského potenciálu 
pro válečnou výrobu: volili proto spíše odměřené dávky teroru proti 
vybraným skupinám (inteligence, odboj). Po válce měli být Ccši čás
tečně germanizováni (ti. kteří b\li „dobré rasy a dobře smýšlející“ ), 
částečně zlikvidováni („dobré rasv, špatně smýšlející“ ) a částečně 
vyvezeni na práci do Německa či vysídleni kamsi na Sibiř („špatné 
rasy, dobře smýšlející“ a „špatné rasy. špatně smýšlející“ ).

V Cechách a na Moravě nadále fungovaly české úřady v čele s vlá
dou a prezidentem Máchou. Všechny tvto orgánv však byly podříze
ny Němcům. Němčina měla ve veřejném životě výsadní postavení 
(oficiální nápisy byly dvojjazyčné), pro občany hlásící se к n ě m e c k é  

národnosti byly zavedeny vyšší příděly jiotravin. oděvu apod. Maje
tek židovských obyvatel lni vyvlastněn. Židé lnli zbaveni občanských 
práv: v roce 1941 začaly jejich transporty do Terezína a odtud byli 
postupně deportováni do vyhlazovacích táborů v Polsku.

Ccši reagovali na nacistický totalitarismus různě: od ozbrojené
ho odboje, jenž v daných podmínkách neměl naději na větší 
úspěch, přes odpor, „dvojí hru", pasivitu až ke kolaboraci. Kolabo
rantu bvla úzká vrstva, jejich středisky byl ..ústřední list protižidov
ské ligv" Vrijský hoj a «deník novodobého národoveetví“ Vlajka. 
Většina obyvatel spolupráci s nacisty odmítala, ale nepřipojila se 
ani к odboji. Nesouhlas s režimem vyjadřovali nepřímo, pasivní 
rezistencí a zájmem o české knihy a českou hudbu. Emil llácha 
v soukromém rozhovoru přirovnal situaci českého národa к člově
ku. který se ocitl v zamčeném pokoji s nebezpečným šílencem. 
Nezbývá mu, než přikyvovat, dávat mu za pravdu, aby sc šílenec na 
něho nevrhl - a přitom hledět úzkostlivě na dveře, kdy sc otevřou 
a přijde osvobození.



Mádia i další političtí představitelé, zejména předseda vlády 
Eliáš, se snažili o to, abv úslttpkv vůči okupantům byly minimální, 
aby zůstala zachována alespoň část veřejné svobody. Od roku 1*111 
se však situace přiostřovala. Okupační útlak >e stával tvrdší. Gene
rál Eliáš, napojený na domácí odboj a exil v Londýně, byl zatčen 
a popraven. Ve vládě se stále více prosazovali aktivní kolaboranti, 
v čele s ministrem školství a osvěty Emanuelem Moravcem - ně
kdejším legionářem, přívržencem Masaryka a plukovníkem generál
ního štábu československé armády.

\ vcházím z přesvědčení, žc záchrana české kultury a českého jazyka 
je možná pouze tehdy, když celý českv národ přijde к poznání, že je
dině v rámci Velkoněmecké říše jc možná budoucnost českého náro
da. a tím také další rozkvět a kvalita české kultury. Proto pohlížím 
na každého, kdo v této otázce nemá jasno, anebo úmyslně jasno ne
chce mít, jako na nepřítele české budoucnosti a podle toho také 
s ním naložím.

(í'mamit‘1 Moravec, projev к osvětovým referentům, l'H2)

Německé perzekuce probíhaly v několika vlnách a citelně postih
ly i českou kulturu a literaturu. Hned v březnu 1939 došlo к první
mu zatvkání „nespolehlivých živlů“ , tedv demokratů, komunistů 
a socialistů, většinou z řad inteligence. Po vypuknutí válkv v září 
193*) bylo zatčeno asi 10 000 osob, kteří byli jako rukojmí odsunuti 
do koncentračních táborů (mezi nimi Josef Čapek. Emil Filla, Fer
dinand Peroutka а V. V. Stech). Po národní manifestaci 28. října 
1939, kdy byl smrtelně zraněn student Jan Opletal, a po jeho po
hřbu s další demonstrací uzavřeli okupanti 17. listopadu vysoké 
školy. Několik studentu bez soudu popravili, v íce než tisíc jich od
vlekli do koncentračních táborů. (17. listopad byl na paměť těchto 
událostí /. britské iniciativy vyhlášen Mezinárodním dnem student
stva.) Většina studentů se po určité době vrátila zpět. ovšem vysoké 
školv zůstaly zavřenv a postupně byla omezována i česká gymnázia.
V druhé polovině okupace pak byli mladí lidé - zejména ročníky 
1921 a 1924 - nasazováni na práci do Německa.

Nejtěžší vlny represí přišly na podzim 1941 a na jaře 1942. Bylo to 
po nástupu nového „říšského protektora" Reinharda I levdricha. jenž 
měl za úkol rozmetat českou odbojovou síť, a po úspěšném atentátu 
na něj v květnu 1912 (atentát byl největší akcí toho druhu v okupova
ných zemích za války). Jako odvetný úder následovaly tisíce poprav 
a zatčení, vypálení obcí Lidice a Ležáky. - Celkem zahynulo v lá-
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grecli. věznicích i na frontách na 300 000 československých občanů. 
Ze 130 000 Židů v Čechách a na Moravě se vrátilo necelých 20 000.

\a jaře 1942 hvli zatčeni i vedoucí představitelé odbojového Ná
rodního revolučního výboru inteligence Vladislav Vančura a Bed
řich Václavek. Jejich spolupracovníci František Halas a Václav Čer
ný jen šťastnou náhodou zatčení unikli. Vančura byl poté popraven. 
Václavek zahynul v Osvětimi. \ německých káznicích zahynuli také 
členové komunistického odboje Kurt Konrád a Julius Fučík. Mezi 
zavražděnými /ich byli Karel Poláček a mladý básník Hanuš Bonn: 
Jiřího Ortena v létě 1941 smrtelně zranil německý vůz. (Pavlu Fisne- 
rovi a Jiřímu Wcilovi se podařilo přežít okupaci v ilegálních tikrv- 
tech.) Ještě v posledních týdnech válkv, či dokonce po jejím konci 
tragicky umírají další odhojáři Jaroslav Kratochvíl a J. .1. Paulík: 
\ Bergen-Belsenu podléhá tvfové epidemii Josef Čapek.

Pro literaturu znamenalo období okupace ztrátu plurality, jež 
bvla příznačná pro léta dvacátá a třicátá. Nacistický dohled měl za 
následek značné ochuzení literárního života. Mnohé deníky a časo
pisy byh zastaveny (již 1939 přestal vycházet např. legionářský Cin. 
Peroutkova Přítomnost a tradiční Lumír). Někteří spisovatelé ode
šli do exilu - Langer a Fischl do Británie; Voskovec s Werichem, 
flostovský a Hoffmeister do Spojených států; Nejedlý a 'fauler do 
SSSB. Mnozí další autoři - především liberálně demokraticky, levi
cově a vlastenecky orientovaní - nesměli publikovat. Přísně zakázá
no bylo „zvrhlé", tj. avantgardní umění; spisy Masarykovy, Čapků 
a dalších autorů bvlv vyřazovány z knihoven. Oklestěna bvla oblast 
překladatelská a kontakty s cizími kulturami. Překlady z francouz
štiny a angličtiny až na výjimky nevycházely, překlady z ruštiny se 
objevovaly ojediněle, po vstupu Sovětského svazu do války v roce 
1941 vůbec ne. Zakázáni hvli ovšemže i němečtí autoři židovští 
(lleine, Kafka) a protinacističtí (bratři Manilové).

Ve srovnání s érou první republiky se cenzura podstatně zpřísni
la. Netrpěla informace o stávkách, hospodářských otázkách, „ne
vhodné" citáty a narážky (v Němcové Hubičce se škrtla věta „Němec 
je bit“ , v Máchově M áji namísto ..Vůdce zhynul" se muselo tisknout 
„Pán náš zhynul“ ), tím méně politicky podezřelé články, zprávy
o zatýkání apod. Bvla zavedena několikanásobná kontrola a trojí 
eenzurní dozor, předběžný, průběžný a následný. Na rozdíl od dří
vějších dob nesměly noviny a časopisy vycházet se zabílenými místy, 
které označovaly zásahy cenzury. (Všechny tyto praktiky přejal 
u nás po únoru 1948 stalinský totalitarismus.)



Výsledkem těchto opatření hvlo. žc politické rubriky všcch listů 
byly víceméně shodné. Na první stránce musely bvt například po
vinné tištěny zprávy vrchního velitelství německé armády. Tím větší 
pozornost se upínala ke kultuře. Výzvy nacistu a kolaborantů 
к tvorbě „optimistické'', ..lidové" a „národní", к účasti umělců na 
..nacionálně socialistické revoluci v Ev ropě" pod vedením Velkoně
mecké říše zustávalv vesměs nevyslyšeny. Zvyšoval sc zájem o ěeské 
knihy, hudbu, divadlo i film, především s vlasteneckým obsahem.

Vie i kulturní a literární rubriky novin - a právě tak časopisy 
a činnost nakladatelství - bvlv postupně přísněji kontrolovány 
a omezovány. V literárním životě okupačních lot lze ro/lišit dvě íáze.
V letech 1939 a 1940 ještě mohli publikovat liberálně, levicově a ná
rodně vlastenecky zaměření autoři. Vvšlv i tak průhledně protioku- 
pační verše jako Holanův Sen (1939), Horův Jan  houslistu (1939). 
Ilrornnice hoří Kolmana Cassia (1939), dokonce i nove vydání llala- 
sova Torzu naděje. Z prozaických děl bvlv podobně zaměřeny Vanču
rovy Obrazy z dějin národa èeshého (I. díl 1939. 2. díl 1910). na di
vadle adaptace Dykova Krysaře od E. К Buriana (1910).

V letech 1911 a 1912 však nastává přelom. Z veřejného literární
ho života sc vytrácí stále více osobností, zastavují se deníky a časo
pisy. krátí sc jejich rozsah a náklad, tlumí se činnost nakladatelství. 
Hlasitěji dávají o sobě vědět kolaboranti. Například v Vrijském boji 
se v srpnu 1911 objevuje článek Ž id  rede mladé básnil y, útočící na 
básníka Jiřího Ortena. kterv publikoval pod krycím jménem Jílek.

Zmíněný Karel Jílek /. mladé skupiny básnické není totiž árijcem, 
nýbrž Židem.
Jeho pravé občanské jméno je ryze židovské. Jmenuje se totiž Ohren- 
stein a pochází z Kutné Hory.
Jeho otec měl v Kutné Moře obchod. Politicky přináležel к bývalé 
sociální demokracii J...J. Bratr židovského básníka nachází sc už od 
roku 1939 v Vnglii. kam uprchl, kdvž seznal, že hodina zúčtování sc 
Židovstvem sc blíží i v českých zemích. |...|
loje jen další důkaz pro náš požadavek, ahv Židé byli viditelně označe
ni. aby jim nemohli nakladatelé vydávali knihy ještě v tělo době. |...| 
Vféra Žida Ohrensteina je však především aférou oficielních českých 
kritiku.
Jak je možné, že oficielní česká kritika nezmínila se o židovském půvo
du Karla Jílka a že nechala ho stál v čele ndadé básnické generace?!1/ 
To jc  možné jen proto, ze kritické stolce jsou dosud z velké míry obsa
zeny kritiky staré, včerejší mentality.
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...pro další w'voj literatury. umění i všeho duševního životu je nul- 
nu. uliv sc všem spisovatelům, umělcům u vědcům [...] dostalo úplné 
svobody v jejich myšlení, práci a uměleckém či vědeckém projevu; 
aby tedy žádny směr. umělecká či vědecká školu nebo skupinu nebv- 
lu lédrovánu mocenskými prostředky slátu nu úkor jiných, nýbrž aby 
odborná soutěž umělecká a vědecká byla svobodná a rozhodovala 
v ni jedině práce a její jakost...

\ roce 19.49 ještě vycházelo kolem třiceti kulturních časopisů. 
Roku 1942 sotva polovina z nich a v roce 191 I už jen šest - zůstaly 
kupříkladu tribuny katolíků Akord a Rád. které sc tehdv otevřely 
i pro jinak orientované aulorv. Z deníků se v posledním roce války 
udrželo jcdcnácl. z toho osm v I’raze (před rokem 1939 vycházelo 
kolem šedesáti českých deníků). Celkem bvlo v letech 1939-1945 
na území protektorátu zaslaveno asi 1900 titulů českého tisku.

Přelom třicátých a čtyřicátých let také znamená faktické rozděle
ní české lileralurv do tří větví - domácí veřejné, domácí ilegální 
a exilové. Toto rozdělení pak trvá - s mezidobím let 1945-1948 - 
vlastně až do konce roku 1989.

Literatura ilegální i literatura exilová jsou přitom - vzhledem к těž
kým válečným podmínkám jak doma, lak v cizině - výrazně menšino
vé. Mají mnohem větší váhu politickou a národně uvědomován' než 
ryze uměleckou. V lom čase však celé kulturní dění včetně domácí li
teratury nabývá poslání národně výchovného a úchovného.

Podobným udavačským útokům lni vystaven další českožidovskv 
básník Hanuš Roun nebo divadelník K. K. Burian. (Ronn byl zatčen 
v říjnu 1911 a ještě v témže roce v Malhausenu „zastřelen na útě
ku“ . Také Ruriana zatkli 1941. Z koncentráku se vrátil už po osvo
bození 1945.) Denuncován byl také Václav Černý a jeho časopis 
Kritický měsíčník. Když v roce 1942 vvšel v Xrijském boji článek, 
oznamující, že jsou zde publikovány básně Ortenovy a Ronnovv. lni 
tento nejvýznamnější dobový literární časopis zakázán. Sám Černý, 
který se účastnil odboje, byl na konci okupace rovněž zatčen.

Nacistické „glajchšaltování’1, ij. „usměrňování", a redukci literární
ho života vysvětlovali oficiální činitelé protektorátu většinou mimo
řádným válečným slaveni. Ministr a přední protektorátní ideolog Mo
ravec polemizoval s Saldovou představou pluralitní kultury. Naproti 
lomu v ilegálním prohlášení Národního revolučního výboru inteligen
ce, na jehož formulaci se podíleli hlavně Václavek a Vančura, se píše:



/ ilegálního lišku v Cechách a na Moravě hvl významný časopis 
\ hoj (19.49-1911. reedice některých čísel wšly 1992). na jehož pří
pravě se podíleli mimo jiné výtvarník Vojtěch Preissig a publicistka 
Milena Jesenská. Oba za to zaplatili smrtí v koncentračním táboře. 
Vyšlo více než 60 čísel podzemního komunistického Kudého práva 
(Julius Fučík a další). Na počátku okupace bvlv populární sešity, 
které na obálce i na první straně začínaly jako nevinná detektivka, 
ale pokračovaly odbojovými texty. V ycházely v několikatisícovýeh ná
kladech s různými krycími názvy. např. Pirát sedmi moří, jako tiska
ři a vydavatelé bývali uvedeni Konrád llenlein. C. F. Stapo a podob
ně. Mezi textv. tajně psanými \ nacistických věznicích a lágrech, 
náležela i významná díla. jako Fučíkova Reportáž, psaná na oprátce 
(vvšla posmrtně 1915) a Řásné z koncentračního tábora J. Čapka (po- 
smrtně 1916). / dalších ilegálních literárních děl je třeba uvést text\ 
surrealistu (básně Jindřicha lleislera: náleží sem vlastně i sborník 
skupiny Ha Roztrhané panenky, jenž vyšel 1912 s falešnou datací 
1937). a především protiokupační svazek veršů llla sy  domova, len 
vznikl doma. hvl propašován do Francie a vyšel v Paříži (1910) 
a \ témže roce ještě v Chicagu. Po válec bvl publikován v Praze pod 
původním názvem k řik  Koniny české (odkazuje к husitské skladbě 
Žaloba Koniny české z 15. století). I spořádali jej František Halas 
a Josef Palivee. dále do něj přispěli 'loman. Seifert. Ilolan, Ilora.

H L A S Y
D O M O V A

VERSE

E D IC E  « Č E S K O S L O V E N S K É H O  B O J E .  

P Alt 12 1940 (M lh i exilové knihy
lllttsy domovu
nd I. Iliiffm cislrii (  1940)
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Medek. Pařížské vydání vyšlo s ilustracemi českých malířů (Kupku, 
Kundera, Coubine-Kubín). s I loffmeisterovou obálkou a v Matouš
kové úpravě a stalo se tak manifestací nezávislé české kultury.
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I pomníku mrtvých ze světové války 
jsou schůzky padlých kuždou noc.
Hadí nám do snů. jak nejlíp střílet z dálky, 
a hotoví se jíl nám na pomoc.
Dívej se. světe! Copuk nud tu hru je! 
lile, cely národ konspiruje.

(František Halas. I)i> zbraně, později \c sbírce I řadě. I’) 18)

Po německé okupaci Paříže v červnu 1940 sc středisky české emi
grace staly Moskvu (kde se soustřeďovali komunisté), Londýn u Spo
jené státy. \ Moskvě vycházely od podzimu 1943 Československé lis
ty i s beletristickými příspěvky. Hlavními centry literárního exilu 
však byly New York, a zvláště Londýn. Ve Spojených státech vyšly po
prvé llostovského prózy Listy z vyhnanství (1941), Sedmkrát г lilam i 
úloze ( 1942) a / krvi (1943). \ New Yorku vydával historik Odložilík 
kulturně historický sborník Zítřek (tři svazky, 1912, 1943 a 1944). 
do něhož přispívali mimo jiné Hostovský, Hoffmeister, evangelický 
teolog Hromádka, Voskovec s Werichem a Ježkem. Voskovec u We
rich hráli pro české krajany, nahrávuii desky pro britskou BBC 
a připravili množství pořadů pro české vysílání Hlasu Vmerikv.

V Londýně vycházel týdeník Čechoslovák, který vyjadřoval názo
ry prezidenta Beneše a jeho exilové československé vlády. Ve stejno
jmenném vydavatelství vycházela i knižní edice, například tu bvl 
publikován román Františku Langra Děti a <lýka (1943), z mladších 
autorů prózy Fischlovy a Muchovy. Děli a dýku. příběh o dětech 
z vesnice u Kladnu u o boji s německým gestapem, napsal Langer 
ještě v Paříži 1939, aniž hv tušil, že kladenský kraj sc stane zane
dlouho dějištěm lidické trugédie. Osud Lidic vylíčil V iktor Fischl 
v básnické skladbě M rtvá ves (Londýn 1943). Po válce toto téma 
zpracovalo několik dalších autorů, působivě Siktanc v básni //<?/- 
norské nori (I960) a Křelina v próze Kažilý své břímě ( 1969).

V Británii za válkv vycházely více než dvě desítky českosloven
ských periodik. Literárně a kulturně zaměřen b\l měsíčník Obzor, 
kam psali Langer. Kodíček. VIucha a další. Sborník l sty domova 
(1941). který redigovali Karel Brušák a Otu Ornest, přinesl ukázky 
z české literatury od dobv Husovy už po Ortenovu generuci. Náležel 
ke knižní edici levicově orientovaného časopisu Nové'Ccskosloven-



sko. Hada exilových politiků i literátů se podílela na českém vysílá
ni BBC, které se v protektorátu masově poslouchalo - i přesto, že 
z přijímačů měl) b\'t povinně odstraněny krátké vlny, navzdory 
hrozbám vězení, dokonce i poprav. Populární bvlv promluvv Jana 
Masaryka a Pavla Svatého (krycí jméno Prokopa Drtiny).

Ohrožení národa za okupace podnítilo ještě hlubší příklon 
к tradici, který započal už na sklonku první republikv a v době 
Mnichova. Vzniká množství knih, jejichž cílem je napřimovat ná
rodní sebevědomí, posiloval čcšslví. V tomto úsilí sc scházejí autoři 
všech generací a různé orientace. Hned na počátku okupace vychá
zí pronikavá úvaha Jana Patočky, lilozola fenomenologického za
měřeni. Česká vzdělanost v Evropě (1939). 0 rok později vydává li
terární vědec, pozitivista Vlbert Pražák brožuru I last a národ 
v českém písemnictví. Historik Kamil Krofta. jenž rozvíjel Palacké- 
ho koncepci husitství a českobratrství. přichází s dílem Nesmrtelný 
národ (1940). v němž obhlíží české dějiny 17. a 18. století a v době 
předbělohorské spatřuje jejich kulturní vrchol. Katolíci připomína
jí tradici svatováclavskou - polomickv se zneužíváním sv. Václava 
(jenž odváděl poplatek německé říši) jakožto legitimace ke kolabo
raci - a tradici barokní, např. Kalista připravuje znamenitý výbor 
České baroko (1941) s obsáhlým úvodem.

Dochází к několika novým vydáním Palaekého a vznikají i repre
zentativní kolektivní díla. Toho druhu měly být i Obrazy z dějin ná
roda českého (1939-1940), které Vančura připravoval s několika 
spolupracovníky a nakonec napsal v podstatě sám. Strukturalista 
Vilém Vlathesius redigoval široce založený sborník (.o daly naše ze
mě Evropě a lidstvu (I. díl 1939, 2. díl 1940, v druhé vydání v jed
nom svazku 1940). Shrnuje přínos českých vědců a umělců od ra
ného středověku do současnosti, mělo lo být „svědectví o nezmařilé 
síle a hodnotě našeho národa.“ Podílely se na něm desítky autorů, 
jednotlivé studie napsali například filologové Havránek, Trost a Ja
kobson (ten pod krycím jménem Jansen), historici Chaloupecký, 
I rbánek a Bartoš, literární vědec Vašica, muzikolog llelfert.
V předmluvě V ilém Vlathesius napsal:

V průběhu staletí jsme účinně a kladně zasáhli do všech oblastí 
evropské tvořivosti |...|. Vni kruté následky bělohorské porážky ne
dovedly zpřetrhat souvislé pásmo našeho tvůrčího usilování neboje 
odsoudit к bezvýznamnosti, l íni méně to dovedou změny, které pro
žíváme dnes...

683
Lil Г RATURA 
ZANfMECKf 
OKUHACF



Česka
LITERATURA 

OD POČÁTKU 
STOLETÍ 

DO ROKU 1945

684

.lan Zemdli 
a Jaroslav Seifert 
r karikntufe 
I riintiiliii Halin

Velmi často se připomínali i klasikové 19. století. Již na podzim 
1938 byly převezeny pozůstatky K. II. Máchy ze zahraných Litomě
řic do Prahy (llolanova báseň \ávrat Máchův vvšla v jeho Z áří 
19'.i8). Slavnostní uložení básníkova těla na Vyšehradě dalo v květ
nu 1939 podnět к mohutnému průvodu. Poslední cesty Karla Hyn
ka Máchy se zúčastnilo na 150 000 lidí. V té době vznikla Nezvalo
va Óda na návrat Karla Hynka Mácliv (ve sbírce Pět minut za 
městem. 1940) s variacemi na Máchovy verše o zemi krásné, zemi 
milované. Máchu tu Nezval nevnímal surrealisticky, jako ještě před 
několika lety, ale ve vlasteneckém duchu. Na Máchův Máj odkazuje 
rovněž Palivec ve sbírce Pečetní prsten (1911): ..Ach. rodné záření, 
má dědina a vlast má!"

Podobně ožívalo také dílo Bedřicha Smetany (koncerty České fil
harmonie pod řízením Václava Talicha), i když z něho okupanti za
kázali Libuši, Braniborv. Tábor a Blaník, odkaz Aloise Jiráska i Ja
na Nerudy (llruhín v Zemi sudičce. 1941: Halas v Ladění. 1942). 
Mimořádnou pozornost vzbudila osobnost Boženy Němcové v roce 
jejího jubilea 1940. Byla natočena slavná filmová Babička s Terezií 
Brzkovou v hlavní roli. Seifert a Halas jí věnovali celé básnické 
sbírky: první se dovolává spisovatelky i „rodné mateřštiny" v čase 
ohrožení ve le jíř i Boženy \ěmcové, druhý připomíná \ V asi paní 
Boženě \ěmcově velikost umělkyně i ženy. jejíž osud vposled splývá 
s osudem národa: ..Paní / pláč Koruny české srdce nám tak svírá / 
kde by byla bez Vás paní naše víra // Paní / matko naší velikosti 
chraňte lid a země klín / až po srdce rozevřený řezem císařským.“
O Boženě Němcové napsali studie Julius Fučík a Václav Černý - vi-



děli v jejím díle nejen ušlechtilou harmonii, ale laké hrdost, odva
hu a boj.

S podobnými záměry vznikaly četné překlady. I z německé litera
tury byla překládána díla, která skrytě odporovala vládnoucí nacis
tické ideologii nebo promlouvala к současnosti. Jan Patočka napří
klad překládá J. G. Herdera, myslitele z konce 18. století, 
a poukazuje na něho jako na filozofa lidskosti a zastánce Slovanů. 
I\. \. Saudek uvádí pod krvcím jménem Karel Brož výbor z poezie 
německého baroka Růže mu (1911) s úvodem Vojtěcha Jiráta. Ně
které básně, vzniklé za třicetileté války, přímo korespondovaly s do
bovou situací.

I prostřed hrůz a běd, uprostřed dopuštění.
jakého nebylo, co svět je světem, dnes,
kd\ pravda umírá a krvelačný běs,
co živo, ubíjí a celé země plení,
kdv právo ohýbat je pouhé vyražení
a páchat zvěrstva ctnost - jak za veškerou mez
já vězím v nicotách!

(Martin Opily.)

Ke konci okupace se česká kultura ocitala již na prahu likvidace. 
Prakticky přestaly vycházet hodnotné knihy, uzavřena byla divadla, 
muzea, výstavy, časopisy zastaveny. V té době se však již schylovalo 
к porážce hitlerovského Německa. Aktivizoval se domácí i zahra
niční odboj. Českoslovenští vojáci se - po účasti v letecké bitvě
0 Británii a po obraně Tobruku v severní Vlrice - podíleli na vý
chodě na osvobození Kyjeva, na dukelské Operaci a na Slovenském 
povstání. Přitom probíhal spor o budoucí orientaci státu mezi Be
nešovou londýnskou vládou a komunisty \ Vloskvě v čele s Gottwal
dem. Kdvard Beneš ve snaze nepřipustit už nový Vlnichov a němec
ké nebezpečí hledal oporu nejen \ západních spojencích, ale
1 v Sovětském svazu. К dohodě se Stalinem a československými ko
munisty v Vloskvě jej vedl i předpoklad, že poválečné Českosloven
sko se ocitne ve sféře sovětského vlivu, a právě tak obrovský re
spekt. který si Sovětský svaz ve válce získal.

Bvla to doba zatýkání, deportací na nucené práce, pronásledování 
všeho, co se nepodřídilo Německu, doba koncentráků, poprav, smrtí 
z vysílení, doba milionů nevinných mrtvých. \ mezi nimi i moji pří
buzní a blízcí. Byla lo doba strachu, nejhlubšího ponížení lidskosti.
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2 . p o e z i i :
„V psí řas. jenž na ústech básníků hněvem se pění,
když hořká sousta mluv v své hnětou.
tam nad hloubku
významů závratných nakloněni.“

(Jan Zahradníček. l ‘o<l bičem milostným. 194 1)

2.1. I erše ohrožení a naděje
Poezie, která se v době Mnichova stala křikem úzkosti, odhodlá

ní a zoufalství, promlouvala v letech okupace tlumenějším hlasem. 
Obracela se jako předtím k národnímu kolektivu, nyní však spíše 
než jako zbraň sloužila jako útočiště (zbraní ovšem zůstávaly verše 
ilegální a exilové). Básně oslavovaly vlast, uchovávaly hodnoty ná
rodní tradice. Mnohé verše působily již samou krásou českého jazy
ka, jako Nezvalova veršovaná hra Manon Lescaut (1940). Příznačně 
vznikají chvály mateřštiny, „melodie milované“ (Seifert), „rodné 
mluvy kralující" (Halas), pocty Máchovi, Němcové a Nerudovi, 
modlitby k Bohu. k zemi. k rodné řeči a k českým patronům (Kol- 
man Cassius. Umhin. Orten. Zahradníček a další). Pavel P.isner za 
okupace píše ..knihu o češtině“ s příznačným názvem Chrám i Ir r : 
(1910). Sborník mladých českých básníků se jmenuje ('.hrála slora 
(1940, mj. Ladislav l ikar, Josef lliršal). Jedna z autoru a redaktorů 
sborníku Mena Vrbová k názvu dodává:

hladu, úpadku všech morálních hodnot. Svět se rozpadal před naši
ma očima. Socialismus se pro mne a pro mnoho niveh vrstevníků 
stal jediným východiskem z utrpení, bídy, války, strachu. Oddali 
jsme sc inu jako křesťané své náboženské víře, protože pro nás před
stavoval naději na opravdu lidský život pro všechnv bez ohledu na 
rozdíly národnostní, rasové, sociální, názorové a jiné. Ozbrojeným 
rytířem, který otevíral mečem bránu k realizaci této naděje, byla 
v našich představách Rudá armáda.

(Jiří Lederer, 'louhy o iluze 1. Toronto 1981)
i n  i : к \t i  и \

( lerný 1942a: lilahvnka in Česká literatura \ boji proti fašismu 1987 
(98-111); Hrabec in Dějinv liier. I 1995 (I 11-457): Hrbek a Tomeš in Dějiny 
zenu koruny české 1992 (201-218): Doležal J. 1996: Hora 1981 (589-590): 
\iedziela 1987: Pasák 1998: Z počátků odboje 1969.



Stala se nám záštitou - chvála slova - slova rodné řeči, mateřštiny, 
a snad jsme /volili dobře, tíhnouce к nejniternéjšímu smyslu tvorby 
slovesné. Vždyť hlasy ehvalořečníků chtějí s větším i menším zdarem 
chválit, libovat si v nádheře slova češtiny, a kdyby mistrovský výrok 
nelni příliš vvzývavoti fanfárou na krajíčku vstupu, lo zvolili bychom 
mottem třeba ono biblické slovo na počátku, nebo březinovskou apo- 
teózu slova, nebo Čapkovu proroctví o řeči plné dalekých výhledů.

(Časopis K va. 194»)

V yhraněné vidění hodnot, rozvržení světel a stínů, které vyznačo
valo již poezii období Vlnichova, zůstává zachováno i nyní. Obráží se 
v tom situace války a okupace. Charakteristický je přitom sklon к za
chycení širších celků či cyklů, к epičnosti. Pokračuje v něm trend 
к objekt i vaei z let třicátých. Vznikají tak skladby Ivrickoepické, bud 
kratší (Nezvalův Historický obraz; Zahradníčkův Zahn z rolai dvaa- 
ětyřicátélw), nebo rozsáhlejší (Horův Jan  houslista: llolanovy Prvn í 
testament. Terezka Planetová a Cesta mraku: Palivem Pečetní prsten). 
Vedle nich se objevují soubory básní, které tvoří cyklus - Hrubínův 
I čelí plást; Seifertovy I ějíř lioženy Němcové a Světlem oděná: Kalaso
va Nůše paní Hozena Němcová. Ortcnovy Elegie. V konečně vychází 
též řada básní, založených na rozvinutém ději, např. verše Kolmano- 
vv Cassiovy, z nejmladší generace Bednářovy, Kaina rovy, Kolářovy.

Na počátku okupace pokračovalo básnické renouveau Jaroslava 
Kolmana Cassia, započaté již v předchozích letech. Tento autor 
starší generace působil v první půli 30. let \ pravicových žurnálech, 
odkud tvrdě napadal Vlasaryka a první republiku. V době ohrožení' 
nacismem se od jízlivé kritiky obrátil к obhajobě vlasti; vydal 
vrcholné sbírky Ovčín (1937) a Železná košile (1938), na něž nava
zuje Uromnice hoří (1939). Básník se vrací к svému mládí a rodné
mu venkovu. V idí svět vyhroceně, v ostrých protikladech - tak jako 
svého času Viktor l)\k ve „válečné tetralogii“ . Po odhodlaném 
heroismtt Železné košile je Uromnice hoři naplněna bolestí. Země 
se podobá „torzu bez údů“ , pohraniční hory se nenávratně ztrácejí, 
stejně jako básníkovo mládí. V druhé polovině sbírky sc však obje
vuje motiv zmrtvýchvstání, spojený s nadějí.

Vítězslav Nezval byl literární i názorový protiehůdce Kolmana Cas
sia. Avšak Nezvalův verš z roku 1939 „chladný vítr nad krajinou bez 
praporů věje“ by mohl být právě tak dobře i Kolmanítv. V Historickém 
obrazu (samostatně 1939, o rok později v souboru Pět minut za měs- 
tem) se totiž Nezval přiklání к tradiční poezii. Přibližuje se к lidové
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2.2. Horův Ja n  houslista
Významným uměleckým činem na počátku okupace sc stala Ho

rova báseň Ja n  houslista (1939). Navazovala na osnovu romantické 
Ivrickocpické poémv. na Máchův Máj a na Puškina, jebož Ilora ne
dlouho předtím přeložil (Eugen Oněpn, 1937).

Děj autor podává jen v náznacích, llnl i na. světoznámý houslista, sc 
v těžkých chvílích vrací do vlasti. Hledá a nachází zde jistotu, naplnění 
života a svého uměleckého poslání. Toto téma Hora aktualizuje prů
hlednými narážkami na okupaci, vvužívá jako mnozí jiní básníci tra
dičních národních symbolů (Vyšehrad. V Itava. Hradčany, housle, lípa).

Síla uměleckého činu, jak ji Ilora zpodobil již v Máchovských va
riacích. se X Janu  houslistovi pojí s příklonem к národní pospolitos
ti. kterou básník pojímá jako společenství živých, mrtvých i dosud 
nenarozených (viz už Z/>ěv rodné zemi v předchozí sbírce Domov).

Hrát... 7. mlhy. z ničeho kout štít. 
dát váhu snu. vznos tíze hlíny, 
dát hlas rtům němé domoviny, 
a třeba po zatracení 
jít к novému dni stvoření

Josef Hora V Janu  houslistovi využil čtyřstopého jambu (rozměru 
máchovského, tradičního příznaku poetické vznosnosti) a rozměr-

písni a čerpá ze známých národních a folklorních obrazů (Vyšehrad, 
Říp, lípa, selský král). Také on se vrací ke světu rodného venkova.

\ podobném duchu vznikaly další sbírky, které se obracely к tra
dičním národním hodnotám. Romantické kouzlo Prahy zpodoboval 
Jaroslav Seifert ve sbírkách Světlem oděná. (1940. s výtvarným do
provodem Karla Svolinského) a Kamenný most (1944, znovu Svol i n- 
ského ilustrace). Právě tak nové vydání Seifertovy knihy Jaro . sbo
hem (1942. původně 1937) podtrhlo hodnotv domova, lásky a vlasti. 
Seifert a Halas ve svých verších rovněž oživovali osobnost Boženy 
Němcové (viz s. 684)?
i. i г i : к vrt к \

Černý 1992c (654-655): Červenka 1995: ßlabynk» in Česká literaturu \ boji 
proti fašismu 1987 (111-123): Hrabec in Dějinv liter. I 1995 (158-469). Jelínek 
tamtéž (524): Ciitz 1981 (194-196); Opelík in ČcNikon 2/11 199.5 (805-807); IV- 
šal 1991 (152-163); Píša 1902 (280-292); Slavik 1996 (180-182); Červenka in 
Slov. básn. knih 1990 (166-168. 388-391). Macuru tamtéž (206-208).



tiých, dvanáctiveršovvch strof s pravidelně se opakujícím uspořádá
ním mnu (inspiroval se 1'uški novou oněginskou čt rnáct i veršovou 
strofou). Obsah i melodicky tvar básně - a rovněž její směřování 
к epiěnosti. к ucelenému zpodobení lidského osudu - působily na 
počátku okupace jako povzbuzení a posila. Bvl to protilék vůči obec
nému rozvratu hodnot. Obdobné motivy opakuje Hora i v následují
cích dílech (Zahradu Popelčími, 19 10). - Ve druhé půli okupace bás- 
ník těžce onemocněl. I míra na prahu osvobození v červnu 1945. •
LIT I-!К V I I lí V

Orný 1992c (718-725): .Štorek in Dějiny liter. I 1995 (306-307). Brabec 
tamtéž (459): (иИ/. 1981 (188-189): Mourkova 1981 (251-259): 1'iša l<)47 
(46-55), 1971 (.405-308): Mourkova in Rozumět literatuře I98(> (342-349); 
Červenka in Slov. básn. knih 1940 (76-79).

2.3. Holasovo l,adřní
Celou škálu básnických odpovědí na okupační dobu nabídla 

sbírka Františka Halase Ladění (1912). Najdeme tu skryté výzvy 
к odporu, inspiraci lidovou poezií, subjektivní lyriku, pocty českým 
klasikům a básně o dětech a pro děti.

V několika textech užívá I la las jinotaj«*, především v závěrečné 
básni Hřejme dále, která opakuje titulní motiv ladění z úvodního 
čísla: ,.l)ílo sluneční je věčné |...| / začněme znova |...J / Hřejme 
dále.“  Jak vzpomíná l,udvík Kundera, měla tato slova ..sílu konspi- 
rativního hesla". (l’o válce Halas sbírku nově uspořádal a Hřejme 
dále zařadil do čela posledního části.) - Jiný oddíl je věnován „chvá
lám" význačných osobností, mrtvých klasiků (Mácha, Smetana. Ne
ruda). nedávno zemřelých (Salda. Malien, Florian. Orten) i žijících 
(Bezruč, Toman, Hora). - Básnicky podnětný bvl zvlášť úvodní oddíl 
l)o usínání (původně samostatně, 1941), zaměřený к dětskému svě
tu. Halas - jehož inspirovalo narození syna - přistupuje к dětem 
bez nabádavosti, umí básnicky zachytit dětskou představivost.

Když probudí sc hlína je to myš
Je-li sklu zima zaroste větvičkama
Bvba je hastrmaní lžička V íš
a slza Slza je voda co je sama

(Poučení synovské)

František Halas napsal: ,.V dětství lze ještě zahlédnout údivnost 
prvních tvůrčích gest. Tant si věci uchovaly zářivost neporušené no-
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volv a teplo dlaně, která je hnětla a probouzela. |...| návraty к živé 
vodě dětského živobytí nejsou však nějakou zvláštní vvsadou poezie 
a umění, utíká se tam řaseni každý, abv pookřál a zbavil se byť jen 
na okamžik okoralosti chmurných a těžkých dnu.“ (O jedné závislí. 
1943) Z téhož naladění ducha vznikla básnická próza Já  se lani vrá
tím (vvšla až 1946, samostatně 1947). návrat к domovu, do kraje 
dětství na Vysořinu.
I.ITKR VIT H \

Brabec in Dějinv liter. I 199!» (472-173). 1’e.sal tamtéž (544-5 16): Kundera 
! .. 1981: IVšat 1985 (88-92): Červenka in Slov. biisn. knih 1990 (120-122).

2.4. Poezií' spirituálních jistot: Hrubín, Závada. 
Zahradníček

llalasův podnět rozvinul ve svých dětských verších František 
llrubín (Říkejte si se mnou. 1943), shodou okolností také novopeče
ný otec dcery Jitky, llrubín založil moderní českou poezii pro děti. 
Vycházel ze spontánní dětské představivosti i hravosti a opíral se
o rytmus rozpočitadel a různých říkanek. (Vzájemnost moderní 
poezie i dětské fantazie dokládají i dětské básně Nezvalovy, později 
také Kainarovy, dokonce i llolanovy.)

Dětský svět znamenal svět harmonie, bezpečí a řádu. К těmto 
hodnotám mířily i IIrubínový verše pro dospělé. I čelí plást (1940) 
je krokem ke spirituální poezii. Sbírka obsahuje básnč-modlitbv 
a dva cykly sonetů. První cyklus tvoří tzv. znělkový věnce: poslední 
verš každého ze sonetů je vždy zároveň prvním veršem sonetu ná
sledujícího a první ( poslední) verše všech čtrnácti sonetů pak dá
vají dohromady patnáctý a závěrečný sonet, zvaný mistrovský. 1 la
ková virtuozita tvaru odpovídá touze po vyšším řádu.

Další llrubínův vývoj spěl ke zkonkrétnění. Motivy „chudého" 
a ..země“ , které měly náboženský obsah, nabývají i sociálního vý
znamu. Jedinec, který je u Ilrubína podobně jako u llorv článkem 
rodového společenství, nekonečného proudu smrti i života, má za 
své činy mravní odpovědnost. IIrubínova poezie se formálně oproš
ťuje až do písňovosti.

Očima našeho dítěte 
do kraje dívám se znovu: 
z bláta si svůj osud uhněte, 
anebo ulije z kovu?

(/Vsně /im ženu; Cikády, 191.5)



\ blízkosti spirituální poezie zakotvil Vilém Závada jednou ze 
svých vrcholných sbírek H radn í věž (1940). Podle Л. M. Píši je to 
„poezie duše, jež zápasí o vykupující smysl bytí“ . Stěžejní body 
Závadova světa se nemění: ztracený ráj (opět spojen s rodným 
ostravským krajem), současný život jako hrůza, očistec, drásavé 
obrazy-vidiny, obraznost, jež se blíží baroku svou dramatickou Na
pjatostí a smyslovostí. Pocit úzkosti, pustoty žití ještě znásobuje 
hrůza války.

Prchají z lesů múzy 
a básník v krytu žije snům 
od výbuchu к výbuchu pum 
а к ráji zasypanému v tmách 
vzlétají duše na střelách

(Ohňostroj")

Ve druhém oddílu sbírky se objevuje láska - láska erotická a ze
jména láska mateřská - jako kladná, přetrvávající hodnota. Přece 
však jsou „vždy zády к tobě svázány láska a smrt.“

Přední zástupce spirituální lvriky ve třicátých letech Jan Zahrad
níček v době ohrožení národa píše hymny na patrony české země 
Vojtěcha, Prokopa a další (Korouhve, 1940). К nim se řadí i hym
nus Sva ly  Václav (vyšel až 1945), alegorie okupační doby, kde 
postava Václava se spojuje s Andělem pomsty a Václavova korouhev 
je znamením blížící se svobody. Odlišnou polohu - konkrétnější 
a prostší - zvolil básník ve sbírce Pod bičem milostným (1944), je
jímž hlavním tématem jc erotická láska.
L I T E R Á T U  К A

Brabec 1968: Brabec in Dějinv liter. 1 1995 (461—166, 473-471); Giitz 1981 
(200-201): Králík 1995 (119-423); 1’íša 1982 (190-193); Polán 1966 (201-203); 
Červenka in Slov. básn. knih 1990 (66-67), Pešal tamtéž (372-374).

2. 5. Palivcův Pečetní prsten
Za okupace začal překvapivě vydávat vlastní poezii autor starší 

generace Josef Palivec. Dosud v literatuře působil jako překladatel 
z francouzštiny, vynikl přetlumočením složitých symbolistních ver
šů Paula Valéryho s klasicistními rysy {M ladá Parku, 1937).

Palivcův Pečetní prsten (1941) je, stejně jako Valéryho poezie, 
psán v alexandrinu, bohatým, složitým, často knižním jazykem. To 
autorovi umožnilo využít jinotajů, symbolické obraznosti pro
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aktuální záměr. - Lyrická hrdinka skladby jc žena, personifikovaná 
Země; můžeme ji chápat jako Mast i jako lidskou duši. Je milenkou 
Měsíce, prožívá šťastné chvíle v měsíčním svitu. Náhle však jc zava
lena tmou, je zoufalá, \ utrpení hledá cestu z temnoty. Osvobození 
jí přináší rozbřesk, ústup tmy a vítězství světla. Země, obklopena 
dětmi, pak zpívá hymnus к oslavě života.

Pečetili prsten i další menší autorovy básně jsou podobenstvím 
dobového zápasu se silami zla. (Autor je chápal jako obdobu své 
ilegální protinacistické činnosti.) Palivec jc experimentátor, který 
zkouší - podobně jako Holan - krajní možnosti básnického jazy
ka. Pracuje s eufonií, ale i s kakofonií, tj. nelibozvuěností (,.Tma 
stojí o jantar, / tma nor, tma omnivora, / mour marna bourá tvar, 
/ spí zahloubaná hora“ ). Využívá archaismů (rap = vra nik). Jung- 
mannovy češtiny (božnost). novotvarů (nehlesno), složenin (rychlo- 
kmitý), slov nářečních, obecných (fakan. nemehlo), výpůjček z ci
zích jazyků (omnivora, oriflamy) atd. Palivec patří kc vzácným 
zjevům české poezie. Na jeho dílo navázali zejména Ivan Jelínek 
a Ivan Werniseh.
I . ITKR  \T l  К \

Čcrnv (673-680. 858-870): Brabec iu Dčjinv liter. 4 1995 (161-166. 
161-162): Fučík B. 1991 (292-308): Rambousek 1993: IVšat iu Slovník husu. 
knih 1990 (203-206).

2.6. Ilolanova poezie za okupace
\ letech okupace vyzrávalo dílo Vladimíra llolana. Básník zpo

čátku pokračoval v bezprostřední reakci na dobové události, jak ji 
zahájilo monumentální Z á ří 19311. (Cenzura zabavila nejprve Odpo
věď l'ran cii, pak zakázala i stejně drsný Zpěv tříkrálový. Následova
la již za okupace napsaná báseň Sen (1939), kde se hned na počát
ku líčí země jako obrovská rakev. Pocit ohrožení, obrazy černých 
stvůr, hmyzu a krvs - to vše bylo vzápětí po vpádu německých vojsk 
velmi průhledné.

Již tyto skladby z let 1938 a 193') (souborně vyšly ve svazku Hav
raním brkem. 1946) prozrazují směřování к epičnosti. \ tomto smě
ru - к načrtnutí epického příběhu, tj. obrazu lidských skutků, kte
ré se odehrávají v rozměrnějším časovém období - pokračuje 
Ilolanova tvorba za válkv. Hozsáhlá báseň Prvn í testament (1910) 
připomíná Horova Jan a  houslistu: tématem „návratu" i tvarem ver
še (pravidelná třináctiveršová strofa, užití člvřstopého jambu). Ly
rický hrdina se vrací, stejně jako Horův houslista Jan, к dávné lás-



се, к životnímu jasu. Ovšem - na rozdíl od tradičnějšího Horova 
slovníku - llohin experimentuje: novotvary mísí s odbornými ěi ry
ze hovorovými výrazy, spojuje abstrakta s naléhavými konkréty 
(„kyslík zázračnosti“ , „helium nadšení"-). \ zejména se liší vyznění: 
P rvn í testament nekončí v harmonickém akordu. Hrdina jen dočas
ně nalezl porozumění a radost. Ztrácí lásku a štěstí, vrací se zpět 
к prázdnému životu. Báseň se uzavírá chmurnou vidinou žití bez 
naplnění a bez přesahu к věčnosti.

Na počátku Prvního testamentu se objevuje obraz velkoměsta, je
ho povrchního shonu, \utor tu „zaznamenává“ hovory z ulice - 
dodržuje ovšem přitom stroíický a metrický tvar: ,„Dostaneš brant. 
když budeš vést / takovej A r. až příští léto!’ / .Teď lo mám tan
go. dobrý je to!4 / ,l'ž není ,Máueta!‘ ,Prrr!' .Snad netto? 1 / .Kde 
šiješ?' ,Tam. co Mae West, / jenom u paní Schiaparelli...4 / .Poplá
cat takhle po pr - - - -‘ .Směly, / až hanba mlu-- ‘ ,Tě duch, tak
z cest?1/ ,A maminko, proč...4 ,Cí. ten Hely?4“

Na Prvn í testament navazují epieky sevřenější a plynulejší sklad
by Terezka Planetová (1943) a Cesta mraku (1945). 1 v nich autor 
míří к vzácným chvílím, kdy v životě probleskne zázračná jiskra, 
„poezie“ . Tehdy člověk pocítí nevýslovný úžas a vnímá ztajený 
smysl života i kosmu. Takovým paprskem světla bvla ona Terezka 
Planetová, prostá a čistá venkovská dívka, kterou hrdina stejno
jmenné básně tajně miloval. Svou lásku však nedal dívce najevo. 
Sám byl několikrát zasažen krutostí osudu, odešel z domova, a když 
se po třiceti letech vrátil do rodné vesnice, nikdo se už na 1'erezku 
nepamatoval.

V llolanově obraze světa vládne jakási zlá. osudová kletba nad 
lidmi. „Nevím, kdo bohům prádlo pere. / však špínu z něho pijem 
my....“ říká zmíněný hrdina Terezky Planetové. Cas od času se však 
básník vyjadřoval přece v harmoničtějším duchu, zvláště těsně po 
válce v portrétech obyčejných lidí (liudoarm ějri, 1947). Souběžně 
s tím pokračoval ve složitě komponované lyrice, kde pronikal к tra
gickým vrstvám člověka a «loby (vyšla až po letech ve sbírkách liez 
názvu. 1963: N с/ postupu, 1964). - Molanovo dílo se stalo výraznou 
inspirací, a to nejen poezie (Skupina 42. mladí básníci v 60. I«'- 
teeh), ale i celé moderní české kultury.
U T K K  v r i  I I  \

Hrabce iu Dějiny liter. I 1995 (460-461. 173); Jusll 1996; 1‘íša 1982 
(196-203): (iervenka in Slov. básn. knih 1990 (236-238, 319-321).
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3.1. P s y ch o lo g ick ý  ro m án , lá c lu c  Ř e z á č

Próza se v letech okupace, ve srovnání s lélv třicátými, dostávala 
opět do pozadí. I stupoval zejména společenský román, zrcadlící so
ciální procesy a veřejný život. Nadále se rozvíjí linie psychologické
ho románu a psychologické novely s mravním poselstvím. Uchylují 
sc к nim prozaici, kteří byli dosud zaměřeni к soudobým tématům 
společenským (romány Řezáčovy, Konrádův román Postele bez ne
bes, 1939: novela Pujmanové Předtuchu, 1912, o citovém dospívání 
patnáctileté dívky). Druhým hlavním žánrem byl román historicky 
(Vančura. М. V. Kratochvíl, Schulz), jenž souvisel s obecným obra
tem к minulosti a ke zdrojům tradice. Historické náměty tvořily 
většinou aktuální podobenství, měly oslovoval současnost. Ve srov
nání s předchozím obdobím mizí rovněž próza experimentální (vý
jimkou je pokračující dílo Milady Součkové, zejména román lid  
canto, 1941). Naopak ve větší míře se objevují díla. která jsou zalo
žena na tradici lidového vypravěčství (J. S. Kubín, Drda) a která po
dobně jako folklor tíhnou к elementárním hodnotám.

\ žánru psychologického románu vyv rcholilo za okupace dílo Jaro
slava Havlíčka a Jarmily Glazarové; tvorba Lgona l lostovského pokra
čovala ve francouzském a americkém exilu (všichni s. 651 an.). V tom
to období však psychologický román nejvýrazněji zastupuje Václav 
Řezáč. Řezáč začínal ve třicátých letech jako autor sociálně zaměřené 
prózy. Od konce lei třicátých pracoval v redakci Lidových novin - spo
lu s Drdou a dalšími. Snažil se v nich pokračovat v Čapkově tradici. 
Své fejetony a sloupky musil ovšem omezit na ..neškodné", obecně lid
ské či přírodní náměty (knižní výbor Stopy с písku, 1944).

\ letech okupace vydal Řezáč trojici románů. První dva představují 
dušezpytné analýzy - bud slabošského a bezohledného sobce (Cerné 
světlo, 1940), nebo zla, kleré působí jako ďábelské pokušení (Svědek. 
1942). V obou případech záporní hrdinové ztroskotávají. Tento zápas 
dobra se zlem čtenáři vnímali jako podobenství к současnosti. Ve 
Svědkovi nad starcem Kvisem. postavou zpola přízračnou, která v li
dech rozpoutává lemné pudy, vítězí láska a polřeba dobra, jak je ztě
lesňují hlavně mladí lidé. Následující Rozhraní (1944) se soustřeďuje 
к vnitřnímu mravnímu zrání hlavní postavy, učitele na obchodní ško
le a spisovalele-začátečníka \usta. Rozhraní připomíná Olbrachtova 
Jesenia a další prózy z první světové války. Zároveň jc to román o vzni
ku románu (jako Penězokazi André Gidea. ze soudobých českých děl



Be l cunlo Milady Součkové). Aust píše román o herci llahovi. Ilabovy 
osudy se yliskují do něho samého a proměňují jeho povahu. Obě dějo
vá pásma se proplétají. Ilaba i Aust se rozcházejí s dosavadním pro
středím, dobývají lásku a dospívají к mravní odpovědnosti.

Člověk může žít na úvěr svědomí, lak jako z dluhů peněžních, obojí
však ho jednoho dne schválí...
\ nesejde na tom, budeš-li ži\ jako pes nebo jako kníže, neboť lako
vá je hodnota pravdy, že její balzamická vůně ti nahradí všecko...

\ psychologických románech, psaných za války, dosáhl Řezáč 
tvůrčí zralosti. V protikladu к nim stojí jak jeho literární začátky 
(z prvních knih vynikají dětské prózy, zejména Poplach r Kovářské 
uličce. 1934), tak schematické romány poválečné.

Žánr psychologické prózy rozvíjeli také mladší autoři. Vladimír 
Neff v rušných příbězích z pražské Kampy Třináctá komnato
(1944), Jan Drda v románu Živá voda (1041), zobrazujícím cestu 
venkovského chlapce za uměním. Miroslav Hanuš v reflexivních 
prózách, jež potlačují děj a soustřeďují se к mravnímu zrání postav
- např. v Méněcennosti (1912, se zásahy cenzury, pův. verze 1917. 
přepr. 1972). s hrdinou lékařem, kterv po několika životních po
hromách ztratil vnitřní jistotu a nesnadno ji nachází v prostotě 
a evangelické zbožnosti.

Vratkost existence a hledání východiska z životní pasivity učinili té
matem i dva autoři, patřící к Bednářově literární skupině (viz dále, 
s. 705). Zdeněk l rbánek v lyrizujícím Příběhu bledého Dominiku 
(1941) a Bohuslav Březovský v dějově bohatém Člověku Bernardu
(1945). Obě díla mají rysy generačního románu: l rbánkovi stojí blízko 
subjektivní prózy Jiřího Orlena (E la . Eta, žlutí ptáci, vyšlo až 1906).

S psychologickou prózou se prostupovala linie prozaických ba
lad. I ty často potlačovaly konkrétní historický čas. dávaly přednost 
baladickému bezčasí - kladly však velmi časové otázky po vině, 
trestu, mravním řádu světa a opět po odpovědnosti jedince za vlast
ní činv. Patří sem už zmíněný román Glazarové Id  vent. Havlíčkova 
novela Synáček (1912, viz s. 652), také Povídky lásky o smrti 
М. V. Kratochvíla s náměty z minulosti (1943).
i i r  i; и \t i  и \

Hájková in tleská literatura v boji proti fašismu 1987 (123-1.45): Brabec in 
Dějiny liter. I 1995 (484-488): (nit/ (2(12-204. 212-211): kuiiMniann 1971 
(I 12-151): Mraveová in Proměny subjektu 2 1991 (43-46).
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3.2. Historický román. Vančurovy Obrazy z dějin národa 
českého, Schulzůc Kámen a bolest

Kratochvílovo dílo je příznačné pro druhou větev okupační pró
zy. historický román. Příklon к tradici souvisel s ohrožením náro
da. Dějiny se v tomto čase historické zkoušk\ slávals - podobné ja
ko už /.a první války - tvrzí české pospolitosti. \ v době. kdy 
cenzura všechna současná témata s kritickými ostny potlačila, 
umožňovaly příběhy, umístěné do minulosti, oslovit přítomnost.

V porobě plyne čas jen zvolna. \ područí přeletuje myšlenka skutky 
málo slavné a každé vzpomínání se vrací devětkrát. | ...| i věci nej
starší leží v síti přítomného času |...J touha je jako člunek v rukou 
tkalcových a jako meč, který i ve snách dobývá ztracenou zemi.

(\ kulisliiv Vančura, Obrazy = dějin národa českého I. 1939)

Sama podstata věcí českých jest vytínána a jadérko života jest dušeno. 
My však, jež zrada donutila к míru. jsme nebyli přemoženi v bitvách!

(Obrazy z dějin národa českého II. 1940)

Ilustrace K. Svolinskélio 
li Ï .  dílu I anřtiroi ÝcIi 
Obrazů z dějin národa 

českého ( 1010)



\ Obrazech z dějin národa českého nepojal Vančura minulost 
v podobě básnivého příběhu jako \ Markétě Lazarové. Nyní usiloval
o historicky věrné zobrazení českých dějin. Látku zpracoval - za 
pomoci materiálu, který mu připravovali historikové - od nejstar
ších dob do konce 13. sloletí, к vládě Václava П. I prostřed práce 
bvl \ květnu 1912 zatčen gestapem a již I. června popraven. Ruko
pis tak zůstal nedokončen uprostřed věty.

Obrazy z dějin pomíjejí obvyklý kronikářský přístup к minulosti. 
Vančura pracoval s různými typv vyprávění, od dokumentu po fikci 
(zvlášť zdařilá je novela Kosmas v prvním dílu a Několik příběhů z do
by. k ily sc v ('.echách zakládala města \ dílu druhém, jež jsou vlastně 
románem). Využíval zhušťování děje, dramatizující opakování, lyric
ké náznaky, proměny rytmu. Jako celek měly být Obrazy z dějin - pů
vodně plánované jako kolektivní dílo - hrdinským zpěvem o dějinách 
národa, duchovní zbraní pro odpor vůči okupantům.

Jinak zaměřenou historickou prózu psali Jaroslav Duryeh (Slu 
žebnici neužiteční. I. díl 1940. dokončeno po válce, vyšlo až 196')) 
a František Křelina (Amarň. syn hadí. 1942). Oba tylo příběhy 
jezuitů-misionářů českého (u Křeliny moravského) původu končí je
jich mučednickou smrtí - Durychův \ Japonsku. Křelinův \ jiho
amerických pralesích. Oba autoři využívají exotických kulis, zdob- 
nosti a obrazných pojmenování.

Na linii Duryehovy historické prózy navázal Karel Schulz. Ro
mán Kámen a bolest (1942) měl tvořit prvý díl trilogie o renesanč
ním sochaři Miehclangelovi. 1 toto dílo zůstalo nedokončeno, torzo 
druhého dílu Papežská mše vyšlo posmrtně 1943.

Schulz začínal jako prozaik Dcvětsilu. V polovině dvacátých let se 
obrátil ke katolicismu a literárně se odmlčel. \ řehol jeho tvorby .-pa
dá právě do doby okupace, kdv vydal kratší prózy se současnými i his
torickými náměty (Peníz z noclehárny. 1940: Prsten královnin. 1941) 
a hlavně své nejrozsáhlejší dílo. Kámen a bolest. Román jc pestrým 
a dramatickým obrazem Itálie konce patnáctého a počátku šestnácté
ho století. Líčí intriky a vřavu, kultivované prostředí Florencie za ča
su Medicejských i neřesti papežského dvora za Alexandra Borgii.

Papež je slabý a chřadne, kardinálové stavějí paláce, podnikají vyko- 
pávky, posílají si navzájem potupné průvody maškar, skládají milost
né básně ovidiovské. Perugieje již. vylidněna, Baglionové i z kostelů 
v městě učinili pevnosti a vraždí napořád, Vlalatestové se brodí 
v krvi, Scaligerové ve Veroně se vyvraždili vzájemně, rod ďFste se
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brodí v nových a nových zločinech. Hladoví sedláci se toulají kraji
nami. kde není možno ani sklízet, ani sít, a válkou vypálená země se 
škvaří, vyprahlá na slunci, se studněmi zasypanými. Nad \ssisi frčel 
po šest nocí к nebi vysoký ohnivý sloup a v Pise se náhle rozpukla 
země v dlouhém pruhu, černajícím se jak průduch pekla.

i. chaosu a hrůz doby - je to paralela к válečné současnosti - vv- 
rňstá v tvořivém osamocení dílo Michelangela Buonarottiho. \utor 
vvužívá zvukové stránky jazyka, větného rytmu, názorných vizuál
ních detailů a návratnosti motivů (román připomíná hudební sym- 
fonii). Podobně jako v barokní literatuře tak i v kamenu a bolesti 
sugestivně působí příkré protiklady - temný fanatismus Savonarolv 
a pokorná zbožnost bratra Timotea. tělesnost a duchovnost. ničení 
a tvoření, zrůdnost a krása. Též jazyk bývá často vyhrocen, pohybu
je se mezi expresivitou. dramatickými dialogy, kronikářskvin vyprá
věním, vnitřními monology a lyrickým líčením.

Vedle Vančury a Schulze psali na konci třicátých let a za okupace 
historickou prózu další prozaikové, orientovaní dosud к jiným žán
rům. Například bývalý člen Devětsilu Jiří Mařánek („rožmberská 
trilogie“ počínající románem liarbar lok. ИМИ), autor sociálních 
románů Karel Nový (R ytíři a lupkové, 1940, z doby předhusitské).

Specialisty v oboru historické prózy se stali Miloš Václav Krato
chvíl a František Kubka. Kratochvíl zpodoboval osamělé, neklidné 
hrdiny - v románu Osamělý rváč (1941) je to dobrodruh, maršál 
Kusvvorm z rudolfínské doby; v dalším románu k rá l obléká halenu 
(1945) král Václav IV. František Kubka vynikl jako autor barvitých 
a vytříbených novel ve stylu novoklasicismu. Kniha karlštejnské vi- 
gilie (1944) je psána jako rámcové vyprávění (podobně jako např. 
Dekameron). Nemocný Karel l\.. dlící na Karlštejně, poslouchá po
stupně několik milostných příběhů, které mu pro ukrácení chvíle 
vyprávějí dvořané.

V žánru životopisného románu dosáhl úspěchu František Kožík 
dílem Největší z pierotů (1939). Jeho hrdinou je francouzský herec 
a mim českého původu Deburau-Dvořák, který se proslavil v první 
půli 19. století. Kožík na tento román navázal četnými dalšími, 
obratně psanými biografiemi slavných osobností.

К minulosti a tradici se obracela okupační díla Ivana Olbrachta. 
Vesměs to byly adaptace cizích látek, jako zpracování českých legend 
a kronik Ze starých letopisů (1910) a převyprávění s t a r o z á k o n n íc h  

příběhu Ctěni z liib li kralické (již vysázeno 1912. zakázáno, vyšlo až



posmrtně 1958. ve vvdání doplněném o Nový zákon 1983). Román 
Dobyvatel - kterv byl úpravou 1’rcscottovy kniby o dobytí Mexika 
v 16. století - mohl vvjít až po válce (19-17). l’o válce vyšel i Weilův 
\Udsanna - otec divá (1945), jenž se odehrává vc středověkém Orien
tě. Obě knihv příliš viditelně ukazovaly na postavu bezohledného do
byvatele (Olbracht) nebo falešného proroka a svůdce (Weil).
U T K  К \ I I lî \

ISIabvnka 1978 (297-317): Cernv 1992c (645-650); Dokoupil in (ieská lile- 
ratura v boji proti fašismu I9ÎS7 (227-236): Dokoupil 1983: Grygar in Déjinv li
ter. I 1995 (326-327), Hrabec tamtéž (178-181): (iölz 1981 ( 190-193. 
215-217); Kunslmann 1974 (206-211); lila/íčková in Lexikon 2/11 1993 
(904-907). IVšat tarnt«-/. (9t8-95l). I.anlová tamtéž. (1035-1038): Vodička T. 
(26-40. 1(11-1II).

3.3. Inspirace folklórem a lidovým vyprávěním. Kubín , 
Drda. Joltn

S širším směřováním literatury к tradici - jak bylo patrné už od 
počátku třicátých let - souvisí třetí směr okupační prózy. díla. kte- 
rá těží z motivů a postupů lidové a pololidové kultury. Na podnět- 
nost lolkloru upozornila llalasova a llolanova antologie lidových 
písní l.áska a smrt (1938). \ blízkosti lidové slovesnosti se ocitli 
mnozí moderní umělci, například K. F. Burian, který zpracovával 
barokní lidové liry.

Lidovým uměním, jemuž se dlouhá léta věnoval, se inspiroval ta
ké Josef Stefan Kubín ve svérázných povídkách cyklu ..jivínskych 
rapsódií“ , které se odehrávají v jeho rodném Jičíně a okolí.

Kubín bvl znám jako sběratel lolkloru, zvláště lidových povídek 
z Podkrkonoší. \a rozdíl od jiných sběratelů text) neupravoval, ne
vynechával ..nevhodné" pasáže, např. drsnou erotiku. Jeho prozaic
ký debut. Ilrozná chvíle (1911), však byl překvapením; vvdal jej to
tiž až v sedmasedmdesáti letech. Brzv následovaly další soubory 
próz (Hlesky nad hlavou. 1942), které posléze vytvořily pětidílný ce
lek. \utor psal v duchu metaforičnosti a básnivosti lidové mluvy, 
kterou dotvářel vlastní jazykovou vynalézavostí. Folklorní vidění 
připomíná i náhlé střídání výjevů chmurných a rozpustilých, 
peprných a něžných. V pozadí těchto próz jc radostné srozumění 
s tvořivým, stále znovu sc obnovujícím koloběhem života.

Spontánním vypravččstvím, které má znaky lidového podání, sc 
Kubínov i přiblížil o půlstoletí mladší Jan Drda. Stejně jako Řezáč
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působil od konce třicátých let v redakci Lidových novin. Ovlivnilo 
ho především dílo Karla Čapka, příklon к prostým hodnotám den
ního života i hovorový styl. Nejšťastnější Drdovou prózou bvla už 
románová prvotina Městečko na dlani (1940). Odehrává se v Hoka
páni, líbezném městečku“ , které si vypravěč „napůl vymyslil“ , 
„napůl vysnil“ . Splétá se tu několik dějových linií. Osudy rukapáň- 
ských řemeslníků, sedláků a havířů, jejich denní radosti i strasti po
někud připomínají děje Chevallierových Zvonokos (český Xaorálkův 
překlad 1937). Drdovy smčšnohrdinské postavy vidíme před sebou 
s reálnou názorností, ale také v básnivém osvětlení pohádkové fan- 
tastiky. I zde. podobně jako v Kubínovi, vítězí radostné porozumění 
životu. Pohádkové a fantastické ovzduší převládá nad reálností 
v dalším dějově pestrém románu Putování Petra Sedm illiáře (1943). 
Hrdinou je mladík, nemanželský syn. který hledá otce, snílek, do
brodruh, tulák, žijící ve světě svých představ. Na rozdíl od Městečka 
na dlani je tento román složitěji komponován - události nahlížíme 
v různých perspektivách a v několika časových vrstvách.

Také Vladislav Vančura a Jaromír John se přiblížili světu lidové 
tvořivosti. II Vančurv je například patrné zaujetí pohádkou a mlu
vou městského lolkloru, u Jolina jarmareční prózou (román llonda 
Cibulků, psaný za válkv. byl nedokončen a vyšel posmrtně 1976) 
a kalendářovou literaturou o životě svátých (román Pampovánek. 
1948. rozšířená verze 1949).

Spontánní lidové vypravéčství je ovšem u obou autorů pouze jed
ním pramenem jejich tvorby. Jaromír John ve svých dílech 
30. a 10. let obvykle vychází ze skutečného či předstíraného doku
mentárního materiálu a tato „fakta“ se pak stávají prostředkem к ro
zehrání složité vypravěčovy ironické hry. Takový je i román Moudrý 
Engelbert (1940), jenž byl údajně podnícen albcm starých rodinných 
fotografií. (Tuto hru podporují „fotografie hrdinů“ v příloze knihy.) 
Dílo líčí s mnoha vedlejšími epizodami trpké životní zkušenosti 
adjunkta a později lesního rady Čeňka Kngelbcrta. Jeho konečné 
„zmoudření“ je však chápáno ironicky. John v tomto hrdinov i, pasiv
ním a poslušném, chtěl obnažit některé tradiční rysy české povahy. 
Pozoruhodná je i vnitřní stavba této prózy: vypravěč předstírá zá
znam skutečných událostí, vzápětí ovšem děj přetíná a ruší tak běž
nou čtenářskou iluzi. Skutečnost se tedv představuje jako něco nesa- 
mozřejmého; román spíše klade otázky, než nabízí jistoty.

Jiný typ intelektuálního humoru představoval Zdeněk Jirotka 
a jeho román Saturnin (1942). Inspiruje se britskou humoristickou



prózou (Jérôme Klapka Jerome, jeho Tři muži re ('limu vyšli česky 
poprvé již 1902). Saturnin líčí groteskní situace v životě jedné rodi
ny. Figura dokonalého a suverénního sluhy Saturn inu osobitě nava
zuje na starou tradici komedií.

Fduard Bass se vlastní literární tvorbě naplno věnoval až poté, 
kdy byl po Mnichovu - jako angažovaný demokrat - zbaven šéfre- 
daktorského místa v Lidových novinách. V románu Cirkus llum- 
berto (1911) těžil z perfektní znalosti prostředí cirkusu a varieté. 
Bass tento napohled exotický svět ukazuje jako tvrdou dřinu a vý
sledek ukázněné soubrv kolektivu. \ postavě cirkusáka Vaška 
Karase oslavil tvp bystrého a dělného českého člověka. Ve stejném 
prostředí se odehrává i rámcově vyprávěný cyklus povídek s milost
nými námětv nazvaný Lidé z maringotek (19-12). Autorova novi
nářská profese se projevila y přitažlivosti a sdělnosti jeho próz. 
Projevuje smysl pro situační a jazykovou komiku, uplatňuje lido
vou mluvu i odborný slang.
i .m :n  \ t i  к \

Černý 1992c (668—672. 680-688): Iirabec in Dějiny liter. -I 1995 
(175-478): <;»t/. 1981 (197-199. 208-211): Ilora 1981 (360-362): Pytlík in le 
xikon I 1985 (585). Opelík tamtéž 2/1 (562-563). Siroválka tamtéž 2/11 
(1032-1035): Opelík 1958; 1‘íša 1964 (257-259); Polán 1966(179-194).

3.4. D ra m a  a d iv a d lo  za o k u p ace

Po zřízení protektorátu ztratila česká divadla některé významné 
budovy (Stavovské v Praze, Zemské v Brně, Olomouc, Ostrava). Sní
žily se státní dotace a byla zavedena přísná cenzura dramatických 
textů. Německé úřady zákazaly uvádění mnoha starších vlastene
ckých her, mimo jiné i Jiráskovy Lucerny.

Přesto se za okupace význam i ohlas českého divadla posilovaly. 
Při okleštění tehdejšího veřejného života upoutávaly pozornost pře
devším klasické hry (Kliepera. Tyl. Stroupežnický). Vzrostla úloha 
hereckého provedení, oceňovala se poetická krása českého jazyka. 
Svědčí o tom Nezvalovo volné zpracování Prevostova francouzského 
románu z 18. století Manon Lescaut, uvedené v Burianově I) 40 
v květnu 1940 (knižně 1940). \ hlavních rolích zazářili Marie Bure
šová jako krásná poběhlice Manon a \ ladimír Smeral jako její až do 
smrti věrný rytíř Des Grieux.

Během tři čtvrtě roku dosáhla hra v „Déčku“ na sto třicet re
príz. vidělo ji sto tisíc diváků. Ještě v témže roce 1940 se hrála Ma
non Lescaut také v Plzni. Ostravě, Olomouci, na Kladně, v Pardubi
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cích. Josef Träger napsal, že Nezvalova Manon Lescaut je „vrcholné 
dílo milostné lyriky, které jedním dechem vzdává chválu ženě a ma
teřštině“ .

Odvážně aktuální bylo jiné představení F. К Buriana, adaptace 
Dykovy novely Krysař ( 1940). Burianovi sc podařilo do scénického 
provedení vpravit nejen původní Dykovy dialogy, ale i většinu jeho 
autorského textu, (lelkovy smysl díla sc však posunul - titulní po
stava se proměnila z osamělého mstitele ve fanatika, vyzdvižena bv
la kladná postava prosťáčka Jörgena, jenž jediný odolal mámení 
píšťaly. Burianova hudba připomínala německé vojenské marše.

Zatemněnými ulicemi putovali diváci do podzemního sálu poříčské
ho, z jehož scény v přízračném šerosvitu promlouvala к současnosti 
jevištní báseň o Krysař i. jehož píšťala hubí krysy. |...| \ na odchodu 
z divadla nesli si diváci v srdcích obraz...

(Jan Kopecký)

Ve druhé fázi okupace došlo к přímým represím také mezi diva
delníky. V březnu 1911 bylo 1) II uzavřeno. E. F. Burian a někteří 
jeho spolupracovníci zatčeni. V listopadu téhož roku uvěznili něko
lik divadelníků v Brně. (Již předtím, v dubnu 1940, zatklo gestapo



za odbojovou činnost režiséra Oldřicha Slibora v Olomouci. Zahy
nul v německé káznici 1913.)

I v těchto obtížných podmínkách pokračovala práce dramatiků, 
režisérů i herců až do září 191 1. kd\ nacisté zakázali provoz větši
ny divadel. Nejmladší generace se za okupace soustřeďovala v Di
vadélku pro 99 (1940-1941. ve výstavních prostorách nakladatel
ství Borový), kde působil Jindřich Honz!, a později ve Větrníku 
(1911-1944).  ̂ divadle Větrník patřili к výrazným osobnostem reži
sér Josef Šmída a herec Vlastimil Brodský. Obě scény navazovaly na 
linii avantgardního divadla, zvláště na jeho klaunství a komediál- 
nost a na poetické inscenační postupy K. F. Buriana.

Významná a také heroická byla činnost divadelníků v terezín
ském židovském ghettu. Podíleli se na ní například režisér Gustav 
Schorsch a spisovatel Norbert Frýd.
I . ITKR V I I  li \

Kmlělka in Česká literatura v boji proti fašismu 1987 (178-187): Srba in Dě- 
jinv divadla t 1983 (1.59-571): Brabec in Dějinv liter. 1 1995 (496-501); Kuděl- 
ka 198.} (73-89): Myšička 1971 (51-54); Píša 1907 (196-197). 1978 (141-166): 
Srba 1988: Tbeater. Divadlo 1965.
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I. M L A D Á  G E N E  НАС К ZA  V Á LK Y
„Co vás čeká, mladá generace? Jen vzdor a boj. Je doba jen pro sta
tečné duše. \ šedino, eo vybudovalo politicky starší pokolení, je to- 
tam. totam je i dvacetileté dílo. Všechno, oč jsme sc opírali, več jsme 
ve světě věřili, přestalo zdánlivě existovat. Všichni máme pocit nikdy 
nepoznané, nekonečné osamělosti vc* světě. Jen pěst obludného nási
lí jc* skutečností, jež nám rozervala jednu /. nejstarších zemí l’vropy 
a hrozí jít ještě dál..."

(Josef Hora vc .Studentském časopise, říjen 1939)

\a konci třicátých let. v těžkých podmínkách okupace vstupuje 
na scénu nová literární generace. Mladí autoři jsou otřeseni součas
ným světem. \ vrůstají \ době hluboké krize humanismu, demokra
cie a všech dosavadních hodnot. Distancují se od oficiální ideologie 
protektorátu, ale s nedůvěrou pohlížejí na všechny halasné ideje, 
které jsou tak často zneužívány. Upínají se k prožívané přítomnosti, 
k věcem elementárním a blízkým, hledají „ncpomíjejícné v člově
ku“ (Zdeněk l rbánek). Jejich útočištěm a vírou sc* často stává lid
ské nitro.

Dobové prožitky hrůzy, marnosti a absurdity nacházejí odezvu 
v zájmu o existenciální myšlení (Kierkegaard, l namuno). Bližší než 
avantgardní nebo proletářská literatura je této „mlčenlivé generaci’1 
tvorba Demlova, Weinerova, Kalasova, llolanova. Zejména František 
Halas se také stával kmotrem a přítelem mladých. Řídil básnickou 
edici První knížky v nakladatelství V. Petra, kde vycházely jejich 
prvotiny. Jedním z výrazných vystoupení těchto debutantú byl Ja rn í 
almanach básnický 1940 (1940). Přinesl vedle jiných básně Ivana 
Blatného, Josefa Kainara, Jiřího öriena (krycí jméno Jílek). Hanuše 
Bonna (krvi sc jménem Kohout), Kamila Bednáře, Klementa Boclw- 
řáka, Lumíra Civrného, Oldřicha Mikuláška. Jana Pilaře. Předmlu
vu k almanachu napsal Václav Černý, který s porozuměním otisko
val a sledoval tvorbu mladých v časopise Kritický měsíčník.



Tília časů. temnota obzorů, dojem života v kleci: pocit ztráty, mar
nosti. odbožštění; snuitek (i útěchu) samoty a schoulení do sebe sa
ma: ústup do světa snů, intimní spříznění s myšlenkou smrti-inatky 
nebo smrti-volnosti |...| tím vším naše ncjmladší poezie vlastně pří
mo zrcadlí skutečnost přítomné dějinné cln íle...

(Václav Černý)

Po Jarn ím  almanachu následovaly další sborníky s dalšími auto
ry (Chválu slovu, 1910). Program generace se pokusil nastínit Ka
mil Bednář v Slovu li mladým (19 10). Zde se objevila později často 
zmiňovaná formulace o „nahém člověku'1. Je to člověk zbavený 
vnější slupky, oproštěný od umělých konvencí a ideologií, konkrét
ních společenských vazeb, lakový člověk měl být podle Bednáře té
matem současné poezie.

К Bednářově skupině patřilo několik básníků (Klement Bocho- 
řák. Jan Pilař) a prozaiků (Zdeněk l rbánek, Bohuslav Březovský). 
Blízko к jejich programu měla výtvarná skupina Sedm v říjnu, kte
rá vystoupila v roce 1939 (např. V. Paderlík, J. Liesler, F. Jiroudek).

Sám Kamil Bednář vyslovoval ve svých verších dobové pocity ne
jistoty a úzkosti (ve sbírce Kamenný pláč, 1939 a jinde), směřoval 
však postupně к abstraktnosti výrazu a spirituálním jistotám. \cj- 
většími talenty generace hvli dva básníci, kteří měli к jeho skupině 
volnější vztah. Ivan Blatný a Jiří Orten.

Ivan Blatný bvl synem brněnského dramatika a prozaika Lva 
Blatného. Otec a poté i matka mu však předčasně zemřeli. - Ve 
svých prvních sbírkách je Blatný básníkem křehké melodie, „leliýn- 
ké, motýlí hravosti“ (J. M. Tomeš). 'laková je Pan í Jitřenku (1910) 
a Melancholické procházky (1941), věnované rodnému Brnu.

Kouř vlaku dívá se, jak padá krůpěj rosy 
na vrásky baráků a unavených čel.
Tiše se otáčí, jak by se ohlížel, 
jak by se ohlížel a hledal ještě cosi.

(Melancholické procházky)

Tyto verše melancholické harmonie, s virtuózním rýmem a ryt
mem, jako by chtěly zaklínat svět. Během dalších válečných let se 
však Blatného poetika proměňuje. Pravidelná melodičnost se láme, 
okouzlení nahrazují obrazy předmětného světa, vzniká poezie frag
mentů, záznamů, variací. Následující sbírka vychází až v roce 1945 
a zařazuje sc ke Skupině 42.
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č.-rnv 19921) (78-99). 1992c ((>51-653- 657-659. 66O-Í16 I. 698-700): Čcr- 

\inka 1998: Hrabce in l)êjiil\ I 199.1 (166-468): lila/íček in I,cviknu I 1985 
( 173-175): I’íša 1982 (247-255); Rotrckl 1993(16-22).

2. J l f i í  O R T E N
„Až \ katedrálách budou plouti ryby
Icuio básník
vyvolán bude jménem“

(František Halas, /a  Jiřím  Ortenrm)

К Bednářovým přátelům patřil i předčasně zemřelý Jiří Orten. 
Něžné tón n první sbírky Čítanku jaro (vyšla 1939 pod krycím jmé
nem Karel Jílek) a její chlapecká důvěřivost připomínají poněkud 
Wolkrova llosta (lo domu i díla francouzského lyrika Jammese. Po
dobně jako Blatný vidí Orten skutečnost barevným sklíčkem poetic
ké melancholie, ozářené láskou. Před úskočným vnějším světem se 
básník uzavírá do čistého, vysněného světa vnitřního.

Další verše však již nabývají nu strohosti a drsnosti. Drsnější jsou 
i autorovy životní zkušenosti. Orten je jako Žid vyloučen z pražské 
konzervatoře, kde studoval herectví. Je perzekvován, smí například 
vycházet z domu jen po několik vymezených hodin, nemůže se tak
řka stýkat s přáteli, je pro něho riskantní publikovat i pod krycími



jmény. Cesta l> mrazu (1910) znamená vlastně cestu ke smrti - obje
vují se obrazy mrazu, pádu, osamělosti, zániku. Pravidelný, vesměs 
jambický verš. jenž dosud převažoval, se občas zadrhává, přerývá. 
Objevuje se také troehej. úsečné verše. \ některých básních nabývá 
realita chladné, brutální tvářnosti.

Následující sbírka Ohnice (1911, po udavačskéin článku ve Vlaj
ce autor zvolil nové krycí jméno Jiří Jakub) je na pohled harmouič- 
tější než Cestu li mrazu. Zcela v ní však převládají motivv úzkosti, 
smrti, strachu a stmívání (..dokola samá tma a nikdo nepřichází"). 
Básník přijal smrt jako osud.

Cí jsem?
Jsem zimy tvrdé plodům 
a smrti, chcc-li čas. 
jsem lásky, s níž se míjím o dum. 
dán za jablka červům 11a pospas.

(C í jsem?)

Na Ortena doléhala okupační „trna“ dvojnásob tíživě. Jeho poe
zie však nesměřuje к velkým gestům nebo к čistému duchovnu. 
Obráží se v ní tragičnost situace, trauma básníkovy nešťastné lásky 
a svět bez Boha (cyklus Elegie, napsaný 19 li. vvšel posmrtně 1910: 
sbírka Scestí, dokončena 1911. rovněž posmrtně v Dílu Jiříh o  Orte
na. 1917). \ Elegiťcli. volně inspirovaných patrně Kilkem a jeho Ele
giemi z Duina. se Ortenův verš dramatizuje a epizuje. Autor se vrací 
ke štěstí dětství, ale tento ráj je ztracen. Hledá Boha. ale nenachází 
ho: je to jen poezie, jež může nahradit chybějící vvšší smvsl žití.

\utor ve svých verších i v deníkových záznamech (z Modré. Ž íha
né a Červené knihy vyšel 19Г>8 výbor pod názvem Deníky. \ úplnosti 
deníky vydány až 1992-1994) stále znovu hledal ..víru beznaděje". 
Usiloval uchovávat pro sebe a pro druhé lidskost za náporu zla 
a bezpráví. „Kamenem, blátem, ano. / ale smrt nelze zabít / a duši 
rozmetat nelze.” (Noční: Ohnice) V srpnu 1911. když mu bylo právě 
dvaadvacet let. srazila Ortena 11a ulici německá sanitka. Bvl převe
zen do nejbližší nemocnice, ale tam jako Žid nesměl být ošetřen. 
Na následkv úrazu zemřel.

Ortenovo dílo se stalo impulsem pro většinu mladých básníků, 
kteří nastupovali do české poezie po válce i pro generaci vstupující 
do literatury v 00. letech.
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l i r  i: н vri к \
Hauer 1997: Černý 1992b (99-11Г>). 1992с (665-667, 681-685. 695-697, 

701-709. 832-835. 849-852): lirabec in Dějiny liter. I 1995 (468-469): Cross- 
inan 1991 (201-221): Chalupeckv 1991 (228-229): Kožmín 1995 (486-494): 
Křížková 1994: 1’íša 1982 (242-2 lí>): Med in Slo\. básn. knih (51-53. 
191-194): l rbánek 1993(27-94).

3. S K I  IM \  A 42
Proti poezii, která směřovali) к „věrným hodnotám“ , sc poslu jí

ně vyhraňovala poetika Skupiny 12. inspirující sc konkrétním a sy
rovým denním životem.

Hladový smutný pse
Stará čarodějnice
Nalíčená chromá s umělým chrupem a parukou
Mé srdc«' li líbá ruku
V prosí abych směl spočinout v márnici tvých loktů
- Okna Okna Okna - Zešílel jsem
Miláčku ještě rty si přityčinkuj
Ale neparfémuj se tolik jde pak za námi samý opilec

(Jiří Kolář. Ód v ч r<irí нес. psáno 1941-191 I. vyšlo 1946)

Charakteristickým rysem básní Jiřího Koláře, čelného představi
tele Skupiny 12, je střídající se úhel pohledu. Zobrazovanou skuteč
nost vidí nějako „hotovou“, v pevném uspořádání, ale v pohybu, ve 
stavu zrodu a „zdola“ . Spíše jsou lo přerývané útržky a fragmenty 
než celkový obraz, lomu odpovídá prozaický slovník a celý „nepoe- 
tický“ tvar básní. Teoretikem Skupiny 42 byl Jindřich Chalupeeký. 
Hlásili se к ní výtvarníci (Gross, Hudeček, J.hofák aj.). Z básníků 
к ní patřili Ivan Blatný, dále zmíněný Jiří Kolář, Jiřina Ilanková, Jo
sef Kainar; po válce se připojil Jan Haně. Blízko к nim měla i Mila
da Součková. Díla těchto autorů mohla většinou vycházet až po 
osvobození (nejvýraznější básnické knihy byly Blatného Tento večer. 
1945; Ka i na rovy \ové mýty, 1946; Kolářovy Dn v г roce, 1948).

Básníci Skupiny 42. inspirováni halasovskou linií poezie, před
stavují obrat v dějinách českého básnictví. Vytvářejí proud, který je 
protikladný asociativně melodizační, harmonické poezii (za války 
např. Horův Ja n  houslista, tvorba Seifertova. Ilrubínova, Nezvalo
va, spirituální lyrika).

Hlavní tematickou základnou této poezie bylo současné velko
město. jeho drsná tvář. mnohovrstevnost a mnoholilasosl. míšeni
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přírodní ži volnost i s civilizací. Na rozdíl od předchozích generací 
básníků, které hledaly podněty ve francouzské literatuře, sc autoři 
Skupiny 42 obraceli především к Američanům: к Whitmanovi, 
Sandburgovi, Mastersovi. Vngloanicričanu Eliotovi. Nacházeli 
v nich předobraz pro zpodobení banality i vznešenosti všednoden
ního lidského údělu, pro „neliterární"4 záznam nudity a také pro vi
dění současného života v podobě mýtu.

...nejen tématem, ale i smyslem a záměrem umění není nic než kaž
dodenní. úděsné a slavné drama člověka a skutečnosti: drama záha
dy čelící zázraku.

(Jindřich Oialupeoký)

Skupina 42 mohla plně na veřejnosti působit jen v krátkém 
období mezi lety 1945-1948. I přesto se stala vývojově iniciativní 
částí poválečné poezie. Inspirovali se jí starší básníci František Ha
las. Vladimír Holan a František llrubín. po roce 1945 poznamena
la Oldřicha Mikuláška. Egona Bondyho a Bohumila Hrabala. Na je
jí podněty nepřímo navázala „poezie všedního dne“ na konci 
50. let, ovlivnila i český underground 70. a 80. let.
I . ITKR \Tl  li \

f.crilv 1992c (686—688. 871-880); Červenka 1991a (135-191); Hrabec in 
Dějim liter. I 1995 ( 169—1-70); OrosMiian 1991 (364-377): Oialupcekv 1991 
(68-139. 221-246): Opelík iu Jak čísl poezii 1969 (142-157). Karlík tamtéž 
(208-220): ko/.mín 1995 (192-197): l.antová in Lexikon 2/1 1993 (395-396). 
Opelík in l.cvikon 2/11 1993 (609-610). Ulažíček tamtéž (778-779); Pešat 
1090. též 1908 (70-97): Trávníček .1. in Proměny subjektu I 1993 (131-141).
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Č E S K Á  L I T E R A T U R A  
PO R O C E  1 9 4 5  

( 2 .  P O L O V I N A  
2 0 .  S T O L E T Í )



L É T A  Č T Y Ř I C Á T Á  A P A D E S Á T Á

Skutečná tragédie současné české literatury nespočívá 
hlavně v tom, že byl) umlčeny hlasy, které hlasitě vy
křikly, eo koneckonců všichni věděli, ale že už po léta 
nejsou podmínky pro to, aby se celek národní kultury
mohl projevit jako bohatá a mnohotvárná struktura.“

(Jo se f Jed ličku )



Situace poválečné literatury

Literární vývoj a proměny celé české kultury mají několik výraz
ných předělů. Jedním z nich jc konec třicátých let - počátek masiv
ních vnějších zásahů do kultury. Tehdy se česká literatura štípí na 
„zakázanou" (psanou jak doma. tak v cizině) a „povolenou". Hrani
ce mezi oběma oblastmi se během let čtyřicátých až osmdesátých 
proměňují, údobí vládv tuhého dogmatu se obvykle střídá s „oteple
ním" (nejdelší a pro české umění mimořádně plodná obleva nastala 
v letech 1963-1969). Zásada řízení literatury ze strany státní moci 
však přetrvává a až na krátké mezidobí 1945-1918 zůstává také li
teratura rozdělena.

Je třeba dodat, že přívlastek zakázaná neznamená automaticky 
lepší a přívlastek povolená horší. Měřítka literární kvality nemohou 
být s tímto rozdělením totožná. Při hodnocení umění nevystačíme 
se zjišťováním ideové a občanské orientace autorů - i když к ní po
chopitelně v různé míře přihlížíme a zvlášť vc druhé polovině
20. století je pro osudy českých umělců a literátů podstatná.

Rozštěpení literatury vede postupně ke vzniku tří literárních 
proudů, tří větví, nebo když budeme pojmově důkladní, tří kultur
ně komunikačních okruhů. První představuje domácí veřejná (ofi
ciální) literatura, druhý literatura domácí podzemní (díla rukopis
ná a samizdatová) a třetí zahraniční (díla psaná a šířená v exilu). 
Každý z nich si pak utváří hranice své estetiky a etiky, začíná se ob
racet к vlastním vrstvám publika, volí si svébytné žánry, podoby 
sdělení atd. Přitom i autoři v zahraničí, pokud i nadále píší česky, 
přednostně reagují na situaci doma, tak či onak к ní zaujímají po
stoj. Spojujícím rysem všech tří proudů a různých děl jc skuteč
nost, že literatura nepůsobí jen „čistě literárně“ , že v mnohém na
hrazuje potlačovaný občanský život.

Dalším významným mezníkem je nedávný rok 1989. Hranice me
zi povoleným a zakázaným se s konečnou platností prolamují, po
dobně jako se odstraňují zátarasy na hranicích. Demokratický pře
vrat umožňuje obnovit svobodu a mnohotvárnou pluralitu kultury. 
Literatura lak přestává být výjimečným nositelem minmestetických
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funkcí (politických, publicistických, mravních), kterých chtě ne
chtě nabyla v předchozích desetiletích veřejné nesvobody. Co však 
znamená takové osvobození? Není to zároveň omezení vlivu litera
tury? Občané, kteří se mohou volně uplatnit v podnikání i jinde na 
veřejnosti, kteří mohou bez zábran vyjadřovat své názory a cestovat 
po světě, nehledají už v knihách či v divadelních představeních 
myšlenky potlačované režimem, neutíkají se к nim před nesmysl
ností oficiálního života, nepátrají v textech po skrytých jinotajích. 
Knihy se stávají součástí trhu. A pestrá nabídka kulturního (často 
spíše nekulturního) zboží omezuje, stejné jako na Západě, vliv tra
dičních podol) literatury. Spisovatelé se ocitají v jiné roli. Ale přes
to má literatura i nadále vlastní místo a poslání. Zůstává i dnes pro
tiváhou vůči mechanizaci života, jak jej přináší industriální věk, 
i vůči omezenému pragmatismu, kterv ohrožuje také demokratic
kou společnost. Neboť i v současné společnosti stále existuje rozpor 
mezi požadavkem společenského klidu a prosperity. ..uměním mož
ného", jež dává přednost sebeuspokojení a zjednodušeným vzor
cům. a vrcholnými díly literatury, která budou vždy spíše „uměním 
nemožného“ , budou pátrat pod povrchem života, tušit a vyhledávat 
krizové a problematické momenty - znepokojovat a zneklidňovat 
i přinášet katarzi ve spoluprožívání cizích osudů. Klást otázky nad 
zdánlivými samozřejmostmi a ukazovat novou podobu pravdy o svě
tě: člověk v nich nepřestane hledat obraz sebe. svých současných 
i věčných problémů. Tradice literární kultury i v době převahy vi
zuálních médií, filmu, televize, videa a počítačů stále zůstává zákla
dem vzdělanosti.

Vraťme se však к vývoji české literatury v uplynulém půlstoletí.
I ž na přelomu let 1938 a 1939 začal nebývalý cenzur ní dozor nad 
kulturou a zvlášť literaturou. Cenzura se utužila po příchodu Ileyd- 
richa na podzim 1911 a ještě vystupňovala \ nejtěžším období oku
pace od roku 1942. Tři roky po válce se situace opakuje a kontrola 
literárního života je ještě přísnější. Pokud za německé okupace moh
la občas vycházet díla vyjadřující - nepřímo, ale přece průhledně - 
vzdor vůči režimu (Vančura. Halas, Palivec). po 1 noru to bylo ne
možné. Zákaz publikovat teď postihl nejenom konzervativce, katolí
ky. liberální demokraty, ale i autory revolučně socialistické orienta
ce (jako Teiga, Weila, Koláře), pakliže se no/totožnili se stalinismem 
a s tuhou normou „socialistického realismu“ . Kromě veřejného 
umlčení režim navíc po sovětském vzoru přistupoval i к občanské li
kvidaci - tak Zahradníček. Křelina, Heně, Palivec a další strávili de
set let v kriminálech. Kalandra byl popraven. Po uvolnění let šedesá



tých, kdy se literární dění vracelo do normálních kolejí a doma vy
dávaná literatura prožila údobí velkého rozkvětu, následovala další 
vlna represí za normalizace (ncostalinismu) od roku 1970. Opět 
vznikají sáhodlouhé seznamy nepovolených autorů, „čistí" se kni
hovnv. zastavují časopisy, šrotují už vytištěné kniliv. \ znovu se pře
pisují oficiální dějiny podle potřeb držitelů moci.

Bvlo řečeno, že sám fakt zakázanosti nezaručuje uměleckou hod
notu. Zakázáni a občansky pronásledováni hvl i i spisovatelé, jejichž 
díla nepatří к vrcholům literatury. Pravda však také je, že většina 
předních spisovatelů byla více či méně postižena opakujícími se 
čistkami. Někteří se dostali na černou listinu dvakrát, ha třikrát - 
za okupace, v padesátých letech a za normalizace - a prožívali jen 
krátká vydechnutí publikační svobody (kupříkladu přední kritici 
Černý, Bedřich Fučík, Grossman). Mnozí jiní, kteří po válce s na
dšením budovali socialismus, sc později krok za krokem vyrovnáva
li s pochybnostmi, zklamáním, deziluzí a po porážce reformního 
hnutí na konci šedesátých let se ocitli rovněž na „smetišti dějin" 
(Vaculík, Siktanc, Kohout). Ti. kdo zvolili odchod na Západ - ať po
l noru, ať po Srpnu -. mívali svobodnější a snazší občanskou exi
stenci. Zato tíživě nesli ztrátu přirozeného kulturního prostředí. 
Výsledkem mohlo být těžké trauma (Blatný), literární odmlka (Cep) 
nebo postupné srůstání s jinou kulturou (M. Kundera).  ̂ autoři, 
kteří propluli zákazy a čistkami, li, kteří sc mohli věnovat psaní 
a oficiálně vydávat své knihy? Také ti pochopitelně dopláceli na 
omezování kulturního prostoru. Jejich díla. donucená jako onen 
příslovečný velbloud vtěsnávat se do úzkých mezí „stranickosti". 
„socialistického realismu" a „lidovosti“ , na to doplácela takřka 
vždy a umělecká hodnota tvorby zákonitě klesala, loje případ 1'uj- 
manové. Řezáče, Drdv. Kainara po l noru, v letech sedmdesátých 
Floriana, Párala, Fukse a jiných.

Je třeba dodal, žc státně vydávaná literatura skýtala ovšem v se
dmdesátých a osmdesátých letech mnohem diferencovanější a pest
řejší obraz než v letech poúnorových. Vedle autoru režimních. bo
hatě odměňovaných a protěžovaných, jako byli Kozák. Skála či 
zmíněný Florian, к ní patřilo mnoho spisovatelů ..středního prou
du“ , jejichž díla byla na slušné řemeslné úrovni, ale také osobnosti, 
které se pohybovaly „na okraji“ , v pohyblivé zóně mezi mezi litera
turou „povolenou“ a „zakázanou", jako Hrabal a Seifert.

V každém případě ve srovnání s meziválečnými lety se poválečný 
pohvb literatury ukazuje jako málo plynulý, jako přetržitý a stále 
znovu zvnějšku přerušovaný, vllačovanv do kolejí státem kontrolo
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váného literárního provozu. I stavičnč jsme svědky opožděných vy
dání knih - Skvoreckého Zbabělci, dokončení 1949, vyšli 1958; Ilo
lanova reflexivní poezie ze čtyřicátých a padesátých let mohla vy
cházel až od rokli 1963; Durychova Hoží dulia (z roku 1955) byla 
vydána 1969; Zahradníčkovo Znam ení moci. napsané 1951, vyšlo - 
až posmrtně - v šedesátých letech v exilu (v Cechách 1968 v časopi
se Student, edice z roku 1970 bvla zničena) a na řádné domácí vy
dání muselo čekat do roku 1990. Zvláštní, až neuvěřitelný osud mě
la llrabalova stěžejní próza Jarm ilka. Vznikla na jaře 1952, byla 
nejprve vyřazena z autorovy prvotiny llocory lid í (1956). pak skar
tována s celým, už vytištěným, svazkem nazvaným Skřivánek na niti 
(1959). V upravené podobě sice spatřila světlo světa v lYibitelích 
(1964). ale v roce 1970 bvla znovu zničena s celým llrabalovým 
souborem Poupata. Ve svém původním znění mohla vyjít přesně po 
čtyřiceti letech od doby napsání, roku 1992. Stejně dopadl Jiří Ko
lář. Jeho texty Roky v dnecli, napsané 1946-1947, byly roku 1949 
v podobě hotové sazby rozmetány. Další připravované vvdání 1970 
stihl stejný úděl. Sbírka se pak objevila jako samizdat v několika 
desítkách kusů, ale na první knižní vydání si musel autor počkat 
pětačtyřicet let, do roku 1992.

Uvedené příklady nejsou zcela ojedinělé ani náhodné. Bývala to 
výrazná, originální a nekonvenční díla. která se publikací dočkala 
po letech, dokonce až desítkách let. Likvidovány bylv celé literární 
skupiny a kulturní směry (surrealisté, katolíci, díla existeneiálně 
zaměřená). Zakázané texty tak získávaly proslulost a připoutávaly 
zájem. \ době opožděných vydání to ovšem bvlv již hlasy minulosti, 
vznikající v jiné době a určené jiným čtenářům. Těžko si předsta
vit, že by třeba Vrchlický nebo Wolker vydávali své sbírky po dvace
ti. nebo dokonce čtyřiceti letech. Mnozí čeští spisovatelé v posled
ním půlstoletí к tomu hvli odsouzeni. Pravý literární vývoj se často 
odehrával jakoby pod hladinou a jen čas od času sc vynořoval před 
zraky širší veřejnosti.

Mocenské zásahy do literatury vyvolávaly ještě další problém: 
rozpor mezi „oficiálním“ a „neoficiálním“ hodnocením. Státní in
stituce a jejich mluvčí uplatňovali jako hlavní měřítko ne estetic
kou hodnotu, ale „angažovanost“, tedy poslušnost vůči politické 
a ideologické linii. Tím se v oficiálním hodnocení ocitali vedle sebe 
autoři nesourodí, různého typu a zcela různé úrovně. Například 
v sedmdesátých letech byli za stěžejní zjev české poezie prohlášeni 
stejně Závada, jako bezvýznamný Hvbák. \ próze stejně Kuks, jako 
třetiřadý Říha. Vznikla dokonce jakási teorie „hlavního proudu



české literatury, kam vplynuli vhodní autoři přítomnosti i minulos
ti. kam však neměli přístup ani emigranti Peroutka a Milan Kunde
ra, ani disidenti Vaculík a Ilavcl.

„Neoficiální“ kritika - pronášená při přátelských schůzkách, 
zveřejňovaná v rukopisech či samizdatech, tištěná v exilu - nebyla 
závislá na vůli a zvůli režimu. Mohla svobodně vyslovovat soudy 
a uplatňovat měřítka odvozená z řádu umění. Ale nenormální 
situace v kultuře - vyobcování velké části umělců, rozštěpení na tři 
proudy a nesouvislost vývoje - do jisté míry poznamenala i ji. 1 zde 
se stávala literatura především věcí občanskou a politickou. Л tak 
občanské postoje spisovatelů leckdy zastíraly literární hodnoty (stá
valo se to více v exilu než doma).

Přece však to byli autoři poloofieiální či zakázaní (kteří vždy 
v údobích tání a demokratizací vyplouvali na povrch veřejného kul
turního života), kdo přinesli české poválečné literatuře většinu 
vrcholných děl. Stačí uvést jména básníků liolan. Kolář, Seifert, 
Ilrubín, Zahradníček. Mikulášek. Skácel, Siktanc a Wernisch. Mezi 
prozaiky Hrabala, Linhartovou. M. Kundera, \\ ci la. llostovského, 
Skvoreckého, Vaculíka. Kratochvíla. Z dramatiků alespoň Havla. 
Topola a také tvůrce „malých“ divadel od konce padesátých let až 
po současnost. Z kritiků Černého, Peroutku. Grossmana, Suse, 
Opelíka a I .opatkli. Všechny ty osobnosti patří к různým genera
cím. zastávaly a zastávají odlišné ideové postoje a různá umělecká 
východiska. Vedli' hodnotné literární práce je spojuje jen jediné: 
jednorázové, někdy opakované vyhoštění z veřejné kultury.

Politický a ideologický tlak literaturu citelně deformoval. Přece 
však vedl к pozoruhodnému jevu: svobodné nebo i zašifrované slovo 
se stávalo tím více středem pozornosti. Literatura, i kdvž se její tvůrci 
ocitali v svízelných podmínkách a někdy i v mezních situacích, tak 
cosi získala: ostře sledované, ohrožené a zároveň výsadní postavení.

Vývoj české literatur) po druhé válce je neoddělitelně spojen 
s vývojem politickým: působení spisovatelů sc častěji než jindy stá
valo veřejnou věcí. Literatura tím byla formována a deformována, 
vznikala v těchto podmínkách a zpětně 11a ně působila, bouřila sc 
proti společenskému režimu a přetvářela jej. Následující výklad 
chce být výkladem historickým - budí' proto věnovat značnou po
zornost dobovému kiilturně-sociálnímu rámci.

719
SITUACÍ
POVAlffNE
LITERATURY



1 . K A P IT O L A  

Od Května do Února

I. OHLASY  VÁLKY
Květen 1945 ukončil v Evropě nejstrašnější válku všech dob. Spo

lu s vojáky zahraničních sborů a s exilovými politiky přicházeli po
stupné domů i spisovatelé: Ivan Jelínek, František Langer, Viktor 
FischI a Jiří Mucha z Británie. Egon llostovský, Jan Werich a (o ně
co později) Jiří Voskovec ze Spojených států. Zdeněk Nejedly ze So
větského svazu. Z německých kriminálů sc vraceli odhojáři - básník 
Josef Palivec. publicista a kritik Ferdinand Peroutka, divadelník 
E. F. Burian, kritik Václav Orný. Nevrátili sc už jejich spolupracov
níci v odboji Vladislav Vančura, Julius Fučík, Bedřich Václavek, 
J. J. Paulík a Jaroslav Kratochvíl, kteří zahynuli na popravištích 
a v káznicích. Mezi osmdesát tisíc obětí rasové perzekuce patřili
i prozaik Karel Poláček, mladý básník Hanuš Bonn a vlastně i Bon- 
nův přítel Jiří Orten, kterého smrtelně zranilo projíždějící auto v lé
tě 1941, ještě před počátkem transportů. Josef Capck. zatčený už 
v září 1939. umírá v koncentračním táboře v dubnu 1945.

Lidé se jen zvolna vzpamatovávali z válečných útrap, ponížení 
a nedostatku. \ prvních měsících a letech po okupaci vycházely 
knihy ..vězeňské“  literatury. Psali je známí spisovatelé, ale i zcela 
anonymní autoři - jako například neznámá žena, jedna z obětí fa
šismu. v Osvětimi 1944:

Vie až bouře přežene se 
kdo pochopi, kdo pochopí, 
že tady v cizím hrobě hnije 
kdo řekne pro čí utopie 
zrazené mládí Evropy!

Z těchto děl se stala nejznámější (a světoznámou) Reportáž, psa
ná tm oprátce (1945) Julia Fučíka, vzniklá v pankrácké věznici. 
Dramaticky a emotivně líčí protinacistický odboj, výslechy, postavy 
spoluvězňů a dozorců. Text kolísá mezi svědeckou zprávou a sebe-

721
OD KVĚTNA 
DO IINORA



722
cfska

IIIERATURA 
POROCI 1945

stylizací autora jako odbojového hrdiny. I přes chmurnou osobní si
tuaci nikdv nepochybuje o porážce fašismu a věří v komunismus ja
ko jedinou budoucnost lidstva. Toto zjednodušující vidění oslabuje 
hoduotu díla. Avšak právě proto postava Julia Fučíka a jeho Repor
táž vyhovovaly poválečnému stalinskému komunismu a sluly se je
ho symbolem. Až po roce 1989 vyšlo zásluhou skupiny historiků 
úplné a kritické vydání této knihy.

Vzdálené optimistickému patosu a rétorice jsou naopak verše Jose
fa Čapka, vvdané pod názvem Rám ě z koncentračního tábora (1946). 
Vycházejí rovněž z konkrétních zážitků i vzpomínek vězně, ale upí
nají sc к existenciální reflexi údělu člověka vydaného vládě zla.

S hlasy svědků, vypovídajícími o krutosti, zbabělosti i heroismu 
času okupace, souzněla řada literárních děl psaných na konci války 
a po ní. Převažuje v nich dokumentárnost, patetický lyrismus, ostré 
rozvržení světla a stínu. Přednost se dává krátkým básnickým útva
rům a drobným prózám. Takové byly verše Seifertovy (závěrečný od
díl sbírkv l }řilba lilínv, 1945), Halasovy (báseň Barikáda, 1945), Ko
lářovy (útlá sbírku Sedm kantát, 1945) a další. Z podobného úhlu 
pohledu vyrůstal čtenářsky úspěšný Drdův soubor povídek a črl Ле
т а  barikáda (1946). Líčí se tu neokázalá statečnost českých lidí za 
okupace a za povstání. V dřívějším období sc Drdovy prózy rozléva
ly do cpické šíře, nahlížely do lidského nitra, inspirovaly se vzory 
pohádkového lolkloru a lidové četby (sem patří i divadelní hra 
lirá tk v  $ čertem, 1945, psunájiž za války; na půdorysu pohádky vy
niká alegorie zápasu se zlem, tj. okupanty). Poválečná díla Jana 
Drdy jsou v mnohém jiná: zkratkovitá, až reportážně dokumentár
ní. Rovněž navazují nu postupy populární četby, využívají mluvené
ho jazyka a charaklerizačníeh detailů, ale stále více zdůrazňují 
hodnocení, které již v Němé barikádě působí místy černobíle 
(úkladní Němci - stateční Ccši). Dokumentárností se vyznačuji
i prózy Jiřího VI uchy, jako povídky Problémy nadporučíka К  napa 
(1946, anglicky již 1945) a reportáže Oheň proti ohni (1947). Čerpa
ly z autorových zkušeností vojáka ve Francii a v Británii.
L I T E R Á T U  К A

Brabec I960: К české literatuře 1945-1948 1992; Souěková 1954.

2. S V Ě D E C T V Í  PO FZ IK
Výrazná díla poezie s dobovými tématy vydali básníci střední gene- 

ruce Fruntišek Ilrubín. Jun Zahradníček. Vladimír llolan. V také o ně
kolik let starší František Halas a naopak mladší V ladimír Yokolek.



llrubín, zasažený válečnými událostmi, napsal již roku 1942 
v době stalingradské bitvy báseň Stalingrad. Boj na východní frontě 
pojal jako střetnutí sil dobra a zla a v opakujících sc verších připo
mínajících modlitbu („Chraň, Pane, město Stalingrad!“ ) se upínal 
к ruskému lidu jako к záchraně. Téma rozvíjela poéma Jobova noc
(1945). Zde jc válka zápasem „staré“ a „nové“ země. Tyto biblické 
symboly autor politicky aktualizoval (nová země jc Sovětský svaz, 
vzor spravedlivé společnosti). Zároveň do Jobovy noci zakompono
val obraz Cech jako těžce zkoušené, ale vítězné vlasti.

V pozdějších verších se František llrubín vracel к existenciální- 
mu rozměru své poezie. I činil tak zejména v poémě Hirošima 
(1948). llirošimská tragédie se prostupuje s časově souslednými 
motivy z pražského předměstí (nemocné dítě. milující sc dvojice). 
Vše se odehrává v jednom univerzálním vesmírném prostoru, kde 
se dějinné světodějné události stávají součástí všedního běhu světa 
a zdánlivé banality nabývají povahy mýtu.

Ve srovnání s válečnou poezií a s Jobovou nocí llrubín nyní své 
básně záměrně zbavuje formální dokonalosti, jejich tvar je „civilněj
ší“ . Podobným směrem se vyvíjí i tvorba Františka Halase. Halas, 
který za války působil v odboji, se dal po osvobození jako básník 
(a navíc i jako občan) do služeb nového státu. Pracoval ve vysokých 
veřejných funkcích, psal dokonce i texty budovatelských písní a agi- 
taění veršíky pro plakátv dvouletky. I ž od roku 1946 však začínají 
vznikat texty zcela jiné, skeptické a úzkostné. Básník je ještě před 
smrtí v roce 1949 uspořádal do sbírky nazvané I co?, ta však mohla 
vyjít až po osmi letech 1957. Kalasův verš, vzdálen melodické poetič- 
nosti, se zde „zadrhává“ a Halas, který zděšeně vnímal první domácí 
projevy totalitarisme vidí lidstvo ohrožené dalšími katastrofami 
a hledá nový, „nepoetický“  význam poezie i smyslu lidské existence.

Zhubne čas 
na žebra básní

Té samoty

Je špatně viděl 
ve stínu čel nevěstčích 
za přežvykování

Chovám však něco křehkého 
pln pokušení 
to upustit
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Proměnami procházelo též dílo Vladimíra llolana. I Holana 
strhly převratné události. V jeho Panychidě (1945) - stejně jako 
v IIrubínově Johavě noci - najdeme biblickou symboliku v aktuali
zovaném významu (běsové, Poslední soud), patos, příkré kontrasty 
zla a dobra. Kladným protipólem drásavě krutých veršů Panychitly 
jc sbírka liudoannějci (1947), cyklus portrétů obyčejných sovět
ských vojáků, kteří si básníka získali neotesanou přirozeností a ra
dostnou naivitou. I llolana najdeme nejvýrazněji „civilní", až pró
zu připomínající verš, к němuž programově směřovali mladí 
básníci ze Skupiny 42.

Rovněž llrubínův a llalasův přítel z předválečných a válečných 
let Jan Zahradníček psal za okupace poezii jako bezprostřední re
akci na dobu. Také on ve lormě žalmů či litanií líčil utrpení české 
země. \ básni Stará země (psána 1944, vyšla ve stejnojmenné sbírce 
1946) najdeme vlast jako „matku chudých“ , stejně jako v Hl ubino
vých verších. Avšak „chudý“ se tu neproměňoval v bojovníka za lep
ší budoucnost, básník nevkládal na< lěje do Sovětského svazu. Za
hradníček stál stranou obecné euforie z osvobození. Válku pojímal 
jako Boží trest a budoucnost - podobně jako i druzí katoličtí spiso
vatelé - spojoval s mravní obrodou v duchu křesťanských hodnot. 
Svědčí o tom sbírka Houška Veroničinu (vyšla ještě v roce 1949 
bibliofilsky), a zejména rozsáhlá báseň l.a Saletta (1947). La Saletta 
je místo ve francouzských Vlpáeh. kde se roku 1846 zjevila dvěma 
dětem Panna Marie, aby varovala lidstvo před katastrofou. Zahrad
níček. jako již dříve Florian, zjevení pojímá jako memento světu, 
odkud se vytrácí láska a myšlenka na věčnost, světu pošetilé pýchy.

nechce se mi halekat ano a halekat ne
podle toho jen. odkud vítr fouká
děsím se mravenišť okusujících krabičku od zápalek
děsím .se stád
přežvykujících od rána do večera 
jediný žvást

Jsem tu, můj Bože,
na planetě naší rychle sc otáčející
návštěvou u krásy
bytem v hrůze
a mezi hrůzou a krásou se potáceje



tak sotva stačím si rozvážili 
co všechno ztraceno, co všechno 
ztratit lze ještě

Báseň místy útočností působí jako pamflet, ale svou stavbou 
(prolínání místa a času) i vyjádřením úzkosti z nového ohrožení se 
staví vedle Hrubínovy Hirošim y и posledních básní Kalasových.

I.d Saleltě a Hirošimě stojí velmi blízko i šest zpěvů básně Atlan
tis 1917 od dalšího katolíka Vladimíra Vokolka. (Mohla vyjít až 
1967 ve výboru Mezi rybou a ptákem.) Odkaz к bájné Atlantidě je 
zde průhlednou narážkou 11a současnou planetu, které hrozí ka
tastrofa: ..Ptáci zůstanou ve vzduchu o něco déle / než poslední le
tadla a v moři zahynou / |...] / Člověk vyskočí z hořícího letadla 
a zahyne / nerozevře-li v něm v poslední chvíli křídla.“ Vokolkova 
itlantis má lak společný varovný tón i s pozdějším Nezvalovým dra
matem Dnes ještě zapadá slunce nad Itlantidoii (19Í56). Vokolek 
však - na rozdíl od Nezvala - spatřuje naději na záchranu lidstva 
pouze v obratu к věčným duchovním hodnotám.
I . I T E R  \Tl  H \

Bia/íček 1991: Brabce 1966: Grossman 1991 (189-191): (ihaltipcckv 1997 
(()5-l2.'S): К českč literatuře 1915-1948 1992; Trávníček in kožinín - Trávní
ček 1998 (.57-51. 56-59): IVšat 1985(96-100).

3. P O L I T I C K O  K U L T U R N Í  D I S K U S E
Společenský vývoj však šel jinou cestou. Sám prezident Beneš, 

uznávaný nástupce Masarykův a nej vyšší veřejná autorita, se orien
toval na spojenectví se Sovětským svazem (věřil tehdy л jeho postup
nou demokratizaci). Podle jeho koncepce mela být zachována 
souvislost s předválečnou republikou, ale zároveň budována „demo
kracie nová. poválečná |...| ve smyslu socialistickém“ . Myšlenka 
spojení demokracie se sociálními reformami našla odezvu u většiny 
národa. \ živé paměti byl ještě mnichovský diktát za účasti západ
ních velmocí, který znamenal předehru okupace a války. Zápas 
s hitlerovským Německem rozhodoval nejen o osudu Evropy, ale
i o sainém bytí a nebytí českého národa. Od roku 1940 se objevova
ly německé plány 11a likvidaci „českého živlu", tj. na fyzické zniče
ní, vysídlení a částečnou asimilaci Cechů po vítězné válce. Součas
ně se i \ českém odboji kladla otázka, zda bude vůbec možné po 
porážce fašismu další soužití s Němci. Oficiální proti bolševická 
propaganda za válkv zvyšovala jen sympatie Cechů a dalších okupo-
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váných národů к Sovětskému svazu. Ten získal po osvobození 
obrovskou autoritu a lidé vkládali do komunismu naději na spra
vedlivější uspořádání světa. \ parlamentních volbách 1946 komu
nisté výrazné zvítězili. Využívali obratně poválečného radikalismu 
(obdoba revoluční vlny po první válce) a směřovali rozhodně a ne
vybíravě к monopolu moci. Nahrávala jim i zahraničněpolitická 
situace: střední Evropa už nebyla doménou Francie jako ve dvacá
tých letech, rozhodující roli hrál sovětský vliv. Počáteční spoluprá
ce v rámci čtyř stran Národní fronty (s vyloučením pravice) se tak 
nutně proměňovala ve spory a konflikty, které vyvrcholily roku 
1918 porážkou demokratických stran a Benešovou rezignací.

Politická situace se bezprostředně promítala i do kulturního dění. 
Vysídlením Němců - počet německých obětí při něm se střízlivě od
haduje na třicet až čtyřicet tisíc - ztratila kultura v Cechách osobitou 
složku, která ji už od středověku spoluutvářela. Postiženi přitom ne
byli jen nacisté, ale i demokratičtí spisovatelé, např. liberálně orien
tovaný Josef Vltihlberger, hlasatel česko-německé kulturní spoluprá
ci'. jenž byl 1945 odveden do tábora nucených prací a nakonec se 
dobrovolně připojil к transportu krajanů. \ literárním životě mezi 
květnem 1945 a únorem 1948 převažovaly ještě znaky pluralismu 
a demokracie. Ohniskem sporů se stala otázka kulturní orientace. 
Budeme nyní patřit více к Východu, nebo к Západu? - tak zněla 
otázka dne. Shoda víceméně panovala v tom, že se máme ve větší mí
ře sblížit s kulturami dalších slovanských národů, zvláště Sovětského 
svazu (ožívalo i naivní obrozenské slovanství). Komunisté přitom 
ohlašovali zavržení Západu, jeho staré, prý přežilé kullurv. a přísluš
nost к „nové tvořící se veliké civilizaci východní, slovanské“ (Ladislav 
Stolí v Rudém právu 1945). Naproti tomu Václav Černý viděl situaci 
jinak: „Východ i Západ [...], svobodný výhled na všechny světové stra
ny f...|. loje první předpoklad toho, aby naše kultura, zůstávajíc čes
kou, byla |...| vskutku lidská!'' (Kritický měsíčník 1946)

Další diskuse sc odehrála poté, co přišly ze Sovětského svazu 
zprávy o prvních poválečných kulturních čistkách. Ze spisovatelů 
tam byli perzekvováni „zlomyslní traviči“  Zoščenko, \chmatovová, 
z hudebníků Sostakovič, mezi filmaři Ejzenštejn a jiní. Signalizova
lo to změnu kulturního i politického ovzduší, návrat nejtužšího sta
linismu. Komunističtí ideologové tyto čistky ukázněně podpořili, 
ale mnozí poctiví socialisté, jako Halas a Chalupecký. byli na rozpa
cích a stavěli se na obranu umělecké svobody. Jednoznačné kriticky 
proti sovětským metodám se postavilo jen několik jednotlivců, jako 
historik Jan Slavík, prozaik Valenta, kritik a csejista Kovárna.



/ árltiť Černý 
po druhé světové 

válce

Nám jde a může jíl jen <> to, jaký je a jaký má byl u nás vztah kultu
ry a politiky. I...| Bude kulturního pracovníka stejně jako politika 
vázal zákon, který si oba dají? Nebo bude mít u nás politik volnost 
zasahovat administrativně do kultury?

(František Kovárna. Svobodili slovo 1916)

Rostoucí převahu krajní levice v letech 1945—1948 pocítili nej
prve konzervativně orientovaní autoři, zvlášť katolíci. Záhy po Květ
nově revoluci byli významní katoličtí spisovatelé - Demi, Durvch. 
Cep. Zahradníček - v komunistickém tisku pranýřováni za domně
lou spolupráci s fašistickým režimem. Například Jakub Demi byl na
řčen z kolaborantství podle „malého dekretu“  (znovu byl obžalován 
z velezrady v létě 1948 a jen díky statečnému zásahu \ ítězslava Ne
zvala jej soud zprostil vinv). Podobně byl jako „reakcionář“ obviněn 
Durvch za výrok, pronesený po Mnichovu. Když se jej tehdy ptali, 
zda je pro nacisty, nebo pro komunisty, odpověděl: „To si nevy bere
te. Sežerou nás ti jako oni." - I na sjezdu, který v létě 1946 uspořá
dal Syndikát českých spisovatelů, neměli katolíci takřka zastoupení. 
Jedním z hlavních bodů sjezdu byl vztah literatury a politiky. Vyslo
vil se к tomu zásadně již úvodní projev. Přednesl jej prezident Be
neš. ale jeho autorem byl Václav Černý. Podle něho smyslem litera- 
t u r у není propaganda, služba jediné straně - pro poslání literatury 
užívá masarykovského označení „nepolitická politika". „Do svobody 
projevů literárních a kulturních vůbec nemůže nějakým rozhodují
cím způsobem zasahovat ani žádná strana a třída, ani jiné vlivy neli- 
terární a laické, ani přímé vlivy politické a ovšem ani stát." S tako
vým názorem souhlasili demokraticky orientovaní spisovatelé nebo
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tolerantní komunisté jako František Halas, ale jejich hlasy zůstaly 
v menšině. V závěrečném usnesení se mluvilo už ne o nezávislosti li
teratury, ale o potřebě spisovatelů stát po boku národa - což bylo 
jistě chvályhodné, ale také, jak se ukázalo, snadno zneužitelné. Již 
na počátku roku 1946 psal v katolickém časopise Akord kritik Miloš 
Dvořák o nebezpečí odvratu od tradičních evropských zdrojů ducha. 
„Pravá svoboda může růst jenom z mravního zdokonalování člověka 
a národa.“  A před Únorem později dodával varovně: „Duch svobody 
je dnes očividně potlačován, zaháněn a zažehnáván. Na jeho místo 
nastupuje řízené duchovní hospodářství.“
I . ITLRA T l  RA

Brabec 1966; Ccrný 1405; Clialupecký 1()()1 (110-116); К f'eské literatuře 
1945-1948 1992: Účtování a výhledy 1948.

4. VÁL KČ NA G E N ER A C E
Vedle pokračující tvorby autorů starší a střední generace, o nichž 

byla řeč, se formoval profil mladých autorů. Jeden z nich, Jiří Soto- 
la, později napsal: „...bylo nám patnáct let / a začala válka / a my ji 
máme do smrti v krvi jak tlučené sklo...“ Tíživé ovzduší okupace 
vedlo u většiny mladé generace к tragickému pocitu života. Mnohé 
poznamenal existencialismus (cxistencialismus ve francouzské lite
ratuře a mladší české poezii našel zasvěceného znalce ve Václavu 
Černém): zvedala se první vlna zájmu o díla Г ranze Kafky. Generač
ně příznačné byly motivy úzkosti, hledání a naslouchání, „vědoucí
ho neklidu“ (Zdeněk Urbánek). Heslem nebylo už radostné objevo
vání krás světa jako kdysi u poetistů. ale mnohem spíše soustředění 
к člověku jako osamělému jedinci. Vzorem byl především Halas, 
zčásti také Wciuer a Holan, z cizích autorů stále působil H i Ike.

„Válečná generace“ nebyla ovšem názorově jednotná a její literár
ní dráha byla mnohem svízelnější než nástup generace nezvalovské. 
Básníci vesměs debutovali již za války (Blatný. Hiršal, Kainar, Kolář) 
nebo těsně po ní (1'ikar, L. Kundera, Slavík, Diviš). Pak se většinou 
museli odmlčet a přerušená kontinuita se navazovala až v letech še
desátých. Prozaici obvykle mívali velké publikační potíže (Hrabal, 
Skvorecký) a vyzrávali později, až v 60. letech (Kuks, Vaculík).

Jen část mladých básníků navazovala na předválečnou avant
gardní poetiku - к nim patřila surrealistická skupina Ha (Ludvík 
Kundera, Zdeněk Lorenc; výtvarníci Istler a Tikal) a družina spoři- 
lovských surrealistů (Zbyněk Havlíček). Jiní se přiklonili к prokla- 
mativním výzvám na cestu к socialismu (zárodek pozdější oficiální



poúnorové poezie). Zvláštní skupinu tvořili spirituálně, jmenovité 
katolicky orientovaní básníci, kteří šli ve stopáeli Durychových (po
zoruhodná sbírka Ivana Slavíka Sním ání. 1947) nebo Heynkových 
a Zahradníčkových (lyrika Josefa Suchého). Veliký ohlas i věhlas 
získala poezie Jiřího Ortena, který zemřel ve dvaadvaceti letech 
1941, jeho poslední sbírky však mohlv vyjít až po válce. Ortenovu 
vytříbenému výrazu, jemným odstínům nálad, jeho potřebě čistoty 
a mravnosti byl nejblíže Ladislav Fikar ve sbírce Samotin (1945).

Chtěl bych být malířem.
Barvu jak dívku brát.
Vlít, laskat její zem: 
kotník a vlas a nárt.

Malovat déšť a sen 
a ženy. Nahé lak - 
Vracet sc oblouzen 
jak к stáru slepý pták.

Samotin (místo básníkova narození na Vysočině) byl jedinou 
sbírkou, kterou Fikar za svého života vydal. Věnoval se pak překla
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dům a kulturně organizační práci. Torzo druhé knihy, na které 
pracoval začátkem sedmdesátých let, vyšlo až posmrtné.

Opačným směrem - к zobrazení současného velkoměsta, к drs
ným disharmonickým tónům - se vydala Skupina 12.

Formovala sc už za války, stejně jako mezi surrealisty se v ní bás
níci objevovali po boku výtvarníků (Gross. Hudeček, I ,bolák). Autoři 
Skupiny 12 chtěli být záměrně „nepoetičtí“ , odmítali lyrismus do
jmu a nálad. Jejich verše jsou „syrové“ , přerývané, spíše než ustále
né obrysy věcí a událostí zachycují živý chaos a sta\ zrodu. Organi
zátor a teoretik Jindřich Chalupecký v programovém článku 
Generace napsal: „...zdá se, že dění moderního umění nespočívá 
v onom - tolikrát chváleném! - zjemňování v tisícerý osobní odstín 
[...]. Naopak: může se naplňovat jenom stupňováním intenzitv, prud
kosti, drsnosti a rozumějme tím přesnosti bezohledné a přísné...“

Na rozdíl od předválečné moderny i meziválečné avantgardy s je
jich frankofonní orientací Skupina 12 hledala inspiraci v moderní 
angloamerické kultuře. \ básních Vmeriěanu Sandburga, Masterse 
i jejich předchůdce \\ hitniana zněl hlas současné městské civiliza
ce. střetávající se s přírodní živelností. V poezii \ngloaineričana 
T. S. Fliota a zvlášť v próze Angloira J. Joyce se objevil novodobý 
mýtus, zasazený do každodennosti, drama, v kterém všední úkony 
jsou nicotné i nesmírné zároveň.

Iranlišek Hudeček. 
Tá/Hijhi ( ЮМ)



Kamil l.holák. Meteorologická slonici' po bouři ( 1()41)

X souladu s lakovým viděním byl i (var básní autoru Skupiny 
42. Nápadná byla zvlášť fragmentárnost, prozaizaee a také sklon 
к příbébovosti. Důsledné tento program realizoval Jiří Kolář ve 
sbírce D ii v v roce (1948). básnickém deníku s věcnými záznamy, 
kde všední jevv místv přerůstají až do kosmických souvislostí. Dal
ší výraznou sbírkou bvlv \ové mýty ( 1946) Josefa Kainara s proslu
lým textem S tříh a li (loholn malého chlapečka. I zde z banálních 
faktů denního života - jako je stříhání vlasů - vyrůstá obraz člově
ka připoutaného к železné židli svého údělu. Krajní polohu depoe- 
tizace si zvolil Jan Maně v útlém souboru ( ilttlosli (1948). který ob
sahoval básně i krátké prózy. Následující llaněova díla. deníky 
z padesátých a počátku šedesátých let. vyšla až dlouho po autorově 
smrti. Vedle Koláře a Kainara byl předním autorem Skupiny 42 
mimořádně talentovaný básník Ivan Blatný. První období své tvor
by, kd\ psal seifertovskv melancholickou lyriku, překonal sbírkou 
Tento večer (1945)). Najdeme v ní faktické údaje, útržky běžných 
hovoru i úlomky snů. šedé a černé barvy předměstí, vše v záměrně 
syrové změti.

Říkám že každý okamžik je hoden básně!
Zkouším ji na ulici kde je holomráz!
Ve ztvrdlém vyhlazeném mozku z kterého nevyvěrá hudba
N hnízdě kde není líheň metafor
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Vrcholnou básní Blatného jc patrně Terres Iris z následující kni
hy llled ún í přítomného času (1047). Titulní postava, nedostupná 
kráska a šeredná čarodějnice v jednom, ztělesňuje vulgárnost, kru
tost i vznešenost života.

I když příslušníci Skupiny 42 stáli občansky velkou většinou na 
levici, po únoru 1948 nemohli svou činnost dál rozvíjet. Blatný zvo
lil odchod do exilu. Kolář, Nauková a Hanč. stejně jako Chalupccký 
a Skupině blízký kritik Grossman nesměli publikovat. (Pouze Kai- 
nar změnil radikálně poetiku a přihlásil se к vládnoucím literár
ním normám.) I přes krátké období veřejného působení však vliv 
Skupiny 12 silně vyzařoval na dobové i pozdější literární dění. Za
sáhl nejen generační souputníky, jako zmíněného Ivana Slavíka ne
bo o něco staršího Oldřicha Mikuláška (toho zvlášť ve sbírce Pulsy, 
1947). Zanechal stopy i na dílech básníků střední generace. Halase, 
llolana a llrubína. Také později, pod povrchem oficiální poúnoro
vé kultury, poetika Skupiny 42 působila na další spisovatele, napří
klad Egona Bondyho či Bohumila Hrabala.
I.riT .lt ATI H \

Brabce 1966: Čcrnv 1992 b (734-743. 745-748. 785-802): Černý 1992 <•: 
Červenka 1991 (135-191): Grossinan 1991 (48-62: 364-377); Chalupěc ký 1941 
(178-186): К české literatuře 1945-1948 1992: Trávníček in Kožmín - Trávní
ček 1998 (52-55); IVšat 199(1; Trávníček 1996 (37-52).

5. PRÓ ZA
Ve srovnání s poezií zůstávala poválečná prozaická tvorba v poza

dí. Předčasnou smrtí obou Čapků i Vančury ztratila česká próza Iři 
velké osobnosti. Ze starších prozaiků sc přihlásil Jaromír John roz
sáhlým románem Pampovánelc ( 1918, rozšířeno 1949). Je to bizarní 
příběh „povrženého člověka“ , který se považuje za mesiáše. Jak jc 
pro autora charakteristické, je založen na množství skutečných 
i fiktivních dokumentů a na ironické hře. Také povídky Jana Сера 
Polní tráva (1946) pokračovaly v linii přechozí autorovy tvorby. 
Soustředily se к mezním lidským situacím, především ke smrti, jež 
otevírá obzor věčnosti.

Téma falešného mesiáše zpracoval i prozaik střední generace Jiří 
Weil v románu 7. raného středověku v Orientě Makanou, otec diví)



(1946). \a rozdíl od Job nova prosťáčka je však Weilův llekíin od po
čátku vědomý podvodník, který manipuluje lidmi a zneužívá ideje. 
Skupině 42 se přiblížil v následujícím románu Život s hvězdou (kni- 
ba vyšla sice 1949. byla však krátce poté zakázána a autor nesměl 
dál publikovat). Zde si zvolil dobový okupační námět - příběh židov
ského úředníka Houbička, kterv na pražském předměstí čeká na 
předvolání к transportu. Me nejde o demonstraci německé bestiality 
ani o nadlidské hrdinství vzdoru jako v dílech Fučíkových a Drdo
vých. Schází i černobílé rozvržení dobra a zla. Hrdinou a vypravě
čem je osamělee. žijící ve všednodenních starostech (sní třeba o šál
ku kávy a o své někdejší lásce Růženě); střízlivým tónem popisuje 
své zážitky a prožitky. Hrůza, ba i absurdita doby nevyrůstá z děsi
vých scén. ale z ..obyčejného“ fungování fašistického totalitarisme 
z jakoby normální, všemi samozřejmě přijímané degradace lidských 
vztahů - způsob výpovědi se v něčem podobá dílům Kafkovým.

Jiří Weil se ve svém líčení mohl opřít o vlastní zkušenosti, sám 
jako Zid roku 1942 nenastoupil do transportu a až do osvobození 
se ukrýval. Z dramatických zážitků uprchlíka a emigranta těžil i ji
ný významný prozaik židovského původu Fgon llostovskv. Jeho ro
mán Cizinec hledá bvt (1947) líčí putování Čecha lékaře Marka blu
dištěm poválečného New Yorku. Následující román Nezvěstný, jejž 
autor vydal už ve druhém exilu (poprvé dánský 1949. Praha 199 I), 
líčí dalšího outsidera, F.rika Brunncra. zmítaného v boji nepřátel
ských sil \ pražském 1'noru. 1 (oslovského prózy nedosahují suché 
věcnosti Weilovv či Kolářovy. Me i zde obraz rozvrácených osudů 
přerůstá v existenciální zachycení nelidského, chladného, člověku 
odcizeného světa. Píše-li Jiří Kolář, že ..všichni přemýšlejí o lidstvu 
a nikdo nemyslí na člověka", čteme u I(oslovského ..kolik smrtelní
ků chce dnes spasit celé lidstvo, a přitom mučil a zabít člověka“ .

Následující léta takové obavy potvrdila víc než dostatečně. 
К vrcholným dílům těsně poválečného období se mohla česká lite
ratura dlouho vracet jen skrytě či ojediněle. V širším měřítku tak 
bylo možné učinit až v letech šedesátých.
I.ITER \Tl К \

Brabec 1966: Černý 1992 b (80.4-804): Crebeníčková 1995 (48У-10.4. 
408—1.47): Crossinan 1991 (32-36. 459-404): К české literatuře 1915-1948 
1992: Pohorsky 1990(14-24.25-14).
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I. S T A L I N I S M l  S
Dnes básník ani neví, prix" tu jc, 
už se tu život veršem nerozsvěcí, 
dnes už se jenom stenografuje 
úpění rozpadajících se věcí.

(František llrubín. Sv il lirë z d y  umřelé, 1950)

Společenský systém, jenž vznikl záhy po l noru, odboural demokra
cii a olnanská práva. Svobodu myšlení a střetávání stanovisek nahradi
la jediná přípustná ideologie, marxismus, navíc stalinsky deformovaný.

Stalinismus, jehož zásady převzalo vedení komunistické strany 
ze Sovětského svazu, považoval sebe sama za vyvrcholení dějin. Od
lišné názory pojímal jako nepřátelské a násilně je umlčoval. To sc 
týkalo i kultury: nový režim zrušil většinu literárních časopisů - 
mimo jiné katolický Vkord, Černého Kritický měsíčník, Skupině 
12 blízké Listy prováděl čistky na školách a na univerzitách; po
tlačoval informace o kulturním dění v cizině (běžně se např. o Ca- 
musovi či Faulknerovi psalo jako o jedovatých výhoncích huržoazní 
kultury), zakazoval a ničil domácí nepohodlnou literaturu. Podob
ně byl zrušen dovoz a prodej západního tisku, kontroloval) se lis
tovní zásilky a rušil „nepřátelský“ rozhlas. Mnohé osobnosti odešly 
do exilu, ještě větší počet jich nesměl publikovat a vystupoval na ve
řejnosti. Pro ovzduší doby je charakteristický název rukopisné sbír
ky Jiřiny I lankové Ilolontrazy z let 1949-1952. Tato básnířka osob
ních krizí nepatřila к autorům, kteří reagují na veřejné události. 
Nyní však píše: „Stíny blíny stínv blínv / jak se krabalí / stíny puk
lé domoviny / a drát ostnatý// Jiskernatky břitká slova / cizopasná 
sněť / /. prázdných řečí vyznavačů / plazí se havěť.“

První soupis publikací, vyřazovaných z knihoven, byl sestaven již 
v říjnu 1948. Knihy byly soustavně ničenv (nebo rozkrádány) při 
likvidaci klášterů a kněžských řádu. Další „očista knihoven" pro-



bělila v roce 1953. Celkové množství zničených knih za desetiletí 
1948-1958 se odhaduje na 27 milionů. 0 šrotování knížek podal 
umělecké svědectví Jedlička v próze Kde život náš je  v půli se svou 
poulí a po něm Hrabal v P říliš  hlučné samotě a Dvořák v povídce 
Ja k  hromady pobitých ptáků.

Tady ležely ty hledané knihy, roztrhané, rozšavlované, s rozpáraný
mi hřbety, se zpřeráženýnii a polámanými deskami, s vyhřezlými 
a poškubanými listy na vysokých haldách jak hromady pobitých ptá
ku. Hedvábné záložky a kapitálky vyrvané z hřbetů od nich visely na 
jedné niti jako stuhy pohřebních věnců. [...] Na pultě se začaly vršit 
knejpem poznamenaní Zahradníčkové, Lazečtí, IJlatní, Kalistové. 
Černí. Kovárnové, Cepové, Durychové, Pekařové, Klímové...

(Ladislav Dvořák. 197!»)

Již v dubnu 1948 se konal Sjezd národní kultury, kde měli hlav
ní slovo straničtí ideologové Kopecký, Nejedlý a Stolí. \ duchu 
centrálně byrokratického řízení společnosti byly zestátněny tiskár
ny. nakladatelství a divadla. Pod kontrolu strany a státu sc dostal 
i nově utvořeny Svaz československých spisovatelů. Na rozdíl od dří
vějšího Syndikátu, který měl 1711 členů, to byla organizace přísně 
výběrová: dostalo se do ní 300 spisovatelů (včetně Slováků, starý 
Syndikát sdružoval jen české autory) a navrženo bylo dalších 
120 kandidátů. К členům ovšem nepatřili Halas. Seifert. Zahradní
ček, Holan ani Teige, Černý a Bedřich Fučík. Na prvním sjezdu no
vého svazu na jaře 1949 proklamoval Zdeněk Nejedlý úzce politické 
pojetí umění, tedy stanovisko naprosto odlišné od Benešova projevu 
ze sjezdu 1946. „...je hlavní otázka: na č í straně barikády kdo stojí 
[...]. Vystupuje-li dnes někdo stále ještě pro tzv. čisté umění f...|, oci
tá se na druhé straně barikády, neboť co to dnes znamená? Tu nej- 
větší službu reakci.“ Právě tak čerstvý předseda svazu Jan Drda od
mítl „licoměrné volání po absolutní svobodě a nezávislosti“  a místo 
něho ohlásil „radostný svazek s dělnickou třídou“ .

Ještě o poznání ostřejší postoj zaujali na konferenci o poezii 
v lednu 1950 Ladislav Stolí a Jiří Tauíer. Z literatury vykázali nejen 
katolíky a liberální demokraty, ale i většinu význačných levicových 
autorů jako Halase, Koláře, Blatného a Teiga. 1 z díla Nezvalova 
a Bieblova, kteří se hlásili к poúnorovému socialismu, bylo jako 
škodlivé vymazáno avantgardní období.

Tato stanoviska - Stollova přednáška vzápětí vyšla pod názvem 
Třicet let bojů za českou socialistickou poezii - tlumočila postoj nej-

735
I.Ê7A MRAZU



736
ČtSKÁ 

LITfRAlURA 
PO ROCE !94:i

vyšších míst a stala sc závaznou směrnicí. I literární tradicc se pod
statně zúžila, např. baroko hvlo jako ..reakční" potlačeno, prefero
váni hvli klasici typu Tyla, Málka a Jiráska, vykládaní jako před
chůdci revolučního socialismu. Za podezřelého nyní platil každý, 
kdo i jen v odstínu nesouhlasil s režimem a s diskriminační kultur
ní politikou. Mladí svazáčtí literáti se na stránkách Tvorby předsti
hovali v útocích vůči ..hnízdům kulturní reakce": bez možnosti 
diskuse s(‘ vedly kampaně proti Masarykovi. Peroulkovi. \rne Nová
kovi, Černému, Zahradníčkovi a katolíkům, Paliveovi („oddaný 
služebník lidojedské třídy kapitalistů''). Weilovi. Ortenovi, existen- 
cialismu, surrealismu, Teigovi jakožto „agentu troekismu“, struktu- 
ralisinu jako ..buržoazní pavědě“ ... Když v roce 1952 na vědecké 
konferenci \ Brně přední činitel KSC a ministr kultury Kopecký 
prohlásil, že nejvyšší hora v Evropě je Ubrus, a dosavadní názor, 
podle něhož je to Mont Blanc, označil za přežitek reakčního kos
mopolitismu. neodvážil se proti tomu nikdo z přítomných nic na
mítat. Případný nesouhlas by totiž znamenal stát se „kosmopoli- 
lou". a tím i nepřítelem strany, pokroku a lidu.

Orgány cenzury - které se vytvořily po vzoru sovětského Clavlitu 
- zasahovaly nejen ve velkých nakladatelstvích, denících a časopi
sech. rozhlasu, filmu a divadlech. Kontrolovaly třeba i plakáty či 
okrajové oblastní tiskoviny, lak bvl například v Ostravě bděle za
držen plakát „Listopad - měsíc boje proti nadměrnému požívání 
alkoholu“ , nebol byl shledán nevhodným v měsíci oslav přátelství 
se Sovětským svazem. \ časopise mostecké železniční stanice Po
strk zase vyřadil příslušný „plnomocník“ básničku věnovanou pa
mátce Klementa Gottwalda jakožto „nevhodnou“ a „zesměšňující“ :

Vítězný pak únor jeho každému z nás lahodil,
když z podnětu čistě svého podniky 011 znárodnil.
Pak jsme si jej v republice prezidentem zvolili,
1-1
dnes však není s námi více. v březnu nám jej pohřbili.

Čistky, zákazy publikace a působení, likvidační kritikv a hledáni 
nepřátel byly však pouhou předehrou к občanskému pronásledova
ní a soudním procesům. Celé skupiny spisovatelů se staly obětí ma
sové nezákonnosti. Tehdejší justice, poslušná moci, uplatňovala tzv. 
dvojnásobné třídní právo: jednak vznikly nové zákony, podle n ich ž  
trestnými činy se staly třeba kritika vlády, získávání a šíření infor
mací (činnosti dříve považované za přirozené právo občana). j«*(l'



nak soudy vykládalv zákoník třídně - trestalo so netoliko jednání 
odporující právnímu řádu. ale i každý čin „proti zájmům lidu a děl
nické třídy“ . To umožňovalo odsoudit kohokoliv. (Obětí politických 
procesů se stalo více než dvě stě tisíc občanu republiky.) Obvinění 
bývali \e vazbě běžně týráni a donucováni к přiznání podle předem 
připravených scénářů. Docházelo i к bizarním situacím, kdvž např. 
vysocí církevní činitelé v monstrprooesu v roce 1950 užívali ve 
svých výpovědích marxistické terminologie.

VIučil i nás, trýznili hladem a zimou bez styku s rodinami, pak nás 
soudili jako velezrádce |...|. uvedli nás do stavu, že jsme toužili po 
smrti jako vysvoboditclce |...|. \ž se veřejnost dozví, co všechno s ná
mi dělali v uranových dolech, v brusírnách křišťálového skla, v ka
menolomech a uhelných šachtách, zůstane zkoprnělá. \ž uslyší
o hladomornách a korekcích, o tom, jak se snažili zlámat naše páte
ře, co dělali s našimi rodinami!

(Václav Prokúpck. 1968)

Většinu souzených spisovatelů tvořili katolíci - Zahradníček, Ka- 
lista. Heně. B. lučík, Vacková, Kostohryz. Hotrekl a další strávili 
v kriminálech deset i více let. Podnětem к jejich věznění bylo memo
randum o situaci české kultury po l noru. které sestavil básník Kos
tohryz a podepsalo několik vesměs katolicky orientovaných autorů. 
Odsouzeným bylo ovšem kladeno za vinu a „dokázáno“ mnohem 
víc: špionáž, spiknutí s cílem politického převratu atd. Tvrdě byla 
také postižena katolíkům příbuzná skupina předválečných ruralistů 
(Křelina. Knap. Prokůpek). Básník a překladatel Palivcc byl odsou
zen na dvacet let těžkého žaláře za to, že odeslal do zahraničí zprávy
o situaci v československých věznicích, o znásilňování vězněných dí
vek dozorci, o táborech nucené práce apod. Vězněni byli i další 
autoři liberálně demokratické orientace (Mucha, šest těžkých měsí
ců strávil ve vazbě Valenta) i neortodoxní komunisté (estetik a histo
rik Kalandra, jenž přestál nacistický koncentrák, byl 1950 v procesu 
s Horákovou popraven; Teiga zachránila zřejmě jen předčasná smrt. 
Woila pokořující sebekritika). Na Slovensku byli odsouzeni někdejší 
levicově avantgardní davisté (l.aco Novomeský). Mezi „mukly" v já
chymovských dolech i jinde se ocitli také studenti a mladí lidé okolo 
dvaceti let, kteří se mohli znovu vrátit na svobodu a věnovat se lite
ratuře až po mnoha letech (např. Pecka, Petr Kopta, Stránský). V ro- 
*!e 1952 při domovní prohlídce v bytě Václava Černého našla policie 
«protistátní“ rukopis Jiřího Koláře Prométheova játra. Černý i Kolář
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hvli zatčeni. před dalším  vězněním oba pravděpodobně zachránilo 
jen úmrtí Stalinovo a vzápětí Gottwaldovo. To přineslo změny na 
nejvyšších postech (u nás Gottwalda vystřídal Zápotocký a toho
o čtyři roky později Novotný), jež vedly к zmírnění despocie.
L I T E R Á T U  К A

Hořec 1992: kaplan 1992: Kaplaii-Tomášek 1991; Kratochvil \. 1991.

2. L I T E R A T U R A  V S E V Ř E N Í  S C H E M A T I S M U
Bvlo hv však omylem domnívat se. že většina těch, kteří v padesá

tých letech tvořili veřejnou literaturu, se přidala к novému režimu jen 
ze zištnosti nebo ze strachu. Velká část spisovatelů uvěřila komunistic
kým heslům v upřímném úsilí vybudovat spravedlivější společnost, ve
dena iluzí o užitečnosti tvůrce, kterv své dílo dává do služby Ideálu.

Těm, kteří si myslí, že komunistické režimy ve střední Evropě jsou 
výhradně výtvorem zločinců, uniká základní pravda: zločinné reži
my nevytvořili zločinci, ale nadšenci, přesvědčení, že objevili jedi
nou cestu vedoucí do ráje. Hájili ji udatně a popravili proto mnoho 
lidí. Později vyšlo všeobecně najevo, že žádný ráj neexistuje, a na
dšenci byli tedy vrahové.

(Milan Kundera, Nesnesitelná lehkost hvti)

Ale i pro spisovatele věrné moci se vymezené hranice stávaly stále 
těsnějšími. I kolem umění totiž bylo znázorňovat hotové ideje, do
mnělé společenské zákony. Závaznou uměleckou metodou bvl vyhlá
šen socialistický realismus. Koncepce socialistického realismu vznik
la počátkem třicátých let v Sovětském svazu. I nás ji už před válkou 
rozpracovávali marxističtí teoretikové Václavek a Konrád, kteří socia
listický realismus chápali jako literaturu zobrazující svět z hlediska 
revoluční perspektivy a jako spojení prvků realismu 19. století s ně
kterými postupy avantgardy. V tomto směru se také nesla tvorba sku
piny Blok. к níž patřili mimo jiné Marie Majerová, Marie Pujmano- 
vá, Jiří Weil, slovenský píšící Cech Peter Jilemnický. - Po Únoru však 
bvl socialistický realismus chápán jinak. Avantgardní postupy bviv 
zcela zavrženy jako chorobný modernismus. Vymizel i Konrádův po
žadavek „orientace na člověka v celé jeho rozmanitosti“ , neboť člo
věk byl vnímán výlučně jako společenský produkt, zástupce sociální 
třídy. Hlavními rysy tohoto „socialistického realismu II" (Heinrich 
Kunstmann) byly nyní stranickost, tj. ideologické hodnocení v duchu 
současného režimu, a lidovost, tj. obecná srozumitelnost (náročnější



literární i lilu nebyla připuštěna). \ lak sc působení literatury omezi
lo na plakátovou funkci. \ ychovávat měly kladné v/.orv pracovitého 
úderníka, bdělého funkcionáře, uvědomělého družstevníka. Próza, 
navazujíc na lidovýchovu a tradiční historismus 19. století, se pilně 
obracela i do minulosti, ale historické dění bývalo přizpůsobeno do
bovým potřebám (kupř. Jan Ilus v románu M.Y. Kratochvíla \lislr 
Jan . 1951, byl zpodoben jako sociální buřič). Příznačnými žánry bvly 
stejně jako v sovětské literatuře budovatelský román, historická ro
mánová kronika, výrobní drama, agitační (l/.\. „frézislická'1) poezie. 
Jiné. tradiční literární žánry jako psychologická próza nebo intimní 
Ivrika by К nežádoucí, /a ..úpadkové" a „překonané“  bvl\ prohláše
ny rovněž sentimentální dívčí romány a detektivky.

Potlačovalo se nejen samostatné myšlení, ale i jakákoli osobitost 
stylu. I známí starší autoři - jako prozaici Pujmanová. Řezáč, Drda, 
básníci Nezval a Biebl, divadelník K.l\ Burian, literární vědec Mu
kařovský - upadali do plytkých schémat. Podle Náelava Hezáče má 
literatura „položit jasně otázku, řešil ji před čtenářem tak, aby mohl 
nahlédnou! do všech jejích zákrutů, a zodpovědět ji beze zbytku**, 
Sám napsal \ tom duchu romány N ústup (1931) a Bitva (1034), těží
cí /. poválečného pohraničí. Patřily к nejčtenějším dílům padesátých 
let. \ \ástu/)ii převzal Hczáč některé motivy Muchova románu la i
ka pokračuje (1949), ale na rozdíl od něho i od svých předchozích 
děl sc zřekl psychologické analýzy. Postavy se proměnily ve figurky, 
jimiž sc na šachovnici jen opakují dopředu stanovené tahy. Jedno
značné rozdělení kladu a záporu a omšelé vypravěčské prostředky 
(nabádavě suchopárně dialogy, v nichž part hlavního hrdiny Bagára 
bezděčně připomíná proslovy vzorného sedláka Kojana z Holečko
vých Xašicli) tak posouvají zvláště Bitvu к neživému monumentu.

Rozdíl mezi předválečným a poúnorovým socialistickým reali
smem demonstruje dílo Marie Pujntanové. Po pozoruhodném so
ciálním románu Lidé na křižovatce (1937) následovaly další dva tli
ly trilogie, lira  s ohněm (1918) a Život proti smrti (1952, původní 
verzi byla autorka nucena přepracovat). Jemný pohled do nitra 
postav sc /. nich krok za krokem vytrácel. Typizace se proměnila 
v ideologickou schematizaci, románový děj posléze jen dokládal ofi
ciální představu o nedávné minulosti.
Mi i : к \ti к \

Brousek 1987; Šormová in Česká divadelní kultura 1945—1089 (34—18): 
Česká literatura 1948-1956 199.4; Dokoupil 1987 ( 114-156): Crossmuii 1991 
(9-21): I Indrová 1979: Janoušek 1992 (léž in К české literatuře 1945-1948. 
39-48); Macura 1992 (8-83); Opelík 1969(80-88): IVšal 1991 (177-189).
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Dostal jsem se do země dravého a bezohledného liberalismu |...|. Je 
tu naprostá svoboda občanská, i svoboda spát pod mostem. Stát se 
absolutně do ničeho neplete, také ne do umění. Sochař se zde ne
uživí; snad jako kameník. |...| Přitom výslovně upozorňuji, že lidé 
jsou slušní a příjemní, vesměs!

Definitivní začlenění Československa do sovětského bloku 
a americká politika ..zadržování'1 komunismu oddělily Východ ne- 
prodvšnou „železnou oponou“ . Ta byla pro ohrožené západní de
mokracie patrně nezbvtná, ale pro země na východ od Labe osud
ná. Exilová literatura se ocitla v tísnivé izolaci od domova,

Ferdinand Peroutka 
po druhé 

srěloré rálre

Ne všichni budovali s nadšením socialismus. Zhruba šedesát tisíc 
československých občanů našlo útočiště v exilu na Západě. V průbě
hu padesátých a šedesátých let se jejich počet rozrostl na 250 ()()(). 
Mezi jmúnorovvmi exulanty byli i významní literáti: prozaici И oslov
sky, Cep. Němeček a Součková, básníci Blatný a Jelínek, divadelník 
Voskovec, kritik a publicista Peroutka, esejisté Kovárna a Den. 
(Snad jediný V iklor Kischl vycestoval s povolením úřadů do Izraele 
a působil pak \ izraelských diplomatických službách.) Žili v těžších 
podmínkách než následující velká vlna emigrace po srpnu 1968. Zá
padní Evropa - a zvlášť tehdejší západní Německo - měly ještě dale
ko к pozdějšímu blahobytu. Vie ani pobyt ve Spojených státech 
a Kanadě nebyl pro české umělce idvlou. Například diplomat, světo
běžník a prozaik Zdeněk Němeček z Kanady v roce 1919 píše:



utečenci neměli po dlouhá léta zprávy ani o nejbližšíeh příbuz
ných. Autoři publikovali v zahraničí vesměs bez naděje na širší 
ohlas, nemluvě o honoráři. Leckteří přestávali psát (Ivan Blatný) 
nebo se jejich tvorba zužovala (Jan Cep se omezoval na eseje, jiná 
pozoruhodná prozaička Milada Součková psala jen literárněvědné 
eseje a básně).

Také vzájemný vztah emigrace české a slovenské nebyl bez kon
fliktů. Velká část Slováků odešla do zahraničí už v roce ИМ 5 jako 
stoupenci Slovenského státu (prozaik llronskv, básníci katolické 
moderny Dilong. Strmen) a s orgány „československé“ emigrace ne
chtěla mít nic společného. Ostatně i česká emigrace byla rozdělena, 
vedle ..benešovské“ Rady svobodného Československa existovaly 
skupiny, které se rázně distancovaly od Benešovy válečné a pováleč
né politické koncepce.

Poúnorová exilová literatura začínala v tísnivých poměrech 
uprchlických táborů. Situace se sice zlepšila se vznikem pravidelné
ho československého vysílání Svobodné Lvropy v roce 1951 (na něm 
se organizačně podíleli zvlášť Ferdinand Peroutka a Julius Firt). ale 
český literární život 11a Západě se formoval zvolna a pouze záslu
hou obětavosti jednotlivců. Pro katolickou kulturu měla velký 
význam Křesťanská akademie v Římě. Zde mimo jiné vycházely esc-

• ' v  *

jistická edice Studium a literární edice Vigilie (např. Cep, Zahrad
níček, Součková, na konci šedesátých let Durychův čtyřdílný román 
Služebníci neužiteční). Obětavými organizátory literatury v exilu by
li jmenovci Antonín a Robert Vlachové. Antonín Vlach v Hambur
ku vydával a řídil měsíčník Sklizeň (od ledna 1953), ncjkvalitnéjší 
českv kulturní časopis své doby. Objevovala sc \ něm jak beletrie, 
tak kritiky a uvaliv věnované exilu i domovu. l)o autorského okru
hu Sklizně patřil také esejista Petr Den (vl. jm. Ladislav Radimský), 
který běžnou exilovou žurnalistiku přesahoval snahou o hlubší ana
lýzu problémů:

Jan Cep napsal v kulturním sborníku Rok 1957, že žádná moderní 
společnost si nemůže dělat nárok na to. aby se nazývala společností 
civilizovanou, není-li založena 11a principu ideové kulturní plurality. 
Stěžoval si právem, že 11 nás za komunistického režimu celá veliká 
část národa je nviií z dialogu násilím vyloučena.
Napadá mi. že tento vážný nedostatek není nedostatkem jen komu
nistického režimu a že jsme jím trpěli již před ním - byt ovšem ni
koliv v podobě tak obludné jako dnes. Nebyli jsme již po několik de
setiletí zemí bez dialogů nebo aspoň zemí bez diskuse o věcech
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základní důležitosti? Přít a hádat jsme- sc ovšem dovedli, avšak ne
přeli jsme se jen o vorech málo podstatných, jen o věcech denní р(ь 
litikva mocenských pozic?

(Sklizeň 1958/5)

Robert \ lach, básník a publicista, přednášel slavistiku na západ
ních univerzitách. Z jeho iniciativ bvla zvláště významná knižnice 
Sklizeň svobodné tvorby, která během padesátých a šedesátých let 
obsáhla pět desítek titulů exilových děl.

I prostřed let padesátých vyšly dvě reprezentativní antologie: 
básnická Neviditelný domov (Paříž 1954. uspořádal český Němec 
Peter Demetz) a prozaická Peníz exulantův (Mnichov 1956. uspořá
dal \ntonin Kratochvil, jenž ji věnoval doma vězněným spisovate
lům). V té době se exulantům rozplývaly představy o brzkém návra
tu domů, s nimiž na Západ většinou odcházeli.

Výsledkem bývala nostalgie („sbohem, má Praho, ztracená pod 
azbukou“ , píše R. Vlach), ale také střízlivé úsilí navázat dialog 
s domovem. 0 to se snažil například časopis Skutečnost na přelo
mu 40. a 50. let. Soustřeďoval mladší generaci v exilu a byl zamě
řen především politicky. Po zániku Skutečnosti založil jeden z je
jích spolupracovníku Pavel Tigrid čtvrtletník Svědectví. Prvé číslo 
vyšlo manifestaěně к 28. říjnu 1956 v New Yorku; na samém konci 
padesátých let se redakce přesunula do Paříže, kde časopis vychá
zel až do konce osmdesátých let. Svědectví bvlo rovněž politické, 
věnovalo se však soustavně i kultuře. Tigrid. spolu s Peroutkou 
a Dnem nejvýraznější exilový publicista, jej řídil po celých pětatři
cet let. Časopis si dal za úkol být tribunou různých názorových 
skupin české emigrace. Zásadně polemizoval s komunistickou 
ideologií, přitom ale nepomíjel domácí dění a nevylučoval předem 
nikoho, ani československé komunisty, ze „společného hledání ces
ty. jež vede к budoucnosti v míru, ve svobodě a spravedlnosti“ 
(úvodní číslo). Svědectví proto získávalo i (tajné) spolupracovníky 
v Československu.

\ české literatuře padesátých a šedesátých let, vydávané na Zápa
dě. převažovala publicistika a tesknící i žalující poezie. Romány se 
objevovaly zřídka, např. \eznámý člověk Milady Součkové vyšel 
1962 (Praha 1995), ale napsán byl už za válkv. Po smrti Zdeňka Ně
mečka (1957) zůstal prozaickou osobností jen v l)SA žijící Egon 
IIoslovský. Jeho dlouho připravovaný a nejrozsáhlejší román Vše
obecné spiknutí (anglický překlad 1961, česky až Praha 1969) však 
ve Spojených státech neuspěl.



Kxiloví spisovatelé. odloučení od domácího kulturního prostředí, 
ohvvkle uchovávali starší literární jazyk, vyzdvihovali tradiční hod
noty češství a domova (jako velká část literatury za okupace). Někte
ří autoři tíhli к formální vytříbenosli (básník Ivan Jelínek, jehož 
vrcholné období spadá do let sedmdesátých a osmdesátých). Méně 
častý byl obraz. ..eizinectví" a existenciální nejistoty (jako v prózách 
11oslovského) nebo opačná poloha, pokojné spočinutí v řádu kos
mu. postavené proti neurotickému neklidu moderní doby (básně Ji
řího Kovtuna: později prózv \ iktora l'ischia a Jiřího Kovtuna).
I.I TKK \Tl H \

<д-ská literatura WW-IO.K) 1993(107-117): Kratochvil \. 1993: Strnad 1090.

I. I . ITK I I  \T l  R A V K A T A K O M B Á C H
Výspou svobodné tvOrbv padesátých let nebyla veřejná státní, ale 

vedle exilu i neoficiální literatura. Někdy se mluvívá o samizdatu, 
ale bude lépe rezervovat tento pojem až pro období po roce 1070. 
kdy se samizdat zformoval jako samostatný komunikační okruh se 
zavedenými edicemi, distribuční sítí. časopisy, s napojením na 
ostatní aktivity (koncerty, happeningy, bytové divadlo, videožurná- 
ly, ilegální církev, činnost Charty 77) i s vazbami na exilovou kultu
ru. Nic z toho pro 50. léta v podstatě neplatí a v dobách stalinismu 
to ani nebylo možné. \ extrémních podmínkách, pro něž pozdější 
označení „literatura v katakombách“ platí doslova, vznikaly napří
klad vězeňské básně Zahradníčkovy (Dům Stm elí) nebo Renčovy, 
které se někdy mezi spoluvězni šíři Iv ústně. I jiné textv neoficiální 
(ineditní. tj. nevydané) literatury bvlv dílem izolovaných jednotliv
ců (Durvchovy prózy, llolanova poezie) nebo nejvýš kolovaly v ma
lých skupinkách. Tak například surrealistické sborníky Znam ení 
zvěrokruhu z roku 1951 (připravovaly se měsíčně od ledna do října: 
z deseti svazků se zachovalo devět, neboť jeden zabavila policie), na 
nichž se podíleli teoretici a literáti Teige. Kffenberger a Hynek, vý
tvarníci Istler, Tikal, M. Medek aj.. existoval) v jednom jediném 
exempláři. Bvlv vybaveny originálními grafickými listy a vlepovaný
mi reprodukcemi, a připomínaly lak středověké rukopisy.

Jestliže otázka tzv. umělecké svobody, bez níž se neobejde vývoj v umě
ní, byla vvřešena jednostranně tím, že byla prostě zrušena, neznamená 
to. že zánikem publikačních možností zanikne i ono umění, proti ně
muž jsou od nynějška namířena přísná administrativní opatření.

(\ ratislav Kffcnhcr-rcr. 1449)
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Vskrytu pokračovala tvorba Vladimíra llolana. která se vracela 
к tajemným a tragickým polohám života. Pro Holanův básnický 
svět je příznačné stálé napětí mezi světem jevovým a světem ideál
ním. mezi realitou a znakem. Jeho verše se pohybují v rovině .složi
tých odkazu (narážek, symbolů, mýtů), ale zároveň i přímého po
jmenování, nahých fakt a drsné útočnosti.

Л už mám dost vaší sprostoty, 
a nezahil-li jsem se ještě, pak jen proto, 
že jsem si nedal život
a že ještě kohosi iniluju, protože miluju sebe...
Můžete se smát, ale orla napadne jen orlice 
a raněného Achilla jen líríseovna.
Hýl není lehké... Lehká jsou jen hovna...

(\epfálelúm , 1949. vyšlo I9(>4)

V krutých poúnorových letech vznikly v naprostém osamění bás
ně souboru Příběhy (vvšly 1963, jednotlivé básně se objevovaly již 
od 50. lei bibliofilsky a v časopisech).

ilolan v nich dále prohlubuje sklon к prozaizaci - podobně jako 
už v Budoarmějcích mizí pravidelný rytmus a rýmy, nastupuje vol
ný verš - a také téma životního zmaru. Taková je třeba hrdinka 
Údy na radost, božsky krásná a čistá Lucie, která se „prostě radova
la“ , „rozdávala radost jiným“ . Jméno Lucie je patrně narážkou na 
latinské lux (světlo, záře. také spása). Na rozdíl od Schillerovy Ódy 
na radost, zhudebněné Beethovenem v závěru 9. symfonie, však 
Ilolanova stejnojmenná báseň neústí ve sbratření a v naději. Lucie 
bez vlastní viny způsobí smrt mladíka, který bvl omámen její krá
sou, a ona musí odejít z domova. Jednou při mytí podlahy nešťast
ně převrhne zapálenou lampu (opět motiv světla) a v hrozných mu
kách uhoří. Její otřesný příběh má rysy mučednické, ale dokládá 
také až ďábelskou zlovúli osudu. Autor jako by pochyboval o smys
lu světa a lidského žití vůbec.

V té době psal Ilolan také lyrické reflexivní verše soustředěné do 
sbírky Bolest (vydána 1965) a vznikla větší část jeho skladby Noc 
s Hamletem (vyšla 1964). V Bolesti i v Noci s Hamletem najdeme 
motivy zdí a propastí, které poukazují к drtivé tíze existence, obra
zy života jako pouhého živoření. Ale probleskují v nich také zázrač
né jiskry „Poésie“ , okamžiky, kdy člověk vnímá ztajený smysl bytí. 
Láskaje zpodobena jako živočišná tělesnost, ale i jako příslib milos
ti a jako nezištný cit mateřský. Básník, v noční rozmluvě s Manile-



I Bohuslav Riynelt. 
Ih  iir v zimě. 1941

lom (druhým já), přemítá, zda jsme, či nejsme zatraceni. Dochází 
к závěru, že musíme přijmout tragickou vratkost svého osudu.

Podobně jako v „Holanesii“ na pražské Kampě se ukryto v 1’etr- 
kově na Vysočině odvíjelo malířské i básnické dílo jiného osamělce 
Bohuslava Reynka. Také jeho verše se objevily až po mnoha letech, 
i v nich básník často klade otázky zla a viny. Jsou však průhlednější 
než zašifrované Ilolanovy básně a opírají se o hodnoty křesťanské 
víry. Obrazy prostého venkovského světa, zimní krajiny, chalup 
a chlévů, koček, vlaštovek či bodláků se lu proměňují v posly věč
nosti, v hrůzu i naději na vykoupení.

Jan Zahradníček stačil ještě před svým uvězněním v létě 1951 
dokončit básnické svědectví o čase tmy a mrazu, nazvané Znam ení 
moci (knižně vyšlo v Římě a časopisecky v Praze 1968). Svým tva
rem i viděním světa tato skladba plně navazuje na předcházející l.a 
Saleítu. Ve Znam ení moci jsou signály blížícího sc konce, ij. Posled
ního soudu, vysloveny ještě naléhavěji: „stmívalo se“ , „bylo prázd
no před očima a bylo prázdno za očima“ , „připozdívalo se“ . Člověk 
ve své pýše přestoupil odvěké zákony přírody i Stvořitele, skutečná 
moc nad světem však zůstává podle autora v Božích rukou a naděje 
spočívá pouze v návratu ke Kristu a svátému Václavu.
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V obou rozsáhlých básních sc proměňuje dosavadní Zahradníč
kova poetika. Dokonalost tvaru a melodie mizí, ztrácejí sc pravidel
né rýmy. Výraz sc místy blíží pamfletu („přízrak štěniěnýeh měst“ , 
„pan Kráva“), jindy verš připomíná modlitbu či ódu. Střídají se ča
sové vrstvy a motivy, dílo se stává vícehlasou skladbou.

Z dalších básníků spirituálního směru, kteří vstoupili do literatury 
později, koncem války a po válce, je třeba připomenout Ivana Slavíka, 
který sc uplatnil i jako překladatel a esejista, a dále Jana Kameníka 
(vl. jm. Ludmila Macešková, věkem náleží к Seifertovi, poezii však za
čala psát až ve zralém věku), autora originálních textu až na pomezí 
mystiky. I Slavíkovy a Kameníkovy básně sničh jen krátce vycházet 
v šedesátých letech a v úplnosti je poznáváme až nyní.

Kromě spirituálního směru sc uplatňoval v inedit ní literatuře let 
padesátých jiný výrazný proud, který vycházel z reálného zobrazení 
denního života. Jestliže spisovatelé křesťanské orientace, jako 
Zahradníček. Durvch. Reynck, kladli důraz na transccndcntální hod
noty, jež marxistická ideologie z moci úřední „zrušila“ , tvůrci tohoto 
druhého proudu přinášeli provokativně věcný pohled za kašírované 
kulisy, pohled, který bvl s oficiálním obrazem právě tak neslučitelný.

..holtíhu slíil" r prtiisliř Ituvárné S liirir. slevu kiiniil Lholiili. l.hnUikiir syn. 
Josef Cermúli, Josef lliršul. J iř í Kolář



Casio přitom vycházeli /. poetiky Skupinv 12 (členové Skupiny Kolář, 
Hanč, Han ková) bezprostředně sejí inspirovali (Hrabal. Iliršal) či se 
к ní alespoň blížili (Skvoreeký, Bondy, Zábrana, zčásti i surrealisté).

Klíčovou postavou ineditní kultury bvl Jiří Kolář. Bez ohledu na 
nemožnost publikovat pokračoval úporně v úsilí o vlastní umělecké 
sdělení. Založil je na autentickém obrazu každodennosti, který pře
růstá v mýtus novodobé eivilizaee. Kolářovy poúnorové básnické 
deníky (O čitý svěděli z roku 1949 a Prométheova já tra  z. roku 1950) 
znali jen blízcí přátelé. Kle přesto hluboce působily - jak originál
ním tvarem, tak mravní důsledností autorova postoje.

Nemám už opravdu žádnou naději 
Nevím kde bych ji vzal 
\ také mi ji nemá kdo dát 
\ přeci bych chtěl pracoval 
Ještě víc než lo ěiuím 
Psát
\ dokonce
Odvážím-Ii se něco z toho co mi dala noc 
Přečíst těm pěli nebo sesli přátelům 
1-1
Nebol dnes večer nebo zítra 
Nev ím
Může přijít pán s odznakem nebo \ kožáku 
\ učiní všemu konec

( Prométheovu játra)

Do sbírky Prométheova játra (poprvé \ samizdatu 1979. Praha
1990) spadají také delší skladby. \ úvodní části autor spojil dva tex
ty. vlastní přepis děsivé prózy 1.. Klímy a povídku Polky Nalkowské
o ženě, jež za válkv umírá postřelena na útěku z transportu. Oba 
textv jsou nejprve přepsány do veršových řádku a pak se navzájem 
prostupují. 'Ialo část má podtitul Rod Cenorův a závěrečná část 
podtitul opakuje - je to rod lidí mučených a týraných.

Kolářova tvorba se dále vyhraňovala jednak směrem к úvahám
o umění, jednak к literárním i výtvarným kolážím dokumentů. l ž 
během padesátých lei Jiří Kolář kolem sebe soustředil družinu přá
tel - scházívali se u proslulého „Kolářova stolu" \ pražské kavárně 
Slavii. Patřili к nim výtvarník I.bolák, hudebník Rychlík, básník 
a překladatel Iliršal (jeho texlv tvořily jakousi venkovskou obdobu 
к městským sceneriím básní Skupiny 42), básník, překladatel a ese-
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jista Frynta, prozaik a překladatel l rbánek. Uměleckou orientací 
к nim měla blízko další skupinka mladších autorů: prozaik Jedlička 
(Kde život náš je  v p íd i se svou poulí bvlo napsáno uprostřed 50. let. 
vyšlo až 1966), Škvorecký (Zbabělci vznikli 1948-1949, o nich viz 
následující kapitola, s. 763) a všestranný literát Zábrana (dlouho se, 
jako mnozí jiní. mohl uplatňovat pouze jako překladatel, velká část 
jeho vlastních textu vyšla až posmrtně v devadesátých letech).

Prózy těchto autorů se zaměřily - podobně jako Kolářova díla - 
ke každodenní zkušenosti „obyčejného“ člověka. Byl to pohled ze
zdola, jako skrytou kamerou, protichůdný učesaným záběrům teh
dejší oficiální literatury, dopředu opatřeným hodnotovými znamén
ky. Proti vnější vypravěčské vševědoucnosti, závazné pro veřejnou 
literaturu, zde stála vnitřní perspektiva. Proti vidění člověka jako 
bytosti ryze sociální, třídně určené, se do popředí dostalv jiné slož
ky a jiná témata, zvláště erotická a existenciální. Proti otřepanému 
a plytkému jazyku zaznívala řeč výrazně ozvláštněná, ať poetismy 
(Jedlička), at živou obecnou češtinou a vnlgarismy (Škvorecký, Zá
brana. Jedlička). Próza Josefa Jedličky Kde Hrot náš je  v půli se 
svou poulí (titul je citátem úvodního verše Dantovy Božské komedie) 
je situovaná do průmyslové aglomerace severních Cech; líčí - na zá
kladě vlastní autorovy zkušenosti - poválečné revoluční nadšení 
i kruté deziluze. Rozchází se i s tradiční opičkou stavbou a lineární 
posloupností. Plynulost vypravěč záměrně rozrušuje zvraty, vsunu
tými ději a retrospektivami, úvahami, dokumenty, citáty, vizemi; 
te\t skládá „na přeskáčku“ z rozličných časových a prostorových 
rovin. Ze zobrazovaného modelu světa se tak vytrácí iluze přehled
né „objektivity1", příznačná pro oficiálně vydávanou prózu a spoje
ná s jednoznačným rozvržením hodnot.

S autentickými útržky reality pracoval ve svých prózách též Vladi
mír Vokolek. Tento autor střední generace, přítel Zahradníčkův, psal 
dosud verše, které tíhly к tradičním duchovním hodnotám. Od konce 
čtyřicátých lot se Yokolkova poetika proměňuje, kratší esojistické 
prózy íbsurdauda (1948-1958, vydány až 1994) a rozsáhlejší text 
Tak pravil Šrejk  (1958-1959, vydán 1995) ironicky těží z dobových 
frází a z nesmyslných dobových situací. Podobají se pozdně středově
kým „chválám bláznovství". Maškův Švejk se třeba ocitá v kulisách 
poúnorového socialismu: „Velká doba na mě odevšad volá: Soudruhu 
Švejku! \ já mám dělat, že neslyším hlas Velké dob v'/ Mám se stále 
krčil \ ušlý a ucházející život? Tu jsem! poslušně hlásím a narovnám 
se. Soudruhu Švejku, volá hlas Velké dobv. nahlásil jsi procenta? Co 
dělat, přátelé, nezapřu a vyznám: neučinil jsem tak. ale učiním!“



Krajní polohu nonkonformisimi představují básně Egona Bondy- 
ho (vl. jm. Zbyněk Fišer, pseudonym vznikl jako protest proti anti
semitismu stalinské propagandy). Bondv a jeho program „totálního 
realismu“ - to jc syrový záznam života jedinec 11a okraji společnos
ti, využívání dobových citátů, parodie, radikální popření režim ní 
kultury. ..Totální realismus“ sc stal jedním zc zdrojů poetiky Bohu
mila Hrabala. (Bondv i Hrabal náleželi ke skupince kolem rukopis
né edice Půlnoc.) \ také Hrabalova stěžejní díla básnická (Krásná 
Poldi z roku 1950) i prozaická {Jarm ilku, 1952) zůstávala dlouho 
nevydána nebo vycházela v „krotké“ podobě.

Spěchám jí vstříc, a když se na ni zahledím, klopí oči. Je v šestém 
měsíci, otvírá ústa a znovu se přesvědčuji, žc jí chybí celá půlka 
chrupu. Vie ona jo prostá a tím i kráska krásek. Kráčím podle ní 
a šeptám: Jarmilko, kdvpak budeme mít svatbu'/ \ ona mi odpovídá: 
Vž pokvetou hovna! Rozhorluji se naoko: Vie. ale. jak lo lak. to už 
mne nemáte ráda? V ona beze zbytku tvrdí: \e... protože pořád lítá
te, jako byste měl v prděli šípy!

(Rukopis, jaro 1952)

Spěchám jí vstříc, a tak se na ni zahledím, až klopí oči. Ji* v šestém 
měsíci, a když otevírá ústa, znovu se přesvědčuji, že jí chybí celá 
půlka chrupu. Vie ona je prostá, a tím kráska krásek.
Jdu podle ní a šeptám: ..Tak Jarmilko, kdypak budeme mít svatbu?“
V ona odpovídá: „ Vž pokvete kravinec!“
Říkám: „Ale, ale! To už mě nemáte ráda?"
V ona beze zbytku tvrdí: ..\e. protože pořád tady po Poldovee lítáte, 

jako byste měl v zadku šípv.“
(IV ib iirlř. 1964)

II raba lovu básnivé vidění všednosti, v němž sc do sel»' zaklesávají 
dokumentárnost, poeličnost. drastičnosl i drsná něha. se zformovalo 
právě na začátku let „mrazu“ . Vedle Kolářových básnických deníků 
znamenají právě llrabalovv texty vrchol ..reálného“ proudu tehdejší 
literatury. - V polovině padesátých let se objevují pokusy o průnik 
neoficiální literatury na veřejnost. Na jaře 1955 například zorgani
zoval devatenáctiletý Václav Havel v brněnském Domě umění večer 
mladších, dosud nevydávaných autorů s názvem Z iro l jo  ršude. Stej
ně byl o rok později pojmenován rukopisný sborník, který uspořáda
li lliršal s Kolářem a kam přispěli vedle Havla také Hrabal, Zábra
na, Juliš. I lendrveh, Skvorecký (pod pseudonymem Pcpýt).
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Každodenností nezůstal nezasažen ani českv surrealismus, rov
něž zatlačený po l noru do podzemí. Ilustrují to texty předčasně 
zemřelého Karla Hynka, naplněné hravou mvstifikaeí i černým hu
morem. podobně jako dílo nejvýraznějšího básníka druhé surrealis
tické generace Zbyňka Havlíčka. Úsporně poetický, přesný \ vraz je
ho Stalinské epochy (psána 1951) a Kabinetu (Ira Caligarilio (také 
1951. knižně vyšel výbor z jeho básní až 1991) se odlišuje od kypící
ho, asociativního proudu surrealistických veršů Nezvalových. Havlí
ček svou metaforiku čerpá z oblasti erotiky, ale i soudobé vědotech- 
nikv; originálně spojuje čirá abstrakta s konkréty („sociální lance", 
„půllitr marxismu*4) a vyjadřuje tak bizarní děs doby.

Po smrti Karla Teiga (1951) se stal organizátorem a teoretikem 
surrealistického hnutí \ ralislav Effenberger. Surrealismus už nebyl 
pojímán - na rozdíl od předválečného období - jako souputník ko
munistické revoluce. Zůstávalo v něm však revoltní. osvobozující 
gesto poezie, „konkrétní iracionalita", vzpírající se strohému racio
nalismu industriální civilizace.

Všechny zmíněné ineditní texty měly pochopitelně velmi omeze
ný ohlas. Jejich autoři ovšem - spolu s exilovou literaturou a ojedi
nělými díly literatury „oficiální44 - v několika málo ohniscích tvor
by udržovali kulturní souvislost, kterou stalinský režim násilně

Josef Isller. 
Xtimui i < l% ! )



přerval. I držovali - bvť i v omezeném okruhu - také povědomí 
mravních hodnot. Od konce 50. let postupně pronikali do časopisů 
i nakladatelství a proměňovali obraz literatury.
I . IT KR  \Tl R \

Hrabce IW  I; Červenka I99J (107-122): (lesky surrealismus 1996: l učík 
1991 (59-69. 87-96): Grebeníčková 1995 (418-154); Iliršal-Criigerová 
1993-1994 I (5-161): Chvatík 1992 (128-137): Jankovič 1996 (9-21): Justl 
1996: Karfík 1994: kožinín 1986(82-99): kožinín in Kužiuín-Trávníček 1998 
(73-76): Ko/.raín 1995 (171-180): Lopatka 1991 (150-152): Lopatka 1995 
(391-394): Machovcc 1991 (41-52): Med 1995 (111-113: 125-131): Surrealis
tické východisko 1969: Trávníček 1996 (53-8 I): Vladislav 1983.

5. P Ř Í Z N A K Y  T A M '
Konzervatismus, byť v zcela jiném smyslu než v exilu, bvl příznač

ný i pro doma vycházející oficiální literaturu. Kritika sice skloňova
la ve všech pádech floskule o „novém člověku“ a „novém životě'", 
v praxi však bvlv tvrdě prosazovány starší konvenční, ilustrativně po
pisné modely. Převládaly Irázc a incntorská nabádavost. Ideologie 
prosákla do všech sfér života, nevyjímaje ty nejosobnější, takže i váž
ně míněné výzvy nepůsobily po několika letech jinak než směšně:

Já nemohu zpívat skromně, 
radostí jsem bez sebe, 
představte si. že se do mě 
zamiloval S\B.

(Pavel Kohout, (cis lásky a hoje)

Významnější kritická diskuse, která již signalizovala ústup sche
matismu. se odehrála právě nad verši Pavla Kohouta v nově založe
ném brněnském časopise Ilost do domu v letech 1954-1955. Mladý 
kritik (a pozdější prozaik) Jan Trelulka zde otevřeně pojmenoval 
nedostatky Kohoutových veršů, tehdy vysoce ceněných: povrchní 
optimismus, klišé, lacinou barvitost. Prohlásil, že „ani političnost, 
ani nadšení nejsou sani v o sobě přednostmi poezie'4. I pozoru il do
konce i na to. že v současných osnovách pro střední školy chybí bás
níci jako Sova, Halas, Seifert a Ilrubín.

\ diskusi podpořili Trefulkovo stanovisko další literáti, přede
vším Jan Skácel, který napsal, že Trelulka ..zachránil českou kriti
ku před podezřením, že za určitých okolností bývá hluchoněmá“ . 
Jiní se postavili ostře proti Trefulkovi i Skácelovi a obvinili je z ne
dostatku ideovosti a stranickosti. Výsledkem bvlv nakonec sankce
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proti kruhu autorů kolem Hostu do domu (z redakce odstoupil 
Ludvík Kundera, z redakční rady Oldřich Mikulášek), ale polemika 
sama již dávala tušil počátky „tání".

Několik let předtím se terčem kritiky hraničící s udavačstvím stal 
Jaroslav Seifert a sbírka Píseň о I iktorce (1950). Básník v ní rozvíjel 
své věčné téma lásky a stesku, tragický osud \ iktorčin se prolínal 
n osudy Boženy Němcové. Přesto b\l\ tyto křehké lyrické \erše ozna
čeny za nepřátelské socialismu. Před tvrdým postihem zachránil Sei
ferta pravděpodobně jen dávný přítel \ ítězslav Nezval. Nezvalovo pů
sobení v těchto letech bylo rozporné. Na jedné straně velebil Stalina 
a Stolla. na druhé se důrazně zastával právě Seiferta nebo Demla. 
Langera a Koláře. I roven Nezvalovv poezie viditelně klesala - ale pře
ce básně jako Moře (sbírka Chrpy o městu. 1055) uchovávaly stupy 
avantgardní poetiky, na něž mladší autoři, jako Milan Kundera. I lo- 
rian a Sotola. mohli navazovat. Rovněž \ ilém Závada přijal dobovou 
ideologii za svou. Projevil však osobní statečnost, když pomáhal perze- 
kvovaným spisovatelům (svědčil kupř. ve prospěch už uvězněného 
B. Fučíka) i jejich rodinám. Některé verše ve sbírce Palní kvílí (1055), 
v níž Závada použil čtyřveršové strofy podobné Nerudovým Prostým 
motivům, vyjadřovaly obdobné náladv jako poezie všedního dne mlad
ších básníků. (Podobnou oživující roli sehrával například na počátku 
let padesátých Fricův a Werichův film Císařův pekař - Pekařův císař.)

Jen málo děl vvdanvch v první polovině padesátých let dokázalo pře
sáhnout dobové mantinely. Patřily к nim romány Adolfa Branalda. Té
matem dilogie Severní nádraží ( 1010) a Lazaretní vlak ( 1050) je okupa
ce. odboj a Květnové povstání na velkém pražském nádraží (předlohou 
bylo Masarykovo nádraží, kde autor pracoval). Branald dokázal vystih
nout ovzduší železničářské profese s čapkovskou věrohodností a zachy
tit tvářnost doby v mnoha zajímavých i dramatických detailech. Podob- 
né schopnosti osvědčil i v románu z druhé poloviny 10. století Chléb 
a písně (1052). К pozoruhodným dílům patřil i Neffův historický ro
mán Srpnovšlípáni (1053), který se ironickou hravostí rozcházel s vlád
noucí tradicí. Na divadle se v témže roce pokusil o satiru na novou 
byrokracii hrou Skandál v obrazárně Yáelav Jelínek. Dílo se stalo nej
hranějším kusem Burianova Armádního divadla i celé sezóny, bylo 
však staženo z repertoáru. Přírodní a erotický lyrismus, vytlačený 
z poezie, aspoň zčásti uchovával Fikarův invenční překlad Sčipačova 
(Šlaky lásky. 1052) nebo Krškovy filmové adaptace Srámkovýeh děl.

Na polovině cesty mezi schematismem a skutečnou literaturou zů
stával Ptáčníkův román Horník jedenadvacet (1051). který líčil bez



předpisového hcroisinu osud v mladých Cechu na nucených pracích za 
válkv \ Německu, a román Otčenáškův Občan Hrycli (1955). jenž 
/tvárnil postavu ..kolísajícího“ intelektuála sc složitější psychologickou 
kresbou. Další krok učinil Norbert Irvd v románu Krabice živých 
(1956). Střízlivé, hez patosu vvlíčil nčmcekv koncentrační tábor (čer
pal z vlastních zkušeností) a využíval různé polohy vyprávění. I jeho 
hrdina ovšem, vc šlépějích Ptáčníkova Karla a Otčenáškova Brycha, 
spěje к politickému uvědomění, Velkv zájem vzbudila Kohoutova hra 
z vojenského prostředí Zářijové noci (premiéra 1955). Obecenstvo ji 
přijímalo jako odvážnou kritiku poměrů. Konflikt byl však nakonec 
vyřešen málo originálně, totiž příchodem moudrého nadřízeného. Ži
vost takových děl po čase pochopitelně vyprchala, vc své době však mě
la vývojový význam: narušovala krunýř norem počátku let padesátých.

\ roce 1955 v/.lnidil Nezval rozruch temperamentní obhajobou 
\pollinaira v Literárních novinách. \ vzápětí píše Milan Kundera - 
povzbuzen Nezvalem - důslednější obhajobu moderního umění. 
Mluví nejen o nezvalovské avantgardě, také o Valérym. Pasternakovi 
a llolanovi. Kundcrova úvaha je jako všechny dobové diskuse zastře
šena pojmem „socialistické umění", \lejeho obsah je již nepoměrně 
širší než třeba „socialistické umění“ ve zmíněném Stollově projevu.

\ tom čase se na veřejnosti začali objevovat někteří autoři z těch, 
kdo měli úplný či částečný zákaz publikace: Seifert. Ilrubín. Langer, 
ojediněle l lolan, Durvch a Demi. Ve druhé půli padesátých let je ná
sledovali Valenta. Weil a jednou sbírkou i Kolář. Událostí se stala lla- 
lasova poslední kniha I co? ( I ()57) a obsáhlý výbor z Ortenových Dc- 
níl,ň (1958). Nová vydání her Voskovce a Wericha doprovázel Jan 
Werich snahou navázat na předválečné Osvobozené divadlo, alespoň 
zčásti obnovit jeho intelektuální klaunství i satiričnost (Voskovcův 
part převzal v druhé půli 50. let v Divadle ЛВС Miroslav Horníček).

Werich: ...mám prý pomalý metabolismus.
Horníček: Já to napíšu. Stejně se říká, co všechno máte...
Werich: A napište, že mám dva, ať maj vztek. Jeden rychlej a jeden 
pomalej.
Horníček: Dneska už muže mít každý metabolismus. \ bez poukazu.

(Přcdscčna \ inscenaci Těžké llarbory, 195'))

Zpřetrhané souvislosti se však navazovaly jen zvolna a plně se 
obnovovily až na konci let šedesátých.
U T K R  \Tl К \

Polwrský 1990 (1.1-59).
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I. ÚSTUP STALINISMU
Období druhé poloviny padesátých let se často označuje jako „tá

ní“ . Pojem sám pochází ze stejnojmenného ruského románu Ilji 
Erenburga (ač to není právě špičkové dílo autora) a je spojen 
s ovzduším ústupu stalinismu. Světovou senzací sc stal \\. sjezd so
větské komunistické strany na počátku roku 1956: Nikita Chruščov 
zde poprvé otevřeně mluvil o masových nezákonnostech Stalinovy 
éry a odsoudil je. Vyložil stalinismus ovšem jako „deformaci“ , 
..kult osobnosti“ , tedy jako nesprávné odchýlení a okliku na správ
né cestě ke komunismu. Nový, mírnější kurs i tak vyvolal velké pro
měny ve všech evropských socialistických zemích. Skončila nejtvrd
ší éra studené války a nastala doba „mírového soupeření“  Východu 
se Západem. Došlo к prvním rehabilitacím obětí (ještě během roku
1956 byla ze sovětských gulagů propuštěna asi polovina z deseti mi
lionu vězněných), mezi nimi i umělců.

у  J '
V Československu se nejhlasitěji ozvali spisovatelé. Bylo to na

II. sjezdu spisovatelského svazu, který se konal na jaře 1956, 
nedlouho po Chruščovově projevu v Moskvě. Zvláště dva básníci, 
llrubín a Seifert, na sjezdu odvážně kritizovali kulturní politiku. 
František llrubín přirovnával českou poezii к labuti zamrzlé v ledu 
a řekl: „Žijme a tvořme tak, aby se lidé od nás neodvraceli |...J. aby 
si i nás vážili jako opravdových tvůrců, nikým a ničím nepodplati- 
telných.“ Jaroslav Seifert mluvil o osudu vězněných a perzekvova- 
ných spisovatelů. Vyzval к odčinění křivd a žádal, aby se literatura 
opět stala svědomím národa.

Spisovatele následovali zakrátko studenti. V Bratislavě a pak 
i v Praze při tradičních studentských majáles vyšli vysokoškoláci do 
ulic a požadovali svobodu tisku a demokratizaci politického života.

Rozruch vzbudila v témže roce 1956 groteskní satira Démon sú- 
lilasu (vyšla časopisecky, knižně v rozšířené podobě až 1963) sloven
ského prozaika Dominika Tatarky. Analyzovala rozvrat morálky 
a vědomí, jak jej v lidech vyvolával poúnorový režim.



Básnik vekov, ani básník nášlio veku nemóže ináč: ntusí bránil ob- 
ěanov proti zneužívaniu moci. Proti božstvu moci musí slavať neod- 
па1еГпе práva Iu tiskej osobnosti.

S literárním schematismem se pokoušeli vyrovnávat celní spiso
vatelé i teoretici. Většinou však zůstávali v zajetí ideologické před
stavy umění. Jeden z mála, kilo důsažně pojmenoval „krizi v litera
tuře", bvl Jan Grossman. I’sal o potlačení osobnosti i osobitosti,
o převaze černobílých formulací, obecných kategorií, jež se staly 
prázdnými forintilkami. Tak například mnohým studentům splynu
ly vjedno tři osoby: Jánošík, Rozina a Petr Bezruě. 0 všech třech se 
toliž učili totéž - ..bojovali proti pánům” .

V podstatě to byl projev snahy, o které už byla řeč: zabránit experi
mentálnímu vztahu literatur) к předmětu, totiž takovému zkoumá
ní látky, jehož výsledky předem nebyly známy a mohly by kolidoval 
s dogmatem. |...| l.ilerární dílo jako umělecký celek, který je funk
cím poznávacím nadřazen, protože je \ sobě zahrnuje, ustupovalo 
do pozadí. Dílo se vlastně stávalo pramenem, dokladovou součástí 
studie z oboru dějin třídních bojů.

(Jan Grossman: O krizi r literatuře, Novy život 1956)

Důsledná kritika schematismu tak přerůstala v kritiku třídně 
chápané političnosti jako hlavního měřítka posuzování umění i vě
dy. Takové stanovisko zaznělo i v diskusi filozofů v letech 1956 
a 1957 v Literárních novinách. Pádně je formuloval Ivan Sviták, 
když požadoval ..vymanění teorie z poplatnosti propagandy“ , a dále 
napsal, že „znásilňovat fakta trvale není možné, rozpor ideologic
kého a vědeckého myšlení se musí nakonec projevit". Karel Kosík 
prosazoval návrat к hegelovské dialektice, odmítl „panství ideologie 
v marxismu“ . Mezi literárními kritiky dospěl к odmítnutí ideologie 
Josef \ohryzek ve statích uveřejněných v časopise Květen.

Zanedlouho však následoval protiútok dogmatiků. Byli povzbu
zeni krvavým potlačením protikomunistického povstání v Budapeš
ti, ústupem polských reformistň a následujícím opět ostřejším so
větským kurzem. Celostátní konference svazu spisovatelů v roce 
1959 se konala znovu v režii Ladislava Stolla. Bvly na ní demon- 
strativně odmítnuty „pozůstatky škodlivých názoru a nálad, jež se 
projevily na II. sjezdu čs. spisovatelů a po něm ještě přežívaly“ . Ná
sledovala nová vlna prověrek. Literaturu zasáhla zvlášt čistka v na-
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kladatelstvi Československý spisovatel, odkud musel odejít ředitel 
Fikar i několik dalších osobností (Kocourek, Grossman, Hiršal. 
Bednář). Připravovaná kniha próz Bohumila Hrabala bvla zaká
zána. Zrušen hyl časopis mladších autorů Květen. Zakázán hvl 
i Alfrédem Badokem dlouho připravovaný druhý program Laterny 
magiky. Již předtím byla vydání Il a la so výc li i Ortenových básní 
s Grossmanovými doslovy podrobena tvrdé ideové kritice, vedlo sc- 
polemické tažení proti Skvořeckého Zbabělcům.

Metody represí na konci padesátých 1(4 ovšem nebyly už tak kru
té jako po Únoru. Většina postižených směla i nadále pracovat v ji
ných oborech kultury (například Ladislav Fikar se stal šéfdrama- 
turgem státního filmu a podílel se na formování československé 
„nové vlny“ v šedesátých letech; VlIVéd Badok připravil několik vy
nikajících představení v Městských divadlech pražských; Jan Gross
man se stal uměleckým vedoucím činohry Divadla Na Zábradlí 
a podstatně přispěl к evropské proslulosti této scény). Л po roce
1962 nastalo nové a rozsáhlejší uvolnění.

Od poloviny let padesátých sc krok za krokem - byť s nemalými 
těžkostmi - obnovují kontakty sc světovou kulturou. Divadla uvádě
jí například Brechtovy hry, jejichž poetika je protichůdná dosud 
povinnému iluzivnímu realismu. Z ruských spisovatelů se znovu vy
dávají Jesenin a Babel, dokonce i emigrant Bunin. Také obraz zá
padní literatury se už neomezuje jen na autory „socialistického 
realismu“ . Postupně vycházejí i další „pokrokoví“ (jak zněla dobo
vá terminologie) spisovatelé, jako Němec Büll, Ital Moravia, \mcri- 
čané Hemingway, Faulkner a Jeffers. Zasloužily se o to hlavně na
kladatelství SNKLHl (později přejmenované na Odeon) a časopis 
Světová literatura. V roce 1958 sc již objevuje lliršalúv překlad 
Morgensterna a Kafkův Proces v překladu Pavla Fisnera. V téže do
bě vycházejí l rbánkovy překlady Faulknera a Joyce, lato díla pro- 
světlují po léta zatemněný kulturní obzor. Působí jako inspirace 
a výzva domácí kultuře.
U T K R A T I  К \

Grossman 1991 (63-81); lliršal-Grotorová 1993-1994 II: Vohrvzek 1995 
(35-39. (»8-74. 85-87, 97-102).

2. P O E Z I E
Z básníků, kteří se vraceli do literatury, zaznamenal veliký ohlas 

František Ilrubín. \ předchozích letech, po ostré ideologické kriti
ce Hirošimy, směl publikovat jen poezii pro děti - \ níž ovšem zane-



chaJ výraznější stopu než kdokoliv jiný - a překlady. V roce 1956 
ni и vyšel Můj zpěv, sbírka, která po tíživých a depresivních moti
vech úvodní části ústí posléze do harmonie mezi člověkem, lidským 
dílem a přírodou. Již dříve vznikla báseň Proměna. Vyšla v roce
1957 jako bibliofilie, až po dalším roce v běžném vydání. Proměna 
navazuje na Hirošimu a znovu připomíná vratkost a ohrožení lidské 
existence. Do obyčejné letní neděle v Praze u Vltavy se prolne zprá
va o nových zkouškách atomové bomby, lato situace se proplétá se 
základním pásmem děje, antickým příběhem o letu Daidala s Ika
rem, jenž končí Ikarovým pádem a jeho smrtí.

Proměna byla původně psána jako próza - a právě к próze 
а к dramatu se llrubín často obracel ve svém závěrečném tvůrčím 
období od konce padesátých let. Koku 1958 vydal básnickou prózu
V stolu, knihu vzpomínek, která v jediném dopoledni zachycuje ce
lý svět dětství a venkova.

Druhou, v lecčems odlišnou básnickou osobností střední genera
ce se stal Oldřich Mikulášek. Vnesl do poezie intenzitu prožitku, 
neuhlazcnou dramatičnost, atmosféru jižní Moravy a Brna, tedy 
krajiny tvořící protějšek к Posázaví, Praze a jihočeským rybníkům 
Františka llrubína. Sbírka Ortely a milosti (1958). jejíž texty vzni
kaly již od čtyřicátých let, je založena na vyhrocených opozicích: 
smrt, prázdnota, drásavá erotika, šeď konvence - proti tomu „čer
veň“ : opojení láskou, víno, krása ženského těla, pulsující rytmus 
krve, závrať tance. Ortely a milosti obsahují i báseň I v vola vař. kte
rou dobová kritika napadla pro údajnou „bezvýchodnou drása- 
vost“ . Titulní postava, vyvolavač, se podobá démonu-pokušitcli. Me
zi bídnými a nejbídnějšími z lidí hledá své oběti a láká je ke smrti. 
1 ti však odmítají a dávají přednost třeba zoufalému životu.

Zatímco verš Mého zpěvu mířil к plynulé intonaci, je verš Ortelů 
a m ilostí proměnlivý a zejména v klíčovém oddíle Ortelů přerýva
ný; hojné opakování a variace zde nevplývají v celistvý harmonizu
jící proud (jako např. v Hl ubinově Zpěvu lásky к životu). Svět je vi
děn jako svár protikladů. Tomu odpovídá i stylová různorodost 
básníkova jazyka. Mikuláškův rejstřík sahá od obřadných poeti
smů, ba neologismů к hovorovosti a obecnosti, к útržkům nářečí 
a lidových písní.

Také poezie Mikuláškova mladšího přítele Jana Skácela nachází 
pramen inspirace na Moravě (na Slováčku a na Vysočině). Jeho bás
nický hlas je tlumenější než Mikuláškův, dramata se v něm odehrá
vají více skrytě, například milostné motivy zaznívají jen nenápad
ně. Skácelův svět je už od první sbírky (Ko lik  příležitostí má růže,
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1957) zakotven v tradičních hodnotách venkovského domova a dět
ství. Člověk prostupuje do přírodní krajiny a krajina sama jc sou
částí člověka.
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Vždyť v nitru země, 
jako v každém z nás, 
hladina stoupá, 
hladina čisté spodní vod v.

Skácel nepoužívá rýmy, nezahlcuje čtenáře záplavou obrazů. Jde 
spíše do hloubky, nutí přemýšlet: ..l.etv jsem zmoudřel. / Co je 
moudrost - nevím.“ (Co zbylo z andělu. I960).

Mikulášek i Skácel tak rozvíjeli halasovskou tradici české Ivrikv, 
která dává přednost „velikosti pochyb" před „malostí jistot“ a kte
rou po l noru kulturní politika uvrhla do klatby jako „poezii epo
chy rozkladu, nemoci, zániku“ . Zásluhou Ludvíka Kundery se 
dočkala v roce 1957, osm let po básníkově smrti, vydání poslední 
sbírka Františka Halase A co?; v témže roce vyšlo i úplné vydání 
všech Halasovych sbírek.

\ letech tání se objevila na veřejnosti - vlastně poprvé od roku 
1918 - i skupina s vlastním estetickým programem. Byli to autoři, 
seskupení kolem časopisu Květen (vycházel v letech 1955-1959). 
Lze je považovat za mladší vlnu válečné generace (např. Sotola 
a Holub publikovali první verše /.a války a těsně po ní) nebo za sku
pinu, jež tvoří přechod mezi generací válečnou a pozdější generací 
šedesátých lei. Patří sem hlavně básníci Jiří Sotola. Miroslav Ho
lub. Miroslav Florian, Karel Siktanc a Josef Brukner. Z prozaiků, 
kteří nebyli tak výrazní, publikovali v Květnu mimo jiné Karel 
Ptáčník a Ivan Klima, objevila se i jména Ludvíka Vaculíka a Ladi
slava Fuksc. Program rozvíjeli kritikové Jaroslav Boček. Josef \o- 
hryzek a Miroslav Červenka, blízko к němu měl Jiří Brabec.

„Květňáei“ - podobně jako autoři sovětské „nové vlny“ (Jevtu- 
šenko. Vozněsenskij) nebo mladí polští autoři (Bóžewicz, Mrožek)- 
odmítali povrchní rétoriku poúnorové literaturv. Stavěli proti ní 
pravdu „všedního dne" (Holub), zkušenost „prostého, skutečného, 
denního života" (Sotola). Tento program bvl v mnohém blízký na
příklad tehdejšímu italskému filmovému neorealismu. Oproti po
všechným tezím kladli důraz na konkrétní, detailní skutečnost vi
děnou zdola. Proměnila se i poetika: na rozdíl od dosud běžné 
melodické pravidelnosti používali záměrně uvolněném' veršové for
my. často přímo volný verš.



I / názvy básní v Holubových prvních knihách Denní službu 
(1958) a Achilles и želvu (I960) jsou výmluvně: Večer r laboratoři 
(zveřejněn již \ I. ročníku Května). Budili. Uzávěrka. Jsou to vesměs 
„nepoetické“ jevy. Verš se vyhýbá rytmu i rýmům: opírá se o sub
stantiva a slovesa a zcela pomíjí zdobné přívlastky. Novum v české 
poezii bylo zobrazení prostředí laboratoří a operačních sálů. (Miro
slav Holub tu v vcházel ze svého profesního zázemí, odlišného od 
většiny literátů: vystudoval medicínu, byl zaměstnán v nemocnici 
a jako vědecký pracovník pracoval dlouhá desetiletí v oboru biolo
gie.) Nenápadná tvořivost autorových hrdinů zlidšluje okolní svět, 
získává etickou platnost. „Mezi buňkami, mezi jehlami, / mezi pla
mem. mezi psy. / mezi hvězdami / |...| / hledat // a nalézat.“

Úsporností výrazu i zdůrazněním mravní odpovědnosti se „měst- 
>kv“ básník Holub přibližuje „venkovskému“ Skácelovi. Jiní autoři 
Května navazovali více na tradici poetismu a na Nezvalův verš. Platí 
to pro Floriana, a zejména pro Sololit. Ten je ve srovnání s Holubem 
intimnější a romantičtější. I siluje napsat „velkou báseň“ , postihnout 
mnohotvárné proudění současného světa, podat generační svědectví.

Co že jsme chtěli? - Jít, kile není stop.
Nedožít konce. Nikde nemít hrob.
Navrtat mraky. Padat dolů.
Za rudým kveteni běžet к pólu.
V urvat aspoň metr, aspoň hrst 
země, jíž dosud nedotkl se lidsky prst.
Zadarmo. Mlěkv. 'lák jak roste strom a jako vlna pluje.
\ nečekat, 
až někdo poděkuje.

(Jiří Snlola: Srěl náš iczilrjši. I‘>ЛT)

К autorům Května se přímo nehlásil Milan Kundera. Jeho sbír
ka Monology ( 1957, přeprac. 1964 a znovu přeprac. 1965), s podti
tulem Kniha o lásce, šla však v mnohém stejným směrem: к popře
ní předem daných jistot a kladů, к zachycení složitosti vnitřního 
světa. Erotika tu už není suchopárnou idylou. Bývá. jako u Sótoly, 
osobně prožitou hořkostí i slastí. Z dalších básníku měl к této linii 
blízko Šotolův a Holubův vrstevník Fduard Petiška. Básně v knize 
Okamžiky ( 1957). strohé příběhy z prostředí nemocnice, cílí к nc- 
paletieké mravní zaujatosti. Etickým rozměrem se vyznačuje i další 
Petiškova tvorba, psychologické prózv s lyrickým podtextem, adap
taci1 starých řeckých, biblických a jiných bájí či pověstí a knížky
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pro děti. К poezii všedního dne neměl daleko ani Kainar - který se 
na přelomu desetiletí /volna vracel ke svému nciluzivníniu a plebej- 
skému vidění (Člověka hořce nitím rátl. 1959).

Z druhé strany se Květnu přibližoval poetický naivismus Miloše 
Macourka, navazující na Préverta (Člověk l>у nevěřil svým očím.
1958); nebo také písňové texty Suchého, Jakoubka a Pavla Kopty, 
které souvisely s oživením jazzové hudby a s počátky „malých scén“ .

Všechna zmíněná díla sc ve své době jevila jako provokativně od
lišná od poúnorové literatury. Byla proto vystavena kritice (např. 
Kunderovy Monology byly obviněny z „cynismu“ . Holubovy verše 
označil stranický funkcionář za „plevel mezi květy české poezie“ ). 
Samotný časopis Květen byl v roce 1959 zastaven. Z odstupu času - 
a zvlášť při srovnání se Skupinou 42 a s ineditnínii texty padesátých 
let - je ovšem patrná také souvislost s ..budovatelskou” fází poezie, 
vůči níž se skupina Května polemicky vymezovala. Obrat к situacím 
všedního dne většinou ncprolomil trvající optimismus, nabádavost 
ani zásadní předpoklad, že člověk jc bytost především společenská 
a může jednat v souladu s dějinami. Až postupně jednotliví „květňá- 
ci“ i jejich generační druzi (M. Kundera. I. Klíma. I.. Vaculík) takové 
představy překonávali. .Nejpronikavější kritik z okruhu Května Josef 
Vohryzek ostatně již v roce 1957 napsal, že „setrvávat v dogmatismu 
je možno dvojím - ne jedním! - ale dvojím způsobem: opakováním 
dogmat i jejich .vyvracením'. |...] Nové položení otázek bez analýzy 
znamená vytvářet nová dogmata, zatímco analýza bez nového polože
ní otázek znamená pouhou analýzu dogmat [...], to není к ničemu, 
jako že není к ničemu kritizovat dogma na půdě dogmatismu.“
U T E R AT I  R \

Brabec 1%') (196-199); Časopis Květen a jeho doba 1991; Červenka 1996 
(250-260); l encl 1993; Crossniaii 1991 (63-76); Karlík in Jak čísl poezii 1969 
(221-251): Junginann 1909 (129-139); Kožní íu 1994 (11-61); Kužinín in Kož- 
mín—Trávníček 1998 (80-93); Opelík 1969 (2 1-35): Pět na jednoho 1995; Pet
říček 1969(81-100); Svozil 1971.

.i. DRAMA A D IVA D LO
К oživení došlo také v oblasti dramatu a divadla. Skončila éra 

naivně politických „výrobních dramat“ , která vrcholila odhalením 
záškodníka, překročením plánu a hrdinovým vstupem do strany. 
Na jevištích se začínaly objevovat komplikovanější charaktery a mé
ně prostoduché konflikty. Svědčí o tom Inteligenti Milana Jariše 
(uvedeno 1955, přepracováno pro druhé vydání 1957) a hlavně Ко-



houtova Taková láska (premiéra 1957), první poválečné české dra
ma. které dosáhlo mezinárodního uznání i na Západě. L ž téma vy
bočovalo z konvencí: je to hra o lásce a zklamání, o vině, která není 
jednoznačná, a o souzení, které se nevejde do právních norem. Děj 
se odehrává v kruhu, otevírá jej i uzavírá tragická smrt mladé ženy, 
která není jasně vysvětlena. Wtor použil některých antiiluzivních 
postupů (hra ve hře; klíčové scény se opakují, se stejnými replika
mi. ale v novém významovém osvětlení), aby naznačil, že skutečnost 
je možno chápat ve více vrstvách a že vztahy mezi lidmi nebývají 
průhledné. Taková láska tak vlastně navazuje na meziválečné pro
blémové drama, zvláště Langerovo (hry Františka Langera z mezi
válečné doby se dočkaly právě v té době nového vydání).

Druhým směrem obnovy dramatu byla satira. Po válce ji sice pěs
tovalo Divadlo satiry s řadou mladých talentů (autoři jako Kainar, 
Blažek a další), po l noru však bylo divadlo, poté co uvedlo Blažko
vu hru Kde je  Ku lak? (1948), zrušeno. Л „zrušen“ byl prakticky 
i sám žánr, neboť kritika sice po satiře volala a vítala satirické výpa
dy směrem do minulosti a na Západ, ale při zobrazení současnosti 
žádala satiru „konstruktivní“ a „kladnou“ . - Vratislav Blažek se 
koncem padesátých let znovu přihlásil ke slovu. Obnovu satiry zahá
jila jeho hra Třeli p řán í (premiéra 1958. původně filmový námět, 
film v režii Kadára a Klose však neprošel cenzurou a promítal se až 
později). Je založena na známém pohádkovém motivu: kouzelný dě
deček plní hrdinovi tři přání. Vše se ale odehrává v současnosti, 
v prostředí obyčejné české rodiny, a tak si mladík Petr poněkud nc- 
pohádkově přeje bvl. auto a postup v zaměstnání. (Metodu nečeka
ného vstupu nadpřirozených bytostí do kulis nejvšednější současnos
ti použil o něco později Karel Michal v satirických prózách Bubáci 
pro všední den, 1961. Její původ je třeba hledat už v Čapkových po
hádkách.) I další Blažkova lira Příliš  štědrý'■ večer (1960) názorně 
předvádí rozpor mezi proklamovanými ideály a fakticky vládnoucím 
prakticismem. „Tisíc čest nejdi lidí, když jenom stojí a libujou si, jak 
jsou čestní, nesvede nic proti pokrytci, který jedná,“ říká Otec, jed
na z dobově reálných Blažkových postav.

Na jeviště se konečně začala vracet i divadelnost. Výrobní, případ
ně vesnické či historické hry předchozího období bvly založeny vý
lučně na ideovém obsahu dramatického textu (a ten býval navíc sche
maticky zjednodušen). Od konce padesátých let a v letech šedesátých 
se stále ve větší míře uplatňuje náznakovost, metaforičnost a nad
sázka. Drama upouští od nabádavého mentorování, drobnokresby 
a tradičních kompozičních postupů. Využívá - jako už před válkou
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v avantgardním období - prostředku epiky nebo Ivrikv. Mezníky na 
této cestě byly llrubínova Srpnová neděle v nastudování Otomara 
krejěi na Národním divadle (1958). Mnjilvlé Idívů (l%2 ) M. Kunden 
a poeticky stylizované liry Josefa Topola. Drama sc sbližuje s filmem, 
kabaretem, jazzovou hudbou i muzikálem. Již \ roce 1957 začali 
Ivan Vyskočil a Jiří Suchý pořádat \ pražské Redutě „textappealv“ 
(tcd\ „přitažlivé texty“ , slovo, které utvořil Vyskočil žertem podle 
vzoru sexappeal), pásma poezie, mystifikací, scének, minipovídek 
a písniček. O rok později vzniká Divadlo Na Zábradlí a za další rok 
se zakládá Semafor - první dvě z proslulých malých scén.

Většího významu než dříve nabývá scénické utváření dramatu, 
prosazuje se osobní vidění hercu a režisérů. \ vražným režisérem do
by se stal Alfréd Radok. hlavní tvůrce Laterny magiky, vynalézavé 
kombinace divadla a filmu. Laterna magika získala \clk\ úspěch na 
Světové výstavě v Bruselu 1958. Radok soustředil kolem sebe něko
lik talentovaných spolupracovníků, např. Vladimíra Svitáěka. Jána 
Roháče, Miloše l ormana a Václava Havla. Druhý program Laterny, 
inspirovaný mimo jiné Otvíráním studánek Miloslava Bureše a Bo
huslava Martinů, však kulturní rada L\ l\S(na jaře I960 zakázala. 
Josef lliršal, který byl tehdy v Laterně zaměstnán, lo zaznamenal:

První si vzal slovo Václav Kopecký: |...| Prohra, Radoku. prohra. 
Program je chmurnej. zmatenej a není náš. Tam měl\ bejt plovoucí 
vobrazv! Velký stavby komunismu, naše současnost, naše úspěchy, 
a ne ty Studánky, (-o je z nich cejtit? Smutek, beznaděj. To nejni náš 
život! |...| Takhle nás zklamat! A co ta holka, co s tím džbánem nabí
rá vodu? - Skleslý Radok: To jc \ těch Studánkách, to je svmbol čis
toty. soudruhu náměstku. Čistoty a bez ní se nic neobejde. - \le. to 
jsou řeči a řeči! [...] Ale ať li lo zkritizuje taky lady Láďa. Láďa je 
náš největší kritik. No. že jo. Láďo - otočil se na Ladislava Stolla. 
[...) Sloll vystoupil z kruhu a přistoupil к Radokovi: Soudruhu. Ra
doku. vy si patrně myslíte, že jsme všichni hloupí, že tomu nerozu
míme a nemáme vám do toho co mluvit. To jste ale na omylu, 'loch 
třicet soudruhů tady má svůj názor a má svý zkušenosti. Program jc 
úplně pochyhenej. Jak krásně řekl soudruh náměstek: Není náš! |...| 
Ne, ne. soudruhu Radoku, lo není věc nepovedená, lo je věc špatná 
a ideologicky přímo zhoubná.

(J.)M-f lliršal - Bohumila (iriiperová. /.<’/ /<'()

l i t i ;к v n  r \
l’öiiimcrl in ť.cská divadelní kultura 1915-1989 ( 19-63): Začalo lu Redutou 

1964.



4. l’ RÔZA
Ve srovnání s poezií a dramatem ěcská próza na konci padesátých 

a ještě na počátku šedesátých let zaostávala. Bylo to pochopitelné, ne
boť zejména román bývá bezprostředně spojen s myšlenkovým a poli
tickým ruchem doby. Proměnlivé ovzduší konce padesátých a počát
ku šedesátých let, kdy „oteplení“  vzápětí vystřídala restaurace 
stalinismu a kdy byla kultura stále přísně střežena cenzurou, svědči
lo kratším a aktuálně působícím žánrům: črtě. povídce, novele.

Dva pozoruhodné romány, které v té době v Cechách vyšly, Va
lentovo Jd i za zeleným světlem ( l().'>6) a Skvoreckého Zbabělci 
(1958). bvlv napsánv ještě v letech „mrazu“ . Oba prozaici ostatně 
patřili po l 1 noru к těm. kdo nesměli či nechtěli publikoval. Přísluš
ník starší generace Edvard Valenta pracoval již od 20. let v redakci 
slavných Lidových novin. Žurnalistická profese je čitelná jak ve 
sdělnosti jeho próz, tak v přitažlivosti jejich zápletky. Po válce se 
Valenta důrazně angažoval na obranu demokracie v Peroutkově 
Dnešku, v letech 1948-1949 bvl vězněn. Josef Škvorecký patří 
к mladší. ..válečné" generaci. Během padesátých let se živil jako re
daktor a překladatel americké literatury. Náležel do okruhu inedit- 
níeli autorů, jejichž rukopisy kolovaly v malých kroužcích (vedle 
Zbabělců dokončil v první polovině 50. let soubor próz Kanec nylo
nového věku /vyšel 19(>7/ a také román lankový prapor, vydaný až 
v Torontu 1971).

Už Valentův román, námětem zasazený do období okupace, zasa
dil úder prefabrikovaným vzorům předchozích let. Vutor pracoval 
s vnitřním monologem, soustředil se к niterné psychologické analý
ze, dovedně střídal ich-formu s objektivním vyprávěním. (I v Otče
náškově Občanu Brvchovi najdeme pasáže v polopřímé a nevlastní 
přímé řeči, převládá však stále cr-forma.) I stup vševědoucího vy
pravěče přinesl jiné hodnotové rozvržení: zobrazovaná skutečnost 
již není vnímána jako prostě daná a jednoznačná. Hlav ní postavou 
románu jc spisovatel, intelektuál v životní krizi (podobně jako 
Brych), s některými autobiografickými rysy (jako Brvch) - na roz
díl od Brvcha však působí Valentův Šimon a hlavně román jako ce
lek přesvědčí věj i.

Strnulou černobílost narušil nejradikálněji vypravěč i hrdina 
Skvoreckého X b aM riu  dvacetiletý floutek Danny Smiřický. Zůstává 
na konci románu stejné ideově neuvědomělý, jako byl na počátku. 
Ve víru revoluce 1945 ve východočeském Kostelci (předlohou byl 
autorův rodný Náchod) si ponechává nedůvěřivý vztah ke všem
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Josef Škvorecký

zbabělci
Obálka exilového 
vydání ZJmhělni. 
Londýn i m  
(Jan Urychlit)

nadosobním ideálům, jak náboženství, tak komunismu, střílí .si 
z vlastenectví i ušlechtilého humanismu. Takřka bezděk) sc stává 
hrdinou, kdvž zlikviduje německý tank. ale vzápětí svůj čin shazu
je. Vypadá to, že smyslem života pro něho není nic než erotický 
vztah к Ireně, spíše banální než hluboký, a hlavně jazzová muzika, 
kterou nadšeně provozuje s partou kamarádů. (Inspirace jazzem se 
zřejmě promítla i do stylu Zbabělců - v mluvnosti, ve větném rytmu 
blízkém blues či boogie-woogie.)

Není divil, že taková postava vyvolala pobouření strážců ideové 
čistoty. Skvoreckélm Zbabělci vyšli 11a konci roku 1958, dočkali se 
nejprve příznivých ohlasů, po několika týdnech však byli staženi 
z prodeje i z knihoven. Časopis Tvorba napsal, že kniha plivá do 
tváře hrdinům odboje. Rudé právo ji nazvalo ..červivým ovocem“ . 
Případem se zabývalo předsednictvo l \ KSČ a vyvodilo důsledky: 
postiženo bylo nejen inkriniinované dílo, za to. že „nahrává ne
správným názorům určité části naší mládeže", ale i svazové nakla
datelství Československý spisovatel, které je vydulo, a kritikové, kte
ří je pochválili. Román se stal podnětem к rozsáhlé kampani proti 
„liberalismu“ a „revizionismu“ .

Poprask kolem Zbabělců fintoni zastínil literární kvality díla. jež 
působily na vývoj české prózy. Jc to důsledně vnitřní, „svědecká“ per
spektiva vyprávění, která využívá silně osobní ieh-forrny. Dále jsou to 
autenticky působící, úsečné dialogy, kdy nepůsobí jen sám tc\t. ale



i podtext, neboť postavy často záměrně nemluví o tom. co si vskrytu 
myslí. (Škvoreekv později vzpomínal na to. jak se něil dialogy psát 
a jak se inspiroval vzorem IIcmingwayova románu Sbohem, armádo.) 
\ neměně převratný bvl i hojný výskyt obecně češtiny a slangu.

Líčení květnové revoluce 1945 jc ve Zbabělcích znesvěcující a dc- 
nivslifikující, protikladnč dosud závaznému obrazu v \ěmé bariká
dě i jinde. (\ž na počátku let sedmdesátých zvolil opět jiný způsob 
zobrazení tématu Jiří Kovtun v próze Pražská ekloga.)

Proměnami procházel také žánr historického románu. I zde sc 
objevuje složitější vnitřní stavba a propracovanější psychologická 
kresba poslav (dilogie Miroslava Hanuše o Komenském Osud náro
da. 1957; Poutník с Imstcrodamu, I960). Postupně se prosazuje i ji
né pojetí prózv s historickými náměty. l)ějin\ sc nelíčí už jenom ja
ko přímosměrný proces, sled velkých událostí, jaksi dodatečně 
ilustrovaný příběhy. Východiskem naopak bývají postavy v přiro
zeném prostředí - jejich jednání a prožívání teprve děje a samy 
dějiny utváří. \ druhé půli padesátých let začal vycházet obsáhlý 
pětidílný cyklus Vladimíra Neffa o vzestupu a úpadku českého měš
ťanstva (první díl /. roku 1957 Sňatky z rozumu). Neff si. zvlášť 
v úvodních svazcích, podržel umění kultivovaného vyprávění, zá
bavnosti i jemné ironie.

Ke konci 50. let vystupují do popředí kratší prozaické útvary, 
črty. povídky a novely, které se volně pohybují na pomezí publicisti
ky či lyriky. Je to vlastně obdoba poezie všedního dne a tyto prózv 
jsou ji blízké i hodnotící perspektivou. Pravda prostých faktu, mo
mentky ze života „obyčejných lidí" působí jako protiváha к povrch
ním a neurčitým frázím.

Do jisté míry se tak oživuje tvorba Karla Čapka. Prozaici tohoto 
období však - na rozdíl od Čapka - přece jen v posledku míří к ideo
vé jednoznačnosti. Je to vidět v textech mladších autorů, u Ludvíka 
Aškcnazvho v Dětských etudách (1955). v povídkách a fejetonech 
Jindřišky Smetanové Koncert pod platanem  (1959), v sci-fi Josela 
Nes vad b\ Einsteinův mozek (I960), ale také v uměleckých reportá
žích autora střední generace \dolfa Branalda (Ztráty a nálezy.
1961). Aškenazy uplatnil, snad inspirován Saroyanovýini prózami, 
dětskou naivitu a představivost, které působí kontrastně к rutinní
mu světu dospělých. Smetanová zpodobila poetičnost zdánlivě všed
ního života obyvatel pražské Kampy a Orlických hor. Nesvadba 
v tradici \rbesově využil vědccko-fantastiekýeh motivů. Branald se 
v reportážích - jako v celém své díle - opíral o dokumentárnost,

765
IANI



766
ČESKA 

LITERATURA 
PO ROCE 1945

přesnost a bohatství faklicily. Všechny jmenované prózy otevíraly 
pro doma vydávanou českou literaturu, ochromenou ještě stalin
skou kúrou, jiné cesty a umělecké postupy.

\ roce i960 začala v nakladatelství Československý spisovatel vy
cházet edice Život kolem nás. I vedla několik prozaiku mladé gene
race. kteří se narodili koncem dvacátých a začátkem třicátých let, 
kromě jiných Jana Procházku, Ivana Klímu. Alexandra Kliinenta 
a Jana Trcfulku. Před románem dávali přednost kratším formám, 
povídkám, novelám, reportážním črtám, které umožňovaly věcnost 
a konkrétnost pohledu. Z těchto dehutantů se jako nejvýraznější 
ukázal Kliment. Jeho novela Marie (I960) vzbudila vvhradv kritik\ 
a velkou odezvu mezi čtenáři.

Byla to na přelomu padesátých a šedesátých let objevná kniha: 
příběh rozpadávajícího se manželství, viděný očima ženy v domác
nosti. Radové postavy, každodenní starosti - a přece z nich autor 
dokázal vytěžit neobyčejné dílo. Záznam jednoho lidského nitra, 
který problcmatizujc ustálené představy, a svědectví o složitosti lid
ských vztahu.

Jsou povinni žít spolu, být si věrni a vzájemné si pomáhat. |...| Pro 
koho psali ten zákon? Pro lidi. kteří se přestanou mít rádi. aby sc 
spolu z povinnosti nudili |...|? Vnebo ho psali pro ty. kteří sc mají 
rádi. ale kteří ho vůbec nepotřebují? Jak to ledy s tím zákonem je 
a jak je to s láskou? Jak tohle spolu souvisí? Láska a zákon, láska 
a řád? Není tady někde nějaká chyba? \ tom zákone? \ nás?

Klimentova Marie na rozdíl od próz jeho vrstevníků důsledněji 
klade otázky. Nenachází hotová řešení, má otevřeny závěr.

Obrat od obecného к jedinečnému, od veřejného к soukromému 
a od velkých románových celků к menším formám se projevil 
i v prózách s tematikou druhé světové války. Novelu Romea. Ju lie  
a tma (1958) vybudoval Jan Otčenášek na půdorysu Shakespearovy 
brv o rodícím se milostném citu s tragickým koncem. Drama je tu 
ovšem doplněno protihráčem obou milenců, sugestivně vystiženou 
okupační „tmou“ .

Napohled méně efektní jsou hrdinové povídkových souborů \rnos- 
ta Lustiga Vor a nailěje ( 1958) a Démanty noci ( 1958). Odehrávají sc 
vesměs v terezínském židovském ghettu a v koncentračních táborech.

Autor je sám poznal v letech 1942-1915. V pozdějším rozhovoru 
řekl: „Vzpomínám, jak jsem v záři roku 191 I vystoupil z vlaku na 
rampu v Osvětimi-Birkenau. Cílili jsme se jako zvěř při zatmění sluň-



ce, při lesním požáru nebo před zemětřesením. \ průběhu několiku 
minut byli všichni - děti do patnácti let, žen\ a muži nad čtyřicet, ne
mocní, brýlatí, šedovlasí - v koupelnách, kde Cyklon В padal ze 
sprch místo vody." V březnu 1915 se mu podařilo uprchnout z trans
portu vězňů. Го válce studoval, pracoval jako redaktor a scenárista.

Postaw Lustigovveh próz jsou často děti a starci, lidé povahou 
nehrdinští, „obyčejní“ . Bývají ale vystaveni neobyčejným situacím, 
kdy se rozhoduje o životě a smrti.

Autor vypráví v cr-formě, často užívá dialogů a střízlivě popisuje 7 5 7  
prostředí, vzezření i jednání postav. Přesto však - podobně jako taní 

Skvorecký, kliment nebo už Vieil \ Životě s hvězdou - volí důsledně 
vnitřní perspektivu vnímání. Někdy se ujímá vlády subjektivní, ni
terně prožívaný čas. který není totožný s běžným časem na hodi
nách. Milostný příběh .Štěpána a \nny v \ori и naději vc srovnání 
s Otčenáškovou novelou vyniká věcností podání a skrytou, neokáza
lou. ale o to působivější dramatičností.

Próza a celá česká literatura tak směřovala od konstrukcí к životu.
I I I i: К \T l li \

Blažíěek 1992: Dokoupil 1987 ( 1Г.7-2К)): Doležel I960; Junginann 1969 
(11-11. 26-47): Jungmann 199.4: llainan 199.'» ( 16—21): INilík in Příběhy pod 
mikroskopem 1966 (.il-00): Suchomel 1995 (16-.Ч7): Voliryzek 1995 (17-139).



LÉTA Š E D E S Á T Á
„V celé kultuře první republiky, ofouknuté volnými, 
neslavnostními, ale proporcionálními pojmy západní 
vzdělanosti, cosi podstatného uzrálo a zakotvilo. Doká
zalo to přežít protektorát i padesátá léta, aby se to zno
vu probudilo v kulturní generaci leť šedesátých.“

( J iř í I oskovec)



4. K A P I T O L A

Mezi dogmatismem a reformismem

1. NASTIT KRITICKÉHO MYŠLKNÍ
Poúnorová doba znamenala rozštěpení - množství autorů, literár

ních směrů, témat sc ocitlo /.a hranicemi povolených mezí. Důsled
kem byla nivelizace veřejné literatury, záplava bezbarvého průměru, 
z něhož vystupovalo jen několik málo děl. \ letech šedesátých probí
hal opačný proccís integrace, postupného srolování povoleného a ne
povoleného. Obzor veřejné literatury sc rozšiřoval o nová témata, 
nové literární postupy i nové osobnosti. Platilo to ostatně pro celou 
českou kulturu a v jisté míře i pro společenské dění.

Klíčovou roli v šedesátých letech měla média a zejména kulturní 
časopisy, jež se těšily velkému zájmu čtenářů. Populární byly zejmé
na Literární noviny, které od roku 196 I řídil Milan Jungmann a je
jichž náklad v šedesátých letech neklesal pod 100 000 výtisků. Spi
sovatelé a esejisté z „Literárek'1, jako M. Kundera, Vaculík. Kosík. 
Klíma. Liehin, získávali nebývalou veřejnou prestiž. Podobné třeba 
Moravané Skácel a Trefulka z okruhu brněnského měsíčníku (na 
konci šedesátých let čtrnáctideníku) Ilost do domu: Slováci Tatar- 
ka. Mňačko a Novoineský publikující \ bratislavském periodiku 
Kultůrnv život. (Mňačkovv Oneskorené reportáži1 / 196.'V- popisující 
porušování zákonů a zločiny páchané ve jménu strany, sc staly na 
několik let nejprodávanější knihou a dosáhl) půlmiliónového ná
kladu.) Významnou roli hrála také revue Divadlo, která svým zábě
rem přesahovala oblast dramaticko-divadelní (publikovali zde na
příklad Patočka a Crossman): ve druhé a poslední třetině 60. let 
také časopisy nastupující generace Tvář a Sešity.

Právě mladí lidé přijímali politickou rétoriku, která je vyzývala 
к uvědomělému budování socialismu pod vedením KSC. lhostejně. 
Více je přitahoval životní styl západní mládež«“, rocková a beatová 
hudba, bezstarostné cestování autostopem, nápadná móda černých 
svetru, džínsů a minisukní, vše. eo hvlo v protikladu к oficiální še
diví- uniformitě. Sympatiím se těšila poezie amerických beatniků
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(první překlad Ginsberga uveřejnil Jan Zábrana v časopise Světová 
literatura již 1959; Zábraníiv výbor z Ferlinghettiho Startuji se Sun 
1'runciscu vyšel 1964), písně Beatles i protestní hnutí hippies s hes
lem .,makc love not war“ .

Státní mor se takové „ideologické diverzi“ bránila zákazy i re
presemi. Když Prahli navštívil 1965 uckonforinní americký beatnik 
Mlen Cinsberg. jenž se nelichotivě vyjadřoval o politickém režimu, 
byl jako rušivý živel ze země vypovězen. Na podzim I960 podnikla 
policie razii proti skupině mladých lidí scházejících se n Národní
ho muzea. Byli zbiti, násilím ostříháni, někteří uvězněni. Několik 
z nich spáchalo sebevraždu. Celý rok poté trval zákaz vstupu mladí
ku s dlouhými vlasy na „veřejnost“ , ij. do divadel, na nádraží, do 
tramvají, hospod. Mezi zadrženými hvl devatenáctiletý Jaroslav 
Ilulka, později proslulý písničkář, který tehdy napsal:

Sympatizuji s lidmi, kteří nechtějí pracovat 
a válejí se u muzea
svobodní jako otazník, který udělá otázku, z čeho chce
kteří se toulají po ulicích
а к ránu kradou rozvezené housky
zamilovaní do fantastického mejdanu života
kteří dovedou hrubě odpovídat na nadávky davu
kteří dovedou kvůli nim plakat
kteří se bojí vyjít z domu
kteří chodí jako zpráskaní psi
kteří v návalu roztržitosti pokoušou kolemjdoucího
kteří se dovedou bezúčelně vysmívat
kteří se nechávají zavírat do blázinců
kteří páchají sebevraždy a milují nezávislost
svobodní jako otazník

2. U V O L Ň O V Á N Í  I D E O V É H O  D O / O K I
Řízení státu po celá šedesátá léta zůstávalo v rukou vysoce posta

vených stranických funkcionářů. I když pominul čas teroru a maso
vé nezákonnosti, autoritativní režim byl až do konce roku 1967 pev
ně u moci. Nová vlna kritiky stalinismu v Sovětském svazu (od roku
1962) a těžká krize hospodářství \ Československu v první půli let 
šedesátých ovšem donutily konzervativní komunisty к ústupkům. 
1 silí technicky a ekonomicky se vyrovnat Západu nutně přinášelo 
odstranění některých bariér, například ve výměně informací a v ces-



tování. \ roce 1965 sc na Západ dostalo 170 000 československých 
občanů, o dva roky později přes .400 000. Ještě rvehleji se prolamo
vala izolace v kultuře. Na konci padesátých let ještě \ počtu vyda
ných překladů zcela převládaly sovětské knihv s 302 tituly (z anglič
tiny 70): v roce 196.'S už byl počet vyrovnaný 126 ku 127. \ té době 
už čeští čtenáři znali nejen americké klasiky 1’aulkncra a lleming- 
waye, ale i několik mladších jmen, jako Salingera, Sfyrona, Keroua- 
ea. a také prózy Rusa Solženicvna Jeden den Ivam i Děnisociče a P ří
pad na stanici Krečetovka. které líčily situaci ve stalinských lágrech.

Proměny v kultuře a posuny ve společnosti v šedesátých letech 
nebyly náhlé a srázné (jako po l noru). Dály se pozvolna, v každo
denních půtkách s byrokratickým aparátem. Byrokracie byla vy
bavena řídicí a cenzurní pravomocí, přece jen však zvenčí byla 
nahlodávána postupující liberalizací a rozkládána zevnitř sílícím 
reformním proudem uvnitř komunistické strany.

Slovenský kritik Milan llamada napsal ve vánoční anketě Kultúr
neho života 1963: „Výroky politiků mají omezenou platnost. To, co 
oni nevědí a nemohou vědět, mohou a musí vědět například uměl
ci. Každou politiku jc třeba humanizovat. I mělce ať nepolitizuje, 
ať humanizuje.“ Podobná prohlášení pochopitelně popuzovala 
vládnoucí špičky. Na jaře 1964 schválilo předsednictvo l \ KSC re
zoluci Poslání a stav kulturních časopisu. Byl \ ní sice oceněn „tvůr
čí myšlenkový kvas“ , ovšem ještě docela po stáru rezoluce varovala 
před „poklonkováním před vlivy buržoazní kultury” a upozorňova
la dokonce na „šíření názorů, které jsou v zjevném rozporu s politi
kou strany“ .

O dva roky později se sešel sjezd KSC a jeho kulturní rezoluce už 
nebyla lak přísná. Připouštěla otevřenou výměnu názorů, experi
mentování, konfrontaci, dokonce výslovně odmítla uměleckou tvor
bu chápanou pouze jako „soubor jakýchsi předem vymezených 
estetických norem a tvůrčích postupů“ . Ale přece vybízela к ostra
žitosti: hrozí nebezpečí „liberalismu“, to jest zlehčování marxistic
ké ideologie. \ řešení je nasnadě: „Rozhodující slovo ke všem těm
to otázkám má strana a její orgány."

Tyto formulace ukazují posuny kulturní politiky, postupné uvol
ňování - a zároveň odhodlání nevzdat se role hlavního, byť osvíce
ného dozorce. Drastická opatření z dřívějších let vystřídaly mírnější 
metody: střídavé povolování a utahování šroubu, vyjednávání, pře
svědčování. občasné vyhrožování, ekonomický tlak. Širší kampaně 
a vyslovené represe nebyly tak časté. Patřilo к nim však tažení proti 
skupině kolem časopisu Tvář (způsobilo zánik Tváře v roce 1965);
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roku 1967 odsouzení spisovatele Jana Beneše na pět let za to, že 
pod krycím jménem spolupracoval se Svědectvím, tj. odesílal „štva- 
vó zprávy“ , „pomlouval" socialistické zřízení. Hojnější bvly různé 
administrativní zásahy. Na denním pořádku zůstávalo potlačování 
kritických článku a cenzurní škrt\ \ knihách. Docházelo i к přího
dám spíše žertovným. \ roce 1962 odsoudili publicistu a spisovate
le Skulinu na pár měsíců za urážku hlavy státu. Skulina sám svůj 
trestný čin popíral, ale po vynesení rozsudku si vzal slovo a řekl, že 
tedy veřejně prohlašuje to, z čeho jej vinila obžaloba, totiž že prezi
dent Antonín Novotný je vůl. Později vypukla aféra kolem karikatu
ry kreslíře lladáku. známého z Literárních novin. Nakreslil státní 
znak, v němž pozici českého Iva zaujal Švejk s půllitrem piva 
a hrdým postojem. Iladák bvl z nejvyššíeh míst pranýřován za ..ha
nobení'1 vlasti, nakonec odsouzen na jeden rok podmíněně a tím je
ho popularita ještě stoupla.

Významnou roli hrálo v české kultuře již od obrozenských dob 
překladatelství. Svým významem bývávalo rovnocenné původní 
tvorbě - v Jungrnannových dobách dokonce nahrazovalo nerozvi
nutou literaturu. Tato situace se v poválečné době opakovala. Po 
únoru 1948 se totiž překládání věnovali autoři, kteří nesměli nebo 
nechtěli publikovat svá původní díla. Tak vzniklo množství překla
dů Hulánových (obsáhlý výbor z nich vydal Oldřich Králík ve svaz
ku Cestou, 1962). Hrubí nových nebo Bablerův překlad Dantovy 
liožské komedie, na němž se podílel Zahradníček (vyšel 1952). Ná
sledovala je velká skupina osobností válečné generaci* -l rbánek. 
Iliršal, Kolář, Ilanková, f ikar, Slavík, L. Kundera. Frynta, V ladi
slav, PreiSner - a o něco mladší Petr Kopta, Pujman, Zábrana, Kaf
ka. Pechar. Přidal. Většina z nich postupně pronikala do literatury 
i vlastními texty a podstatně obohatila spektrum veřejné kultury.

Otevírání se světu znamenalo uvádění nových převodů klasiků 
i nových literárních jmen. Po I liršalově Morgensternovi a Bednářo
vě Jeflersovi to byl také I rbánkův Shakespeare, civilnější a aktuál
nější než předchozí shakespearovské překlady К. A. Saudka. Hamlet 
v hlavní roli s Lukavským se hrál v pražském Národním divadle po 
šest sezón 1959-1965. Okřídlený výrok „něco je shnilého ve státě 
dánském“ tlumočil nyní Zdeněk l rbánek „páchne to v naší zemi 
hnilobou“ . - O amerických spisovatelích a Solženicynovi již byla 
řeč. Třeba se ještě zmínit o dalších překladech, které byly kulturní
mi činy: romány Hrochovy. Camusovy, (holdingový; Diirrenmattovy 
hry; hispanoamcrická próza (Borges. Máripicz); francouzský „nový



román“ , jenž nezůstal bez vlivu na prózy A. Klimcnta, J. Frieda, 
К. Miloty; absurdní dramata lonescova a Beckettova, к nimž vznikla 
samostatná obdoba u Havla a Smoěka. Na konci 60. let sc alespoň 
v časopisech mohli objevit „nebezpeční emigranti“ , světově proslulí 
autoři, jako Polák Milosz nebo Hus Nabokov. Na knižní vydání je
jich děl si však čtenáři museli počkat ještě dvacet let.

S uvolňováním stoupal počet kontaktů s exilem a rostl i počet 
těch. kdo na Západě zůstávali. Již na počátku let šedesátých vznikly 
lia I V KSC i ve Státní bezpečnosti úseky tzv. antipropagandy, je
jichž posláním byl hoj s exilovou a „buržoazní“ publicistikou. Poli
cejní orgány zabavovaly ročně množství různých západních (ale
i polských, jugoslávských, ba i čínských) publikací a tiskovin. Boku
1963 to byly dva miliony zabavených tiskových zásilek, o rok pozdě
ji dva a čtvrt milionu. Kxulanti byli v Rudém právu stále nazýváni 
„žoldáky CIA“ a „zrádnými zaprodanci“ , ale postupně se prosazo
valy i jiné názory. Kdvž v březnu 1967 vysílala televize pořad o zá
padní emigraci, zazněly tam i hlasy obyčejných lidí. kteří podobné 
kampaně odmítli.

Hradba mezi exilovou a domácí literaturou se tak začínala dro
ht. Ve Svědectví například pod krycími jmény publikovali - vedle 
zmíněného Jana Beneše - prozaik Karel Míchal, csejista Karel 
Trinkewitz. filozof Ladislav Hejdánck. 1 mezi exulanty docházelo 
к diferenciaci a názorovým posunům. Po bok Svědectví se zařadily 
další významné časopisy, zejména katolicky orientované Studie 
v Římě (od roku 1958) a liberální Proměny v New Yorku (od roku 
196 I). Studie byly jedním z edičních podniků Křesťanské akade
mie. Proměny vydávala jiná exilová organizace, Společnost pro vě
dy a umění, založená na konci padesátých let. - Již od druhé půle 
let padesátých - kdy se vytrácí naděje na násilné zlomení režimu 
v Československu, neboť je zřejmé, že Západ uznává existenci sovět
ského bloku jako status quo - prozíravější exiloví literáti opouštějí 
skalní antikomunismus. Spoléhají na postupné vnitřní proměny 
československé společnosti, a proto usilují o soustavné kontakty 
s domovem a vzájemnou informovanost.

...bez nějaké opravdové vnitřní obrody se vlastně nic podstatného ne
může změnit. |...| Tohle poznání, snad s tím souhlasíte, se nějak musí 
začít vstřebávat do krve českého člověka: že musí začít u sebe [...), ten 
prostor svobody si musí hloubit sám, nikdo jiný mu ho nerozšíří.

(Pavel Tigrid ve Svědectví 13. jaro 1961)
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Na sa mém přelomu 30. a 60. let napsal básník Jan Skácel, že do 
nového desetiletí přeje české kritice ,,odvahu a otevřená okna“ 
(Host do domu 1961/1). Heliem několika let se lo splnilo v míře až 
nečekané.

Tak Jiří Hrabec v létě 1963 v Literárních novinách odsoudil Tři
cet let bojů za českou socialistic kou poezii, zoficializovaný vyklad no
vé české literatury z roku 1950. Štollúv spisek byl kritizován už dří
ve, poprvé v polovině padesátých Ici. ale Brabcova polemika byla 
důsažnčjší. Nešlo už o vyvracení jednotlivých stanovisek. \ sázce 
byla sama metoda myšlení, které bez zřetele k faktům vynáší ostré 
soudy. Stollův nehistorický přístup, konstatoval Brabec, zůstává
i v jeho současných projevech neproměněn a jc nebezpečím pro 
rozvoj vědeckého myšlení.

Stále velmi mocný Ladislav Stolí, nedávno jmenovaný akademi
kem. na článek \ Literárních novinách ostře reagoval. Hrabce ani 
další kritiky však už nebyl s to zcela umlčet. Vlny polemik sc rozlé
valy, publicisté a kritikové začali upozorňoval na problém); klást 
otázky, které byly dosud tabu. Právě léta 1963-1964 se stala mezní
kem. kdy dogmatikové utrpěli mnoho porážek. Lze je shrnout do 
několika bodů.

Některé velké osobnosti se vrátily do veřejné kultury. \'a sjezd 
spisovatelů 1963 se dostavil slovenský básník Laco Novomeský, věz
něný po l noru. a dočkal se výmluvných ovací. \ Cechách během 
dvou let vyšlo osm básnických knih Vladimíra Holana. Z nich pře
devším Příběhy ( 1963) a Yoe s Hamletem (1964) působily \ české 
poezii převratně. Začaly opět vycházet texty Jiřího koláře, který 
v letech 1949-1963 až na jedinou výjimku směl publikovat pouze 
knihy proděli. Zájem vzbudily vzpomínky Františka Langera, dlou
holetého přítele bratří Čapků (H ýli a bylo. 1963): připomněly de
mokratickou kulturu počátku století a první republiky. Dílo karla 
Čapka oživil i slovenský esejista Alexander Matuška (Člověk proti 
zkáze. Pokus o Karla Čapka, 1963).

Je nutno ovšem připomenout, že v téže době někteří spisovatelé, 
především katolíci, zůstávali stále vypovězeni z kullury. (Básníci 
Renč a Rotrekl se vrátili z kriminálů v roce 1962, Kostohryz o rok 
později, estetická Vacková byla propuštěna dokonce až 1967.) Jejich 
návraty do občanského i uměleckého života byly svízelnější. Právě 
tak knihy exilových spisovatelů, například Hostovského а Сера, se



prvně objevily doma až na konci šedesátých let. Ale přece neoficiál
ní část lileralury, dříve úředně zakázaná, zvolna nacházela přístup 
ke čtenářům.

Znamením doby se staly také spory o avantgardu. Po l noru byli 
meziválečná avantgarda a jmenovitě vůdčí avantgardní teoretik l ei
ge ocejchováni jako literární škůdci, ne-li nepřátelští agenti. Pokusy
0 rehabilitaci avantgardy podnikali už od polovinv padesátých let 
Vítězslav Nezval a Milan Kundera. V roce I960 vyšla Kunderova 
csejistická kniha o Vančurovi l mění románu. X roce 1962 následo
vala dlouho připravovaná kniha Květoslava Chvatíka liedřiclt Václa
vek o vývoj marxistické estetiky. Zaměřila se na program avantgar
da představila jej věcně, bez černobílých odsudků, a svá tvrzení 
dokládala množstvím dobových textů a obrazových dokumentů. 
Chvatík se přitom dovolával, stejně jako Brabec, marxistického his
torismu. a to mu umožňovalo odmítnout ideologickou rétoriku, la 
kové pojetí pochopitelně popudilo Stolla a jeho učedníky, alt* re
formní kritika (Sus, Brabec. Jelínek. Červenka. Opelík) je prosadila 
jako pozitivní krok. V následujících polemikách už mohl Chvatík 
na avantgardě ocenit „antidogmalický. Iidsk\ bohatý, všemu regle
mentování a stalinskému byrokralismu se vzpírající životní obsah" 
(v časopise Česká literatura 1903). Otevřela se cesta к vydávání Tei- 
gova díla i к veřejným vystoupením Surrealistické skupiny, posud 
působící v podzemí.

Pluralizace v kultuře přitom způsobila, že vzápětí byla Chvatíko- 
va a Susova koncepce avantgardy kritizována z druhé strany. Nastu
pující generace šedesátých let. především družina kolem časopisů 
Tvář a Sešily, pociťovala (vto hodnoh jako málo inspirativní; avant
gardní utopie jí bvlv cizí. Již v roce 1963 kritizuje Jan Lopatka v Li
terárních novinách Olega Suse. později sc ostře vyrovnává s Kundc- 
rovým pojetím avantgardy. \ roce 1966 soudí básník Zbyněk Nejda, 
že „avantgardní ideologie má uzavřené dějinv“ (otištěno ve sborní
ku l'odoby II. 1969).

Jiná událost, která vzbudila pozornost, byla konference o díle
1 ranze Kafk\ \ roce 1963 v Uhlících. Organizoval ji pražský ger
manista F.duard Goldsliicker. Literáti z východního Německa, kte
ří. poslušní dosavadní linie, hodnotili Kafku jako chorobný zjev, 
..netopýra", se tu ocitli v defenzivě. Převahu na konferenci získali 
zastánci otevřeného marxismu, zejména Francouz Roger Caraudv 
a Rakušan Frnst Fischer, i někteří naši teoretici, kteří ukazovali na
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aktuální význam Franze Kafky pro současnost. Po konferenci mohl 
napsat exilový escjista Ladislav Radimský: ..Kafka je prvním exu
lantem, který se vítězně vrací domů.“

Nejslavnější pražský spisovatel všech dob a s ním plejáda dalších 
německých autorů v Cechách a na Moravě se tak znovu dostávali 
do vědomí veřejné kultury. Goldstiiekerův výklad, který dost topor- 
ně hledal v Kafkových prózách kritiku buržoaznílw světa a cestu 
к socialismu, již ve druhém ročníku Tváře odsoudil kritik Přemysl 
Blažíček. Takový přístup - a Blažíček jej dokumentoval i v širším 
měřítku u dalších „progresivistů“ - míjí podstatu literatury; lite
rární díla v něm zůstávají součástí ideologie. (Tvář 1965/5)

Vznikaly i obecnější úvahy o fenoménu Kafka. Někdy přecházely
i na téma totalitarisme a východisko z něho. Prozaik a escjista Jo
sef Jedlička napsal:

Před očima prokuristy K. stříkala krev soudních úředníků bitých 
Mrskačovou metlou - a před našima očima hořely pece plynových 
komor, deportovaní vojáci se rvali na stanici Krcčetovce o hrst mou
ky. hořely děti v Hirošimě |...|. slyšeli jsme uragán lží. polopravd, 
blbostí a rouhání - aniž jsme si do dneška položili otázku, zda tím 
snad přece jen nejsme vinni, zda nám to všechno opravdu bylo jen 
vnuceno řádem, který se vymyká našemu poznání. |...| A přece exis
tuje myšlenkový obrat f...|, nečekat na onen nenadálý příchod soud
ních poslů, kteří oznamují počátek procesu, ale z pocitu krize, dob
rovolně, svobodně vyjít se svou vinou soudu vstříc. V tom je průlom 
do svobody [...). Člověk ovšem musí opravdu „za něco stát“ , aby byl 
schopen tohoto obratu, protože svoboda takto dobytá jc nadmíru tí
živá, je lo svoboda (a není jiné svobody!) v bezradnosti a opuštěnos
ti. svoboda neustávajícího počátku. tedy svoboda jako zodpovědnost.

(Host do domu 1Ч61/2)

Jedličkova úvaha již předchází pozdější proslulé myšlence Jana 
Patočky o „solidaritě otřesených“ , která hluboce zapůsobila na di
sent a samizdatovou kulturu let sedmdesátých a osmdesátých.

Také ve filozofii se dogmatický marxismus stával z nedotknutel
né modly předmětem diskuse a kritiky. Ivan Sviták v Literárních 
novinách v roce 1963 vyslovil názor, že marxismus jc jen jednou 
z filozofických či sociologických škol a žc své místo na slunci bude 
muset hájit v otevřené debatě, lakové stanovisko se během několi
ka let z kacířství stalo samozřejmostí. Středem pozornosti reform-



nich filozofů se staly myšlenky mladého Marxe, podobně jako ve 
stejné době na Západě u představiteli! „frankfurtské školv“ a „nové 
levice“ . Karel Kosík v Dialektice konkrétního (vyšla v témže zlomo
vém roce 1963) vycházel z Marxovy myšlenky, že smyslem dějin je 
utváření člověka a lidskosti. To jej přivedlo к docenění každoden
nosti. к požadavku osobní odpovědnosti а к odmítnutí „skutečnosti 
bez člověka". Kritika „falešného vědomí" byla i kritikou oficiální 
ideologické rétorikv. Koncepci „otevřeného marxismu" zastával 1a- 
ké Robert Kalivoda. jenž se inspiroval f rend ismem (zvláště dílv Eri
cha Fromina) a „radostnou revoltou” avantgardy. Navazoval tak 
vlastně na non konformního marxistu Závise Kalandru, kterv byl 
roku 1950 popraven. Významnou roli jak v Kalivodově, tak v Kosí
kově uvažování mělo umění.

...kultura vysunula do popředí lakové podstatné moment) lidské exi
stence, jako je groteskní, tragické, smích, absurdita, smrt, svědomí, 
mravní odpovědnost |...|. Oficiální ideologie je prostě nebrala na vě
domí. takže oficiální ..marxistický” člověk nejenom neumíral, proto
že ideologie smrt nepřiznávala, ale vlastně ani neměl tělo. |...| 15a 
víc, tento oficiální člověk neměl a nepotřeboval svědomí. |...J Pouka
zem na jejich existenci se  zároveň zcela zákonité rušila ona jedno
stranná a nesmyslná představa o člověku.

(Karel Kosík, IW>8)

„Otevřený marxismus“ klestil cestu pro myslitele dlouho potla
čované. například pro Jana Patočku. Patočka, nejvýraznější českv 
poválečný filozof, nepatřil sice mezi oběti politických procesů, ale 
dlouhá léta nesměl přednášet a veřejně publikovat. \ té době orga
nizoval soukromé hvtové semináře, v nichž vychoval řadu žáků. Po 
odmlce vychází v roce 1964 Patočkova kniha studií Aristoteles, jeho 
předchůdci a dědicové; postupně následují další jeho texty včetně 
analýz fenomenologie a úvah o umění.

\ roce 1963 zazněl signál к oživení náboženského myšlení. Telí- 
dv vystoupila skupina mladých evangelických intelektuálu Nová 
orientace (vznikla již dříve), к níž patřil filozof Ladislav llejdánek. 
Její členové organizovali ekumenický seminář duchovních i laiků 
na půdě Husovy bohoslovecké fakulty. Podporoval jej profesor 
J. L. Hromádka a vedle llcjdánka se ho zúčastnili mimo jiné katolí
ci Jiří Němec (z okruhu časopisu Tvář) a Jan Sokol. Značný ohlas 
měly rovněž diskuse mezi křesťany a marxisty, které se vedly v se-
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ni i nú ři docenta Milana Machovce na pražské filozofické fakultě. 
Machovcovy eseje (o novotomismu. Vngustinovi aj.). byť teologicky 
neortodoxní, upozorňovaly na živý rozměr křesťanství a otevíraly 
prostor pro dialog. Stopy těchto diskusí - a také posun od reform
ního marxismu к existenciálnímu humanismu - jsou patrné v nej
významnější knize Milana Maclmvce Ježíš pro ateisty (samizdat 
1972, přeložena do většiny západních jazyků, u nás oficiálně až 
1990 pod názvem Ježíš pro moderního člověka).

I volnění znamenalo též propuštění většiny vězněných katolických 
(na Slovensku i řeckokatolických) duchovních. \ roce 1963 skončila 
internace arcibiskupa Berana, která trvala patnáct lot. O dva roky 
později byl otec Beran jmenován kardinálem a odjel do Říma. kde se 
stihl ještě účastnit II. vatikánského koncilu. Pronesl zde projev O svo
bodě svědomí, v němž se zamýšlel nad příčinami i následky totalita- 
rismu a kde kritiku adresoval i do řad katolické církve:

Od chvíle, kdy byla v mé vlasti radikálně omezena svoboda svědomí, 
byl jsem svědkem těžkých pokušení, která tento stav pro mnohé při
nášel. I celého svého stálice, dokonce i mezi kněžími. jsem pozoroval 
nejen vážné ohrožení víry. ale také velmi těžká pokušení ke lži. к pře
tvářce a jiným mravním neřestem |...|. Tak se mi zdá. že i v mé vlasti 
katolická církev dnes bolestně odpvkává pokleskv a hříchy, které b\l\
\ minulosti jejím jménem spáchány proti svobodě svědomí, jako bvlo 
\ 15. století upálení kněze Jana Husa nebo \ 17. století vnější donuce
ní velké části českého národa, aby zase přijala katolickou víru...

Tento projev se zapsal do dějin katolické církve, ale i do české 
kultury. Byl výzvou к náboženské, kulturní a politické toleranci 
a předznamenal tím duchovní úsilí Charty 77. Kardinál Beran se 
vyjádřil podobně několikrát i později, např. v nekrologu na Jana 
Palacha. Sám bvl autorem knihy o Vnežce České (1967) a románu 
Životní symfonie Antonína Dvořáka (posmrtně 1971).

Proměny, které se udály v letech 1963-1965. značně posílily pozi
ce reformistú. \ základech se otřáslv dva opěrné sloupv dogmati
smu. Jednak úzce ideologické a stranické mvšlení. rychlopalné sou
dy. které vše, i umělecké dílo. považují výlučně za nástroj 
v politieko-mocenském boji. bud za pomocníka, či naopak za nepří
tele. \ zadruhé lni zpochybněn sám jazyk podobného uvažování, 
jenž vycházel z rituálního užívání některýc h slov. Například Brabec 
upozornil u Stol la na formulaci „víra v komunistickou stranu", kte



rá li něho v šedesátých letech jen nahradila starší heslo „víra ve Sta
lina“ . Stejně se běžně používalo sloganů jako „pokrokový”, „bur- 
žoazní'\ „lidový“ , „formalistický“ atp. Tyto hodnotící nálepky zcela 
ztratily svůj původní obsah a daly sc libovolně využívat a zneužívat.

Již v padesátých letech postřehl velký polský exilový básník a ese
ji sta Lzeslaw Milosz (v knize /ohořený tlucli), žc jazyk totalitního 
mvšlení o jevech věcně neinformuje, pouze je emocionálně a jedno
značně hodnotí. Na základě takového jazyka vzniká soubor rit Tu do
předu daných otázek a odpovědí, jakási uzavřená a ideální realita. 
Já  je pak vvdávána za skutečnější a pravdivější, než jc empirická 
realita denního života. - Ix podobnému poznání se postupně dostá
vali i čeští a slovenští intelektuálové.

Od počátku šedesátých let do české literatury výrazně vstoupila 
nová literární generace. Ohniskem kulturních a literárních diskusí 
však nebvlv jen generační půtky a s nimi spojené spory o nové umě
lecké směry. Prosazování těchto směrů - např. konkrétní poezie, 
absurdního dramatu, nového románu, vůbec literatury experimen
tující a literaturv existenciálně zaměřené - bvlo součástí širšího bo
je proti závaznosti schematických modelů předchozích let. \ toto 
širší nadgenerační úsilí směřovalo zároveň к demokratizaci veřejné
ho života. Literatura - jako i jiné oblasti kulturv - navazovala sou
vislosti přeťaté v 50. letech. Rok od roku lni její obraz mnohotvár
nější, barvitější: spisovatelé získávali svobodný prostor. Stávali se 
přitom mluvčími společenských reforem.
L ITE  К \Tl К \

Iliršal-Criigeruvá I99.4-I99I III: Kratochvil J. 1995 (72-78): l.iehm 1990: 
IVo íi proli 1962: Pro a proti 190.4: l*ro ;i proti 1961: III. sjezd s\;izu českoslo
venských spisovatelů 1963.
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1. P O K Z I E
Šedesátá léta lze nazval nejšťastnější dobou poválečné české lite

ratury. Zmírňoval .se vnější tlak i útlak, rostl zájem veřejnosti 
a stoupala prestiž literátu. Hlavně druhá polovina šedesátých lei se 
pronikavě odlišuji* jak od »loby předchozí, tak i následující. \ž do 
konce roku 1%7 sice trvala cenzura, ale působila ve snesitelné mí
ře. A státní zaštítění kultury mělo pozitivum ve štědrých státních 
dotacích, které umožnily vydávat množství časopisů, knih, provoz 
divadel, realizaci náročných filmových scénářů.

Signálem uvolnění hvlo druhé vydání Skvoreckého Zbabělců. Ješ
tě roku 1959 Ladislav Stolí případ Zbabělci uzavíral rozsudkem: 
..Je to věc umělecky nepoctivá, nepravdivá a cynická." Kniha byla 
zakázána a vyřazena z knihoven. V roce 1964 Zbabělci vyšli znovu,

I ladimtr Houdník. 
I\ridi (z c\lilti 
V 1‘kmnvnřní 

form lily), l% 0



Obálku Mikuláškovy 
Šokované níže. I% 0  

(grafická úprava 
Oldřich Hlavsa)

Šokovaná růžc
Oldřich
Mikulášek

československý
spisovatel

jen s drobnými úpravami, a kritika je přivítala bez výjimky kladně. 
Na jaře téhož roku obdržel oficiální státní cenu Vladimír Holan. 
básník, jehož sbírky začaly po odmlce vvcházet teprve před několi
ka měsíci. I to bylo znamením proměn kulturního ovzduší.

S uvolňováním se jednotná linie veřejné literatury rozbíhala růz
nými směry, lomila a zvrásňovala. \ poezii, kde již od Kondorových 
Monologů erotika a nešťastná láska přestal) být nežádoucí, ovládla 
pole intimní lyrika. Básnickými vzory se stali Halas a Orten. I plat- 
ňoval se vliv Mikuláškův, jeho vidění života jako radostného uchvá
cení i temné závrati, jež se po Ortelech <i milostech dál rozvíjelo ve 
sbírkách šedesátých let - v obrazech vína, přírody i přírody v člově
ku. zvláště lásky, riskantní vášně, vytržení těla i duše.

zatímco chodník jde si po svém dál. 
dějiny přou se v štíhlých nohou ženy 
a mladí muži jak vlajkové lodi 
zastírají povláváním kravat, 
co se děje těsně pod nimi, 
v kajutách hrudí, 
v podpalubí duší,
když tu se náhle vznesl jeden v, nich 
mávaje rukama jako by se bránil 
a někdo řekl, kdybv aspoň vyndal 
cigaretu /. úst

(Svlékáni liailú.
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I hrančivě působila básnická osobnost Vladimíra Holana - ne
úplatnost a odvážná metaforika jeho veršů.
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..Kilo nepracuje, u f nejí!" Vno. 
ale roje práce? Být věrný svému nezištnému údělu - 
nebo být prodavačem odpuslkú 
či horlivým topičem \ krematoriu, 
zavádět teploměr do konečníku válkv 
|...j
nebo i pod ztrátou hrdla přepilovat pouta 
a raději si vyloupat oči. 
aby neviděly ty dnešní hrůzy, 
a přccc ještě zaslechly ty dávno mrtvé, 
ale svobodné zpěváky?...

(Vor • s llam irtrm . psáno 14 I')- a l()02. \\Slo 1061)

Skladba Vor s Hamletem bvla poprvé, ještě z rukopisu uvedena 
v pražské poetické vinárně Viola v listopadu 1963. Připravil ji lite
rární historik a dlouholetý vydavatel llolanova díla Vladimír Justl. 
lato mimořádně úspěšná inscenace byla ve Viole až do konce 
80. let reprízována téměř stopadesátkrát.

Souběžně se „znovuobjevováním“ spisovatelů starších a s nástu
pem mladé generace (viz s. H07 an.) dozrávala tvorba autorů střed
ního věku. Již na počátku let šedesátých bylo možno v poezii zazna
menat sklon к epice, к veršovaným příběhům a zároveň к širšímu 
a obecnějšímu zobrazení. Na tuto epiku působila starší tvorba llo-

IIala li 
r pozdních letech 

(folii Milan Jnnkoriv)



Ilolano ví) věnováni 
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lanova, nyní vydávaná, a také například básně Robinsona Jeíferse 
\ překladech Kamila Bednáře (Maru /1958/ a několik následují
cích knih). Kpická byla Sotolova báseň Bylo to v Evropě (1960) 
a Šiktancovy Ileinovskě noci (1900). Jimi započal vzestup tohoto 
básníka, jenž dosud zůstával v zákrytu mezi „květňáky“ . Siktanco- 
va poezie bvla na rozdíl od mnohotvárného a proměnlivého Sotolv 
dostředivá, vracela se vždy znovu к základním situacím a mravním 
hodnotám. Již od šedesátých let se v ní prostupovaly úlomky „oby
čejné" reality, klíčové vzpomínky z dětství s jakousi mytickou pamě
tí rodu a společenství. Výpravnou linii dovršila IIrubínová Roman
ce pro křídloví,li (1962). Všechna lato díla osobitým způsobem 
rozvíjela předválečnou a válečnou básnickou epiku se silným lyric
kým nábojem.

\a epickou věcnost Skupiny 42 naopak navazovaly kratší básně- 
-příběhy Kaina rovy (Lazar a píseň, I960). Kolářovy (I ršovichý 
Ezop. 1966, psáno v polovině padesátých let, v úplnosti vyšlo až 
1993) a také Zábranovy (zčásti rovněž z 50. lot). Kolář své texty na
zýval autentickou poezií - a bývají to skutečné či fiktivní dokumen
ty. obdoba jeho výtvarných koláží. Například v oddílu C.eriiii lyra 
jsou shromážděny výpovědi o lidské krutosli a podlosti od koncent
račních táborů ve zpětném proudu času až po starověk. \ oddílu
l ršovický Ezop experimentuje Kolář s obecnou češtinou a praž
ským slangem, kdvž jako skrytým mikrofonem zaznamenává (po
dobně jako v próze Hrabal a též Kainarv některých básních Lazara 
a písně) řeč postav z periferie. Takto třeba promlouvají mezi sebou 
ženy - u Koláře: „Cizímu dřít nebudeš / mám z toho džbány z no-
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luni a ruce hyn / |...| / V každém krámu pochytáš jen zlodějnu / 
v kanceláři když nenastrčíš / skončíš jako pohnnck / a v žádné (o- 
várně nevíš komu dřeš / jednou bys nedovedla utřít dítěti zobák...“ 
(první verze psána už 1918). A u Kainara: „Ksli se vám vrátí,/jako 
mně se vrátil, / po roce, po dvou. / tichej. naměkko, / s očima jak 
černý díry do zdi / |... | / tady je marný malovat si něco.“

Ještě uprostřed let padesátých se vedla vážná diskuse o tom, zda 
současný básník má „právo na smutek při setkání se smrtí“ . Kolem 
roku 1963 se zmar, smrt a úzkost, máchovské „věčné nic“ staly pří
značnými motivy české poezie. Postatně к tomu přispělo llolauovo 
vidění světa, kde život je nemilosrdně vnímán jako živoření, jako 
temnota, kterou jen občas prosvětlují zábleskv dětství, čisté láskv 
a poezie.

O návrat ke své starší poetice se pokoušel Závada ve sbírce Jetlen 
život (1962). Přibývá v ní niternosti, znepokojivých otázek, básník 
opět směřuje od horizontály к vertikále, do hloubky, к „dolování“ 
„ve sloji vlastní duše“ , ( lento vývoj pokračuje a vrcholí v stěžejní 
pozdní sbírce \« praliu. 1970.) Láska vroubená smrtí je erbovním 
tématem II rubínový Romance pro křídlovku (1962). známé i z pozo
ruhodného Vávrova filmového přepisu.

Liž dnes láska a smrt křižují se ve mně.
noc lásky a smrti žíhá jasně a temně
mých dvacet let, těch dvacet zlatoploutvých ryb.

Rom ancí sc básník vrátil ke svému dávnému námětu, studentské 
lásce к dívce, „té věčné schovanky motýlích dob“ , která ještě mla
dičká zemřela. Báseň má výrazné epické i dramatické rysy, proplé
tá se v ní několik časových rovin (prázdniny 1930. poutě v Leša- 
neeh 1933 a 1934, rok 1961). Výraz sahá od lyrických metafor 
к hovorovosti. obecné češtině (Tonka: „Copak s takovým klukem? / 
Pokaždv roztečeš jako svíčka!“ ). Bejstřík jazyka je \šak jako již 
v prvních llrubínových sbírkách záměrně úzký, bez holanovských 
extrému a složité zašifrovanosti. Styl zakládá především rafinované 
opakování a obměňování.

Láska je zpodobena ve dvou polohách: jako smyslně tělesná (po
stava lonky), i jako okouzlení omamnou krásou, „všechno, co na
ráz zastavuje srdce“ (děvče od kolotoče Terina). Rovněž smrt je dvo
jí: znamená dovršení života (úmrtí dědečka), ale též předčasné 
zmarnění (milovaná dívka umírá, hrdina se o tom dozvídá náhodně 
až po mnoha letech). Láska a smrt se tak mnohonásobně přetínají.



I ranlišeli Umhin

Lidský život jc pojat jako závrať radostného vzrušeni, ale i jako tí
ha. která bývá nad síly člověka.

Obdobné vidění jako v Kom and rozvíjel Ilrubín i ve svýeli po
sledních básnických dílech: v cyklu několika básní-snů a vzpomí
nek s dominantou smrti a prolínání světa živých a mrtvých Černá 
denice ( 1968) a ve skladbě Lešanské jesličky ( 1970). jež se odehrává 
v kraji básníkova dětství v době první světové války. Do příběhu 
převozníka Josefa, jeho ženy Marie a jejich ohroženého a zachráně
ného dítěte - který odkazuje к evangeliím - se opět vkliňuje auto
rův osobní tíživý zážitek: ..já pamatuji, / jak šel tatínek do válkv, 
a ěekám, kdy / se vrátí, jde mi na pátý rok, od té doby / budu stále 
na něco vzpomínat a stále / na něco čekat".

\a počátku šedesátých let smrt a úzkost převládají i ve sbírkách 
„květňáků“ : llorianově Záznamu o potopě (1963), Siktancově Ne
božce smrti (1963) a Sotolově Co a jak  (1964). Optimistická důvěra 
v moderní vědu a techniku se zpochybňuje v Holubově díle, jistě
i pod vlivem autorova pobytu ve Spojených státech (odtud vytěžil 
kromě cestopisných reportáží i sbírku lleton. 1970).

\ poezii se zároveň obnovuje váha slova. Mizí mnohomluvné, 
volně splývající a dekorativní verše. Tvorba Jana Skácela dospěla 
v polovině let šedesátých к vrcholu ve sbírce Smuténka (1965). Bá>-
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níkova lnilná úspornost, záměrné zámlky a nedořečenost připomí- 
nají sevřenost Tomanovu či lakoničnost čínské a japonské lyriky 
(jak jc známo z Mathesiových parafrází). Statistický rozbor zjistil, 
že ve Skácelových verších převládají substantiva a zejména slovesa, 
tedy slova plnovýznamová, nad slovy gramatickými; a zejména jsou 
potlačeny adjektivní přívlastky, jež jsou příznaky zdobnosti. .Někte
ré výrazy přitom působí tajuplně až magicky. Čtenář se například 
nedozví, co znamená opakující se výraz „smutéuka“ - je to hlas 
přírody? smutek člověka? ozvěna starých mýtů? Právě neurčitost, 
zamlžování významu je příznačným Skácelovým postupem. Souzní 
to s širším směřováním literatury, odklonem od iluzivního realismu 
a jednoznačného rozvrhu hodnot.

Skácelův básnický svět, vytvořený ze základních jistot dětství a mo
ravského venkova, se neproměňoval. Ale i v něm v průběhu let šedesá
tých a sedmdesátých přibývalo temných tónů - motivů bolesti a smrti.

Skácelův a Sotolův vrstevník Ivan Diviš šel jiným směrem. Jeho 
vidění charakterizuje název jedné ze sbírek. Chrlení krve (1964) - 
vzrušení, ustavičné napětí, útočnost, s bohatou metaforikou a liola- 
novskými deformacemi jazyka. Jako llolan nahlíží Diviš svět pate
ticky, v příkrých protikladech: čistota a nevinnost na jedné straně - 
vina, zlo a sprostota na straně druhé. Záchytný bod postupně na
chází v křesťanském absolutnu. Dialogem se smrtí, na způsob baro
ka, je rozsáhlá báseň Thanalea (1968).

Proměnou překvapil své čtenáře Jaroslav Seifert. Již od let před
válečných se Seifertovo dílo ustálilo v poloze lyrické zpěvnosti 
a pravidelného verše. Takové byly i poúnorové sbírky l }íseň o Vik- 
lorre (1950). Mam inka (1954) a jiné básně. Melancholii a tíhu živo
ta v nich vyvažovala harmonie tvaru i celkové, takřka idylické 
vyznění. I prostřed šedesátých let - po odmlce způsobené těžkou 
chorobou - básník rázně změnil poetiku. „Ale pryč s tou básnickou 
veteší / metafor a rýmů,“ píše, „život je někdy až mrazivě holý.“ 
Namísto rytmické pravidelnosti a rýmů nastoupil uvolněný verš.
I bylo poetismů, metaforických pojmenování, výraz zdrsnčl a zvěč
něl. V Koncertu na ostrově (1965) najdeme sice známé seifertovské 
motivy, vzpomínky na dětství a mládí, půvab žen. kouzlo Prahy. 
Vše je však viděno „černým zrcadlem“  smrti, s níž se autor setkal 
tváří v tvář. V této perspektivě, kdy „netopýří čas / blanami křídel 
všechno poráží“ , se jen máloco klene nad nicotou. Může lo být 
umění (onen „koncert na ostrově“ ), a zcela jistě a znovu jo lo láska, 
která otiskuje „své šlépěje / do lidské kůže“ .



Nové tvůrčí období Jaroslava Seiferta - pokračovalo dalšími sbír
kami včetně Morového sloupu (napsán 1968-1970, veřejně vyšel 
teprve 1981) - také souviselo s obecnými proměnami české poezie. 
Na cestě od poetizace к drsné věcnosti mohl být Seifert inspirován 
Kolářem i llolanem. \ také neiluzivní, až skeptické pojetí času (dě- 
jinnosti) mělo obdobu v poezii, dramatu a posléze i v románu.

Na sklonku šedesátých let mohly konečně ve větší míře opět za
znít osobité hlasy autorů křesťanských. Především katolický směr 
literatury byl drasticky zasažen čistkami stalinismu. Velké osobnos
ti nejstarší generace Demi a Duryeh se již návratu nedočkaly, oba 
zemřeli na prahu 60. let. Jejich vrstevník Hevnek směl zprvu vysta
vovat alespoň grafické dílo, verše mu vyšly až roku 1969. Krutý bvl 
osud Jana Zahradníčka. Po pěli letech věznění obdržel povolení 
navštívit domov, kde se dozvěděl, že mu nešťastně zemřely dvě děti. 
Přestože mu slíbili milost, musel se vrátit na Mírov a zůstal vězněn 
ještě čtyři roky: to jej zlomilo. Skutečně jej propustili až při velké 
amnestii v květnu I960, to mu však zbývalo už jen několik měsíců 
života. Zahradníčkovy nevydané texty - stejně jako básně dalších 
obětí procesů Renée a Kostohrvze - mohly u nás vyjít až koncem 
60. let. Znam ení moci se objevilo roku 1968 v radikálním časopise 
Student a při veřejné recitaci Radovana Lukavského v pražském 
chrámu svátého Tomáše. Další verše Jana Zahradníčka, psané už 
v kriminálu, uspořádal jeho přítel a spoluvězeň Bedřich Fučík. Ke 
čtenářům se stačil dostat jen soubor Čtyři léta (1969). \ témže roce 
vyšlo Seti,án í s Minotaarem. patrně stěžejní sbírka kultivovaného 
překladatele, dramatika a básníka Václava Renée.

O málo lépe na tom hvli křesťanští autoři válečné generace, vrs
tevníci Ortena a Blatného. Jeden z nich, Ivan Slavík, je právem na
zval „generací rozptýlenou“ . I jejich nástup, zpožděný válkou, byl 
po roce 1918 přetržen. Mnozí z nich byli dlouhodobě perzekvováni. 
Básník Zdeněk Rotrekl, odsouzený nejprve к smrti a pak na doživo
tí. strávil v uranových dolech a vězeňských lágrech třináct let. Jeho 
verše složité obraznosti navazují na baroko, v Cechách veřejně nevy
cházel} plná čtyři desetiletí (výbor Sněhem zaváté vinobraní až
1991). Josef Suchý, opačný básnický typ. Ivrik františkánské prostoty 
a pokory, bvl po l noru žalářován a vypovězen do dolů: mohl vydat 
první sbírku jako třiačtvřicetiletý \ polovině šedesátých let. Katolic
kého kněze a básníka Františka Daniela Mertha zatkli v létě 1918 
přímo ve zpovědnici. Během pěti let věznění i on poznal pověstné já
chymovské doly: publikovat směl po více než dvaceti letech. Většina 
jeho básní se objevila až v samizdatu v 80. letech. Vycházejí z pří
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rodní scenerie Šumavy, kdo autor žil, ;de míří к duchovní abstrakci. 
Takó Ladislav Dvořák byl perzekvován; vyloučili jej zo studií, praco
val jako dělník a teprve roku 1907 získal místo redaktora. Dvořáko
vy verše jsou málomluvné, spíše skřípavé než líbivé (Obrys bolesti, 
1900). Objevují se v nich, stejné jako v jeho zkratkovitých prózách, 
motivy chudoby s existeneiálním podtextem. Dvořákovy postavy 
smolařů a vyvrženeň jsou blízké llrabalovým figurám a stojí za nimi 
často vlastní autorovy osudy (vrcholné pozdější povídky Šavle meče 
vyšly v samizdatu a poté v exilu). Výrazným generačním zjevem byl 
zmíněný Ivan Slavík. I on se mohl dlouhá léta uplatňovat pouze ja
ko překladatel (objevně tlumočil zejména poezii starých Mavů 
a Vzteků), escjista a vydavatel (např. \\ einem vy poezie, která jej 
ovlivnila). Pro jeho básně je od prvotiny Sním ání (1947) charakteris
tické vidění světa ve vypjatých protikladech, stejně jako ustavičná re
flexe a sebereflexe. Některé verše jej přibližují poetice Skupinv 42. 
Na rozdíl od ní však Slavík ve faktech denního života hledá zázrak 
stvořeného a směřování к věčnosti. Taková je třeba báseň Každoden
n í ze sbírky Osten (1908) nebo ranější báseň Podmínka-.

Mluvit o radosti 
\ neznát bolest
l točit na svět 
\ neuklidit sám v sobě 
Získat lehko 
\ vylinout se tíži 
Je zatemňování smyslu |...|
Ve všedním dni 
Začíná věčnost

(Stín třtiny, psáno 1947-1') 18. vyšlo 1965)

I . ITKR VIT RA
Hrabec 1909: Čeřily 19921» (821-831 ): Červenka 1990 (241-243): Karlíková 

in Jak čísl poezii 1909 (191-207): Kožinín 1994 (62-100): Ko/.nún 1995 
(11-333): Ko/inín in Ko/.inín-Trávníček 1998(102-110): Mravcová 1988: Ope
lík 1909 (41-09): IVšat 1991 (190-219): Polmrskv 1990 (351-301): Strnadel 
1980: Sus 1904: Trávníček 1990(85-98).

2. PR O M ĚN Y  PRÓ ZY
Proměny šedesátých let hluboce zasáhly prózu. Vntonín Jelínek 

v Plameni roku 1900 napsal, že pro mladé prozaiky přestala mít vý
znam otázka, zda jít se socialismem, či proti němu. Mnohem nalé
havější jsou pro ně problémy osobní a společenské morálky, kritik



byl /и taková slova ze strany dogmatiků pokárán, ovšem postihl fak- 
tieký stav věcí. \ lé době nž odumřel budovatelský román. Bezchvb- 
né a bezkrevné hrdiny nahradily postavy živější, lidé chybující a po
chybující. Přelom let padesátých a šedesátých byl ve znamení děl, 
která lze nazvat prózami životní deziluze. Klimentovu Marii (viz vý
še) následovali Jiří Fried ('m orou tísní (1961), líčením vnitřní krize 
špičkového šachisty, a Jan Treíulka dvojicí novel Pršelo jim  štěstí 
(1962). Zvlášť titulní próza (název je ovšem ironický) zaujala také 
způsobem podání: střídají se tři mluvčí, a tedy i tři různé úhly po
hledu na události. Trelulkovy novely mají autobiografické prvky. 
Scéna. \ níž je Karel za studentskou recesi vyloučen ze strany a od
chází ze studií, měla v roce 1950 předobraz ve skutečném životě. 
Tehdy hvli takto postiženi tři studenti pražské Filozofické fakulty, 
mezi nimi Jan Trefulka a Milan Kundera. Kundera tutéž epizodu 
později poněkud odlišně zpracoval v Žertu.

Rovněž Ivan Klíma vycházel z osobního poznání, když psal ro
mán z východního Slovenska Hodina ticlia (1963). I on využil, po
učen u Karla Сарка a jeho trilogie, proměn vyprávění: po příbě
zích postav následují intermezza, ponory do nitra hlavního hrdiny. 
Děj je záměrně podán „ve skocích“ , neplynule a fragmentárně. I ž 
tím sc narušuje představa jednolitého „objektivního světa“ , která 
ovládala prózu předchozího desetiletí. \ llodině ticha najdeme 
situace budovatelského románu (do zaostalého kraje přichází inže
nýr Mariin Petr, aby připravil velké vodní dílo), avšak převráceny 
naruby. Ve vyprávění přibývá tázacích vět. „Jaký to mělo smysl?“ 
táže se Martin. ,.\elké myšlenky a cíle. které mu připadaly tak důle
žité a které Im vlastně vyhnaly sem. se zvolna ukládaly do ticha.“

Deziluze je charakteristická i pro hrdiny Jana Procházky. Pro
cházkovy prózy se často vracejí do venkovského prostředí jižní Mo
ravy, odkud autor pocházel, к osvobození v roce 1945 а к padesá
tým letům. Těží z konkrétnosti a dramatičnosti zobrazení, většina 
z nich ostatně sloužila jako podklad scénářů pro filmy Karla Ka
dmii ( I ť žije republika, kniha i film 1965; Svatá noc /1966/. podíl
ní film Лог nevěsty z roku 1967).

Kritik Milan Jungmann nazval llodinu ticha románem nového vi
dění. Jiří Opelík napsal, že jde o dílo přechodu od víry к poznávání. 
\však Přemysl Blažíček. svým stanoviskem blízký nastupující gene
raci, soudil, že Klíma zůstává ještě u starých představ. - Jednoznač
né rozvržení světel a stínu se v próze stále více problematizuje, uka
zuje se, že za slavnostními kulisami se skrývá leccos nepatřičného. 
„Ptačí“ nadhled llustopisú padesátých let. v nichž člověk vystupoval
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jen vc své společensko-třídní roli. jako osobnost se ztrácel. je postup
ně nahrazován podhledem, „žabí" perspektivou, subjektivním vní
máním a hodnocením. Nastoluje se otázka po osobní odpovědnosti 
jedince. „Historie a objektivní podmínky neposkytují alibi, nesníma
jí ■/, člověka odpovědnost. Odpovídá i za ně.“ (Milan Suchomel)

Další skupinu prozaických děl spojovalo téma války a okupace. 
Mluví se proto někdy o druhé vlně válečné prózy (Aleš llanian 
1961). do níž sc zahrnují už díla Frvdova. Otčenáškova a Lustigova 
z konce předchozího desetiletí. Obraz války se přitom proměňuje. 
Vytrácí se okázalý heroismus, vědomí velkého dějinného poslání; 
souběžně jako třeba v literatuře ruské (Baklanov). běloruské (Bv- 
kav) a slovenské (Mináě. Jašík. Tažký). Česká próza pokračuje tak 
v linii, kterou zahájil Woilův Život s hvězdou. Soustřeďuje sc nejvíce 
к údělu Židů. Výjimečné a mezní situace jsou zasazeny do každo
denního, „ospalého” totalitarisme do ovzduší podobného Kafko
vým prózám, kdy násilí a zvůle se odehrávají jakoby samozřejmě 
a mimochodem.

\ž posmrtně a po cenzurních škrtech vyšel poslední román Jiří
ho VVeila i\a střese je Mendelssohn (I960). Autor v něm rozvíjel ně
které motivy svých starších děl. Příznačná je bizarní scéna v úvodu. 
Říšský protektor llevdrieh v roce 1911 při návštěvě pražského Ru
dolfina zaznamená sochu skladatele Mendelssolma-Bartholdyho, 
Němce s židovskými předky. Socha má být okamžitě odstraněna, 
ale vykonavatel rozkazu, německý úředník a čekatel hodnosti SS, 
není s lo ji mezi jinými rozpoznat. Nakonec musí s přesným urče
ním sochy pomoci učený Žid.

Pokračovala také tvorba Arnošta Lustiga. Nejznámějším jeho dí
lem z šedesátých let je novela Modlitbo pro Kateřinu Horovitzovou 
(1964). Jejím podnětem bvlv události z roku 1943, kdy nacisté v llá
lii zatkli bohaté židovské obchodníky s americkými pasy, za výkup
né jim slíbili propuštění a poté. když se zmocnili jejich kont. je 
v Osvětimi zavraždili. Lustig ovšem tento výchozí podnět v mno
hém upravil. Novela je velmi důmyslně vystavěna. Čtenář podle ná
znaků tuší neodvratně tragický konec, zatímco oběti žijí do posled
ní chvíle bláhové v naději. Zvlášť působivá je titulní postava, krásná 
židovská dívka, která se jediná vzchopí к odporu: když má jít nahá 
do plynu a německý důstojník si ji drze prohlíží, vvlrhnc mu zbraň 
a zastřelí ho.

Židovskou tematiku zpracovali též Mana Bělohradská (liez hnisv. 
bez límce, 1962). Josef Skvoreeký (Sedmiramenný svícen. 1964), l.a-



dislav G ros man (Obcliixl na korze. 1965 - filmová podoba natočená 
režiséry Kadárem a Klosem získala o rok později prvního Oskara 
pro Československo). Motiv podobný Lustigově Kateřině Jlorovitza- 
vě se objevuje u Klímy a Kukse. Л právě Ladislav Kuks se stal v še
desátých letech nejvýraznějším prozaikem židovských osudů, pojí
maných jako parabola obecného ohrožení člověka.

Ve Kuksových prózách je na rozdíl od Lustiga málo vnějších dě
jů. pozornost se upíná к vnitřním stavům postav, jemným odstínům 
myšlení a prožívání. Čtenář mívá zvláštní pocit nesouvislosti a ne
jasnosti. mnohé mu záměrně zůstává skryto. Ladislava Kukse přita
huje fantastika a tajemství, lak je tomu již v literárním debutu, no
vele Pan Theodor Mundslock (1963). Vydal ji až ve čtyřiceti letech 
a rázem dosáhl úspěchu: kritika Mundstocka zařadila na vrchol 
současné prózy a text postupně vvšel v sedmnácti zemích.

Námět se podobá Weilovu Žívala s livězdoa. Také pan Mund- 
stock je outsider, osamělý, nenápadný úředník, který očekává před
volání к odsunu do Terezína. Záchranu hledá v tom, že vymýšlí 
a zdokonaluje způsoby, jak přežít německý koncentrák, „trénuje“ 
nástup do transportu, hlad, bití. dokonce vlastní smrt. Avšak v oka
mžiku, kdy se blíží к seřadišti do transportu a podle své vypracova
né metody si přehazuje kufřík z ruky do ruky. je sražen německým 
autem a umírá.

Autor Pan a Theodora Mundstocka předvádí tragickou grotesk- 
nost situace Židů za okupace - a zároveň člověka v mezní situaci 
vůbec. Próza je vyprávěna v er-formě, ale takřka vše vnímáme oči
ma ústřední postavy. Prolínají se bez přechodu reálné a fantaskní 
prvky (např. Mundslockňv dvojník Mon se líčí jako skutečná bytost, 
až ve 13. kapitole se dovíme, že existuje jen v hrdinových předsta
vách), opakují se slova a motivy, jež nabývají obrazných významů 
(motiv prachu a hvězdy).

Oficiální próza padesátých let cílila к jednoznačnosti. Naopak 
Kuksovy texty jsou založeny na zamlžování, nedořečenosti, složitém 
kupení významů. \ románu la riace  pro temnou strunu (1966) je 
vnímání světa ještě užší a bizarnější než v Mundstockovi. Vypravě
čem je student gymnázia Michal, chorobně citlivý chlapec, syn vyso
kého policejního úředníka. Sugestivní a zlověstnou atmosféru 
v předvečer okupace udává již věta „Život je vězeni a zdání jako ce
lý svět..." I v následujících autorových prózách se stupňují jak zvrá
cená podivnost postav i prostředí, tak složitá náznakovost stylu, za
loženého na opakování a variacích. Ocitají se na pomezí hororu 
a krimi (Spalovně mrtvol. 1967: Myši \utálie Moosliabrové. 1970).
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Próza sc* v průběhu let šedesátých let vrstvila a diferencovala v ně
kolika směrech. Vynořily se nové a obnovily staronové žánry, po \e- 
svadbově a Souěkově science-fiction, která se mohla opřít o linii za
loženou Arbesem a Čapkem, to byl žánr kultivované detektivky 
\ dílech Michalových. Valentových, Fraškové, Skvoreekého. Ke slovu 
sc hlásila celá rozsáhlá oblast populární a zábavné literatury, z moci 
úřední kdysi zlikvidovaná - překládaly se Mayovy indiánky i Setono- 
vy knihy ..lesní moudrosti“ , po letech směl opět vycházet loglar, 
jenž si získal novou generaci mladých čtenářů, dívčí četba byla za
stoupena Smahelovou a později Rudolfem. Více než dříve formoval 
kulturní vědomí film. \ kinech se promítaly muzikály, západní 
westerny a vznikla i česká parodie na ně Limonádový Joe (podle liry 
Jiřího Brdečky. uváděné už za války ve studentském divadle). Mož
nosti prózy se rozšiřovaly o satiru, fantastiku, hravost, reflexivní po
nor i drsnou věcnost. Rozšiřoval se i rejstřík vypravěčských technik 
(osobní perspektiva, střídání hlediska, vnitřní čas postav) a rozmani
tějším se stával sám jazyk: vyhraň oval se к pólu mluvnímu (slang, 
vulgarismy, hovorová syntax) i uměle stylizovanému (metafory, poe
tismy, knižní výrazy). Dřívější jednotvárnost, kdy se takřka všude ob
jevovaly podobné obrazy i stylové prostředky, takže se jedno i druhé 
dílo podobalo šedivým uniformám, nahrazovala nyní osobitost, větší 
přitažlivost, barevnost. Svědčí o tom ukázka.

...jedna baba sc nič ptala, kdepak slouží její syn'/ žc inu přinesla buch
ly! a zjevil se na hřebci hrabě Zelikowski a zařval, negadaj s babami 
z kurvy synu! a šlohl mě rajtpajčem a cválal přes babu na hřebcovi ve 
dvacetislupňovým mrazu, to já jsem stál post. bvlo mi jednadvacet let, 
energie, že by Praha mohla na ni tejden sv ítit, ještě dneska jsem plnej 
čertů, když v idím tu záruku blaha manželského, lo urostlé ženské tělo. 
tenkrát mě nakulmovali sokoli vlasy, půjčili mi sokolský šatv. Inka plný 
sokolů, na stromech vlály vlajky a mně to padlo jak prezidentovi...

(Bohumil Hrabal. Taneční hodiny pro stnrši « pokročile. 196-1)

Rohumil Hrabal byl nejvýraznějším zjevem dobové prózv. Věkem 
náležel к válečné generaci, byl ještě o desetiletí starší než Kuks. Po 
dlouhých letech, kdy psal jen do šuplíku a pro několik přátel, vydá
val 1963-1968 každý rok alespoň jednu knihu. Vyvolávaly obdiv 
i údiv. nadšení i množství protestů konzervativních čtenářů. Ostat
ně sám autor soudil, že „pořádná knížka není pro lo. abv čtenář lip 
usnul, ale vyskočil z postele a rovnou v podvlíkačkách běžel panu 
spisovateli naplácat držku".



Detail koláže 
./. Koláře Is výboru 
llrubalových próz 

Iutonuti svět ( 1()Ы>)

Ilrabalovv prózy, počínající souborem Perličku na dně (1963), 
narušovaly představy o literatuře hned v několika směrech. - Jed
nak jazykem, v němž sc objevovaly básnivé metafory vedle obscén
ních výrazů z hospodv. Dále netradičním způsobem vyprávění - na
místo souvislého děje mozaikou situací či proudem představ, jak se 
rodí v řeči. A konečně i „nerozlišující pozorností“  (výraz Hrabal 
převzal od Yiol\ Fischerové, básnířky generace šedesátých let, která 
se dočkala vvdanvch knih až po listopadu 1989), viděním bez zrca
del ideologie a vůbec bez jakékoli předběžné hierarchie hodnot. Vy
pravěč nebo mluvčí věnuje stejný zájem událostem ..banálním" 
i „významným“ , kuriózním i děsivým. Formálně se to projevuje 
dlouhými souřadnými souvětími, spojujícími různorodé skutečnos
ti spojkami ..a" a také ..ale“ . Nejdále došla v tom směru novela Ta
neční hodiny pra starší a pokročilé (1961), která se skládá z jediné, 
stále znovu navazované a neukončené věty. Dalšími charakteristic
kými příznaky II raba lova stylu jsou nadsázky a barvité, vizuálně za
chycované detaily.

V rodokmenu tvorby Bohumila Hrabala najdeme jak Jaroslava 
Haška a Ladislava Klímu, tak pozdní surrealismus, Skupinu 42 
a Odyssea Jamese Joyce. Silně na něj působilo i moderní výtvarné 
umění. Pro jednu linii llrabalových próz je příznačné „pábitclství“ . 
Slovo „pábiť‘ použil již Vrchlický, ale proslavilo se až lira bálem 
(próza IVihitelé ve stejnojmenné knize 1964). Pábitelé jsou lidé ne
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konvenční a „posunutí“ , ztřeštění fantastové, posedlí svými sny 
a stále žasnoucí. Významnou úlohu v Hrabalovýeli dílech mívají 
dialogy - někdy lo jsou „hovory lidí“ , zachycované se smyslem pro 
originální řečové gesto, jindy spíš rozvedené tragikoinickc a gro
teskní scény.

Tradičnější způsob podání zvolil autor v novele Ostře sledované 
vlaky (1965), v níž spojil dva své rukopisy z poúnorových let. Dílo 
proslavila filmová verze Jiřího 4 en ze la s Václavem Neckářem 
v hlavní roli. Následující soubor povídek Inzerát na dům, re kterém 
už nechci bydlet (1965) se odehrává na začátku padesátých let. Ne
jde však přednostně o kritiku společenského systému. Povídky vy
cházejí z každodenních situací, za nimi se rýsují poetičnost. krutost 
i absurdita života. Základní znaky osobitého autorova slvlu zůstalv 
zachovány, ale pábitelská rozvernost ustupuje černému humoru.

Próza Ingot a ingot i z téže knihy začíná výkřikem dívkv vyhazo
vané z hospody: „Nechte mi žíííít!“ Na konci - poté, co je dívka 
znásilněna na dělnické ubytovně a vyhozena ven, se věta opakuje: 
„.Nechte mi žííít, nechtě mi žííííít,' zašeptal hlas pod oknem.“
I . I T E K  \ T l  К \

I rvnla 1966: Iluman 1995 (2Г>—17): llrabaliana 1990: Jankovič 1990 
(25-5.4): Juiiginann 1969 (19-83. 102-105): kusková 1996: kožinín 1967: Lo
patka 1991 (37-16): Lopatka 1995: Lukeš 1995: Opelík 1969: Polmrskv 1990 
(77-109. 211-269): lilažíček in Příběhy po<l mikroskopem 1966 (11-27): Ilá
mán in Příběhy pod mikroskopem (85-101): Pvtlík 1990: Suchomel 1992 
(19-37. 19-51.61-66. 116-119): Suchomel 1995; Vohryzek 1995.

3. ROM ÁNY D E Z IL U Z E
V polovině desetiletí sc dostávají do popředí rozsáhlejší prózy, 

především román. Je to opět motiv osobního ztroskotání, deziluze, 
které se však nyní promítají do obecnějšího obrazu doby a do úvah 
nad místem člověka v dějinách.

„Všecko bvlo Iřeba seškrábat až na kost,“  řekl v roce 1967 Franti
šek Ilrubín. Lidé ztrácejí hodnotovou a životní orientaci, rozpadá 
se jejich identita. Pokoušejí se zbavit vnějškově přijatých mechani
smů. obrátit se к nitru, znovu si připomenout klíčové situace živo
ta. Bývá to spojeno s pokusem o návrat к mládí а к dětství, к původ
ním a opravdovějším jistotám. „Jan zkusil jít po rukou. Nějak se 
zvrátil a zůstal ležet na zemi. Trvalo to chvilku, než vstal a než se 
mohl orientovat. Nedostával totiž odnikud příkazy, ani ze Země, 
ani z vesmíru.“ - Takto symbolicky začíná ilrubínova básnická pró



za /h ilů  reneta (1964). Jan prochází těžkou krizí a uvědomuje si 
marnost velké části svého života.

\ následujících románech trojice autorů „květňácké" generační 
skupiny - v Pu tikově Smrtelné neděli (1967). ve Vaculíkově Sekyře 
(1966) a v Žertu M. Kunderv (1967) - jc skepse ještě hlubší. (Podob
ně je založen i druhý román Jaroslava Putíka llrána blažených 
/1969/: Kundera a Vaculík další díla. dokončená na konci šedesá
tých let. už nestačili vydat.) Jsou to „tři příběhy strastného času, 
v němž se zřítilo nebe jednoho ráje" (Jungmann), hořké zpovědi 
hrdinů, kteří uvěřili v jednoznačný smysl dějin a velké poslání sebe 
samýcli jako jejich strůjců.

\ pozadí je vystřízlivění z komunistických ideálů. Nehledá se 
však jejich reforma, „oprava špatného směru“, jako v některých ji
ných dobových prózách. Zpochybňuje se nejen stalinismus, ale ja
kékoli plánovité předurčení lidských osudů. I vedená díla jsou časo
vá a vlastně politická, jdou ovšem v duchu Hrubínovýeh slov „až na 
kost“ , к obecnějším problémům: к odcizení mezi člověkem a okol
ním světem, к maskám a rolím, které záměrně i nepozorovaně přijí
máme, к pátrání po vlastním „já“ , к možnostem, jak zasahujeme 
do dění světa, i к vině, kterou za tyto zásahy neseme, ke vztahu je
dince к dějinám.

Český román tak konečně v širším měřítku navazuje na přetrženou 
tradici polyfonní prózv třicátých let. Zvláště se to týká Vaculíka a Kun- 
dery, jejichž díla jsou i tvarově mnohostranná - sestávají tedy z různě 
formovaných částí textu - a svým významem ukazují více směry.

Vaculíkova Sekyra (1966) je pozoruhodná již svým jazykem. Jiří 
Opelík v tomto románu rozlišil šest lexikálních vrstev, od běžné spi
sovné češtim a starožitného stylu tatínkových dopisů až po nářečí 
z východního Yalašska. Dialektismy a další nespisovné prvky, na 
rozdíl od nářečí ve starších textech, např. v Roku na rsi bratří 
Mrštíků. nemají za úkol charakterizovat postavy a neobjevují se 
pouze v jejich promluvách. Prosakují i do pásma vypravěče, zejmé
na do slovosledu a syntaxe. V románu se v jednom odstavci, ba v je
diné větě střetávají odlišné stylové roviny. („Nebyl mu ani rok, když 
jsem mu v kolébce pustil na obličej pecen chleba, protože se mi vy- 
šklhnul, jak jsem ho načínal.“ )

V Sekyře se těsně překrývají také roviny času. Hned v první větě 
vypravěč oznamuje, že sc chystá navštívit bratra. Snaží se o něm ně
co říci. líčí dětství, rodiče, posléze vlastní i tatínkův další život - 
к návštěvě bratra dochází až v samém závěru. I tytí) reminiscence 
(„návraty“ do minulosti) či anticipace („výlety“  do budoucnosti)
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přicházejí nečekaně: „ ,Ale nechoďte,' zaprosila maminka před 
čtvrt stoletím." „ ,Ceká nás mnolio úkolů." řekl a zamračil se ,a má
me moc nepřátel,1 řekl a umřela maminka."

Proměny času vyprávění a stylu dynamizují cclv text. Patří sem 
rychlé střídání dialogu, vlastního vyprávění, úvah. popisů přírody, 
humorných scén. - V tomto ..na přeskáčku“ podávaném příběhu, 
který připomíná potok s mnoha pramínky, líčí vypravěč osudy své 
rodiny z valašské vesnice, a zejména svůj vztah к otci. Otec se stal 
po válce pracovitým funkcionářem strany, posléze však jen slepým 
vykonavatelem politické linie. Syn, redaktor v Praze, se dostává do 
konfliktu s nemravnou omezeností moci. \ krizi se obrací к domo
vu. к hodnotám, které mu v dětství zprostředkovával právě otec - je 
jimi hlavně vnitřně svobodné jednání, vzpoura proti deformovaným 
vztahům. Znázorňuje to scéna, kdy v závěru vypravěč s bratrem na
vzdory zákazu odvážejí z lesa strom. Je to obdoba scény v úvodu, 
tajné výpravy syna s otcem na cizí jablka.

Významné dějinné události zasahují do románu jakoby jen na 
okraji. Sekyra není přímou ideovou polemikou. Přesto přerůstá 
v hluboce založenou kritiku dohv. národního charakteru i překot
né technické civilizace. Svým stylem i viděním světa se stala Vaculí
kovým klíčovým dílem.

Milan Kundera představuje, na rozdíl od Vaculíka, racionálně 
zaměřený typ prozaika. Je to viditelné již v povídkách Směšné lásky 
(1963, pokračování 1965 a 1968, definitivní výbor 1991). Jejich 
hrdinové chtějí vystoupit ze šedi a svíravých povinností běžné 
existence. Bývají však zaskočeni vývojem událostí, které sami dali 
do pohybu. Například milenci v povídce ia lešný aalasto/i si začnou 
hrát na náhodné setkání cynického automobilisty a vvzvvavé sto
pařky. lira je plně zaujme, stává se však kruté vážnou; nakonec se 
nemohou přijatých rolí zbavit.

l*o chvíli uslyšel tiché vzlvkání: dívčina ruka se nesměle, dětskv do
tkla jeho ruky: dotkla se. stáhla, zase se dotkla a pak se ozval proseb
ný, vzlykavý hlas. který ho oslovil důvěrným jménem a říkal: ..Já 
jsem já. já jsem já...“ |...|
\ dívka přešla brzv ze vzlvkotu do hlasitého pláče a tu jímavou tauto
logii opakovala ještě nesčetněkrát: ...lá jsem já, já jsem já, já jsem já...“

I960 vyšla v časopise Plamen kunderova povídka Já . truchlivý halí 
(knižně ve Směšné lásky. 1963; do definitivní verze Směšných lásek.



Milan Kundera 
v karikatuře 
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jež vyšla v Brně 1991. ji autor nezařadil). Zde se píše: „Život je para
doxní. Naše. činy nabývají opačného smyslu, než jaký jim předem při
suzuj cm.“ loto skeptické doznání, kterým vypravěč komentuje svůj 
milostný nezdar, se v románu Žert (1967) jinými slovy opakuje. Netýká 
se však jen hrdinova mikrosvěta. Promítá se i do obecnějšího vztahu 
jedince a dějin, zpochybňuje suverenitu člověka jako jejich tvůrce.

Žert v titulu románu jc vícevýznamový. Vztahuje se к výchozí si
tuaci - dvacetiletý student Ludvík posílá žertem kolegyni pohledni
ci, na níž si dělá legraci z dogmatického marxismu. Tato situace 
však jako sněhová koule na sebe nabaluje další události: pohled je 
pochopen jako nepřátelské gesto, po „usvědčujícím“ projevu přítele 
Zemánka je Ludvík vyloučen ze strany i ze studia, musí na vojnu 
к „černým“ atd. Po letech se Ludvík pokouší o další „žert“ , když se 
chce za svůj zničený život pomstít: svede Zemánkovu ženu Helenu, 
vzápětí však zjistí, žc o ni manžel nestojí; stal se totiž oblíbeným „re
formním“ učitelem na fakultě a má atraktivní přítelkyni. Žert se tak 
opět obrací proti svému původci. Ludvík, který se v mládí domníval, 
že svírá „volant dějin“ a později chtěl být alespoň strůjcem zlomysl
né pomsty, končí poprvé v hořké deziluzi a podruhé v trapné směš
nosti. Dějiny jsou vlastně velkým ironickým žertem na účet člověka.

Tato hlavní linie je doplněna dalšími nitkami příběhů s mnoha 
individuálními osudy, které skládají obraz české společnosti od úno
ra 1948 do poloviny šedesátých let. Rovněž vnitřní stavba románu je 
nejednoduchá. Vedle Ludvíka vystupují další tři vypravěči a střídají 
se, jak na to upozornil kritik Milan Blahynka, v přesně odměřených 
proporcích (Ludvík vypráví 2/3 textu, Jaroslav 1/6. Kostka 1/9. lie-
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léna 1/18). Každý z nich promlouvá odlišným stylem, má jiný vnitř
ní svět, jiné iluze. Různé perspektivy tedy zpochybňují nadvládu je
diné pravdy, ukazují, že skutečnost mívá více tváří.

„Dívám-li se zpét na Žert, nacházím v něm však v jádru již všech
no, o co jsem usiloval ve svých pozdějších románech.“ napsal Milan 
Kundera v roce 198 I. Týká se to vícehlasého vyprávění, tvaru zalo
ženého na variacích a zrcadlení, ale hlavně klidových témat jeho 
tvorby - jako jsou „Ivrický věk“ , to je laciná revolučnost, jež je lid
skou i společenskou nezralostí (Život je  jinde): ..vláda zapomnění“, 
tedy život bez historické paměti i odpovědnosti (Kn ilio  smíchu o za
pomnění): krize jazyka, rituály a odcizené mechanismy, nemožnost 
dorozuměni mezi lidmi (Nesnesitelná lehkost bytí).

Také román historický, který zdobil poúnorovou literaturu, na
býval nových podob. Dokládají to například knihy Františka Koží- 
ka, pohotového autora historických biografií. Jeho janáčkovský ži
votopisný román Po zarostlém chodníčku ( l()(>7) je ve srovnání 
s Josefem Mánesem (1955) budován mnohem složitěji: uplatňují se 
pestřejší jazykové prostředky, vnitřní monology, prolínají se rozlič
né vrstvv času.

7. mody vyšla historická kronika a s ní ..objektivní" (vpravdě spí
še svévolný) obraz dějin. Díla s historickými námělv se stávala obec
nou paralelou na témata moc, morálka a svědomí, jak je zpracová
vala i próza ze současnosti. Odmítnutí schematických modelů se 
obrazilo také ve volbě látek. Místo husitství a obrození zaujaly nyní 
předhusitský středověk a baroko. Příkladem jc tradiční romanopi
sec nejstarší generace Václav Kapličky a jeho Kladivo na čarodějni
ce (1963). Líčí se tu inkviziční procesy na Sumpersku koncem 
17. století. Samo slovo „procesy“ působilo tehdv zlověstně; čtenáři 
měli v paměti ovzduší bezpráví a strachu na počátku padesátých let 
a román chápali jako aktuální podobenství.

Oldřich Daněk v románu K rá l utíká z boje (1967) zvolil lucem
burskou dobu. konflikt Jana Lucemburského s Jindřichem z Lipé. 
I zde se vynořuje téma moci a jejího zneužití. Minulost netvoří ..vel
ké dějiny“ , přehledný sled heroických činů a moudrých sentencí - 
je to naopak dění plné osobních zájmů a intrik, \utor potlačuje ilu- 
zivnost i tím, že záměrně zdůrazňuje umělost, fiktivnost svého díla.
V podobném duchu pokračuje i v dalších dílech volné trilogie Král 
bez p řílby ( 1971) a I raždo v Olomouci (1972. historické kulisy jsou 
už jen rámcem pro detektivní pátrání po vrahovi Václava III. a úva
hy o pravdě a moci).



Jiří Solola již jako básník tíhl к epiěnosti. pokoušel se o historic
ké drama (televizní hra Waterloo. 1967). Přesto jeho rozsáhlý ro
mán z doby prol i reformace Tovaryšstvo Ježíšovo (1969) čtenáře pře
kvapil. Hlavní postavou je vzdělám' jezuita Vojtěch llad. I kázněné 
plní svěřené úkol\ v odlehlém koutě východních dech: vybudovat 
kapli, získat dědictví bohaté vdovy, založit chrám. Jeho nadšení 
však postupně mizí, uvědomuje si. že se dopouští hanebností, když 
se stává nástrojem moci. a končí v zoufalství. „Vyhráváme. Vláme 
moc, máme slovo, máme majetek. \ přitom nemáme nic.“

Román, jehož hlavní postavy jsou historicky doloženy, zpodobuje 
stínv rekatolizace, zároveň však úpadek jakékoli vítězné a vládnou
cí ideologie. Páter Had je vlastně protějškem fyzicky hynoucích, ale 
duchem vítězících jezuitských misionářů v Duryehově tetralogii 
Služebníci neužiteční (1. díl 1940. čtyřdílný celek vydán v Římě 
1969) a \ Křelinově románu hnaní, syn hadí (1942). I Solola využí
vá básnivosti jazvka. symbolů, opakování a dramatického rozvržení 
scén. ale vysoká duchovní poloha těchto děl mu je cizí. Vktivitu člo
věka v dějinách - stejně jako Putík. Vaculík a Kundera - posuzuje 
s velkou dávkou skepse.

Tradiční meze žánru nejradikálněji narušili autoři nastupující 
generace. Novela ('est a sláva ( 1966) Karla Michala ukazuje spíše 
špinavý rub než lesklý líc dějin. Ironizují se v nijak obvyklé motivy 
historické prózy, tak její slyl. I rozený rvtíř Rynda z Loučky a na 
Poříčanech se podobá více sedlákovi než šlechtici. V Rvndovo vy
hlášení boje Habsburkům právě ve chvíli, kdv je třicetiletá válka 
uzavřena mírem, stvrzuje tragikomičnost této postavy. - Ještě dále 
zacházejí experimentující prózy Karla Kichlera. místy se pohybující 
na pomezí recesi* (llosté od svátého Diviše, napsáno v 60. letech, vy
šlo 1992).

Nejvýraznějším historickým prozaikem generace šedesátých let 
je Vladimír Körner. V ynikl i jako filmový scenárista, zvlášť ve spo
lupráci s režisérem Vláčilem (l dolí včel. Adelheid), a „filmové“ po
stupy najdeme i v jeho dílech literárních (popisy připomínající 
pohyby kamerou, osvětlení, úsečné dialogy). Podobně jako v Micha
lově Cti a slávě i ve většině Кб měrových děl jen zřídka najdeme po
stavy doložené v dějinách. Pokud se přece vyskytují, bývají zpodo
beni bez běžných konvencí historických románů a filmů. „Toto 
není historický příběh!“  upozorňuji! autor v úvodu Písečné kosy. 
Körnerovy prózy se nesoustřeďují к tomu. ..jak to bylo“ , ale míří 
к existeneiálním. nadčasovým problémům člověka. Jejich hrdinové
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jsou osamělci, lidé nerozhodní a hledající. Častými motivy jsou ná
silí. fanatismus, pustošení; závěr pak bývá neúprosné tragický. Ta
kový je pochmurný příběh zasazený do 1.4. století Písečná kosa 
(1970) nebo román Adelheid (1967), umístěný do týdnu po druhé 
světové válce. Adelheid zobrazuje dramatické střety nenávistné lás
ky mezi lidmi dvou světů, českým důstojníkem, který se vrátil ze zá
padního odboje, a Němkou, jejíž otec i bratr jsou nacističtí zločinci.

Körner těží ze stejné látky jako kdysi Řezáč v \ástupu. Hodnoto
vým viděním se však zcela odlišuje. Pohlíží na svět mnohem plastič
těji. soustřeďuje se zejména na složité líčení nitra postav. - Podob
ný námět si zvolil Jaroslav Durveh ve své vrcholné pozdní novele 
Boží tlulni (napsáno 1955. vyšlo posmrtně 1969). I lo je intimní pří
běh podávaný v první osobě a líčící vztah - podivnou lásku Čecha 
(tentokrát starého muže) a mladé Němky těsně po válce v pohrani
čí. Dobová skutečnost je v Boží duze podána jen kuse. s příznačnou 
Durychovou expresivitou a hrůznými detaily (tlejíeí mrtvoly v kos
tele', zabití rodičů děvčete, její znásilnění). Vyprávění chce být pře
devším podobenstvím o vině, trestu a smíření. Dítě. které německá 
dívka očekává, je v závěru zábleskem naděje, a duha, která oba 
hrdiny objímá, je boží milostí.

Netradiční obraz novější historie a ěesko-němeekého vztahu po
dal Ota Filip v románové prvotině Cesta ke hřbitovu (1968). Ludvík 
Vaculík o ní napsal: „Ve Filipově vidění se český národ pod němec
kou okupací skládal z dělníků vyrábějících nacistům zbraně, ze 
zbabělých živnostníků a úředníků, vedle nichž byla tu i hrstka 
opravdových bojovníků v horách, kteří však byli nebezpeční oběma 
stranám. A ve všech těchto skupinách se pohybovali udavači a zrád
ci. Hrdinství, čest a odpovědnost představují tu pouze jedinci...“

Cesta ke hřbitovu předznamenala pohled na dějiny v autorově 
nejrozsáhlejším díle, Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka ze Slezské 
Ostravy ( 1974 v samizdatu a exilu, v německém překladu již o rok 
dříve). „Velké“ dějiny jsou tu viděny z hlediska „malého“  člověka, 
který netouží po hrdinství, nezajímá ho ideologie, ale jeho každo
denní svět. \ předznamenala i několik dalších románů s fantaskní
mi prvky, které demytizují obraz nedávné minulosti, zvláště války, 
osvobození a odsunu Němců.

Jestliže hlavní hrdinové obou románů Oty Filipa si při kotrmel
cích dějin ze všech sil snaží uchovat svůj přirozený svět. Vladimír 
INeff v Trampotách panu llum bla (1967) zpodobil „malého českého 
člověka” neboli „čecháčka" (Václav Černý) ryze negativně. Jeho 
llumbl je lokajská duše, ochotná přizpůsobil sc každému režimu



od Rakouska po komunismus a pochlebovat jakémukoliv nadříze
nému. Je s to dokonce zlikvidovat člověka, který jemu samému 
pomohl, který by mu však mohl bránit ve vzestupu. Autor román 
pojal jako „zpovéď“ titulní postavy a tak mu dodal rámec sobestyli- 
zace, která jo lítostivá, servilní i agresivní. V závéru sc usuzuje, že 
„nás llumblů je mnoho a mnoho a že naše existence je blahodárná 
a žádoucí, neboť my děláme dějiny“ .

Novum v domácí literatuře znamenalo zobrazení poúnorové do
by z hlediska obětí stalinského teroru. Chmurné prostředí pracov
ních táborů vylíčil Arnošt Lustig-v povídce B ílé  břízy na podzim 
(1966). Ke konci 60. let přišli ke slovu i sami věznění - Karel Pecka 
v románu Horečko (1967) a v povídkách V« co um írají maži (vyšly 
1968. vznikaly však ještě \ letech padesátých v táboře Bvtíz. kde si 
Pecka odpykával část z jedenácti let, které si odseděl za vydávání 
podzemního časopisu po l noru), zkušený prozaik a publicista Jiří 
Mucha ve stylizovaném deníku Sladěné slánce (1968) a Jiří Strán
ský v povídkách Štěstí (vydány s datem 1969, ale náklad většinou 
zničen, nové vydání bez cenzurních zásahů 1990). - Působivá díla 
napsal zejména Karel Pecka, jehož prózy i později vynikaly tehdy, 
držely-li se dokumentovaného faktu, syrovosti a svědecké perspekti
vy (rozsáhlý obraz života politických vězňů v padesátých letech Mo
la li v nezvěstnému, samizdat 1987. Brno 1990).
I . ITKR \Tl HA

Černv 1992b (836-848 /těž Černý l‘W 1, 27-46/. 853-857 /též Černý 199I, 
17-54/); Černý 1991 (117-168): Dokoupil 1988; .lungmann (<>69(151-175); 
Kosková IW6:'Lopatka 1991 (51-66); Opelík 1909 (89-207): Opelík 1991: IV  
liorský 1990(205-210.270-280): Hluhvnka in l’říl>ěli\ pod mikroskopem 1966 
(53-62): Suehoinel 1992: Suchomel 1995: Vohrv/.ek 1995 (1.43-160).

4. M Y Sb K N Í o  l i t e r a t u ř e

Souběžně s rozvojem literatury prožívaly pozoruhodné renou
veau také literární kritika a myšlení o literatuře. Objevila se řada 
osobností: v kritice to byli zvláště Oleg Sus, Jiří Brabec, Milan Su
chomel. Jiří Opelík, Zdeněk Kožmín, Aleš Ilaman. Jan Lopatka. 
I kritikové střední generace, Sergej Machonin a Milan Jungmann 
z Literárních novin, kteří byli po Únoru značně poznamenáni do
gmatismem. procházeli proměnou a směřovali к otevřenému chá
pání kultury. Ladislav Stolí a několik dalších jednotlivců, setrváva
jících na pozicích raných padesátých lei, sc tak i přes podporu 
stranických ideologů ocitali zvolna v izolaci.
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Jan Miiliiiíovshv 
r 00. klech

I literární věda zaznamenávala návraty starší generace. I)» umě
leckého života se z ústraní vracel Václav Černý. Dalším vědcem, kte
rý debutoval jako kritik a escjista již před válkou, h\l olomoucký 
literární historik Oldřich Králík. I divoval šíří záběru i provokující
mi hypotézami. Jeho knihy a studie směřovaly к rekonstrukci proce
su tvorby, к interpretaci a otázkám autorství (podle jeho názoru 
některé texty připisované Máchovi, např. Cikány, napsal Sabina). 
Reprezentativní výbor z Králíkových studií vyšel pod názvem Osvo
bozená slova ( 1995).

IV) letech přestala také pražská stmkturalistieká škola platil za 
„směr, který do sebe nasál všechno, čím se vyznačuje rozklad umě
ní v imperialistickém kapitalismu“ . Nejprve Strukturalismus ožil 
v oblastech, kde kontinuita nebyla tak docela přerušena, v jazyko
vědě a stylistice (Havránek, Trost. I lausenblas, Doležel), poté v teo
rii verše a v teorii překladu (Brňané Hrabák a Levý). Lxaktní meto
da strukturalismu (snaha opřít se o přesné ukazatele textu) 
působila jako protilék na vágnost a svévoli padesátých let. Pojetí 
uměleckého díla jako svébytného znaku - postupně pronikající do 
literárního myšlení - znamenalo faktické odmítnutí oficiální ..teo
rie odrazu"4. Významný krok představovalo vydání starších statí Ja-



na M ukařovského z třicátých a čtyřicátých let - roku 1966 to hyly 
Studie z estetiky a rokli 1971 následoval svazek Cestami paetilcy 
a estetiky. Inspirativní bylo úsilí Felixe Vodičky, jenž strukturalistic- 
kou metodu uplatnil na dějinách literatury (soubor jeho studií 
Struktura vývoje vyšel roku 1969). Po mnoha letech mohl v de
chách opět veřejně zaznít hlas Romana Jakohsona, spoluzakladate
le Pražského lingvistického kroužku a českého strukturalismu. Vrá
til se sem jako světově uznávaný vědec a na závěr jednoho ze 
sympozií pronesl přípitek:

Připíjím na krásu české země, která mě uchvátila n/ skoro před pa
desáti let\ a kterou jsem si mohl znovu připomenout a oživit právě 
dnes. |...| Chtěl bych pozdravit zemi. kde kultura je domovem víc 
než kdekoli jinde. zemi. v níž obrovská většina lidí samostatně pře
mýšlí a jen nepatrná hrstka toho není schopna, zatímco jinde je to
mu bohužel dosud stále ještě naopak.

(Přípitek na závěr sympozia o Konstantinu Filozofu 
\ Praze I9<>9 - \ knize /W lit hii funkce. 1995)

Kolem Mukařovského a Vodičky se zformovala skupina mladších 
teoretiků. Patřili к nim například estetikové Robert Kalivoda 
a Kvétoslav Chvatík. stylista Lubomír Doležel, literární teoretici 
Miroslav Červenka a Milan Jankovič: podněty strukturalismu volně 
rozvíjeli mnozí další, jako Oleg Sus, Mojmír Otruba. Zdeněk Kož- 
mín, Zdeněk Pešat. V ladimír Karlík a Jiří Opelík. Většina z nich se 
soustředila ve sborníku к Mukařovského pětasedmdesátinám Struk
tura a smysl literárního tlila (1966).

Tribunou novostrukturalistú i dalších autorů původně seskupe
ných kolem Května bvl od roku 1966 dvojmčsíčník Orientace. V\- 
znával antiideologické pojetí umění. Již v úvodním čísle napsal Mi
roslav Červenka: ..V odporu proti dogmatismu se ukázala síla 
globálních pohledů na člověka, jež jediné mohly postavit proti ideo
logickým redukcím aspoň postulát lidského prožívání.“

Od konce padesátých let se oživila i práce literárně historická 
a literárně lexikografická. Z „akademických“ Dějin české literatury. 
které kolektivně vznikaly v Mukařovského I stavu pro českou litera
turu. vvnikl II. díl věnovaný obrození (I960, hlavní autor a redak
tor Felix Vodička) a poté závěrečný díl IV .. pojednávající o literatu
ře první poloviny 20. století (dokončen 1969, vyšel až 1995, 
redaktoři Zdeněk Pešat a Fva Strohsová). Solidním příspěvkem ke 
slovníkářství bvl R. Havlem a J. Opelíkem redigovaný Slovník čes
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kých spisovatelů (1964). Zaznamenal i mnohé dosud nevycházející 
spisovatele, jako depa. Demla, 11oslovského. Zahradníčka aj. Překo
nává jej až monumentální, dosud nedokončeny Lexikon české lite
ratury (hlavní redaktoři Vladimír Forst a Jiří Opelík).

Jiným oživujícím myšlenkovým proudem vedle strukturalismu 
hvl v" fenomenologie a existencialismus a jejich pojetí umění. Souvi
selo s filozofií lidské existence, jak ji rozvíjel zvláště Heidegger 
a u nás Jan Patočka. Velký ohlas u nás měly i práce polského 1’eno- 
menologa. filozofa a estetika Romana Ingardena. \ jejich stopách 
analyzoval některé otázky filozofie umění Antonín Vlokrejš v knize 
l mění. skutečnost, poznáni ( 1()66). Důraz na autonomii, svébytnou 
povahu umění bvl společným východiskem tohoto směru a struktii- 
ralismu. Literatura nemůže být pouhým obrazem idejí, autorových 
názorů, historických událostí; podle Patočky je „tvorbou děl. jichž 
nazírání obsahuje svůj smysl v sobě jako v určitém prožívání, které 
nepoukazuje к něčemu jinému“ . Má tedy jedinečnou, nezastupitel
nou roli. Narušuje ustálené způsoby komunikace a vnímání, činí vi
ditelným to, co sami nejsme v denním životě schopni zahlédnout.

Strukturalismus a fenomenologie se zpočátku těžko prosazovaly- 
v polemikách proti ideologům. Ještě obtížnější bvl návrat katolic
kých kritiků, například Bedřicha Fučíka a Miloše Dvořáka. ..Milos
tivá léta“ 1968-1969 trvala pro ně příliš krátce a většina jejich stu
dií a knih, připravených do tisku, už nestačila vyjít.



6. K A P I T O L A

Generace šedesátých let

I. FORMOVANÍ m l a d ě  c k n k r  \c e
Literární život podstatně ovlivnil nástup nové umělecké genera

ce. Hvl to od vzniku rcpubliks v roce 1918 v pořadí třetí tak výraz
ný generační nástup - po nezvalovské generaci avantgardní a ortc- 
novské generaci válečné. Jako obvykle na sebe upozornili nejprve 
básníci. \ edici Mladé cesty nakladatelství Mladá fronta vyšli v le
tech 1961-1962 Hanzlík, Werniseh, Kabeš a Cruša. \ období
1963-1961 vydali v (československém spisovateli první knížky poe
zie Brousek a Šrůt. Takřka zároveň se objevila pozoruhodná díla 
dramatiku (Topolův Konec masopustu a Havlova /.nlmnlm' slavnost 
1963, o rok později Lhde a jeho Král-Vávra) a ke slovu se hlásili 
i divadelníci (např. hlavní tvůrce  ̂psilonky Jan Schmid).

S literaturou let šedesátých velmi úzce souvisel film. Mladí filma
ři ..nové vlny“ (Forman, Menzel. Chytilová, Jakuhisko) - i další fil
moví režiséři - pravidelně spolupracovali s literáty. Ostatně i poeti
ka jejich filmů měla mnoho společného s poetikou tehdejší 
literatury.

Jádro generace tvořili autoři narození v druhé půli třicátých let 
a na počátku okupace. Byli to lidé. kteří už nebyli lak formováni zá
žitkem války, květnového osvobození a poválečného entuziasmu jako 
mladší vlna generace válečné („kvčlňáci“ . Kohout. Vaculík. M. Kun
dera, Klíma). Nezúčastnili se únorového převratu ani na straně vítě
zů, ani poražených. \ letech dozrávání se bezprostředně střetali se 
stalinismem, vydávaným za šťastné budování nového světa.

Říkali nám: takhle jsme si utrhovali, takhle jsme krváceli: ale pak 
nás posadili do vozíku a my jeli zákrutami té pouťové atrakce - za 
každou zatáčkou mrtvola. \ říkali nám, když jsme se zakláněli, zaví
rali oči - nebo prostě zvraceli: vždyť je lo pro vás. ano. toto je na
vzdory všemu socialismus.

(Jiří Crušii, l')82)
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Cruša a jeho vrstevníci bvl i proto ninolnrh iluzí ušetřeni. \ ne
měli ani později potřebu - na rozdíl od Kohouta. M. Kunden a Klí
my - se s nimi ustavičně vyrovnávat.

\ očích režimu to ovšem byla první generace, pro kterou byl 
„lepší zítřek” budován. Oficiální (a jediná povolená) organizace 
mládeže. Československy svaz mládeže, měla fungovat jako nástroj 
výchovy, pomocník, ba předvoj kSC. \e skutečnosti lni CSM větši
ně mladých lhostejný, počet členů klesal a spontánně vznikaly jiné 
zájmové skupim. Zvláště nespokojeni hvli studenti. Při tradičních 
majáles v univerzitních městech - a zejména v Praze, kdv se
I. května lidé kolem dvaceti shromažďovali kolem Máchova pomní
ku - se konaly průvody, kde zaznívaly projevy nespokojenosti, ne
chyběly ani srážky s policií. Ostré kritice dal průchod Jiří Míílier 
v roce 1965 na konferenci svazových vysokoškoláků: požadoval au
tonomii a právo oponentury vůči straně. Získal podporu většiny 
účastníku, ale o rok později byl vyloučen ze svazu i ze studia a po
volán na vojnu. Na veřejnost mohl opět vystoupit - spolu s dalšími 
studentskými předáky - až v době „pražského jara“ .

I mladí spisovatelé byli skepticky naladěni vůči oficiální propa
gandě a často nedůvěřiví к sociálním utopiím vůbec. Proto u nich 
nenajdeme velké proklamace, patos a sebedůvěru. Jejich díla se ne
snaží proměnit svět - spíše jde o to. jej opravdově prožít. \ za umě
lými nánosy ideologií a slupkami civilizace hledat původnější lid
skou skutečnost, obrysy přirozeného řádu.

a najednou se v nás něco hrnutí,
padají balvany a možná koktáme,
ale musíme to říci -
chladná a čistá voda, spodní pramen.
vytryskne...

(Petr kaboš. C.áry na dlani. 1961)

\ nímání hodnot je v lecčems obdobné jako u válečné generace, na
příklad u Ortena. Společný je zájem o existeneiální polohy života, o dí
lo ilolanovo, llalasovo. Deinlovo, Wéinerovo. L  Klímy a také o baroko. 
Souběžně sc zmíněnými prvními knížkami ostatně vycházejí textv star
ších autorů - zvláště llolana. Koláře a Hrabala (většinou napsané 
v předchozím desetiletí) - a také opožděné debuty pětatřicátníku llcj- 
dy a Zábrany (rovněž napsané dříve). Yšechnv tyto texty jsou mladé ge
neraci viděním světa i poetikou příbuzné. Podzemní proud poúnorové“ 
literatury vyplouvá na povrch a slévá se s díly právě vznikajícími.



Zkušenost totalitarismu vede mladé jako kdvsi jejich předchůdce 
za válkv ke zdůraznění mravní odpovědnosti а к podtržení svébyt
nosti literatury. - „Moderní může být pouze .báseň o sobě1.“ napsal 
v roce 1962 \ Literárních novinách Josef Hanzlík a vzápětí byl za 
takový názor pokárán. O rok později vzbudil nevrlou reakci ideolo
gii Jiří Cruša. když \ úvaze Realismus jako mraraost mluvil
o ..čistých rukou". Prohlásil, že odpovědnost spisovatele je osobní, 
nemůže být přenesena na žádnou skupinu nebo instituci. Vzápětí 
vzbudil rozruch znovu svou reakcí na článek Vladimíra Medka 
\ Plameni (1961/1) lerš pra Stalina. Medek v duchu reformismu 
kritizoval kult Stalina \ české poezii i jeho pozdější retušování. 
Cruša ve své polemice lerš pra kačku (Literární noviny 1961/7) šel 
dál a namítl, že Nezvalův Stalin  není dílčí odchylka, ale logický vý
sledek Nezvalova vývoje od třicátých let. Nebezpečí spatřoval s při
jetí neosobní, ziustitucionalizované pravdy, ať již stalinské, či anti- 
stalinské. \ \ témže roce si Cruša v básnické sbírce S lé tlá  Hnita 
dovolil ironickou repliku 11a Jiřího WoIkra. Na Wolkrův proslulý 
verš „miluji věci. mlčenlivé soudruhy" reagoval provokativním ..ne
návidím věci - mlčenlivé soudruhy“ .

Následovaly kampaň v Rudém právu (Stolí. Taufer a další) a ad
ministrativní zásah proti autorovi: Cruša byl donucen opustit 
redakci Tváře, kde pracoval, a dva roky zůstal bez zaměstnání. Dis
kuse nad názorv mladých básníků se odvíjela i v Literárních novi
nách. I zde se vyskvtl hlas. že je lépe ..chybovat se stranou" než mít 
třeba pravdu a postavit se proti straně. Me 11a druhé straně tu svůj 
sektářský radikalismus po I noru sebekriticky zhodnotili Sotola 
a Milan Kundera.

Mladí autoři publikovali zprvu v zavedených rcvuích. v brněn
ském Hostu do domu a v pražském Plameni. Později získali vlastní 
časopisy Tvář (1961-196.1 a 1968-1969) a Sešity (1966-1969). Ne- 
byly to ovšem „čisté" generační tribuny. Násilné přerušení kulturní 
kontinuity způsobilo, že se zde protínaly různé věkové skupiny 
a názorové proudy.

Lze to nejlépe doložit na autorském okruhu Tváře v letech
1964-1965. Náleželi к němu nejmladší, jmenovitě Cruša, Wcr- 
nisch. Brousek. Lopatka a Doležal. O málo dříve narození byli Ha
vel a Linhartová (oba již v letech padesátých zapojení do neoficiální 
kultury). Л stejně důležitou roli měli ve Tváři třicátníci Mandler. 
Hejda a Němec (filozof a escjista. uvedl zde mimo jiné dílo Jakuba 
Deinla a Ladislava Klímv) a zčásti i pětatřicátníci Jedlička a Hejdá-
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Obálka časopisu Tvář,
п т .  č. :)
(grafik .lan Solpira)

nok. Navíc sc tu objevovali autoři už vyzrálí, ale „nezavedení", jako 
Hrabal. Patočka. Kolář a jiní. Časopis přinášel díla Surrealistické 
skupiny z 50. let, texty Hančových deníku, překlady dosud nežá
doucích filozofii lleideggera a Teilharda de Chardin.

\ minulém období bvla přerušena mnohá literární tradice a mnohá 
hodnota bez rozboru zavržena. Navazovat na ně a uvádět je do kul
turního povědomí nepovažujeme za jednorázovou akci. nýbrž, za jed
nu z neodmyslitelných stránek své časopisecké práce.

(I vodník prvního čísla časopisu Tvář)

Do Tváře psali zásadní kritické články Mandler. I.opatka. Dole
žal, Brousek. Ilcjda, Havel a jiní. Důsledný odstup od vládnoucí 
ideologie, ale také od reformismu vedl к tomu, že časopis na konci 
roku 1965 přestal vycházet. Skupina kolem něho však působila
i nadále, připravila sborníky Podoby I (1967) a Podoby I I  (1969) 
a po zrušení cenzury Tvář od podzimu 1968 na krátký čas obnovi
la. „Tvářisté“ se pak v sedmdesátých a osmdesátých letech význam
ně podíleli na formování samizdatu a celé neoficiální kultury.
I . ITKR  \T( H \



2. I’OEZJK
Hned na počátku šedesátých lot vydal Josef Hanzlík svou prvoti

nu / .ат/т (1961). Opakovalo se \ ní několik motivů: setkání dítěte 
s válkou, obra/л přírody, jitra, čistota a opravdovost mládí jako pro
tiklad učesané přizpůsobivosti.

vždyť to prý stačí: zaplatit 
a dostat za lo svoje, 
být klidný, hrát a nebát se. 
nemít nie. го bys projel, 
vždyť to prý stačí: nevadit 
a říkat vida. vývoj - 
a pít si život po lžičkách 
a jako vlažné pivo, 
vždyť to prý stačí.
Cožpak je to pravda?

(Smutná báseň pro Lenku)

Lam pa je příznačná pro básnické počátky generace šedesátých 
let. Tcž v první knížce Ivana Wernische Kam letí nebe ( 1961 ) najde
me podobně laděné obrazy přírody, např. louky, pampelišky: svět je 
vnímán očima dychtivého, naivního chlapec. Připomíná to místy 
Šrámka. Wolkrova llasta ila tlamu nebo raného Ortena.

Hanzlík rozvíjel toto vidění i v následujících sbírkách, ale větši
na autorů generace šedesátých bít se postupně obracela jiným smě
rem. Zdůvěrňující tónina ustupuje, 11a její místo přichází ostřejší 
věcnost, ba ironická antilyričnost. Okouzlení Šrámkem už je 
v hrách Havlových a l hdeho dokonce předmětem parodie.

Naivita lyrického ..já" 11 Wernische se v jeho další tvorbě promě
ňuje v záměrnou liru s naivismem. Básník nás uvádí do ča rok řás
ných krajin, které však vzápětí „shazuje" jako umělé fikce, cituje 
ůtržkv lidových a jarmarečních písní nebo parafrázuje známé texty
- vyvolané ovzduší ale vzápětí ironicky převrací. Vynořují se bizar
ní. zvláštní jména a označení. Na konci 60. let se někdejší krásné 
vidiny mění v přízraky, rozkvetlé louky vystřídal „pach kvítků z vy- 
práehnilé zahrady“ , „v jablkách červíci / ulézající a bělostní“ , „mi
láčku,/ mouchy budou našimi polibky/ a krysy / našimi koňmi..." 
(Dutý břeh. 1967). Rozvíjí se představa prázdného reje masek a lou
tek. vše je obestřeno groteskním, neživě zlověstným světlem.

Podobným vývojem procházel Jiří Gruša. I 11 něho se objevují 
motivy zla. které se skrývají třeba za dětinskou hrou:
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11 ráje ITH“ si:
eo nohy má, všechno padá |...|, 
pec nám spadla pec nám spadla 
čum na sehe do zrcadla

(C.vifení mučení. 1969)

\ntonin Brousek byl více než jeho vrstevníci ovlivněn Nezvalo
vou poezií a smyslovostí (milostné verše ve sbírce Spodní rody, 
1963). Ale od počátků je u něho zřetelný také druhý pól, návaznost 
na Viktora Dýka, úsilí o významovou přesnost, lakoničnost; píše ča
sově básně, které kriticky reagují na současné dění. 'lato složka po
stupně zesiluje. Ve druhé sbírce Netrpělivost (1966) zasahují zkla
mání a deziluze už nejen veřejnou sféru jako dříve, ale i erotiku 
(cyklus Z  nemilost né lyriky). Rozpor mezi vnějším světem a básnic
kým subjektem se prohlubuje: „Den je noc a noc je den / Večer za
číná již ráno / Vydýcháno Nevětráno / Někdo za mne kýval Ano / 
Někým jsem byl podveden.“

К okruhu Tváře patřil i básník Jiří Kuběna. Je autorem třiceti 
rukopisných sbírek, z nichž i na konci šedesátých let lnlv vydány 
jen zlomky (reprezentativní výbor vvšel v samizdatu к jeho padesá
tinám pod názvem llvězda a Kříž, 1986; průřez tvorbou podává 
rozsáhlý svazek Krev le  I íno. 1995).

Kuběnova poezie je exaltovaná, sebereflexivní a výlučná, někdy 
se pohybuje na hranici verbalismu, jindy spojuje sošnou monumen
talitu s jadrnou prostořekostí. Má některé společné rysy s expe
rimentální, zaumnou lyrikou Linhartové či Topinky (viz dále, 
s. 828). ale na rozdíl od této linie směřuje к tradičním hodnotám 
katolicko-spirituálním. Oživuje se tu síla antického mýtu a mýtem 
se stávají i nejosobnější, např. erotické prožitkv lyrického subjektu. 
Zdá se, že vrcholů dosahuje Kuběnova lyrika ve svém raném údobí 
v letech padesátých a dále v období nejnovějším:

To Co Jsem Míval 
Měl Jsem Dík Kráse:

Štěstí Jak Prase 
Větrů Nádherný Vztek 
1 Zase
Stříbrný Příval Tam \n Dně Rek.
Kostku (liikru \ Dlaních Jak Mýval



Zpíval Jsem'/ 
Zpíval!

(/Má/ IUlom í. z básní z let 148«)-IW5)

Po bok sbírek mladé generace se zařadily opožděné debuty tři
cátníků Zábrany a llejdy. Jan Zábrana vydal verse z. padesátých let. 
v nichž směřoval od zdobnosli к strohé věcnosti (Utkvělé řem é iko
ny, 1965). I první vydané sbírky Zbvííka llejdy b>Iv napsány dříve, 
na konci 50. let. Jejich scenerie je venkovská, ovšem ke klasické 
venkovské idvle mají daleko. Čtenář se ocitá v soumračné až děsivé 
atmosféře, plné pudové tělesnosti. „Po hrdlech zvířat přejížděly no
že. / Té muzikv! A bez hlásku!", zní charakteristický úryvek z titul
ní básně I lejdovy sbírky I tady všude muziky je  plna (1963). Toto vi
dění rozvíjel autor v dalších textech, které už nemohly vyjít, ve 
sbírce básní Blízkosti smrti (psáno v první polovině šedesátých let, 
poprvé v samizdatu 1978. přepr. Praha 1992) a ve svém vrcholném 
díle. souboru veršů i próz (záznamv snů) Lady Feltliam ová (psáno 
na přelomu let 60. a 70.. samizdat 1979. Praha 1992). Opakují se 
obrazv ponurých, přízračných krajin, morbidní motivy. Lyrický 
hrdina je svírán hrůzou a úzkostí, tušením čehosi vyššího a nevidi
telného i nemožností spočinutí a spásy. „Pláč / úlevný nebude 
seslán. // Ani nepřijde děvka. / hebká, / děvka pro štěstí, / s noha
ma od pelesti к pelesti. |...| // Obrazy z dávných dob / mizí. // Pán 
se nezjeví,/ sklízím.“

Většina básníků mladé generace se stavěla proti zdobnému lyri
smu poúnorové poezie. Odvrátila sc přitom zároveň od širšího 
proudu české „zpěvné“ tradice, jak ji ztělesňovala díla symbolismu, 
avantgardv. většina veršů M rubínových a do půle šedesátých let 
i Seifertových. Z básnictví sc nyní vytrácejí „krásné obrazy“ , opoji
vá metaforičnost a hudebnost. Oživuje se linii- halasovská, Weiner, 
podněty Skupiny 12 a zčásti i skupinv Května. Namísto uchvácení 
přichází zdrženlivost, střízlivá skepse: převládá výrazová úspornost, 
nepravidelný, zadrhávající se verš.

Poněkud mimo veřejné dění - i jakoby na okraji básníkova bo
hémského života - vznikaly verši* Václava Hraběte. Jsou v nich sto
py poetismu, amerických beatniků i jazzové a rockové hudby. Gene
račně příznačné je odmítnutí všeho, „co nelze vyhandlovat / 
v Tuzexu / nabiflovat přes noc / získat protekcí“ a právě tak pří
klon к autenticitě, životní opravdovosti: „Vyjmenovat své láskv / 
a bude-li to třeba / nechal se zabít / pro ně“ (Báseň skoro na roz
loučenou). Ilrabětův okázalý nonkonformismus i jeho předčasná
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smrt v pětadvaceti letech (1965) přispěly к tomu, že právě on sc stal 
později uctívaným a takřka kultovním autorem. První výbor z jeho 
poezie vydal Mirek Kovařík pod názvem Stoplim r (1969). v nej
úplnější podobě vyšla ve svazku lilues pro bláznivou liollm  ( 1991 ).
L I T  K RA TU RA

Červenka 1990 (283-300): Karlík in Jak číst poezii 1909 (2.">.">-20l): kož
ním in Kožním - Trávníček 1998 (122-130); Tráuiíček 1996 (99-149).

3. D R A M A  A D IV A D L O ;  P R Ó Z A
Také drama a divadlo - a v první řadě dobově příznačné malé scé

ny - poznamenal generační nástup. Většina tradičních „kamenných“ 
divadel, státem štědře podporovaných, trpěla na počátku šedesátých 
let krizí návštěvnosti. Naopak menší divadelní soubory, které vzn i ka
ly z iniciativy skupinek nadšenců v amatérských podmínkách a které 
se musely těžce protloukat a prosazovat proti nepřízni státní byrokra
cie, získávaly rychle zájem obecenstva. Právě malá ěi studiová diva
dla se stala fenoménem, jenž významně utvářel atmosféru 60. let. 
Přesáhla sféru divadelního umění, vyrostla - podobně jako některé 
časopisy - v širší ohniska kulturní a společenské aktivity.

lato divadélka mohla navázat na meziválečnou avantgardu, těsně 
poválečné Divadlo satiry a hlavně na Voskovce, Wericha a Ježka. Bý
vala to často divadla „autorská“, to znamená, že autoři hry byli záro
veň aktéry na jevišti. Jejich poetika tvořila protiklad popisného diva
delního realismu, který byl u nás po l noru závazný a který se 
vyznačoval přesností, rutinovanou souhrou a snahou o navození do
konalé iluze. Tato svědomitost šla třebas tak daleko, že na jevišti Rea
listického divadla se po balkoně paláce Kapuletových vinula riiže, 
aby Shakespearova Julie mohla zadeklamovat ,.co rúží zvou, i jinak 
zváno, vonělo by stejně“ . \ představeních Semaforu, Zábradlí nebo 
Večerního Brna naopak vládla nadsázka, groteska, zkratka a improvi- 
zační lehkost. Autoři, režiséři a herci klidně mísili rozličné žánry 
a polohy - scénické dialogy, písničky, vyprávění, satiru, revui, panto
mimu. Divák sice neměl dojem dokonalé řemeslnosti, ale cítil se být 
živě osloven, zaujat či provokován, vtahován do hry jako spolutvůrce.

Naši milí diváci, jste diváky |...|. Za dob našich babiček |...| stačilo 
к takovému diváctví jen velice málo. Sednout si. mít dvě oči, nebo as
poň jedno oko, případně uši nebo ucho |...|. Me my vyžadujeme na 
svejch (livakách kázeň a inteligenci |...|. abyste tu mezi sebou nešuš- 
kali. nekecali, abyste se nám tu ncinuckali |...|. Divadlo není hospo-



da nebo pajzl |...|. 'lakové divadlo středověké, to bylo divadlo! |...| 
Nemluvě o divadle dálného a ještě dálnějšího i loho vůbec nejdálněj- 
šího Východu, které už je vlastně divadlem blízkého Západu.

(Ivan V sskořil-l.coš Siicliarípa. Me/irrfi. I960)

Vyskočilova tvorba - jak divadelní, tak prozaická - je založena 
na hravé grotesknosti, na „logickém“ rozvíjení výchozí, zdánlivě 
běžné situace či nápadu. Podněcující osobnost Ivana V yskočila stá
la postupně u vzniku několika divadelních skupin. I ž v letech 
1957-1958 pořádal v pražské Redutě textappealv s Jiřím Suchým, 
poté patřil к zakladatelům Divadla Na Zábradlí. Roku 1962 Zábra
dlí opustil, vrátil se do Reduty, kde si našel nové spolupracovníky 
v Pavlu Bolkovi a Leoši Suchařípovi. \ té době vznikla jeho kon
cepce „nedivadla“ . Znamená to dílo záměrně nehotové, představe
ní. které je zčásti připravené a čtené, ale zčásti se znovu rodí a pro
měňuje se tvořivou improvizací na jevišti, připomínající třeba 
variace jazzmanů (např. M alé hry aneb Maléry. 1967). Podobnou li
nii rozvíjelo také liberecké Studio Y, založené 1963; jeho organizá
torem a hlavním tvůrcem bvl Jan Schmid. „Ypsilonka“ - která se 
od konce sedmdesátých let přestěhovala do Prahy - proslula mimo 
jiné Takzvaným večerem na přidanou (poprvé 1966), kolektivní 
a úmvslně chaotickou improvizací. Při ní někteří diváci, přesunutí 
na scénu, museli například hrál na různé nástroje. Jindy se publi
ku nabízelv bramboráky a ryby. ovšem s dovětkem: „Takhle zadar
mo se v divadle nacpat, to jí) [...|. \le něco předvést...“

Nejznámější z malých divadel byl bezesporu Semafor. Na rozdíl 
od Vyskočilova spíše intelektuálního humoru navazoval v íce na tra
dici šantánů. kabaretů a němých filmových grotesek. Významnou 
roli hrály \ Semaforu písničky autorské dvojice Suchý - Slitr a po
pulární zpěváci Matuška, Pilařova. Gott. Hegerová a další (Zuzana 
je sama doma. I960).

Jiří Suchý, narozený roku 1931. náleží věkem mezi ..květňáky" 
a generaci šedesátých let. I jeho písňové a divadelní texty jako !>\ 
bvlv mostem mezi poezií všedního dne a poetikou Wernische či 
Sruta: vycházejí z každodennosti, ale využívají nadsázky a fantazie, 
ironizují velká slova i velké city a přitom horují pro „trochu poe
zie“ ; prostupuje se \ nich banalita s groteskou a černým humorem. 
Nejsou však nasměrovány к temnému, ale vždy spíše к radostnému 
pólu života.

Postupem času se Suchý se Slitrem uplatnili nejen jako autoři, 
ale i jako originální interpreti a herci - Suchý s bílým slamáčkem
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J iř í Š liir a J iř í Suchý ( !% :))

jako nešika, snílek a fanfaron, Slitr s černou buřinkou jako natvrd
lý pedant, kterv tíze miloval partnerovo nadšení, lak tomu bvlo po
prvé ve hře Jonáš a tinpl-tangl (1962), volném sledu scén. kabaret- 
ních výjevů a hudebních čísel. Dosáhla dvě stě padesáti repríz 
a následovaly ji další úspěšné hrv a také filmy. (Např. Kdvbv tisíc 
klarinetu z roku 1965, natočený podle starší hrv Suchého a Vysko
čila, jenž byl po Blažkových a Ryehmanovýeh Starcích na chmelu 
/1901/ druhým českým filmovým muzikálem.) Později se v Semafo
ru objevili další aktéři, jako dvojice Grossmann - Simek, známá 
scénkami i povídkami (Návštěvní den l- lll. 1967-1971). Na konci 
šedesátých let však soubor těžce zasáhla smrt Jiřího Slitra a pak 
i Jiřího Grossmanna.

-ÆiÊb-



S malými divadly byly spojeny i výrazné dramatické osobnosti ge
nerace šedesátých let - l lide. Havel a Topol.

Všestranný Vlilan l hile, který psal i prózy, scénáře, kritiky a bás
ně. spolupracoval s Večerním Brnem, divadlem zaměřeným převáž
ně na satiru. 1 hdeův „nonstop-nonsens" Král-fávra zde měl pre
miéru 1961. lira se zpěvy, jen volně inspirovaná Havlíčkovým 
králem  Im it o ii. zesměšňovala dobovou demagogii a konformismns.

kukulín: Král-Vávra má přece oslí uši.
Starý V rba: Me. kukulíne! V idíš ty uši jednostranně!
Kukulín: Vidím je. jak je vidím. Nejde to věčně tajit |...|.
Starý Vrba: Jde to tajit. Od toho jsi tajemník. Kdyby nebylo co tajit.
ncbvlo by tě zapotřebí (...|. Pro mě například vůbec není důležité.
jestli má Král-Vávra oslí uši. protože: je to ředitel zemské poloosy.
nebo ne? Tak stoji dneska otázka.

Spisovatel vyhraněné zaměřený к dramatu byl naopak Václav 
Havel. \ šedesátých letech byl spojen s Divadlem Na Zábradlí, pře
devším s jeho velkou érou v letech 1962-1969, kdy funkci šéfa či- 
nohr\ zastával Jan Grossman. \ té době se nevelká budova u břehu 
Vltavy stala evropsky proslulou scénou. Uváděla náročné inscenace, 
existenciálně a absurdně zaměřené, např. Beckettovo Cekání na (>o- 
(lota nebo Grossmanovu adaptaci Kafkova Procesu. Svébytnou čes-
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kou podoba absurdního dramatu vytvořil právě Havel v Zahradní 
slavnosti (1903) a v následujících hrách.

Zahradní slavnost má společné rysy s L hdeovvm Krúlem-l ávrou, 
uvedeným jen o málo později. Rovněž paroduje tehdejší fráze, ste
reotypním opakováním ukazuje jejich strnulost a neživost. Odha
luje fungování byrokracie a názorně předvádí přizpůsobivý kon- 
formismus. Přesto však má Havlova hra širší záběr: není to jen 
aktuální satira, ale také obecnější podobenství o ohrožení člověka, 
ztrátě přirozené lidské identity. Hlavní postava Zahradní slavnosti 
Hugo Plůdek v závěru takto odpovídá na otázku, kdo on vlastně je: 
„Já? Kdo jsem já? Notak podívejte, já nemám rád tak jednostranně 
stavěné otázky, vážně ne! |...| člověk - (o je něco tak bohatého, slo
žitého. proměnlivého a mnohotvárného |...|. \ člověku není nic 
trvalého, věčného, absolutního všichni vůbec pořád lak trochu 
jsme a pořád tak trochu nejsme |...|. ostatně ten, kdo příliš jc, může 
brzy vůbec nebýt, a ten, kdo za určité situace umí do jisté míry ne
být. může zas o to lépe za jiné situace být.“

Hrdinova promluva obsahuje výroky, jež jsou samy o sobě v pod
statě logické a pravdivé - ale v konkrétní situaci, v níž se výjev ode
hrává, pochybené a komické. Podobnou metodu uplatňoval Havel 
v celé své tvorbě, např. v následujícím I yrozuinění (1905) - zde je 
opět v popředí zneužívání jazyka a rozklad lidské osobnosti.

Josef Topol jako jediný příslušník generace debutoval již v padesá
tých letech. V devatenácti letech dokončil hru z raného středověku 
Půlnoční vítr (premiéra 1955), která tématem i atmosférou připomíná 
epizodu o lucké válce z Trnkových animovaných Starých pověstí čes
kých. Topol začínal (a dodnes pokračuje) jako básník a básnivost - 
v protikladu jak к l hdeovi, tak к Havlovi - poznamenává všechnv je
ho brv. Společný Topoloví. I hdeovi a Havlovi je ovšem odvrat od ilu
zivní realističnosti a také odvrat od kladných řešení, dokonce jakých
koli jednoznačných závěrů. Tím se všichni liší od dramatických děl 
autorů blízkých „květňákňm“, jako jsou Pavlíčkův Zápas s andělem. 
1901 (přepracované znění 1963) a Majitelé klíčů VI. Kundery, 1962.

Ma přelomu 50. a 60. let spolupracoval Topol s Národním diva
dlem, kde ve vedení činohry působili průbojné Otomar Krejča 
a Karel Kraus. Po jejich odchodu znovu převládl konzervatismus, 
a tak Topoluv Konve inasopuslu. jedno z velkých děl českého dra
matu. byl poprvé uveden v Olomouci (1903) a až po roce a půl 
v Krejčové režii v pražském Tylově divadle.

Děj se odehrává na venkově koncem let padesátých, v popředí jc 
postava posledního soukromého rolníka ve vesnici. Františka Krále



Josef Topol. 199.'? 
(Jom Libor Stavjuník)

(symbolické jméno). I’ole neznamenají pro Krále jen majetek, ale 
i mravní hodnotu, je to součást řádu, o který sc opírá. Konec muso/w- 
slu přitom není dílo na ryze společenské téma. Obsahuje jako každá 
Topolová hra více vrstev - jinou rovinu ztělesňují třeba rnasopustní 
maškary, které ukládají do rakve slabomyslného Králova syna Jindři
cha. Na konci je Jindřich nešťastnou náhodou skutečně zabit. Hru je 
možno vyložil jako tázání po vině a celé dění jako konflikt mezi ne
osobní. autoritativní pravdou a odpovědným, autentickým jednáním.

\ polovině šedesátých let Topol se svými ncjhližšími spolupracov
níky - Krejčou, Krausem a herci Třískou a Tomášovou - založili 
v Praze Divadlo za branou. Ve srovnání se Semaforem či Zábradlím 
to bvla poněkud tradičnější scéna - její doménu tvořily lyricky ladě
né hrv komorního charakteru zaměřené к otázkám lidské existence 
(např. Čechov). První českou premiérou byla Topolová Kočku na 
kolejích ( I')(>’>). napohled banální příběh milenců, servírky Evi 
a stěhováka Vény, kteří na zapomenuté zastávce v noci čekají na 
vlak. Jednotlivé situace mají ovšem vedle reálného také obrazný, 
exislenciální význam. Např. opakovanou a marnou snahu zapálit 
zvlhlé sirk\ lze přeneseně vnímat i jako obraz jejich zmarněného ži
vota. (Evi - jméno odkazuje к první ženě Evě - posléze jednu sirku 
přece rozškrtne, nestačí si však už připálit cigaretu.) \ samém závě
ru jsou oba hrdinové pohlceni přijíždějícím vlakem, zazní „ostrý 
disharmoiiický tón. všecko sc rázem zatmí". Kočku nu kolejích je
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v nejobecnějším smyslu podobenstvím o stvoření a zániku člověka.
- \ další Topolově tvorbě ještě přibývá náznakové neurčitosti a sou
středění к nitru postav (llod ina lásky, 1968). Na počátku let sedm
desátých však bvlo Divadlo za branou zrušeno a Josef Topol - jako 
Havel, Ulule a mnozí jiní - vykázán z oficiální kultury.

Netradiční dramatické formy využívala také divadélka poezie 
(Orfeus Radima Vašinkv: pražská vinárna Viola). Volně s nimi sou
visel) i první happeningy, šokující akční scény na ulici, které u nás 
ke konci šedesátých let pořádali Milan Knížák a Fugen Brikcius 
(viz např. Brikciova kniha Sebraný spis, 1992).

Z mladých prozaiků na počátku 60. let zaujali Karel Michal (vě
kem o něco starší než ostatní) a Jan Beneš. Další generační osob
nosti prózy debutovaly později - o Körnerovvch historických romá
nech už byla řeč, experimentální prózy Linhartové budou zmíněny 
dále (s. 830 an.).

Povídky Karla Michala Bubáci pra všední den byly na přechodu 
mezi typem věcného „zpravodajství“  a umnou stylizací. V yšly již
1961 jako jeden z prvních příznaků obrody české prózy.

„Dobrý den." pozdravil účetní a proměnil se v medvěda. Pak po
stoupil několik kroků vpřed. Pro zvýšení účinku potřásl hlavou a za
mručel na znamení, že je hrozný.
První vyjekla stará babka s nákupní taškou, upustila vkladní knížku 
а у ustrnutí se požehnala křížem. Dva nebo tři přítomní klienti se 
připlácli ke stěnám.

Autor čtenáře zavádí do prostředí co možno nejvzdálenějších 
nadpřirozenu: do účtárny, vojenského útvaru, party dlaždičů. V la
kovém notoricky nefantastickém rámci působí zázraky či nadpřiro
zené bytosti tím překvapivěji. Jejich prostřednictvím vyniknou ne
smyslně mechanické modely myšlení.

..Rozumějte mi, prosím," ťukal právník tužkou o zuby, ,.j;iko člověk 
sc umíte proměnit \ medvěda. Dobře, dejme tomu. Me abychom po
skytli publiku hodnotnou, opravdu hodnotnou zábavu, rozumíte, 
nejen nějaký barnumský ;i v podstatě formální trik. musíte také 
v podobě medvěda dokázat něco výjimečného, co každé zvíře ne
umí. Tancovat na kouli, cvičit na hrazdě, nebo tak. I míte?" 
..Neumím." odvětil Mikulášek sklesle. Netančil ani normálně, n;itož 
na kouli.



Odlišným, poněkud hemingwayovským typom prózy bvly od po- 
ěálkn šedesátých lei povídkv Jana Beneše. Byly stavěny jako tradič
ní příběhv. ale tíhly к dokumentární věcnosti, pramálo sentimen
tální. Uplatnila se v nich obecná čeština i vojenský a vězeňský 
slang. Své zkušenosti z vězení využil autor v podobných prózách, 
které však mohly vyjít až v exilu (např. povídk) Xa místě, 1972).

Jiným způsobem nakládal s autobiografičností jeho vrstevník 
harol Sidon ve dvojici próz Sen o mém otci (1968) a Sen a mně 
(1970). Mají ráz obnažené, bolestné niterné zpovědi. Ta je však 
v závěru přece zpochybněna nejistotou: „Už jenom lo, že jsem se 
narodil mužem, je mi prokletím. Znamená lo věčně hledat, věčně 
sc sápat, věčně tančil kolem počátku a konce, chňapat po pravdě 
I...|. Jako Kain, se znamením rozumu na čele, se znamením straš
livé vůle, s proviněním v srdci...“  Téma existenciální nejistoty a té
ma židovství se již v těchto prvotinách stávají klíčem к autorovu 
dílu.
I . ITKR  \Tl R V

Ilořínck in (Irská divadelní kultura 1945-1989 (64-73): Grossman 1991 
(286-326): Josef Topol a Divadlo za branou 1993: Jungmann 1909 (83-89): 
Kosková 1996 (215-218); Suchomel 1992 (15-16. 59-60); Suchomel 1995 
(93-95): Trensky 1978.

4. P ÍS N IČ K Á Ř I
К mladší vrstvě generace patřili i písničkáři, zpěváci s kytarou, 

kteří si sami psali texty i melodie - Vladimír Merta, Karel Kryl. Ja
roslav 1 lulka. Podobně jako autoři protest-songů na Západě (Dylan, 
Donovan). i písničkáři na Východě (Vysockij) chtěli spíše provoko
val než se líbit. Odlišovali sc od běžných proudů pop-music záměr
nou jednoduchostí hudební složky, často inspirovanou folklórem, 
i nebanalitou textů.

Potkala jsi chlapce krásného jako nedělní kapesník ráno 
shlíželi jste se navzájem v podobách ovoce 
zkřehlými prsi\ probíral v klíně sušená jablka 
zdálo se mi že lě zná a že chci to co chce on 
a co mu bude dáno.
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Tiché slavnosti božího těla 
měkké lenoškv v divadle hudby 
malátná slabost - talia jsem měla



posvátná samota kamkoliv kráčíš 
a smutný montgomerák nudv namísto trávy.

(\ ladimír Merta)
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Z klubů mládeže a studentských kolejí písničkáři na konci šede
sátých let - podobně jako bealové a rockové kapely - pronikali do 
velkých koncertních sálů, do rozhlasu а к prvním deskám. Během 
několika měsíců se proslavil Karel Kr\l písněmi na desce Bratříč
ku. zavírej vrátka (1968). Biblické a historické motivy v nich prů
hledně odkazovaly к současnosti, autorova pamfletická ůtočnost od
povídala tehdejší rozjitřené atmosféře a obzvlášť naléhavě 
vyjadřovala zoufalství i vzdor po srpnu 1968. Další Krylovy tc\t\ 
a písně již vvjít nemohly, autor sám odešel do exilu (druhá 1.1* des
ka Rakovina vyšla roku 1969 у Německu). Jeho písně se však nadá
le tajně opisovaly a poslouchaly a jíněno Kryl zůstávalo symbolem 
odporu к režimu po celou dobu normalizace.

К poetice písničkářů měl blízko i Jan Vodňanský, který vystupo
val ve zpěvácké a herecké dvojici s hudebníkem Petrem Skoumalcni 
(S  úsměvem idiota v Činoherním klidni i knižně 1969). Jeho texty 
jsou založcnv na parodii a nonsensu.

\ ztáli literatury к moderní hudbě - jazzu, popu a rocku, folku - 
je samostatnou kapitolou, přesahující naše téma. Jisté je to, že prá
vě od druhé poloviny šedesátých let sc v české kultuře (v západním 
světě již v letech padesátých) začínají proměňovat funkce estetické
ho vnímání. Tradiční roli poezie v mnohém přejímají písňové texty 
(náznaky toho lze sledovat už dříve, například v písních Voskovce 
a Wericha), básnictví \ tradičním pojetí ztrácí u mladé generace vý
znam a prestiž, které od času romantismu dlouhá desetiletí mívalo. 
Lze to vysvětlit jako projev ..zdrsnění“ , odpor vůči ornamentálnímu 
veršování, který je patrný i v poezii samé. Z jiného hlediska je to re
akce na složitou zašilrovanost díla llolanova i jeho četných pokra
čovatelů v 60. letech - tedy obrat к lehkosti, písňovosti, elementár- 
nosti. Podobnou reakci zažila česká literatura několikrát, výrazně 
mezi symbolismem a dílem Gellnerovým, Snímkovým, Dykovým. 
(Analogie je viditelná u několika autorů mladší vlny 60. let, zvlášt 
u Sýse a Žáčka, ale také v samizdatovém undergroundu po roce 
1970.) Přes všechny příčiny spočívající ve vývoji české literatury je 
proměna funkcí - odborně řečeno proměna estetického paradigma
tu čili vzorce - hlubší a zásadnější. Jde totiž o proces, který se po
stupně odehrává \ různých evropských a světových literaturách. 
Proměňuje se vnímání kultury, od ..čtení" jako reprezentativního



a převládajícího modelu se směřuje к „naslouchání“' a „vidění“ , te
dy к auditivní a vizuální kultuře. I poezie jako by se tak navracela 
ke své prapůvodní podobě, třeba ve starém Kecku, kdy bvla bezpro
středně spojena s přednesem, tancem a se zpěvem. Obecně se mluví
o krizi modernismu a později o nástupu postmoderny. Bezpochyby 
tyto proměny vnímání souvisí s masovým rozšířením médií, ťilmu, 
rozhlasu, televize atd.. s rozmachem moderní techniky. To vše utvá
ří pohotovější - ovšem také jednodušší a tedy povrchnější - způsoby 
komunikace a přenosu informací. Z kulturv každodenního života se 
více než \ minulosti vytrácejí jednak duchovní hloubka, jednak i dě
jinný rozměr. Pozornost se upírá ke „zde a nyní", к prožívané mate
riální přítomnosti (rubem toho je pouhé užívání a konzum), к ryze 
privátním oblastem života, к iracionalitě, přírodě v člověku, к těles
nosti (vlna erotiky a násilí). Úsilí po obnovení duchovnosti v jiném 
směru, bez tradičních složek evropského myšlení, jako jsou metafy- 
zika. vědomí dějin a představa pokroku, vede к zájmu o asijské myš
lení. jmenovitě o zen-buddhismus a jógu. I lo se později projevilo 
u generace 60. let (Věra Linhartová. Eda Kriseová) a také u následu
jící generace let osmdesátých (Zuzana Brabcová).
L I T E R  VTl R V

Trávníček in kožmín-Trávníček 1498(131-136): Merta 199(1.
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I. P O E Z IE
... všecky film\ a divadlo a rozhlas a televize se dělají s ohledem na
to. kdvb\ přišel nosorožce, aby tomu také rozuměl. Zatím se nesta
lo. aby nosorožec přišel, ale pořád se čeká. Takže by Inlo dobře, kdv- 
l>\ Vkademic věd jednou vydala článek, že není možné, aby přišel, 
a že by se potom konečně nemusilo pro něj psát."

(Jan Werich)

Jedním ze stěžejních požadavku na ..socialistickou literaturu" 
bvla lidovost, požadavek co nejširší srozumitelnosti. \ praxi to zna
menalo snižování umělecké náročnosti, návraty к osvědčeným způ
sobům sdělování. I volnění a plurali/.ace kultury přineslx rozšíření 
vyjadřovacích postupů. \ poezii přestává být jediným závazným mo
delem inonotonní rým a rytmus. Hada básníků se odvrací také od 
zpěvnosti a metaloričnosti. \ próze se uplatňují lantastika a imagi
nace. střídají se vypravěčské perspektivy, využívá se různých jazyko
vých vrstev. Formuje se originální poetika malých scén. Vznikají 
svébytné podoby lvricko-existeneiálního a absurdního dramatu.

Ve druhé třetině desetiletí, a zejména na jeho konci přicházejí ke 
slovu experimenty. Vycházejí díla, která sc přednostně zaměřují na 
tvárné výboje, hledání nových jazykových a stylových prostředků. 
Jasné hranice ..expcrimentálnosti" pochopitelně neexistují. Každé 
významné umělecké dílo jc jedinečné jako úsilí o nové vidění sku
tečnosti. a je tedy svým způsobem experimentem. Například prózy 
Kuksovy a llrabalovy. hry Havlovy a mnohá jiná díla. o nichž byla 
už řeč, se pohybují na rozhraní experimentální literatury.

V básnictví sem náleží zejména surrealismus a konkrétní poezie. 
Surrealisté se do veřejné kultury začali vracet až v polovině šedesá
tých 1(4. Hoku 1961 bvla připravena na Hluboké výstava surrealis
tických výtvarných projevů z let 1930-1950. byla však brzy zakázá
na. O dva roky později následovala v Praze expozice sahající až do



současnosti a nazvaná Svmboly obludnosti. Doprovázely ji kulturní 
večery, na nichž vystoupili členové Surrealistické skupiny.

Hlavním organizátorem a teoretikem skupiny zůstával \ratislav 
Elle n berger. \ letech 1953-1962 uspořádal pět kolektivních ruko
pisných sborníků Objekt. V nich vedle autorů střední generace - ja
ko byli sám Effenberger, básník Zbyněk Havlíček, výtvarník a bás
ník Mikuláš Medek - uveřejňovali svá díla i mladí a nejmladší: Petr 
Král. Stanislav Dvorský, Věra Linhartová, Milan Nápravník. Ti tvo
řili vlastně už třetí generační vlnu surrealistů. Knižně sc skupina 
představila ve sborníku Surrealistické východisko (1969) a v někte
rých dalších textech, které vyšly na konci šedesátých let. Pro poetic
ké vidění mladších surrealistů jc příznačná např. Nápravníkova 
próza Předmoucha z jeho knihy Matáli (1969, v úplném znění Kn i
ha moták, 1995), napsaná v daktvlském rytmu a s vnitřními rýmy:

Dá sc mi do smíchu. Co žere myš? Myš žere otázka ..co žere myš?1’ 
Odpověď prvá: Myš žere z ruky. Vlyš žere hádanky, schovankv. plyš. 
Odpověď druhá: Vlvš žere stonožku. Myš žere koťátko, holátko. po
nožku |...|. Myš žere dějiny. Vlyš žere naději. Myš žere nerada. IVs 
žere raději. Myš žere klasiku. Vlyš žere klokočí. Vlyš žere nadšení bi
jící do oči. Vlyš žere leknutí. Myš žere klekání. Vlvš žere prdění.
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strkání. hekání. Myš žere pokroku varlata v rozkroku. Myš zerr zá- 
važnost závažných výroků. Myš žer« omyly. Mvš žere sliby. Myš žer«1 
umění. Myš žere ryby. Myš žere nádražák s octem a cibulí. Myš žere 
naproti plot sem tam kebulí...

К jiné surrealistické skupince, totiž Skupině Ha působící krátce 
po válce, měl v mládí blízko Oldřich Wenzl. Jeho verše - civilnější 
a humorná varianta surrealismu - mohly začít vycházet také až od 
poloviny šedesátých let, v době, kdy byl autor již těžce nemocen 
(Yehudi Menuhin, 1964, soubor leškerá poezie péčí Ludvíka Kun- 
dery až posmrtně 1982).

К „nezařazeným4' patřil Wenzlúv vrstevník, rovněž příslušník vá
lečné generace, Lmanuel Frvnta. Byl znám jako skvěly překladatel 
ze sedmi jazvků a escjista. Vni během šedesátých let však nevyšij je
ho vlastní básně a drobné prózy, založené na nonsensu, zdánlivě 
nesmyslném spojování slov a představ. Někdy připomínají dětské 
hříčky, např. báseň Cerrolaě: „Mluvil jsem tuhle s červotočem. / 
jenže už nevím přesně o čem / a taky nevím přesně proč / a jestli to 
byl červotoč.“ (Posmrtně vydaný soubor básní Písničky bez muziky. 
1988.) V jiném Fryntově textu, povídce Mále bratra?, student na 
otázku učitele angličtiny „I lave you a hrot her?" odpoví, po mar
ném pokusu o zápornou odpověď, že ano a že bratr Jiří je instala
tér. Protože profesor potřebuje opravit sifon, musí se žák převlékat 
za bratra, naučit se instalatérské dovednosti atd.

Podle I ryntv poetika nonsensu „uvádí do brv nesmyslnosti, aby 
na rubu vynesla na světlo nesmyslnosti a absurdity, utajené v me
chanismech jazyka a myšlení a v automatismu navyklého vnímání“ . 
Za klasiky nonsensu jsou považováni Lewis Carroll. autor Alenky 
r říši d in i, další \ngliean Fdvvard Lear a německý básník Christian 
Morgenstern. \ šedesátých letech z tohoto typu literatury vycházela 
například díla Vyskočilova a Havlova.

Opačným proudem moderního umění než surrealismus či non- 
sensová literatura byla konkrétní poezie. I ona pokračovala v někte
rých avantgardních podnětech (např. dadaismu), ale v jiném směru. 
Samo pojmenování poněkud mate. konkrétní poezie je vlastně ob
dobou abstraktního malířství, výtvarného op-artu a počítačové gra
fiky. Je založena na racionálním přístupu, přesné a p ro m y š le n é  
stavbě díla. ale otevírá se také náhodě a hře. Výsledné dílo není vý
razem citu. lyrického postoje, ale konstrukcí jazykového materiálu. 
Rozlišují a kombinují se přitom různé postupy. Jedním je zvláštní 
obrazové uspořádání grafických znaků (tzv. vizuální poezie, napři-



klad Kolářovy Básně tichu z přelomu 50. a 60. lei, v úplnosti vyšiv 
až 1994). Časté je ..stříhání", prolínání různých typů textů - propo
juje sc třeba novinoví úvodník a háscň klasika, Text v na sehe na
vzájem působí, popírají se. násobí. Další metodu představují varia
ce na jeden výchozí text. \ konečně krajní možností je využití 
formálních pravidel gramatiky ke vzniku díla za pomoci počítače 
(tzv. strojový text). Všechnv tyto v podstatě technické operace utvá
řejí nečekaná sousedství, odkrývají nové pohledy na skutečnost.

Jako příklad uveďme text třebíčského výtvarníka a básníka Ladi
slava Nováka:

KKBKNOVÏ S\ VriJiNÍ k o š il i-; 
čili
S M H I)

kostel košile kostel 
kostel košile kostel 
kostel košile koster 
kostel košile kostel 
postel košile kostel 
kostel košile kostel 
kostel košile kostel 
kostel košile kostel 
koster kosili4 kostel 
kostel košile postel 
kostel košile kostel 
kostel košile kostel

Text byl určen do sborníku české experimentální poezie I rli kos
tek. připraveného к vydání na konci šedesátých let. Kc čtenářům se 
však dostal až v roce 1993. I spořádali jej Josef Iliršal a Bohumila 
Grogerová. průkopníci a organizátoři tohoto směru u nás (jejich 
texty vyšiv у knize JO B-BO J. 1968).

Konkrétní poezie tak nedává vznikat veršům v původním slova 
smyslu, ale ..umělým", rvze konstruovaným textům. Její autoři však 
někdv směřují i к druhému pólu: к nestylizovanému svědectví. Za
chycují úryvky sy rové reality, citáty, dokumenty, zejména z velko
městského života - obdobně jako výtvarný pop-art, americký hyper- 
realismus atd. Tímto směrem experimentu šel Kolářův I r.šorický 
Ezop (v iz výš«*, s. 7H.”>). některé texty lliršalovy Soukromé galerie 
(vznikla 1947-1054. vydána 1965).
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Nedůvěra vůči konfekčním, hladce ohebným formám řeěi se pro
jevovala různým způsobem. I někteří básníci mladé generace experi
mentovali se záměrnou konslruovaností jazvka. \ jejich tvorbě se 
oživuje odkaz barokního manýrismu, navazovali na llolanovu poezii 
z třicátých let a Palivcovy básně. Jazyk se blížil zaumné poezii rus
kých futuristů, kde slova neodkazují к náladě lyrického subjektu ne
bo к vnější realitě, ale к jazykovým znakům samým, к svébytným 
světům jimi utvořeným, kamsi zcela mimo běžnou komunikaci. Sem 
patří Věra Linhartová, která se během šedesátých let odklonila od 
surrealismu (její básně byIx v úplnosti vydám v 90. letech), částečně 
Ivan Wernisch a dále dva autoři mladší vlny generace šedesátých let, 
Josef Peterka a Miloslav Topinka. \ Topinkově krysím  hnízdě (vyšlo 
ještě 1971. ale náklad bvl zničen) se kupí synonyma a nelibozvučná 
zvuková spojení s převládající hláskou r: ,.\ krčmě / za krchovem, 
v charouzně. pazderně, / krčím se v krysím hnízdě. / |...| / V uších 
mi hučí, kňučí, skučí |...|.“ Podobnou hru se zvukv a souznačnými 
slovy najdeme u Linhartové: ..Smrkáč ti rubáš tká / mračně se ko
lem smráká / rtv semklé pootvírá stálý smích / 1rs makovice strmí 
výš než strom.“ Josef Peterka \ pozoruhodné sbírce Krušná (1970) 
využívá ke složitému vrstvení významů lidových pořekadel, jež se 
v nezvyklém kontextu stávají tajemnými, víceznačnými šiframi.
UTRU  Vi t И \

Červenka 1996 (307-320): Český surrealismus 19%; Surrealistické východis
ko 1969: N rh kostek 1993.

2. P IU ')/A
I v próze je možné vydělit dvě hlavní linie experimentů. Jedna 

chtěla být deziluzivní, autentickou „zprávou", podobně jako pro
slulé formanovy, Passe rovy a Papouškovy filmy. Druhá opět tíhla 
ke stylizovanosti, unmosti a zaumnosti, využívala fanlastiky, upou
távala intelektuální náročností (jako např. filmy Němcovy, Chytilo
vé, Jakubiskovy).

Krajní polohu první linie představují texty někdejšího člena Sku
piny 42 Jana Hanče. Většina Ihrncových sešitů se záznamy vznikala 
na počátku šedesátých let. ale od roku 1948 až do smrti I9ř»,4 nic ze 
svých literárních textů nemohl publikovat.

Ilaněovo dílo vyznačuje odpor к ustáleným slovesným konven
cím, zvláště к poetickým ornamentům. Je záměrně drsné a kritic
ké, těží z oblastí, jimž se umění vyhýbalo (\áp isy na záchodech). Je 
také vyhroceně osobní, často upoutáno tělesností.



Reprodukuji život, jaký ve skutečnosti je. Mohu za to. že neodpovídá 
jejich posrané představě, kterou si o něm učinili? Dovoluji si kašlal 
na všechno, co mne nutí ke kašli. Prd je skutečnost, i když je podle 
názoru dr. Gutha-Jarkovského něčím politováníhodným, protože se 
nehodí к večerní toaletě.

(Sešil číslo I. psáno 1962)

llančův pohled z přízemí i podzemí života není jen šokující pro
vokací. Ostrými přechody mezi dokumentárností, banalitou, úvahou 
a sarkasmem míří к něčemu podstatnému - к obnažené lidské exi
stenci skrývající se za umělými slupkami. Ilančovy sešity se - vedle 
textů Deinlových, Hrabatových a Kolářových - staly inspirací pro ce
lou větev literatury od sedmdesátých let. Rozvíjela se hlavně v samiz
datu, zvláště v undergroundu. Rvla založena ne na plynulých 
dějových příbězích, na tradiční poctizaci, ale na přímočarém pojme
nování, zkratce, úvahovosti, střídání vulgarity a lyričnosti.

Oproti liančovu drsnému realismu působí prózy Vladimíra Párala 
dojmem ironické hry na vědecky přesnou „zprávu“ . Ostatně novela 
Veletrh splněných přání ( 1964) je vystižena podtitulem „příběh po
kleslé aktivity“ . Vulorův styl je příbuzný „programované“ větvi kon
krétní poezie. Páralovy texty se totiž skládají z vět. motivů a situací, 
jež se často opakují, jen v různé míře obměňují. Jsou záměrně strohé
- s hojnými výčtv a s občasným vypouštěním sloves.

Z vrátnice nádvořím a po schodech do suterénu |...J. Bohunka se 
prodrala к svému číslu 3031 a v ústroji laborantky - kalhotky, pod
prsenka a bílý plášť - zas nahoru |...|. Zapnula rádio po drátě a ho
řák svého fotokolorimetru |...J. Paní Ida se zíváním otevřela svou 
skříňku číslo 1244 a v ústroji kontrolorky - kalhotky, podprsenka, 
kombiné a bílý plášť - usedla, zapálila si cigaretu a hořák svého fo- 
tokolorimetru.

(Soukromá vichřice, 1966)

Páralovy prózy z šedesátých let mají obdobné náměty. Odehráva
jí se v průmyslové oblasti severních Cech, ve fiktivní chemičce Ko- 
tex. Lidé se podobají natahovaeím loutkám, jsou navzájem snadno 
zaměnitelní (což bývá naznačeno i jmény: Ada - Ida, Jožka - Joska: 
Jošt - Trošt). I erotika a sex. které některé postavy považují za vzru
šující dobrodružství, se nakonec mění v nudnou rutinu. Právě tak 
cílevědomá honba za kariérou ústí v pusté stereotypy chování.

■
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Je lak suše popsán bezútěšný kruh života jako konzumu, kterv 
nenachází nic. co by jej přesahovalo. \ rozsáhlém románu Milenci 
a vrazi (1969) se autor pokusil o jakousi dějinnou filozofii tohoto 
života na osudech obyvatel jednoho ústeckého domu: „červení“ , tj. 
Dobyvatelé, draví a nemajetní, krok za krokem získávají pozice 
„modrých“ , kteří mají moc a bohatství, avšak jsou zjemněle zdržen
liví. Po letech se však sami stávají usedlými, degenerují a na jejich 
místa Útočí noví „červení“ .

Zvlášť vvhraněně se experimentálnost představuje v prózách Vě
ry Linhartové. Jsou lo prózy nesvžetové, bez pevného děje, přitom 
jemné a kultivované, s množstvím kulturních narážek, na pomezí 
imaginace a reality - stojí tedy na opačném pólu než syrové zázna
my Jana Hanče.

Během několika měsíců v letech 1964-1965 vydala Linhartová 
první tři knihy próz, psaných již od konce padesátých let. Příznač
ným autorčiným postupem je problematizaee příběhu. Někdy se 
dokonce mluvčí po počátečních větách nedostane к pokračování, 
neboť vysvětluje různé okolnosti a eventuality, zpřesňuje je, zamýšlí 
se nad svým výkladem i nad sehou, a příběh zůstane neukončen. 
Jinde se už odvyprávěný a uzavřený děj zpochybňuje. Tak v povídce 
Co nejvíc šedé z Mezi průzkumu nejblíž uplynulého (1901) vypravěč 
zavraždí Prospéra, ale vzápětí říká: „Takže bv mi bylo vlastně mno
hem lépe. kdybych Prospéra skutečně zabil. Kdyby totiž Prosper 
skutečně žil. Kdybv to všechno byla opravdovská pravda a nejenom 
vyprávění...“ Docházívá také к nečekanému střídání vypravěčů ne
bo er-íormy a ich-lormy, ba i gramatické osoby vyprávěče (muž je 
bez komentáře nahrazen ženou a opačně). V konečně některé po
stavy ožívají, jak se zdá. teprve poté, co bylo vysloveno jejich jméno
- zrozeny vlastně z jazyka, ze slovních záměn, hříček a zvukových 
přesmyček.

Všechny tyto prostředky, v jejichž použití navazuje Linhartová 
hlavně na prózy VVeinerovv a Součkové, narušují zaběhanou iluziv- 
nost vyprávění. Podtrhují ne-skuteěnosl vyprávěného děje. upoutá
vají tedv pozornost к textu jakožto umělé, vytvořené fikci. - Porušo
vání literárních pravidel hry čtenáře soustavně znejisťuje. Jsme pak 
nastraženi „proti hladké a setrvačné jistotě“ (Vlilan Suchomel) ve 
výkladu člověka i ve vnímání řeči.

V dalších prózách, především v knihách Dum daleko (1968) 
a Chiméra neboli Průřez cibulí (psáno 1967, vyšlo 1993) - po nich 
následoval odchod do exilu, kde Linhartová začala psát IVancouz-



>k\ sc experimentálnost ještě stupňuje. Příběh se vytrácí stále ví- 
ce a mění se ve sled situací, úvah. narážek, novotvarů a fragmentů.

Ivana Vyskočila spojuje s Linhartovou intelektuální hra, fantask- 
nost a narušování syžetové linie (odbočky, reflex«'). Na rozdíl od ná
ročnosti Věry Linhartově jsou Vyskočilovy prózy srozumitelnější a ži
vější. Vesměs vznikaly v čase autorova působení v divadle, jako 
důsledek vzájemných kontaktu a inspirací mezi jevištěm a hledištěm.

Vyskočil nezpochybňuje ,.samozřejmost světa" racionální analý
zou jako Linhartová, ale groteskní nadsázkou. Například v úvodní 
próze souboru Kosti (1966) sc z běžného pojmu pomocná škola od
vodí její vyšší stupeň ..pomocně gymnázium“ (pro absolventy po
mocné školy) a se stejnou důsledností též „pomocná vysoká škola", 
..pomocnv doktor", posléze celý ..pomocný život“ .

Nejprve jsme si mvsleli. že pomocné gymnázium a vůbec pomocné 
střední školství vzniklo proto, že ti. kdo ukončili pomocnou obec
nou školil, sc domáhali práva na další vzdělání a že jim bylo vyhově
no. Je přece nemyslitelné, aby někomu bylo upíráno právo na pokra
čování ve studiích, na možnost zastávat vyšší a kvalifikovaná místa 
jen proto, že к tomu mentálně není jaksi uzpůsoben. Zvláště, proká
že-! i patřičnou snahu a píli a znání. (Známosti mají stejný kořen ja
ko znalosti. Jde vlastně jen o písmenko. I když, vzato podle abeced
ního pořádku, znalosti by měly mít přednost před známostmi.) Jestli 
je lomu tak. polom jistě existují také pomocné obchodní akademie 
a pomocné univerzity a pomocné techniky, z kterých vycházejí po
mocní inženýři a zastávají pak přiměřená pomocná místa. (Pomoc
ná místa? Jak je to potom? Nemůže dojil dejme tomu к tomu, že po
mocný doktor zastává místo doktora, protože..., to je ostatně jedno 
proč. \le protože na to jaksi nestačí, tak mu dají /vezme si/ к ruce 
normálního doktora, který na to stačí, a ten jako jeho podřízený dě
lá všechno za něj. jakožto pomocný doktor pomocného doktora?)

Ve Vyskočilových prózách vyvstává svět groteskně obrácený 
i hrůzně zvrácený, a přece v něčem se podobající světu běžnému. 
Nejsou to jen odkazy к praktikám dobových společenských manipu
lací - ukazuje se. že podobná nebezpečí hrozí v různé míře jakékoli 
společnosti.
LIT BRATU К V

Jungmann l% 9  (122-12(>): Kobková 19% (118-138); Lopatka 1991 (77-80): 
Opelík 1969 (147-15.3. 208-211); karfík in Příběhy pod mikroskopem I960 
(65-81); Suchomel 1992 (70-106): Suchomel 1995.
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1. K O N F L IK T Y  SP ISO V A T  K L I S MOCÍ
,.\ šedesátých letech česká literatura daleko přesáhla svůj akční rá
dius. překročila prostor literatun a spisovatelé bvli hc/.niála stejné 
populární jako hokejové mužstvo anebo rockoví zpěváci. Však takv 
spisovatel, jenž byl s to vyjít vstříc .národnímu očekávání4, musel 
mít nejen cosi ze showmana a populárního zpěváka, ale i z bojov
nosti hokejového reprezentanta."

(Jiří Kratochvil. Šedesátá léta dnes.

Ve druhé polovině šedesátých let sílily projevy nespokojenosti 
občanů, včetně reformních komunistů. Na \111. sjezdu kSC 1966 
prohlásil ekonom Ota Sik. že hospodářské reformy se neobejdou 
bez změn politických. Hospodářské noviny napsaly v témže roce 
otevřeně, že „iluze o růstu životní úrovně jako samozřejmém vý
sledku socialismu“ vznikaly jako důsledek stranické propagandy. 
Stranické (a mocenské) centrum však fungovalo postaru. Neopíralo 
se ovšem o přesvědčené zastánce režimu jako v letech padesátých, 
ale o vrstvu privilegovaných byrokratů. Ve srovnání s padesátými le
ty také podstatně přibylo veřejné svobody - ale ostřejší kritika byla 
tlumena a perzekvována. Nový tiskový zákon od ledna 1967 legali
zoval cenzuru pod eufemistiekým pojmenováním Ústřední publi
kační správa při Ministerstvu vnitra. Její úředníci zasahovali velmi 
často. Například v jednom článku Literárních novin promlouval řa
dový komunista, předseda jedné místní organizace: „Víte. vrtá mně 
hlavou, jací my vlastně jsme. My komunisti. Cím jsme byli lepší, ji
ní. a zdali vůbec. Prací? Charakterem? Vědomostmi? /nám mnoho 
nestraníků, kteří jsou lepší tím vším. \ co to z nás dělá komunisty? 
Že máme legitimaci? Že platíme příspěvky? Že chodíme na schůze? 
Že jsme ukáznění? Poslání stranv znám - ale teď se pořád ptám. ja
cí jsme my. jednotlivci. Л jestli pro nás pořád legitimace není jen 
propustkou к vyššímu postavení, к blahobytu předčasnému vzhle
dem к naší práci, charakteru, vědomostem. \ jestli právě někdy ne



ní propustkou jedinou.Charakteristické bylo. že právě lulo pa
sáž cenzura zabavila. Podobné až po dlouhých tahanicích a sc škrlv 
mohla vyjít reportáž Bohumín Peychlové o prostituci, neboť exi
stence prostituce za socialismu byla oficiálně popírána. Z někte
rých čísel „Literárek“ bývala tak zabavena až třetina ohsalni.

Nová ústava z roku I960 deklarovala, že socialismus je v naší ze
mi vvbudován. I stava značně omezila pravomoci samostatných slo
venských orgánů. Nespokojenost panovala proto i na Slovensku, 
zvlášť kdvž sám prezident a první tajemník strany Antonín Novotný 
se choval ke Slovákům přezíravě. Osobně dal pokyn к zákazu knihv 
M«) chutí moc slovenského publicisty a spisovatele Mňačka, 
v jejíchž postavách spatřoval narážky na sebe a další představitele 
režimu. Ladislav Mňačko v létě 1967 patřil к těm literátům, kteří 
umírněně protestovali proti pomlouvačně protiizraelské kampani, 
kterou vedly sdělovací prostředky v době arabsko-izraelské válkv. 
Svůj názor vyjádřil i během návštěvy v Rakousku, lento postoj byl 
okamžitě označen za zradu a Mňačko byl zbaven státního občan
ství. Svaz slovenských spisovatelů jej byl donucen odsoudit, a to ne
jen jako občana, ale i jako spisovatele.

Byli to právě představitelé kultury, a zvlášť literáti, kdo se nej
častěji dostávali do sporů s mocenskou byrokracií.

I silí o vytvoření prostoru pro svobodné střetávání názorů a sou
boje s cenzurou přerůstaly v kritiku politických poměrů. Již v roce 
1966 konstatoval v exilovém Svědectví Ferdinand Peroutka: ..Jestli
že nyní literární časopisy otiskují i články politické, sociologické 
a hospodářské, znamená to. že spisovatelé z dobrých důvodů se roz
hodli být občany. Být občanem, lo znamená mít zájem o věci veřej
né a brát v nich účast.“ - Hlavní konflikt s mocí sc odehrál o rok 
později, koncem června 1967. na IV. sjezdu Svazu československých 
spisovatelů.

Tón zasedání udal Milan Kundera, pověřený úvodním projevem. 
Záměrně se vzdal obvyklých řečnických frází a rozhodl se mluvit 
přímo к věci. Hekl, že české kultuře, dlouhodobě izolované od svě
ta - nejprve okupací a pak stalinismem -, hrozí ztráta historické 
paměti. „Lidé, kteří žijí jen ve své nezprostředkované přítomnosti, 
bez vědomí historické kontinuity a bez kultury, jsou s to proměnit 
svou vlast v pustinu bez historie, bez paměti, bez ozvěn a bez krá
sy." Kundera citoval Sehauerovu stať /V«&? dvě otázky г konce mi
nulého století a připomněl, že současná česká vzdělanost opět ztrá
cí evropský rozměr. Ostře se ohradil proti všem projevům cenzury:
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Jakékoliv potlačování názoru |...| směřuje vc svých důsledcích proti 
pravdě, protože pravdy je možno dosíci jen v dialogu názorů, které 
jsou rovnoprávné a svobodné. Jakýkoli zásah do svobody myšlenek 
a slov, ať technologie i pojmenování takové cenzury je sebediskrét- 
nější. jo ve dvacátém století skandálem a pro naši rozbíhající se lite
raturu okovem.

Následující projev tajemníka l V KSC llendrvcha, v té době dru
hého muže ve státě, bvl jako z jiného světa. Předvedl všechnv figury 
oficiálních rituálů. Vyzval spisovatele к boji s buržoazní ideologií, 
požadoval umění „socialistické" a „realistické". Kritizoval svaz za 
sklon к „ideovému pluralismu“ . - Propast mezi oběma příspěvky, 
které následovaly za sebou, odrážela rozdíl mezi kritickým naladě
ním naprosté většiny literátů a konzervatismem stranických špiček. 
Reformní spisovatelé pokračovali v útoku. Kohout a Klíma mluvili
o cenzuře, žádali v souladu s ústavou svobodu slova i tisku. „Indivi
duální svědomí spisovatele a jeho dílo bude vždycky v napětí s ofi
ciální doktrínou." řekl Vlexandr Kliment. Mluvil o Solženicynově 
ostře kritickém dopisu sjezdu sovětských spisovatelů. Vzápětí hvl za 
všeobecného souhlasu dopis, odsuzující sovětskou kulturní politiku 
a cenzuru označující za ilegální a protiústavní, přečten.

Na takovou kritiku nebylo stranické vedení zvyklé. Delegace l !V 
KSC, vedená Uendrychem, demonstrativně opustila sjezd. Hlavní 
šok však přišel až druhý den odpoledne, když vystoupil Ludvík Va
culík. V románu Sekyra ( 1966) vylíčil scénu, kdy hrdina - viditelně 
s mnoha autobiografickými rysy - odmítne veřejně uznat nepravdu 
a na schůzi namísto povinné sebekritiky otevřeně řekne, co si mys
lí. Nyní se situace z románu vlastně opakovala. Vaculík prohlásil, že 
chce mluvit jen o tom, co všichni přítomní vědí: společnost je ovlá
dána hrstkou mocných, v občanech se pěstuje poddanská duše, de
mokracie a právo jsou soustavně potlačovány.

...za dvacet lei nebyla u nás vyřešena žádná lidská otázka - od pri
márních potřeb, jako jsou byty, školy, prosperita hospodářství, až po 
potřeby jemnější, které nedemokratické systémy vyřešit nemohou, - 
jako je pocit plné platnosti ve společnosti, podřízení politických roz
hodování kritériím etikv. víra ve smysluplnost i malé práce, potřeba 
důvěry mezi lidmi, vzestup vzdělanosti celých mas. \ bojím se. že 
jsme se nepovznesli ani na dějiště světa, cítím, že jméno naší repub
liky ztratilo dobrý zvuk. Vidím, žc jsme nedodali lidstvu žádné pů
vodní myšlenky a dobré nápady |...|. opakujeme chyby z Východu



i Západu, naše společnost nemá orgán, kterv hv hledal, jak hv se da
lo raeholivéinn a zakouřenému vývoji životního slohu nadejit úspor
nou zkratkou.

l ak tvrdá veřejná kritika u nás od února 191-8 nezazněla. Reakcí 
na Vaculíkův projev a na celý sjezd bvlv pochopitelně sankce. Na 
zasedání samého l V KSC byli tři spisovatelé vyloučeni ze strany, 
Vaculíka navíc obvinili z trestného činu hanobení republiky. Lite
rární noviny byly odebrány neposlušnému svazu spisovatelů a tím 
prakticky /likvidovány. Sjezdové materiály nesměly vyjít, až na oje
dinělé projevy „straně věrných" spisovatelů, které otisklo Rudé prá
vo. Stranický tisk šířil o sjezdu zkreslené informace a zcela v duchu 
obvyklé propagandy polemizoval a „bojoval“ s opozičními spisova
teli. kteří byli předem zbaveni možnosti sc bránit.

Vaculíkova řeč však záliv kolovala v mnoha opisech a spisovatel
ský sjezd se stal kompasem, který ukazoval к jaru 1968. Dalším 
signálem byly „strahovské události" na podzim I9(>7. Studenti na 
strahovských kolejích v Praze, pobouřeni ustavičným přerušováním 
dodávek světla, se sešli na spontánní demonstraci. V průvodu nesli 
zapálené svíčkv a skandovali různá, spíš recesistická hesla jako 
Chceme světlo!“  Policisté si to vyložili jako politický protest 

a usoudili, že hloučky táhnou na Hrad. kde se právě odehrávala ja
kási schůze vedení strany. \ Nerudově ulici byl proto průvod bru
tálně napaden a rozprášen, což vvvolalp všeobecné rozhořčení 
a další nepokoje.
I . ITKR  VTl H \

Československo roku l% 8  I 100,'i: |\. sjezd svazu es. spisovatelů 1008: lliun-
šík

2. „P R  A ŽSKÉ JA K O “
Sterilní mocenská špička nebyla už schopna nazrálou krizi řešit. 

Na bouřlivých zasedáních I V KSC v prosinci 1967 a v lednu 1968 
bvl Vntonín Novotný zbaven funkce prvního tajemníka a na jeho 
místo nastoupil Slovák Vlexander Ditbčck. Rvi to přesvědčený ko
munista. který však byl přístupný reformám i diskusi. Měl osobní 
charisma a mluvil jiným jazykem než dosavadní předáci: i v cizině 
se proslavil větou o nutnosti „socialismu s lidskou tváří". Oblibu 
mu získalo neoficiální chování, otevřenost a srdečnost. Zároveň 
však jej charakterizovala nerozhodnost, naivita a důvěra v Sovětský 
svaz a jeho čelné představitele.
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Yseelinv t\'lo vlastnosti sc odrazily v pozicích reformní části vede
ní komunistické strany během ..pražského jara". Byla fakticky zru
šena cenzura, do hospodářství se zaváděly některé prvky trhu, při
pravovala sc federalizace, která měla přinést rovnoprávné postavení 
Slováků, urychlily se rehabilitace obětí poúnorových represí, poma
lu odcházeli zkompromitovaní funkcionáři. Ve vědě a kultuře byl 
odstraněn ideologický dozor. Dále se uvolnily hranice směrem na 
Západ. Změny se však podle představ reformátorů měly odehrávat 
v podstatě v rámci existujícího politického statutu. Strana si měla 
podržet svoji vedoucí roli.

Klíčovou roli při demokratizaci v roce 1968 sehrála masová mé
dia. tisk. rozhlas a televizi;. Spisovatelé a publicisté získali obrov
skou popularitu a tak velký vliv na veřejnosti jako dosud nikdy. Re
dakce někdejších Literárních novin obnovila časopis pod názvem 
Literární listy. Stalv se kulturním žurnálem s největším nákladem 
v Evropě, přesahujícím až 300 000 výtisků. (Po dalším zákazu po 
Srpnu vycházel časopis ještě do jara 1969 pod třetím názvem Listy.) 
Radikální křídlo představoval časopis Student (zde vyšla například 
Zahradníčkova báseň Znam ení moci) a politicky zaměřený Reportér.

\a seriál článků Karla Kosíka z Literárních novin i\aše nynější 
krize, jenž se odvolával na slavnou Masarykovu knihu a hledal vý
chodiska v demokratizaci marxistického socialismu, napsal Ivan Svi- 
ták repliku l a.še nynější krize. Bylo zřejmé, že vedle hrstky koinunis- 
tů-konzervativců, kteří naprosto odmítali změnv. a vedle reformistů, 
podporujících Dubčekovo vedení, vzniká v řadách komunistických 
intelektuálů i další proud, skeptický vůči reformám řízeným stranou 
a posléze vůči možnostem obrody stávajícího režimu.

Díky svobodě slova se к veřejným věcem mohli vyjadřovat po dvou 
desetiletích i nekomunisté. Vedle organizací jako K W  (Klub angažo
vaných nestraníků) а К 231 (spolek bývalých politických vězňů) byl 
založen Kruh nezávislých spisovatelů. Sdružoval asi šedesát členů, 
mimo jiné Bedřicha Fučíka. Alexandra Klimenta. Václava Havla, Pet
ra Koptu, Josefa Hiršala, Jana \ ladislava. Usiloval o prosazení demo
kratických hodnot a činil lak střízlivě a bez emocí. Básník Jaroslav 
Seifert byl zvolen do čela komise svazu spisovatelů pro nápravy křivd 
(projednala 168 případů perzekuce literátů po únoru 1918 a zasazo
vala se o soudní rehabilitace). V plánech nakladatelství se konečně 
objevily knihy dosud zakázaných domácích autorů i exulantů: Křoli- 
nv. Zahradníčka, Palivce: IIoslovského (poprvé již 1967), Blatného, 
Сера. Profesoři Václav Černý a Jan Patočka se mohli vrátit na Filozo
fickou fakultu Karlovy univerzit) a ujmout se po dvaceti letech zno-



vu přednášek. \ téže době, již v druhé polovině roku 1968. začala 
znovu vycházet Tvář. Zde mohl být publikován i článek Ladislava 
IIcjdánka, potlačeny roku 1965. Je to polemika sc Zdeňkem Mlyná
řem o mocenských zásazích do ideových sporů a kultury.

Pokusy o mocenské zásahv do názorových sporů a o reglementování 
jejich výsledků sc zajisté budou opakovat vždy znovu i v socialistické 
společnosti; jde o to. aby se tak dělo na světle, na očích veřejnosti, tj. 
aby veřejnost byla o každé důležité věci tohoto druhu informována 
a aby se mohl veřejného posouzení každého takového případu zú
častnit každý občan, který к tomu má co říci |...|. \ ideovém zápole
ní je nezbytná konfrontace různých, navzájem si odporujících a opo
nujících názoru. |...| tvrdí-li někdo, že otevřená diskuse může 
ohrozit socialistickou bázi naší společnosti, přiznává tím jenom, že 
sc diskuse bojí z nějaké slabosti.

(Tvář 1968/2)

Demokratizace v Československu, byť limitovaná, vzbudila vel
kou odezvu ve světě. Komunismus již od 20. let trpěl antideinokra- 
tičností, které se nikdy nezbavil. \ době, kdy i Západ procházel po
litickou krizí (studentské bouře ve Irancii a v Německu, hnutí 
proti vietnamské válce v l SA), kdv jednou z reálných alternativ se 
zdála být „nová levice“ a kdv ještě nebylo jasné, která z obou super- 
vclmoeí získá převahu, - byl československý pokus o spojení mar
xistického socialismu a demokracie sledován s velkým zájmem. 
S pozorností, ovšem ostře nesouhlasnou, sledovalo vývoj i sovětské 
vedení, které se obávalo rozšíření reformního hnutí do dalších so
cialistických zemí.

\ létě 1968 bylo zřejmé, že probuzená občanská aktivita směřuje 
dále než představy reformního stranického a státního vedení. Vzni
kaly přípravné výbory pro založení sociální demokracie. \ podnicích 
se formovaly rady pracujících, náboženská organizace Dílo končilo 
vé obrody odmítala státní dozor nad církví a usilovala v duchu vati
kánského koncilu o dialog. Sílilo volání po svobodných odborech 
a po svobodných volbách. Koncem června vyšel \ denním tisku
i v Literárních listech Vaculíkův manifest D ra tisíce slov. které p atří 
dělníkům. zemědělcům, úředníkům, vědcům, umělcům и všem. Kriti
zoval dosavadní pomalé tempo společenských změn a obracel sc na 
veřejnost s výzvou, aby zakládala „vlastní občanské výbory a komi
se“ , nezávislé na oficiálních orgánech. V krátké době tuto výzvu po- 
dcpsaly stovky významných osobností, celkem 120 000 občanů.
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LITERÁRNÍ 
LISTY 
TÝDENÍK 
SVAZU ČS. 
SPISOVATELŮ

Titulní stráním 
Literárních listů.
25. 7 .1%8 
ml lludáliii 
(kurikulum llrežiwva 
juko sc. Florianu)

Dubčekovské vedení strany manifest odmítlo. Zároveň však rea
govalo zdrženlivě na apelv sovětského politbyra a dalších ..bratr
ských stran“ (zvláště pověstných demagogii z východního Němec
ka), jež žádalv represe proti „revizionistům“ mezi československými 
komunisty a proti ..antisocialistickým silám". (Nechyběly ani provo
kace, jako třeba nález údajně západních zbraní ..pro přípravu kon- 
trarevoluce“ na severu (jech; na jednom z obalu byl ovšem zjištěn 
sovětský výrobce.) Dubček, Smrkovský. Černík a další sc tak ocitali 
v kleštích. Na jedné straně potřebovali podporu veřejnosti proti do
mácím konzervativcům i jako argument pro zahraničí. Na druhé 
straně byli touto veřejností tlačeni к prohloubení demokratizace, 
jehož sc obávali, fascinováni -hrozivou slingou SSSR a zároveň 
vlastní minulostí“ (Petr Pithart).

Ještě před plánovaným mimořádným sjezdem KS(i a před volba
mi došlo к vojenské invazi pěti států v čele se Sovětským svazem. Bv- 
la to největší vojenská operace v Evropě po druhé válce. Již 21. srp
na bylo na našem území 750 000 cizích vojáků (podle dobového 
vtipu ..za 2000 slov 2000 tanků", tanků bylo ovšem třikrát tolik).

Bratříčku, nevzlvkej, to nejsou bubáci, 
vždvť už jsi velikej, to jsou jen vojáci, 
přijeli v hranatých, železných maringotkách.

(Kiircl kryl)



Spontánní pokojný odpor obyvatel okupanty zaskočil. Jednota 
a odhodlanost lidí hranit demokracii v srpnu l')(>8 připomínala 
ovzduší mobilizace před Mnichovem. Spisovatelé a umělci i tehdv 
hráli podstatnou úlohu, jak v improvizovaném televizním a rozhla
sovém vysílání, lak v letákových vydáních novin a na mimořádném 
sjezdu stranv. Originálním projevem lidového humoru hyb stovky 
nápisů na zdech, od azbukou psaných výzev ke sloganům ..Lenine, 
vstávej. Brežněv se zbláznil“ , „Sovětský cirkus opět v Praze“ atd. 
\áclav Havel, který konec srpna trávil s hercem Janem Třískou 
v Liberci, na něj vzpomínal takto:

Působili jsme v tamějším rozhlase, já psal každodenní komentáře, 
Honza jc předčítal, vystupovali jsme i v televizním studiu, narychlo 
zřízeném na Ještědu, pracovali jsme ve stálém štábu předsedy Měst
ského národního výboru |...|. \ nikdy nic tak dobře nefungovalo jako 
tehdy; tiskárna byla schopna za dva dny vydat knihu a vůbec různě 
podniky bvlv schopnv udělat okamžitě téměř cokoliv. Vzpomínám na 
příznačnou historku: postrachem Liberce a okolí bvla jakási stočlen
ná parta dosti drsných trampů, úřad v si s nimi dlouhou dobu nevě
děly rady. Tu partu vedl jistý Farář. Králce po vpádu okupační armá
dy sc objevil lento Farář na radnici u předsedy a řekl mu: „Šéfe. jsme 
vám к dispozici!" [...| Vznikla z toho zvláštní spolupráce, jejímž vý
sledkem například bylo, že po dvou dnech měli členové Farářovy par
ty 11a rukávech pásky Pomocné stráže VB a po městě chodily tříčlen
né lilídkv: uprostřed uniformovaný esenbák a po jeho bocích dva 
dlouhovlasí trampové y džínách jako jeho pomocníci.

(Dálkový výslech)

Ú T K U  \Tl  lí \
Československo roku 1968 I 1993: Pithart 1990; Tigriil 1970.

3. Г ST U P  R K F O RVI ISTŮ
Srpnová invaze sama měla více než sto obětí. Jejím důsledkem však 

byly škody nesrovnatelně větší. Dohody československého a sovětského 
vedení legalizovaly „dočasnou" přítomnost okupační armády, /.počát
ku existovala ještě naděje na pokračování reforem, neboť Dubčck a je
ho přívrženci zůstávali ve funkcích. Moskva však na ně vyvíjela stále 
tvrdší tlak к ústupkům a mezi domácími komunisty se zformovalo 
„zdravé jádro", podporované Kremlem a chystající sc převzít moc. V li
dech znovu vznikl takzvaný mnichovský syndrom, přesvědčení, že jsme 
hvli bez vlastní viny prodáni a vydáni napospas silnější velmoci.
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Odpor projevovali stejně jako v roce 1939 především mladí lidé. 
\ listopadu 1968 se zdvihla stávka vysokoškoláků. Stávkovaly všech
ny československé vysoké školy a solidární byly s nimi mnohé pod
niky a především intelektuálové. \ lednu 1969 se na protest proti 
vzrůstající apatii dobrovolně upálil pražský student Jan Palach 
a v únoru jej následoval Jan Zajíc. Tyto oběti otřásly domácí veřej
ností a šokovaly západní Kvropu. Svědčí o tom i několik básní (kai- 
nar, Holub, Skácel) a písní (Bohdan Mikulášek. Merta), které u pří
ležitosti Palachový smrti vznikly.

Ani tak nehořím 
Já plynu
Ze žhavých úst jak verš 
Jako verš o svobodě 
Verš který zmarní spálí udusí 
\ přece svého dojde

Ani tak nehořím 
Já spíš celý vlaji 
Ptáci mě nebesům 
Celého odevzdají

(Josef Kainur. Bolest n í mi pol i. I.istv 1969)

Palachova smrt nezaslavila postupné odbourávání reforem. Stala 
se však trvalým mementem, kleré působilo i po mnoha letech (Šimo
nova báseň ve sbírce I yro lárař, 1988: demonstrace při dvacetiletém 
výročí v lednu 1989. které předznamenaly listopadový převrat).

\a přelomu let 1968 a 1969 vznikla polemika dvou předních spi
sovatelů. Milana Kunden a Václava Havla. Kundera uveřejnil ve vá
nočním čísle Listů esej došitý úděl, v němž vysoce hodnotil rok 1968 
jako událost světového dosahu. Soudil, že srpnový odpor vůči okupa
ci znamenal novou etapu v našich dějinách a že „význam českoslo
venského podzimu snad ještě převyšuje význam československého ja
ra“ ; naděje na pokračování lednového vývoje není tak ztracena.

Tento názor je možné chápat jako reakci na nedávnou autorovu 
skepsi v tomto směru (viz román Žert i citovaná řeč na sjezdu spisova
telů 1967) i jako příznačnou součást vývoje reformních komunistů, 
kteří považovali socialismus stále za nepochybnou hodnotu. Oslře 
však proti němu vystoupil Václav Havel: pokusy obnovit po dlouhých 
letech zákonnost a svobodu nepovažoval za vstup do středu světových 
dějin, ale za pouhý začátek cesty к „normálně a zdravě fungujícímu



společenskému organismu“ , kunderovu chválu nazval sebeobdivným 
přeludem, nebezpečným pro další vývoj, nebol může vést к zastírání 
faktické, velmi kritické situace (Český úděl?, Tvář 1969/2).

\a tento článek rozhořčené replikoval sám Kundera, jehož pod
pořili i filozofové Karel Kosík a Lubomír Nový. Na Havlovu stranu 
se postavil v Tváři Kmanuel Mandler a v Hostu do domu Jaroslav 
Stříteeký. Bylo to v podstatě střetnutí mezi reformními komunisty 
a autory mladé generace 60. let.

l’o „hokejovém týdnu“ v březnu 100'), kdy po dvojím vítězství 
našich reprezentantů nad SSSR desetitisíce lidí \ Praze i jinde v na
dšení vvšly do ulic, rozhodl sovětský vůdce Brežněv o neodkladné 
likvidaci reformistů. \ zemi obsazené tanky byl Mexander Dubček 
donucen odstoupit, do čela strany se dostal další Slovák Gustav Hu
sák. původně jeden z mluvčích reforem, který po Srpnu přešel na 
pozice prosovětské frakce.

Dva roky po červnovém l\. sjezdu spisovatelů v roce 1067, který 
byl prologem obrodného proudu, se ještě sešly ustavující sjezdy ná
rodních spisovatelských organizací, českého a slovenského svazu. 
Zatímco většina slovenských spisovatelů považovala Husáka za při
jatelného. neboť od něj očekávali uspokojení národnostní požadav
ků (již v roce 1968 razili Mináč, Mihálik. ale i Novomeský heslo 
„nejprve federalizace, potom demokratizace“ ), čeští spisovatelé 
dávali hlasitě najevo nesouhlas s touto politickou linií. Otomar 
Krcjča, režisér a šéf Divadla za hranou, v květnu 1960 prohlásil: 
„Dokud budeme mít živé duše v hledištích, nezůstaneme osamělí 
a budeme silnější než moc, opřená o sebe samu a odříznutá od elity 
národa, která, jak ukázaly společenské události posledního roku. 
tvoří jeho naprostou většinu.“

Sjezd Svazu českých spisovatelů v červnu 1969 se však stal epilo
gem obrodných nadějí. Jelit) ovzduší postihl v úvodním slovu Jan 
Procházka, kdvž řekl, že se schází v době. „kdy svobod opět ubývá 
a biřiců nad nimi opět přes noc přibývá“ .

Poprvé po dvaceti letech spisovatelských zasedání - a naposled 
na dalších dlouhých dvacet let - se sjezd odehrával bez předchozí
ho jednání stranické skupiny, bez stranické delegace atp. Jedním 
z prvních dokumentu nového svazu byl ostrý protest proti zastavení 
časopisu Listy. Státní orgány však na protest nereagovaly, registraci 
svazu nikdy neschválily a krok za krokem rušily i další časopisy.

Při příležitosti prvního výročí invaze 2l.srpna 1969 se lidé hlavně 
v Praze a y Brně spontánně shromáždili na ulicích. Státní moc proti
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nim nasadila armádu s tanky, bezpečnost a Lidové milice - došlo 
к obětem na životech, četným zraněním, množství demonstrantů by
lo zatčeno. Poté byli donuceni odstoupit poslední představitelé re- 
formistů z veřejného života. Znamenalo to konec nadějí na pokračo
vání nebo alespoň částečné uchování demokratických změn.
L I T E R A T U R A  '•?

Československo roku 1.968 II 1993; Pithart 1990; Tigrid 1970.
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OD S E D M D E S Á T Ý C H  LET 
DO S O U Č A S N O S T I



9. K A P I T O L A  

Normalizace

1. OBNOVENÍ POŘÁDKU
„Znovu slouží papír spíš к denuneiacíin. к anonymním dopisům, 
к holanovským Ada Pilali než к lišku knih. Nenáviděný (žehona, sym
bol loajálního zpátečníka z dob mocnářství, nemohl být horší nežstáj- 
níci /, moskevské maštale. \ znovu osnují malí. ješitní, ctižádostiví 
a zkažení soudci na základě ideologických kliček a háčků procesy pro
ti každému, kdo si troufne myslet. \ Josef K., který rovněž podepsal 
Dra tisíce slor. se znovu marně snaží přesvědčil pokoutní advokáty 
a zprostředkovatele, že se nedopustil toho, z čeho je obžalován.“

(Л. M. liipcllino. Magická Prahu. italsky 1973. Praha 1992)

Slovo „normalizace" sc koncem srpna 1968 začalo používat jako 
označení pro návrat к normálnímu fungování společnosti poté, eo 
okupační tanky opustily náměstí a stáhl v se do kasáren. Prosovět- 
ská skupina ve vedení strany však záhy normalizaci pochopila 
jinak: pro ně znamenala návrat před demokratizační reformy, к au
toritativnímu režimu. \ tom smyslu se pak pojem ujal a normaliza
cí se dnes označuje jak „zavádění pořádku“ na přelomu šedesátých 
a sedmdesátých let. tak celé dvacetiletí vlády neostalinismu až do 
roku 1989. '

Veřejný odpor proti normalizaci byl násilně zlomen. Vutoři petice 
Deset bodů ze srpna 1969 (mj. Vaculík a Havel), kteří požadovali za
chování zbytků demokracie, byli trestně stíháni za „podvracení re
publiky“. Organizace, které odmítaly podřídil se normalizaci (např. 
Seifertův Svaz českých spisovatelů), byly v hantýrce nových držitelů 
moci nazvány „nátlakovými skupinami“ a rozpuštěny. \ rozhlase, 
televizi i tisku se vedly pomlouvačně kampaně proti „agentům kontra- 
revoluce“ Václavu Černému. Janu Procházkovi. Pavlu Kohoutovi. 
Ivanu Svitákovi, Václavu Havlovi. Snahy o politickou opozici, jak se 
o ni pokusily Socialistické hnutí čs. občanu („Vedeme polilickv hoj 
za socialistické, demokratické, nezávislé a svobodné Českosloven
sko,* psalo se v jeho prohlášení к 28. říjnu 1970) či konspirativní
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Revoluční marxistická strana, bvlv rychle rozmetány. Jejich před
stavitelé Müller, Sabata. Hiibl. I Id a další se ocitli na dlouhá léta ve 
vězení. Státní bezpečnost, která v roce 1970 měla ve srovnání s ro
kem 1968 již dvojnásobné stavy, pronásledovala i „protisocialistie- 
ké“ projevy umělecké. V roce 1971 bylo zatčeno a rok poté odsouze
no za pobuřování a hanobení státu několik ostravských spisovatelů 
a herců (Ivan Binar. Petr Podhrázký. Josef Frais a další). Přečinu se 
dopustili tím, že v divadélku Waterloo uvedli jako muzikál parodic- 
kon adaptaci prózy sovětského klasika Katajeva Syn pinku.

Při prověrkách \ komunistické straně neprošly statisíce jejích čle
nů. Strana se tak zbavila reformistů, vesměs lidí tvořivých a myslí
cích. kteří odmítali podílet se na novém totalitarisme Následovaly 
čistky ve státních orgánech, v armádě a bezpečnosti, na univerzitách 
(z pražské Filozofické fakulty byli například opět propuštěni Nadav 
Černý a Jan Patočka, kteří sc tam vrátili v roce 1968) a na školách,
v redakcích. Zrušilo se živé televizní a rozhlasové vysílání a ve zpra
vodajství zněly bezobsažné fráze. Posláním sdělovacích prostředků 
se opět stalo nikoli informoval, ale propagovat a zamlčovat.

Práci ztratilo na půl milionu lidí. Asi 120 000 občanů zůstalo po 
Srpnu za hranicemi. Mezi nimi významní spisovatelé - Skvorecký, 
Lustig, Jedlička. \škenazy. Beneš. Michal, Linhartová. Diviš. Brou
sek - a mnoho publicistů. (\ průběhu 70. a 80. let je následovali 
další: M. Kundera, Kolář, Kohout, Gruša. Vladislav, llutka, Třeš- 
ňák, Sidon. Lelkovv počet československých občanů, kteří mezi sr|>- 
iiťin 1968 a listopadem 1989 odešli na Západ, se odhaduje na 
300 000.) Již od podzimu 1969 nebyla západní hranice volně prů
chodná. Když chtěl někdo cestovat do „kapitalistické ciziny“ , mu
sel projít složitou procedurou žádostí. Vznikl znovu kádrový strop 
pro nestraníky, kteří nesměli zastávat odpovědné funkce. Lidé byli 
nuceni buď к ponižujícím sebekritikám, nebo к odchodu do po
mocných dělnických profesí. Z redaktorů, kritiků a vědců se tak 
stávali topiči, noční hlídači a čističi oken.

Dneska jsem navštívil topiče pod státní bankou, bvl to nějakej uni
verzitní profesor |...|, když přiložil, tak seděl u stolu a pracoval na 
spisku o tom. jak čtvrtej stav se vylidnil, jak dělníci odešli do nad
stavby |...). a jistil, žc třicet univerzitně vzdělanejch lidí dneska jsou 
zaměstnaný jako topiči, že padesát lidí s titulama dneska jsou vrát
ní. že tisíce bejvalejch soudruhů řídí náklaďáky a dělají taxikáři;, 
zkrátka, že (i. co byli páni a dělali nadstavbu naší společnosti, tak 
teď posílili ten čtvrtej stav natolik, že tvoří specielní třídu, posile-



non stovkami sociologů a spisovatelů a techniků a vědeckejch pra
covníků, takže ti, kteří jsou na dně. tvořejí vlastně intelektuální vrst
vu velikejch kvalit [...]. To mi liše vykládal ten fousatej kluk a měl 
krásný oči. a když kráčel, aby znovu přiložil, měl lakovou elegantní 
chůzi, bvl to ušloehtilej člověk, svrženej anděl...

(Bohumil Hrabal. 1’říliš hlučná samota. 
druhá rukopisná verze. Il)73-1974)

Tyto čistky svým rozsahem neměly obdobu ani za německé oku
pace, ani po l noru. Období před lednem 1968 s „osvícenou despo- 
cií" Antonína Novotného se nvní zdálo být idylou. Mladí lidé nosili 
na bundách placku s nápisem „Sorry, Tony!“

Zákazy postihovaly pochopitelně nejvíce svobodu slova. Vývoj čes
ké literatury bvl přinejmenším od časů Tyla a Havlíčka spojen s exi
stencí kulturních časopisů, které utvářely živý literární vývoj. V nich 
se odehrávaly polemiky, připravovaly nástupy generací. Dosud nikdy 
se nestalo, aby byly - jako na počátku normalizace - veškeré existu
jící literární časopisy zakázány. Po Listech, Tváři a Sešitech přišel 
na řadu Plamen, pozoruhodné regionální časopisy, jako Dialog, Tex
ty, Červený květ, dokonce i opatrný Impuls; dost dlouho odolávaly 
brněnský Host do domu a pražská Orientace, jejichž poslední čísla 
vyšla v roce 1970. (Na Slovensku byl jako jeden z prv ních „odstře
len“ Kultúrny život, týdeník, který v šedesátých letech umožnil Cu- 
stávu Husákovi po propuštění z vězení návrat na veřejnou scénu.) 
Všechny tyto zrušené časopisy nahrazoval Literární měsíčník, vydá
vaný oficiálním svazem spisovatelů. Přizvukovala mu kulturněpoli- 
tieká Tvorba, řízená Jiřím Hájkem. Na stránky těchto nových žurná
lů měli vstupenku jen „prověření“ autoři a psát bylo možno jen 
o „povolených“ tématech. Většina spisovatelů se tak ocitla mimo 
hru, pro veřejné instituce jako by přestali existovat. Ideové spory 
a literární polemiky vymizely. Recenzenti se předstihovali ve chvále 
průměrných a podprůměrných, „nahoře“ dohře zapsaných spisova
telů. jako byli Rybák, Kozák, Skála, Roušek, Stolí. Zatímco při 
zmínkách o zakázaných autorech. M. Kunderovi, Vaculíkovi. Havlo
vi a dalších, se nešetřilo tvrdými útoky, v hodnocení členů svazu 
vládla povinná chvála. Literární měsíčník za osmnáct let svého trvá
ní neuveřejnil jedinou negativní kritiku národního či zasloužilého 
umělce z řad oficiálního svazu. Rozšířilo se lak ovzduší nckritičnos- 
ti. převládla snaha uhájil dobyté pozice za každou cenu.

lajné směrnice o vyřazování z knihoven postihly stovky autoru, 
(lelkem bylo z fondů vvřazeno asi milion svazků. Zákazy byly různě
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odstupňovány: někteří autoři směli občas publikovat, ale o jejich 
knihách sc nemohlo psát; jiní směli jen překládat: další nemohli 
ani překládat. Cenzura nebyla na rozdíl od let šedesátých právně 
zakotvena, ale vznikla důmyslná sít schvalování a postihů, takže 
ostražitá kontrola fungovala jak v příslušných mezičláncích (časopi
secké a nakladatelské redakce a redakční rad v), tak již v podobě 
autocenzury, která dopředu vymazávala z rukopisu choulostivé mo
tivy či nežádoucí výrazové prostředky.

Některé praktiky jako by úřady okopírovaly z Orwellova románu 
1984 a z působení jeho proslulého „ministerstva pravdy“ . Byly na
příklad potlačovány i sovětské knihy, které by mohly působit ..pro
vokativně". Před sjezdem KSC nesměla vyjít nevinná knížka s ná
zvem Chalupa na spadnuti... Některé tituly vycházely ve směšně 
nízkých nákladech, např. Skoumalův epochální překlad Jovceova 
Odyssea vyšel v roce I97(> v Odeonu v sedmi tisících výtiscích, na 
knihkupecké pulty sc prakticky nedostal a čtenáři na něj marně če
kali ve frontách. Jiná díla, práce funkcionářů svazu a ostatních za
sloužilých činovníku, vycházela zase v nákladech nesmyslně vyso
kých a navzdory vší propagaci zůstávala neprodána. Přesto bvla 
okamžitě připravena nová vydání.

Napohled se opakovala atmosféra po únoru 1948. Avšak jakobín- 
ské revoluční nadšení poválečné doby bylo totarn. Normalizace byla 
vtipně nazvána ..stalinismem s lidskou tyáří“ . Masovou nezákon
nost padesátých let nahradily perzekuce proti vybraným jedincům 
a skupinkám. Režim usiloval o udržení státu quo, jeho znakem se 
stal opatrný konzervatismus. Nikdo z československých předsedů 
vlády od roku 1918 neúřadoval tak dlouho jako umírněný normali
zátor Lubomír Strougal, předtím umírněný reformista z osmašede
sátého. Změny v nejužším vedení strany byly po dlouhá léta jen za
nedbatelné.

Od řadových obyvatel stát vyžadoval pouze pasivní loajalitu: za 
to jim zaručoval klid a relativně slušnou životní úroveň. Ostatně 
ani většina komunistů nevěřila у pevnou jednotu strany a lidu, ve 
všestranný rozkvět socialistického Československa a v 99.7 % voleb
ních hlasů pro kandidáty Národní fronty. Ideologická hesla byla 
pronášena obřadně bezbarvým, takřka ospalým tónem, bez pře
svědčení a ohně poúnorové doby. Vpelovalo se nezastřeně na po
kleslý český „realismus" a na materiální výhody. „Kxislenční obuš
ky vykonávaly své dílo spolehlivěji a bez velkého rozruchu,“ napsal 
Milan Šimečka, „nastala doba chlebová.“



Proč asi myslíte, lidi. že žijete, 
a jak lo podivně s žitím nakládáte |...|.
Co » tím naděláme, to všechno musíme |...|.
Děláme pouze lo, co je nutně třeba, 
abychom náhodou nepřišli o chleba.

(Jaroslav I lulku. Abychom náhodou. 1̂ 71)

Snaha „nepřijít o chleba“ vedla к rozštěpení člověka do role ve
řejně. předstírající souhlas a poslušně plnící předpisy, a do polohy 
osobní a soukromě, kam se přenesl vlastní smysl existence. I soukro
mí bylo však nejednou zasaženo takovou deformací. Postihl to na
příklad Milan Pávek v románu Sim ulanti (vytištěn 1983, avšak zaká
zán, omezeně se prodával až po třech letech). \ Pávkově próze se 
jako základní životní postoj líčí přetvářka a hra. kdy se stírají meze 
lži a pravdy. Sim ulanti, jakkoli se odehrávají v utopické budoucnos
ti, jsou průhledným obrazem soudobé společnosti. - \ části veřejně 
vydávané literatury a hlavně v samizdatu se vynořovalo téma ..paktu 
s ďáblem“ (I. Binar, luidergroundoví básníci Karásek a Jirous, dále 
Pecka, Gruša, Havel, Jiří Suchý. 1). Fischerová). I to byla reakce na 
nebezpečí dvojí brv. Snaha přelstít moc. sloužit jí jen naoko, ale vy
užívat přitom nabízených výhod vede - jako smlouva s ďáblem -

Jaroslav Ilu lka  
(1973)

849
NORMALIZACE



850
ČESKA 

LITERATURA 
PO ROCE 1945

I . ITKR  \Tl lí \
Československo roku 1968 II 1993: Šimečka 1990.

2. R O Z Š T Ě P E N Í  L I T E R Á T I '  RY
S normalizačním režimem spisovatelé nespolupracovali v takové 

míře jako po l noru. Je to patrné i z oficiálních prohlášení. Již 
v červnu 1970 vychází usnesení U\ KSC s jasným hodnocením: 
..Kulturní fronta byla v uplynulém období, zejména v letech 
1968-1969, jednou z oblastí nejvíc zasaženou (čti: zasažených) pra
vicovým oportunismem. nacionalismem a antisovětismem. Rozho
dující podíl na tom měli početní exponenti pravice, kterým se poda
řilo proniknout na vedoucí funkce |...|. V důsledku tohoto vlivu se 
jim podařilo pod nejrůznějšími demagogickými hesly a pod pláští
kem obrany svobod a zájmů umění [...] udržet falešnou opoziční 
politickou jednotu až do květnového pléna l \ KSC (Ij. 1969) 
a možno říci ještě delší dobu poté.“ V lednu 1971 následovalo Po
učení z krizového vývoje ve straně и společnosti po X III.  sjezdu KSC.. 
\ této „analýze“ ožila ostrá ideová kanonáda padesátých let: sovět
ská invaze byla „internacionální pomoc“ , přinesla možnost politic
kého i hospodářského zotavení země; naopak pokusy o reformu 
znamenaly ohrožení socialistických vymožeností a přípravu kontra- 
revoluce. \ mezi ..zloduchy kontrarevoluce“ hráli prim opět spiso
vatelé a publicisté.

\ž v polovině roku 1972 se sešel ustavující sjezd nového Svazu 
českých spisovatelů. Z hlavního referátu předsedy svazu Jana Kozá
ka se posluchači dozvěděli to. co už znali z Poučení: umělci se 
1968-1969 stali ..mozkovým trustem kontra revolučního nástupu“ . 
Originální bylo ovšem ocenění tvorby šedesátých let jako ..období

к mravnímu rozvratu i fyzickému konci. I kazuje se, že zlo. které 
člověka ohrožuje, nepřichází pouze zvnějšku. Mívá takový rozsah, 
jaký mu my sami bezděčně propůjčujeme - neurčitou obavou před 
pronásledováním, strachem o postavení. ..Pokud ďábel existuje, tak 
především v nás,“  říká jedna z postav Havlova Pokoušení (1985, Pra
ha 1990) a tento český čert-pokušitel Fistula dodává: „já |...| bych 
s vámi nehnul ani o milimetr, kdybyste vv sám o svém pohnutí už 
dávno tajně nesnil!“  V polistopadové Grossmanově inscenaci Pokou
šení v Divadle Na Zábradlí (1991) pronášel tuto repliku herec obrá
cen ne к partnerovi, jak předpisoval dramatický text. ale do hlediště 
к divákům: a místo ..nesiiil“ říkal „nesnili“ . Zvýraznil se tak onen 
model „normalizačního“ chování.



velkého epigonství, jaké nemá v historii české literatury obdoby“ . - 
Řeč tajemníka KSC Fojtíka se tentokrát od hlavního projevu neliši
la a delegace stran v setrvala až do konce sjezdu.

Svaz. jemuž předsedal Seifert, měl v roce 1969 téměř 500 členu 
(včetně překladatelů). „Obrozený“ svaz Kozákův nyní přes veškerou 
propagandu a hmotné výhody nezískal více než 115 spisovatelů - 
z významnějších například Závadu, Frýda. Marka. Kaplického, Koží- 
ka, Floriana. Hanzlíka. Příznačné bylo, že u jeho zrodu nebyly ani 
takové dřívější oporv režimu jako Jariš, Hoffmeister či Otčenášek.

Slovenská literatura se od konce války vyvíjela v podstatě rovno
běžně s českou literaturou. \vní však byla situace na Slovensku 
v mnohém jiná. Slovenští básníci, kteří podpořili Husákův nástup 
к moci. získali politické pozice: \ovomeskv se stal členem nejužší- 
ho vedení strany, Mihálik předsedou jedné ze dvou komor parla
mentu. Válek ministrem kultury. Slovenský svaz spisovatelů nebyl 
úředně zrušen, ..pouze“ podroben čistkám a většina vyloučených se 
během několika let vracela do veřejného literárního života (Tažký. 
Karvaš, Lazarová, Hvkisch. Johanů les. I’. Stevček).

„Spisovatelé v likvidaci“ , jak nazval sebe i své kolegy Bohumil 
Hrabal, prožívali těžké chvíle deprese z nástupu normalizace 
i z osobního bezvýchodného postavení. Jan Zábrana v dubnu 1972 
cituje verš z Ortenovýeh E lrg ií: „Bozvědkv obzoru říkají, že jde den.“ 
\ к tomu dodává: ..a kopce paramraků / zas obracejí na čtyráku. / 
Ze jde den? / Jo. Tak fajn. / Kdopak zas / \ něm bude rozčtvrcen?“ 
Situaci v Cechách nazval Heinrich Böll „kulturním hřbitovem".

I mlčení tvůrci se však začínali bránit. \ roce 1971 zahájila čin
nost tři česká nakladatelství v zahraničí. Dvě z nich, Sixty-1'ight 
I ’ubl isliers v Torontu (Zdena Salivarová—Skvorecká a Josef S к vo řec
ký) a Index \ Kolíně nad Rýnem (Adolf Müller a Bedřich 1'titz), se 
stala během sedmdesátých a osmdesátých let hlavními středisky exi
lové literatury a vydávala i domácí zakázané autory. \ Torontu vy
šlo více než dvě stě titulů, v Kolíně n.R. na sto sedmdesát.

Vzápětí se ozvali spisovatelé doma. \ prosinci 1972 podepsalo 
třicet šest českých spisovatelů petici prezidentovi za amnestii pro 
politické vězně. A ve stejné době zakládá Ludvík Vaculík s přáteli 
strojopisnou edici, kterou později nazve Petlice.

Česká literatura se štěpí na tři části: domácí „veřejnou“ , domácí 
ineditní (samizdatovou, případně ještě rukopisnou) a zahraniční 
(exilovou). Rozdělení samo není překvapivé, existovalo po léta 
u nás i jinde, zvlášť v Rusku (domácí samizdat, exilový tamizdat). 
\ naší literatuře bvlo к zaznamenání již od doby Mnichova. Změni-
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Iv se však proporce jednotlivých literárních větví. l)o roku 1970 
česká incditní i česká exilová literatura byly v menšině. Omezovaly 
se na několik ohnisek Ivorbv a nemohly se ani zdaleka okruhem 
působení srovnávat s literaturou veřejnou. Rozáhlé čistky na počát
ku sedmdesátých let, hromadné zákazy publikace doma a masový 
odchod do exilu však vytvořily jinou situaci, /a hranicemi oficiální 
kultury se ocitla většina významných spisovatelů, včetně mnoha 
z těch, kdo se podíleli na budování poúnorového státu. Dalším 
faktorem změny byla liberalizace ve vztazích Západu a Východu. 
Hranice nebyly tak neprodyšně uzavřené a moderní technika 
umožňovala širší možnosti komunikace než dříve. Vutoři doma ne
publikující mohli postupně vycházet \ zahraničí (česky i v překla
dech). Opačným směrem proudila finanční a hmotná pomoc, pašo
valy se exilové publikace a tiskoviny, později kopírky a počítače.
U T E  HATI  ИЛ

Dostál 1087: Sjezd svazu českých spisovatelů 1972.



10 . K A P IT O L A  

Literatura tří světů

1. DO M ÁCÍ VICRKJMÁ I I  T E  RA TU RA
Každý ze tří literárních proudů sedmdesátých a osmdesátých let 

působil v jiných podmínkách a obracel se vlastně к jiným vrstvám 
čtenářů. Literatura domácí veřejná, domácí samizdatová i exilová si 
postupně vytvořily osobité „ovzduší14, okruh autorů, časopisů, na
kladatelů, stupnici estetických a hodnotových norem. Zvlášť rozdíly 
mezi domácí tvorbou „oficiální“ a „neoficiální“  se někdy vyhrotily 
lak, jako by lidé, žijící v téže zemi i ve stejných městech, pocházeli 
z různých světů.

Samizdatový csejista Milan Šimečka v polovině sedmdesátých let 
poznamenal: „...to, co čtu v knihách a časopisech (tj. veřejně vydá
vaných), jsou jakoby zprávy z jiného světa, který pravděpodobně 
existuje, ale já o něm už nic nevím. Ziju v jiném světě.“  Vaclav Ha
vel napsal o deset let později: ... kolik nových samizdatových titulů
a edic tu je. kolik neznámých a nepravděpodobných lidí všechno 
možné opisuje, jaké pozornosti se to všechno ve veřejnosti těší! |...| 
máte pocit, že mladí lidé, které tam vidíte, žijí v jakémsi svém vlast
ním a docela jiném světě, než jaký 11a vás dýchá třeba z novin, te
levize či pražského rozhlasu, že se ty dva světy prostě osudově mí
její...“ - Pocit naprosté odlišnosti, ovšem jiného druhu, mívali 
i autoři „svazoví“ , mluvili však o něm v soukromí. Veřejně s ním vy
stupovali jen zvlášť otrlí jedinci, když psali o emigrantech a domá
cích samizdatových autorech jako o těch, kteří se sami vyřadili 
z české literatury, lak argumentoval třeba Karel Sýs na konci 
sedmdesátých let v článku o poezii a postojích Rrouska a dalších 
neoficiálních básníků v Literárním měsíčníku.

Na Slovensku se uplatnila „měkčí varianta“ normalizace. \ětŠi- 
na významných spisovatelů zůstávala v rámci veřejné literatury. Na 
Západ odešlo jen několik osobností - Mňačko, publikující od 
70. let vesměs německy, prozaiěka Blažková. básník Řepka. Sloven
ský exil se tak stále opíral o literáty, kteří opustili Československo 
vzápětí po válce jako přívrženci Slovenského Státu. Větší váhu než
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exil měla slovenská literaturu samizdatová. !>\la však užší než český 
samizdat. Patřili к ní prozaikové Tatarka. kadleěík a Ponická, ese- 
jisté Šimečka (psal většinou česky) a Kusý. \ šicími byli napojeni na 
české samizdatové struktury. Výrazné uskupení mladší generace 
vzniklo kolem bratislavského časopisu Kontakt na přelomu 
70. a 80. let, na nějž později navázaly Fragment a Fragment K. I ta
to skupina měla blízko к brněnskému a pražskému samizdatu.

Ve slovenské literatuře tak nevzniklo ..trojvládí" jako v literatuře 
české. I na Slovensku panovala kulturní nesvoboda, zákazy, řádila 
cenzura. Jak však konstatuje literární historik Peter Zajac. hlavní 
vývojovou osou stále zůstávala veřejná domácí literatura. Pro rozdíl 
mezi českými a slovenskými poměrv bvlo příznačné i to. že norma
lizačním ministrem kultury a mluvčím slovenské kulturní politiky 
se stal Miroslav Válek, což bylo jméno, které - na rozdíl od českého 
normalizátora Jana Kozáka - v literatuře něco znamenalo.

Domácí literatura, vydávaná ve státních nakladatelstvích a pří
stupná v knihovnách, měla ze tří proudů napohled nejvýhodnější 
výchozí postavení. Spisovatelé neměli problémy existenční, protože 
dostávali honoráře a mohli sr své tvorbě věnovat naplno. Nemuseli 
se obávat perzekucí, třást se, jako autoři ze samizdatu, před policií, 
která mohla zabavit a zničit rukopisy. Měli. ve srovnání s exulanty, 
mnohem širší možnosti kontaktů se svými čtenáři. Jejich díla moh
la vycházet ve vysokých nákladech - na rozdíl od dvaceti čtyř kusů 
samizdatu a několika set výtisků v exilu. Fxistovala. aspoň teoretic
ky, i zpětná vazba veřejné kritiky.

„Oficiální41 autoři však postrádali jednu věc, která je pro umění 
podstatná: publikační svobodu. Dvojí síto. cenzura a autocenzura, 
zasahovalo do námětů a dílčích motivu děl, „čistilo“ i autorskou 
poetiku, potlačovalo zvláštnosti jazvka a stylu. Z živých literárních 
textů se často stávaly prefabrikáty, které bvlv dokonale sériově zpra
cované, ale neživé.

Bylo bv zjednodušené tvrdit, že v sedmdesátých a osmdesátých 
letech publikovali doma výhradně autoři druhého a třetího řádu. 
Ještě na přelomu desetiletí, před konečným vítězstvím normalizace 
v literatuře, vyšlo několik jejich pozoruhodných děl: Florianovy 
sbírky Svatá pravda (1969, dopl. 1971) a In ic iá ly  (1972). Závadovo 
velké pozdní dílo V/ pruhu (1970). Páru lova Profesionální žena
(1971). Fuksův Případ krim inálního rady (1971) či I ndova Císařov
nu (1972). Z mladší vrstvy generace 60. let měli nadějný nástup bás
níci Sýs a Peterka, básník a prozaik Prouza, prozaik Steklač. Všich



ni jmenovaní spisovatelé patřili к „oficiální“ větvi literatury sedm
desátých let, případně ještě let osmdesátých. Mohli i nadále publi
kovat. vydávali další tituly. Jejich umělecký vývoj však vykazuje zře
telný pokles, lak se například proměnilo vidění světa Ladislava 
Fukse a Vladimíra Párala. Oba autoři od znepokojivého tázání, ob
razů bizarnosti a bezd lichost i přešli к přitakání společenskému 
konformismu. Páral napsal na počátku sedmdesátých let příběh ně
kolika lidí. žijících v oddělené zátoce na Slapech, jenž je podoben
stvím vzniku a zneužití moci. Román však lni zakázán a vyšel až po 
čtvrtstoletí (Tam za vadou. 1995). / dalších děl se pak vytrácí ostré 
vidění, satira: Páralovi hrdinové získávají dokonce pracovní nadše
ní (M ladý muž a bílá velryba. 1973). Ladislav íuks. do jehož zašif
rovaných próz vst upovala vnější skutečnost jen v náznacích, píše prvo
plánový příběh o roce 1918 \ávrat z žitného pole (1974). Básník 
nejstarší generace Vilém Závada nezašel tak daleko. \le i on jako 
b\ se po krůtě zpytujících verších sbírky Ля prahu zalekl. V násle
dující knize Živote, diky ( 1977) se vrací do středního proudu mírné
ho optimismu. I padkem prochází básnická tvorba „květňáka“ Mi
roslava Floriana. Nabývá v ní vrchu pouhá obratná virtuozita.

Je to obdoba vývoje mnohých autoru poúnorové doby, jako Ne
zvala. Kainara. Řezáče. Pujmanové. Drdy. V sedmdesátých letech 
znovu působil neúprosný tlak norem, požadujících „ideovou jas
nost". Umělci, kteří chtěli být i nadále vydáváni, museli vstoupit do 
státní literatury velmi úzkou brankou. Dobrovolně či nedobrovolně 
měnili svoji poetiku, nuceni po vzoru Majakovského „šlápnout na 
hrdlo své písni” . Toto dilema postihl již na konci 60. let Jan Lopat
ka. kdvž psal o zásazích do IIrabatových děl: text, který vychází 
z nakladatelství, nesmí působit příliš neobvykle, nesmí být příliš 
složitý, nemůže být vykládán jako alegorie na socialismus, nemůže 
být „pouhým“ hraním se slovy, tím méně ovšem provokací, nevhod
nou narážkou atd., zkrátka „nároky, které jsou tu na autory klade
ny, jsou nadlidské“ (sborník Podoby II,  1969).

Ve srovnání s tvrdými normami padesátých let však přece došlo 
к jistému uvolnění. Vvslovená schémata, černobílé konflikty a plo
chá popisnost byly nahrazovány jemnějším hodnocením a pružněj
šími tvarovými prostředky. V próze bylo například možné upustit 
od neosobního, „vševědoucího" vypravěče. Obecně je patrný mno
hem větší zájem o osobní život, intimitu, soukromí, rodině problé
my, erotiku - což odpovídalo společenské mentalitě normalizační 
dohv. Příznačné byly populární seriály Jaroslava Dietla v televizi. 
Dokázaly dovedně spojovat přitažlivost námětu s věrohodnými kaž-
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dodcnními detaily (Nemocnice mi hraji města. 1978-1979, pokračo
vání 1982. jako próza 1988) a směřovaly vcelku к idylizovanému 
obrazu světa. Podobnou funkci měly romány ženských autorek 
Stýblové, Kolárové, od konce 70. let také Frýbové. Plnily úlohy tra
diční oddechové četby, Frýbová dokonce již uplatňovala postupy 
západních bestsellerů. Nakladatelství a kritika však jejich příběhy, 
zarámované kritikou maloměšťáctví či pokusy o psychologickou 
kresbu, představovaly jako vskutku hodnotná, analytická díla. Na 
kultivovanější úrovni psal oddechovou prózu \ ladimír Neff v roma- 
neskní trilogii o příhodách rytíře Petra Kukaně na počátku 17. sto
letí (Královny nem ají nohy, 1973 aj.).

Plochá zábavnost převládala i v humoristické próze, kde téměř 
vymizela satira. \ tomto žánru převyšovala průměr především díla 
Miroslava Skály, někdejšího spolupracovníka satirického kabaretu 
Večerní Brno. Jeho Cesta kolem mé lila iy  za 40 dnů ( 1979). odehrá
vající se v prostředí psychiatrické léčebny, spojuje chápavý humor 
s fantaskními a groteskními prvky, uplatňuje i jazykovou komiku.

Jinou podobu úniku představoval odchod hrdiny na venkov, do 
nezkažené přírody. Linii knížek s touto tematikou zahájila novela 
zkušeného Jana Otčenáška Když v ráji pršelo (1972). Dva mladí 
manželé, filozofa učitelka, v ní odcházejí /. Prahy na Šumavu, aby 
tam zvelebili zanedbaný mlýn. Právem autorovi vytkl oficiální kri
tik \ ladimír Dostál, že zamlžuje, proč oba hrdinové z Prahy odešli, 
a že „uhýbá před závažnějšími společenskými problémy“ . - Téma 
bylo nouzovým východiskem pro spisovatele, který chtěl publikoval, 
ale zároveň neměl v úmyslu psát z pozic normalizátorů. Otčenášek 
našel několik mladších následovníků (J. Medek. Kostrhun, Navrá
til). V mírně symbolizující či naopak naivní výpovědi, v obecných 
paralelách mezi přírodou a člověkem hledali záchranný štít před 
povinností „realisticky zobrazit rozvinutý socialismus“ . - Parodií 
takových děl, snad ani nezamýšlenou, je kapitola v Kunderově ro
mánu Nesnesitelná lehkost b y tí(1985), v níž hlavní hrdinové Tomáš 
a Tereza v zoufalství odcházejí z Prahy na venkov. Domnělá venkov
ská idyla se pro ně ukáže hýl pastí.

Hlubší pohled na přírodu nabízela pokračující tvorba autora 
nejstarší generace Jaromíra Tomečka (např. Ilo ra  hoří. 1984). Ob
raz přírody, ohrožené lidským kořistěním, je zároveň obrazem 
ohrožení lidských vztáhli. Podobnou tematikou se inspirovala i díla 
Stanislava Vodičky (někdejšího přítele Jakuba Demla). jenž vstoupil 
do literatury až v sedmdesáti letech. Jeho kratičké prózy se ponořu
jí do přírodního dění. jeho tajemného rytmu a vnitřního času.



„Usednete na pařez nebo na balvan a posloucháte ticho. Najednou 
cosi lupne. Jako by někdo přelomil tenounkou suchou větvičku. Za 
chvíli to lupne jinde nad vaší hlavou. To je začátek velikého koncer
tu ticha.“ (Tam, kde usínají motýlové, 1978)

l niknout ze železného sevření oficiálních norem bylo možno 
i složitým literárním tvarem. Autorům, kteří se „nezkompromitova- 
li“ v 60. letech a dokázali se vyhnout přímým narážkám, mohla čas 
od času vyjít náročně konstruovaná próza (Vladimír Mikeš, Zednic
ká novela, 1974; Karel Milota, Noc zrcadel, 1981) nebo duchovně 
orientovaná poezie (Stanislav Zedníček, Větrná zátiší. 1974).

Z mladých básníků na přelomu 60. a 70. let vynikli talentem - 
vedle Miloslava Topinky, „zrušeného“  zároveň s revuí Sešity, jejímž 
byl redaktorem - Josef Peterka a Karel Sýs. Peterkova intelektuální 
poezie se obracela od zauinnosti a skepse к žádaným „kladným ži
votním hodnotám“ . Zaujala ještě Autobiografií vlka (1980), obra
zem rozštěpení člověka na protikladné role. které zřetelně pouka
zovalo к dobové situaci. Po kritice sbírky následovala však zcela 
konformní Autobiografie člověka (1984). První Sýsovy knihy při
nesly osvěžující reakci na těžkomyslnou. chmurnou a metafyzickou 
poezii. jak ji psali llolanovi epigoni v 60. letech. Provokující smv- 
slovost a smyslnost prvotiny Neivton za пей rady jablek  (1969) i ne- 
zvalovská hravost dalších veršů se však od konce 70. let stávaly 
prázdnou rutinou.

Básnickým pohledem na svět měl к Sýsovi blízko Jiří Žáček. Ta
ké on proti odtažitým meditacím stavěl osobní prožitek, radosti 
i strasti denního života, proti složitě konstruovanému volnému ver
ši poetiku popěvku. V jeho sbírce Anonymní múza (1976) poezii ztě
lesňuji' holka z ulice, která básníka svádí „na tah / černou nocí“ .
V Žáčkově díle zaujímají významné místo humor, texty к písničkám 
a verše pro děti (Aprílová škola /1978/ a mnoho dalších sbírek). 
Příznačná pro jeho poetiku jsou rýmovaná jambická čtyřverší.

К mladší vlně generace 60. let je počítán i Petr Skarlant, o pár let 
starší než ostatní. Je autorem knihy milostné lyriky llebká kůže
(1972) a prozaických vzpomínek na mládí v 60. letech, mj. na Václa
va Hraběte, lek  slasti (1977). Blízko к ní měl Petr Cincibuch, který 
vedle jiných profesí byl i řidičem sanitky a z okouzlení světem moto
rů se vyznal ve Veteran rallye (1976). Cmeibuchovy básně jsou niter
nější než Sýsova a Žáčkova poezie, soustředěny více к etickým pro
blémům; příznačné jsou motivy opuštěnosti a ztracené lásky. Také 
pro Josefa Šimona, nejmladšího z „třicátníků“ (jak byli v sedm
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desátých letech nazýváni), je životním tématem svět moderního vel
koměsta, vnímaný místv drsně a kriticky (Pouštnípták, 1981).

Zpočátku byli lito autoři spíše trpěni ve veřejné literatuře, kva
lita jejich básní se podstatně lišila od režim nich veršíků J. Hvbáka 
či k. Houška. Postupem času však sami v mnohém přijali za své 
oficiální normy. Civilnost, prostořekost a zpovědní ráz jejich poezie 
se často proměňovaly ve stereotyp. Překonat jej se podařilo přede
vším Šimonovi ve sbírce I yvolávač ( 1988).
1ЛТК К \T l К \

Bílek 1991; Воск 1993; Brousek-Škvorecký 1994; Dokoupil 1988: Dostál 
1987: Jimfjmaiin 1988: Jiin^niaun 1990: kožinín in kožmín - Trávníček 1998 
(215-220. Trávníček tamtéž /221-221/): l.ukeš 1982: Norim normalizace 
1996: Pohor-ský 1990 (184-199); Mašin 1980; Vlašín 1985: Mašíň 1989.

2. Š E D Á  Z Ó N A
Výrazné hodnoty veřejné literatury vznikaly ne mezi bohatě podpo

rovanými a vychvalovanými svazovými spisovateli, ale ..na okraji", 
v pohyblivé šedé zóně mezi povoleným a zakázaným. \ žánru historic
ké prózy to byla pokračující tvorba Jiřího SotoK a Vladimíra Körnera. 
Sotolovi hrdinové bývají obyčejní pěšáci na šachovnici dějin. Nena
jdou vyšší smysl událostí, jejich ideály jsou pravidelně zmarněny, sami 
nakonec bojují o přežití -jako herec a tulák Matěj kuře za napoleon
ských válek v románu Kuře no rožni. Tato kniha měla svůj osud: vyšla 
nejprve v německém překladu, po dvou letech v samizdatové Petlici 
a za další dva roky, 1976 - po autorově „sebekritice“ v Tvorbě - v na
kladatelství Československý spisovatel. Šotolův styl charakterizují ..se
kané“, kratičké věty a úsečné dialogy. Jeho jazyk je velmi výrazný, vy
užívá archaismů a také ironie. - Rovněž körncr v dalších baladických 
příbězích líčil situace člověka drceného dějinami. Jeho prózy z rozlič
ných dějinných období - např. Lékař umírajícího času (1981. podle 
scénáře к televiznímu seriálu, 1990 i film) na motivy života lékaře 
a humanisty Jana Jessenia, popraveného při Staroměstské exekuci 
1621 - působí vždy jako podobenství к současnosti.

Netradiční próza s historickými náměty měla předchůdce v Karlu 
Michalovi, v jeho Cti и slávě i v následujících Michalových „historic
kých apokryfech“ . Apokryfy původně znamenaly biblické texty, jež 
církev neuznávala za pravé; moderní literatura tak označuje díla. 
která využívají proslulého motivu a ukazují jiné možnosti jeho vý
kladu - například tím. Že jej stavějí do nového, neuctivého a ironic
kého světla (Karel Čapek. Kniha apokryfu). Tak třeba v Michalově



povídce o deportaci Karla Havlíčka do Brixcnu je Havlíček do celé 
akce dopředu zasvěcen a s komisařem Dederon sehrají smluvenou 
komedii. Michalovy apokryfy bvlv napsány na konci 60. let, knižně 
vsak vyšiv až \ exilu (Rodný hnij. 1977). O podobny žánr v širším 
rozsahu se pokusil Václav Erben, autor známých detektivek s kapitá
nem Kxnerem, v románu Paměti českého krédě Jiřík a  z Poděbrad (tři 
díly, 1971-1981). Důvtipně \ něm těžil z mezer v historických pra
méncích a třeba z bitvy u Lipan nechal uniknout husitského vůdce 
Prokopa Holého. Sama titulní postava ztrácí tradiční ušlechtilost 
..husitského krále", je to chladny představitel moci.

Jako polemika s romantickým uctíváním dějin a ironická hra pů
sobí i Lekce jízdy ( 1987) mladšího exilového autora Petra Kouby.

\a okraji oficiální literatury se ocitly i prózy Hrabalovy a 1'avlo- 
vy. - Hrabal byl vždycky zvláštní případ. I prostřed sedmdesátých 
let poskytl rozhovor týdeníku Tvorba, v kterém vyjádřil loajalitu vů
či režimu. Od té doby se stal veřejně vydávaným spisovatelem a je
ho díla - po cenznrních úpravách - mohla doma vycházet. Skrtv 
a úpravy opakovaně zasahovaly tři oblasti: politiku, erotiku a cxi- 
steneiálně úvahové pasáže. Zároveň však vycházely necenzurované 
textv autorových děl v samizdatu a v zahraničí. Jedna z význam
ných próz. Obsluhoval jsem anglického krále, vyšla \ Českosloven
ském spisovateli až patnáct let po zveřejnění v Petlici (1971). zatím
co s úspěchem obešla půlku Evropy.

11 rabalův zmíněný rozhovor v Tvorbě vyvolal pobouření několi
ka samizdatových literátů. Vvšak většina zakázaných spisovatelů, 
jichž se rovněž zakázaný publicista Jiří Lederer otázal na tento pří-

llmlxil r 71). letech 
(Jolo I/. Junliovič)
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pad (v knize České rozhovory, samizdat 1978, Praha 1991). 11ruba
lo vo počínání výslovně neodsoudila. Domnívali se, že podstatné pro 
posuzování literatury musí zůstat autorovo dílo.

Hrahalovv texty tak ke čtenářům putovaly v různých podobách. 
Do veřejné literatury měly snazší cestu prózy, založené na kouzlu 
vzpomínek a uplývajícího času (Postřižiny, Petlice 1974, Cs. spisova
tel 1976). Naopak drásavá P říliš  hlučná samota (tři verze z let 
1973-1976, samizdatová Expedice 1977). klíčové Hrabalovo dílo 
sedmdesátých let, vyšla pouze ve znění znehodnoceném cenzurou
(1981), v úplnosti až v roce 1989.

llrabalův styl nepůsobí tak šokujícím dojmem jako dříve. Sou
střeďuje se к opakování a variování klíčových slov a představ („sme
tiště dějin“, „hlučná samota“ , „nerozlišující pozornost“ ). Vedle ra
dostného vytržení přibývá motivů tíživých, prázdnoty a deprese.

Bohumil Hrabal přitom zůstává věrný svému pohledu „zdola“ .
O hrdinovi P říliš  hlučné samoty I laňtovi řekl: „Žije na dně, v jakési 
sloce, ale dívá se vzhůru.“ Haňťa lisuje starý papír ve Sběrných su
rovinách (Hrabal sám tuto práci vykonával v letech 1954-1959), za 
dlouhá léta se začetl do mnoha knih, jež bvlv určeny к likvidaci, 
a je tak „vzdělán proti své vůli“ . Má být přeřazen do moderního 
provozu, kde se práce proměnila v mechanickou neosobní činnost. 
Nedovede se tomu přizpůsobit a v zoufalství se rozhodne pro sebe
vraždu v obrovském hydraulickém lisu.

Příliš  hlučná sumotu jc zachována ve třech verzích. Prvotní byla 
napsána ve verších s obecnou češtinou, druhá v „obyčejné“ próze, 
závěrečná opět v próze, ale z první přejímá lyrismus a rytmické čle
nění. V této konečné verzi není Ilaňťova smrt skutečná, prožije ji 
jen v opilém snu na lavičce v parku. - Dílo zpodobuje tvořivého člo
věka v soukolí konzumní společnosti a také osud kultury v nekultur- 
ní době (hromadné ničení vzácných knih. perzekuce intelektuálů, 
bitva krys v podzemních kanálech). Hrdinova úzkost se promítá do 
představy gigantického lisu, jenž postupně pohltí celou Prahu, len
to motiv se podobá motivům potopy či záplav}, jak sc objevují v sa- 
mizdatových prózách zároveň s Hrabalem (Bondvho In v a lid n í souro
zenci, Filipovo Nanebevstoupení l.ojzka I.a páčka) nebo později 
v dílech generace osmdesátých let (Brabcová, Placák, Kremlička).

Osobitým pokračovatelem Hrabalova pábitelství se stal Ota Pavel 
v souborech próz Smrt krásných srnců (1971) a Ja li jsem potkal ryby 
(posmrtně 1974). Pábitelská je především postava vypravěčova otce. 
„povedeného tatínka“ , fanfarona a snílka, který miluje řeku a ry
bářství. Hrabala připomíná i prolínání komiky s tragikou (odchod



otce i bratrů (lo koncentráku, tatínkovo poválečné rozčarování / ko
munismu v Héliu Prahou). Pavlův styl využívá mluvnost („Moje ma
minka strašně toužila jet před válkou do Itálie.“ ), naivní či nostal
gickou stylizaci, jc ovšem ve srovnání s llrabalcm tlumenější.

Vutor píše neskrývaně o sobě a své rodině a dokládá lo množ
stvím reálií. Předním tématem obou knih jc příroda (kraj ve střed
ních Cechách kolem Berounky). Je vnímána jako původní projev ži
vota. krásný i krutý, jako ráj i jakási vyšší spravedlnost.

Do normalizační literatury sc nevešli ani mistři poezie Seifert, 
Mikulášek a Skácel. I veřejňovali své verše \ samizdatu a v exilu 
a až na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let začala vycházel je
jich nová díla i ve státních nakladatelstvích. Dálo sc tak po ccnzur- 
ních škrtech, v omezeném nákladu a bez pozornosti veřejné kritiky. 
Jaroslav Seifert (o jeho pozdním díle viz s. 788) podepsal mezi prv
ními Chartu 77. Osmdesátiletého básníka posléze představitelé re
žimu přiměli ke slibu, že už se protestních podpisových akcí nebu
de účastnit. Seifert však tento slil) porušoval, a tak se ocital znovu

861
UTERATURA
rftlSV£TÚ



()ld řirli Mikulášek 
v 70. letech

862
ČESKA 

LITERATURA 
PO ROCE 1945

v nemilosti. \ž v roce 198 I, po udělení Nobelovy eenv. představite
lé režimu byli nuceni ho uznat u pokusili se dokonce si ho přivlast
nit pro sebe. (Ještě několik let předtím Jiřinu Siklovou soudně stí
hali za to. že do zahraničí zaslala podklady к jednání o Nobelově 
ceně pro Seiferta a rukopis jeho pamětí I's trk y  krthv xvčta.)

Pozdní dílo Oldřicha Mikuláška se stále pohybuje v souřadni
cích „ortelů“ a „milostí“ . Jeho vrcholem je Igoglt. kniha velkého 
dramatického napětí. (Vznikla na přelomu šedesátých a .sedmdesá
tých let. dlouho ji znali jen čtenáři samizdatu: v exilu vyšla roku 
1980. doma až 1989.) Titul nejspíše odkazuje к Saulovým příbě
hům ve Starém zákonu, ke jménu {mraženého a zavražděného krá
le. jenž do poslední chvíle věří ve svou autoritu a nedotknutelnost. 
Básníka však zřejmě lákala i zvuková podoba slova agogh: některé 
verše připomínají zaklínání, setkáme se i s uměle vytvořeným, 
zaumným jazykem (opačným pólem je rouhačský tón a vulgari- 
smy). \ vražná je barevná symbolika, zvlášť převládá bílá a červe
ná. barva vína a krve. Naléhavě zní téma erotické i téma umírání 
a marnosti: nečekaně sc objevují také sebeironické narážky (..be
lhám se dopředu o dvou herlieh“ ). Celá sbírka je velmi osobní 
a zároveň působí jako obžaloba bezduchosti současné civilizace - 
připomíná tak Seifertovy shírkv Koncert iio  ostrově a Morový slon/) 
a Závadovo \ a  proliti.



1 když v Mikuláškových verších přibývá trpkosti a bolesti, bývá bás
ník stále znovu uhranut krásou. \ž do posledních let pokračuje i „bláz
novská"' linie jeho poezie: „Všichni se jednou zeptají:/ A co je pravda? 
/ Tiše jim odpovím: Ach. Kloáh! / A oni zeptají se, kdo je to Eloáh? / 
Tišeji odpovím: / nevím, jaká jc jeho dráha.“ (Čejčí pláč, 1981)

Také hlavní znaky Skácelova básnického vidění se nezměnily. Vc 
srovnání se Seifertem a Mikuláškem jsou jeho verše méně zaměře
ny к subjektu autora. 1 zde častěji než dříve najdeme osamělost 
a zlo. Smrt je vnímána jako úzkostné ohrožení, ale také jako završe
ní života, které mu dává konečný smysl. Naproti tomu motivy dět
ství a vzpomínky na domov působí vždy jako nezpochybnitelné, 
kladné hodnoty. Zvláštní význam mají obrazy krajiny, která jako by 
oslovovovala člověka pradávným hlasem a proměňovala prostor 
i čas básní v tajemně magický, jiný svět.

stíny se dlouží vítr v polích stárne 
je příliš ticho začíná se lira 
na slepou bábu v sladkost upadáme 
a chyba broskví by nás zabila

Zde i jinde používá Skácel místy delších mezer mezi slovy uvnitř 
verše. Označuje tím obsahové předěly, člení význam básně. Pro zra
lou Skácelovou poezii jsou - na rozdíl oil předchozího období - 
příznačné jak rým a rytmus (daktylotrochej s občasnými jamby), 
tak pravidelné veršové formy, sonet a zvláště čtyřverší. Cyklus sta

Jan Skácel 
r posledních 
letech života
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čtyřverší Chyba broskví vyšel původně v samizdatu ( 1975), později 
jej básník spojil s dalším podobným cyklem Oříšky pro černého pa
pouška do sbírky Xailëjt' s bukovými kříd ly ( 1983).

Až v polovině 80. let se směl do veřejně vydávané poezie vrátit 
další Moravan a Skácelův vrstevník Ludvík Kundera. Kundera jc 
mnohostranná a iniciativní osobnost: po básnickém začátku ve 
Skupině Ita, inspirované surrealismem, působil jako publicista, or
ganizátor brněnské kultury a escjista (stal sc obhájcem a vyklada
čem llalasova díla), psal dramata, vynikl překlady z němčiny 
(Brecht, Trakl, Bonn). Kniha jeho básní Hrudní (1985) byla výbo
rem z několika neuveřejněných sbírek od šedesátých let. V Kunde- 
rových verších jc patrné, že bylv křtěny avantgardní imaginací. Hra
vá fantasknosl je ovšem ve zralé tvorbě střídmější, doplňuje ji 
přítomnost intelektu a ironie. Různé roviny času a prostoru i roz
ličné významy sc někdy nečekaně prostupují. Až po listopadu 1989 
vycházejí postupně další sbírky L. Kundcry {M alé radosti, 1990 aj.).
I . ITKK v n  I« \

11rabaliana 1990: Jankovič 1991: Jankovič 1996 (60-114): koskova 14% 
(37-66): kožniín 1990: kožním 1991: kožinín in kožmín - Trávníček 1998 
(141-145, 155-161. 178-182): Логин normalizace 19%: Opelík 19%: IVeliar 
1980; IVšat !<>'>! (206-230); Poliorskv 1990 (211-235); Richterová 1992 
(9 1 — 1 Oř»): Rotlmvá 1943: Svozil 1995 (47-90); Trávniček 1996(150-165).

3. FORM O VÁN Í  SAM IZD AT l
Novým fenoménem dohv se stal samizdat. Zatímco ineditní lite

ratura po roce 1948 chtěla texty uchovat, dokázat, že svobodnou 
tvorbu nelze zcela vyhladit, samizdat usiluje stál sc něčím navíc: 
být rozšiřován mezi čtenáře, vytvořit náhradní literární komunika
ci. fungovat jako součást nezávislé kultury a nezávislého myšlení.

První kroky české samizdatové literatury na počátku sedmdesá
tých let byly ovšem skromné. Organizátoři postupovali opatrně, ob
vykle o sobě navzájem ani nevěděli. Nejznámější ze samizdatových 
edic bvla Petlice, ale vedle ní. i dokonce již před ní vznikaly i jiné. 
Takové byly například olomoucké Texty přátel, které přinášely díla 
moravských básníků a esejistů.

Petlici řídil Ludvík Vaculík za pomoci bývalých kolegů z Literár
ních novin Machonina a Jungmanna. ale také mladších přátel Gru- 
ši. Kabešc a Miillera. Myšlenka vznikla na podzim 1972 při schůz
kách zakázaných spisovatelů, kteří si předčítali rukopisy. Původní 
název bvl Vzdor, vznikl čtením prvních písmen věty umístěné na



Ludvík I aciilík 
na fotografii re svém 

Českém stlán

začátku každého textu - „Výslovný zákaz dalšího opisování ruko
pisu“ . Až později sc objevilo jméno Petlice, žertovná narážka na ofi
ciální edici Klíč. Petlice nebyla zamýšlena jako opoziční kulturní 
podnik. Několik strojopisných exemplářů (dvanáct či při dvojím 
opisu dvacet čtyři) nemohlo konkurovat desetitisícovým nákladům 
pražských státních nakladatelství. Ostatně autoři ani nedostávali 
honoráře - svázané strojopisy se prodávaly za cenu provozních vý
dajů, tj. papíru, přepisu a vazby; i tak byla cena mnohokrát vyšší 
než u běžně vydávaných knížek.

Svědectví o Petlici vydal kromě jiných sám Vaculík v deníkovém 
románu Český snář.

Středa 24. ledna 1979

Dnešní odpoledne zas utraceno běháním okolo knížek. Jeden balík 
odvézt autorovi, aby podcpsal titulní listy, vložil do textu fotografie 
a zanesl si to pak sám svázat tam a tam. Plám se, dokdy lo vyřídí. 
No... až udělá ty fotky... Vtípím sc, že chlapec nemá peníze na mate
riál: dál ni ti předem šest set. Pak tramvají na jiný konec města, kde 
mám dneska vyzvednout svázané almanachy. Při pohledu na hodiny
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vidím, že to však už nestihnu, protože za chvíli se mám u Rudolfina 
sejít se Zdenou, která mi odevzdá další přepsané věci. (...) 
Jedeme středem Prahy, ulice pokryté přesolenou ěvaehtanieí jsou 
poloprázdné, můžu snadněji sledovat auta za námi. „Jak dopadlas,“ 
ptáni se. Zdena si dnes vzala z práce volno na doktory. „Ale,“ plesk
ne dlaní do volantu. „Víš co, nebudein o tom mluvit. Zijem!“ říká 
nadšeně a ukáže na světlo semaforu, jako by to měla být kvetoucí 
louka. J... I Jedeme do knihárny pro almanachy. Zdena se tu výborně 
hodí, protože R., který je dával do vazby, uvedl nevím proč smyšle
nou ženskou adresu. V teď bych si pro ně přišel já. jehož znají, 
a teprve tou skrývaěkou mohli by ti nevinní lidé zneklidnět.

Petlice obsáhla do roku 1989 čtyři sta deset svazků. Jako jedna 
z prvních byla přepsána Vaculíkova Morčata, próza, která vyšla v cizině 
ve více než deseti jazycích, ale nakladatelství Československý spisovatel 
ji nepřijalo. Stejně odmítlo Seifertovo vrcholné pozdní dílo Morový 
slon/), a to dokonce, jak se píše v posudku, „z uměleckých důvodů“ . 
Morový sloup lak vyšel samizdatem v Petlici a odtud nastoupil cestu do 
světa. Následovala díla Ivana Klímy, Pavla Kohouta. Karla Sidona, Old
řicha Mikuláška, Jana TrefuIky, Jiřího Sotoly, Bohumila Hrabala...

Petlice byla proslulá, ale zdaleka ne jediná edice v samizdatu. Již 
v polovině sedmdesátých let vznikly v Praze další dvě důležité řady: 
Kvart, řízený Janem Vladislavem, a Expedice, založená Havlem 
a Lopatkou. Kvart se zformoval v krului autorů kolem Jiřího Kolá
ře. přinášel zejména poezii, překlady a esejistiku. l)o počátku osm
desátých let, kdy \ ladislav odešel do exilu a edice nedlouho poté za
nikla, vyšla asi stovka děl. Expedice dosáhla takřka tří sel svazků 
a podobně jako Kvart přivedla do samizdatu nová autorská jména, 
například z okruhu někdejší Tváře a z undergroundu. Novinkou by
lo i to, že tato edice u každého titulu důsledně uváděla tiráž, tj. svůj 
název Edice Expedice, jméno autora i díla, pořadové číslo svazku 
a podpis Václava Havla. Tím se lišila od „divokého samizdatu“ počá
tečních let, kdy strojopisy bývaly neoznačeny a v opisech se množily 
chyby. Svědčilo to rovněž o vzrůstajícím sebevědomí organizátorů 
nezávislé kultury, kteří už nechtěli zůstávat ve stínu anonymity.

Rozmach samizdatu nastává na konci 70. let v souvislosti se vzni
kem a působením Charty 77. Charta vyrostla z podobných myšle
nek jako kdysi Masarykova „nepolitická politika" - z odhodlání če
lit násilí humánními prostředky a z přesvědčení, že politické zájmy 
nemohou být nadřazeny mravním zásadám. Na půdě tohoto spole-



čcnství se sešli také spisovatelé různých uměleckých směrů a rozdíl
né názorové orientace, liyli tu bývalí komunisté (Kohout. Vaculík, 
Pavlíček. Machoniu. Kantůrkova. Brabec) i odpůrci poúnorové kul
turní politiky (V. Černý, Kffenberger. Ilejdánek), přední autoři vá
lečné generace (Kolář, lliršal. I rbánek). generace (>(). let (Havel, 
Topol. Cruša. Kabeš, Sklon. J. Kratochvil, Lopatka) i nejmladŠí. 
písničkáři a představitelé undergroundu (Hůlka, Třešňák. Jirous).

Podle Jana Patočky je smyslem Charty postavil se mimo sféru 
mocenské politik). I tváří jej vědomí, že lidé nemohou být ovládáni 
jen prospěchem a strachem, že jsou i jiné a vyšší hodnoty. Charta je 
„solidaritou otřesených” , občanů, kteří dobrovolně berou na sebe 
povinnost nemlčet к bezpráví.

...lidé dnes zase vědí, že existují věci. pro které stojí za to také trpět! 
Že věci. pro které se eventuálně trpí, jsou ty. pro které stojí za to žít. 
|...| umění, literatura, kultura cle. bez těchto věcí jsou pouln' ře
meslný provoz, který to nik<ly nepřivede nikam než z kanceláře do 
účtárny a z účtárny do kanceláře.

(Jan Patočka, Cd můžeme očekával oil Charty 77?. íi. března 1977)

Katolický kněz a teolog Josef Zvěřina napsal, že Charta proti ideo
logii nenávisti, která český národ ovládala od druhé světové války,
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postavila toleranci, úctu a lásku к bližnímu. „Bvl učiněn objev, že 
člověk je člověkem, ať patří к straně, či nikoli. Že je dávno víc toho. 
co člověka s člověkem spojuje, než co je ideologicky a stranicky dě
lí. (Sborník O srolxxlě a moci. Index, Kolín n. li. 1980)

Poté, co bylo počátkem ledna 1977 v západ ním tisku zveřejněno 
úvodní prohlášení Charty, jež věcně upozorňovalo na to. že v Čes
koslovensku nejsou dodržována základní lidská práva zaručená 
ústavou a mezinárodními dohodami, rozpoutal režim ostrou kam
paň. Signatáři hvli nazváni „ztroskotanci a samozvanci“ , „agenty 
imperialismu“ . „\ socialistickém státě nebude nikdv svoboda pro 
kontrarevoluční rejdy, nebude nikdy demokracie pro třídní nepřá
tele," dalo jasně najevo Budě právo. Text Charty nebyl zveřejněn, 
přesto sdělovací prostředky denně hlásily desítky rozhořčených pro
testu proti němu. Vznikla masová „Anticharta“ umělců, kterou po- 
depsala většina významných herců, publikujících spisovatelů, dra
matiku atd. Zároveň začalo pronásledování chartistn. Již v lednu 
zatkla policie například Václava Havla a Jiřího Lederera (Lederer 
byl odsouzen za zasílání děl českých spisovatelů do zahraničí na tři 
roky do vězení). 13. března 1977 - poté, co prodělal mnohahodino
vé výslechy na policii - umírá sedmdesátiletý Jan Patočka.

Nečekaně tvrdé represe vyvolaly uvnitř Charty diskuse. Bylo zřej
mé. že přímý střet s mocí hv znamenal sebez ni četli, ale že je uzavře
na i cesta dialogu s představiteli režimu a postupných demokrati
začních změn (jako např. v Maďarsku). Za léto situace vzniká 
myšlenka na „paralelní polis“ , tj. paralelní obec. jak ji naznačil La
dislav llejdánek v září 1977 v Dopisech příteli a konkretizoval Vác
lav Benda v květnu 1978. Znamenalo to rozšířit model samizdatu 
i na ostatní složky kultury a podle možností i na jiné sféry občan
ského života: vytvářet zárodky alternativního školství, informační
ho systému, politických struktur, odborů atd. Samizdatová literatu
ra tím získala významnější úlohu, stala se součástí širokého proudu 
„druhé kultury“ a „paralelní společnosti“ - vedle nezávislých kon
certů, výtvarných výstav, bytového divadla, soukromých přednášek 
a podzemních univerzit, videožurnálů aj.

Objevily se nové ediční řady. Koncem roku 1977 vznikla péčí 
básníka Jaromíra Hořce Česká expedice. Vydávala výtvarně doko
nal«1 vypravené svazky, někdy s originálními dřevořezy. Ve stejné do
bě založil Vladimír Pistorius Krameriovu expedici. V brněnském 
okruhu vycházela edice Studnice. Obdobou těchto názvů, jež se 
hlásily к buditclské fázi českého obrození, bvla žertovná jména



edic jako Mozková mrtvice. Jitrnic«“ a Popelnice. Vydavatel Popelni
ce Jiří Crnntorád o své edici napsal:

Vznikla v roce 1978 lak. že jsem opsal Seifertův M oro iý sloup jed
ním prstem na staré remingtonce a dal ho svázat do černých plátě
ných desek. Požádal jsem přítele Václavu Bendu, aby knihy nechal 
u Mistra podepsat, podepsané mu je však zanedlouho sehráli pří
slušníci StB. Tento neúspěch mě neodradil, další opis Morového 
sloupu už jsem však podepisovat nenechal. Pak následoval Siktancův 
Český orlo j, Skácelova Chyba broskví a dalších sedmnáct básnických 
i prozaických prací |...J. V následujícím roce vyšlo dalších pětadva
cet titulů |...|. V tomto roce byly také dvě domovní prohlídky a první 
uvěznění, zatím pro výstrahu na čtrnáct dnů. Rok 1980 přinesl přes 
třicet nových titulu a uvěznění na dva a půl měsíce |...|. Koncem ro
ku jsem šel do vězení, hvl jsem odsouzen pro podvracení republiky 
na čtyři roky. Po propuštění jsem zjistil, že \ Popelnici vyšlo dalších 
osmadvacet titulů, mimo jiné málo známé textv M. Harníčka a mno
hé reedice, a to zásluhou přítele Olega llejnyše...

Ke konci sedmdesátých let vznikají v samizdatu také kulturní 
a literární periodika s širším záběrem. Prvním náročným časopi
sem. který měl představit „druhou kulturu", bvlo Spektrum. Vyšla 
však jenom tři čísla. Mnohem delší životnost mělo Vokno, které 
ovšem bylo vyhraněnou tribunou undergroundu. Vycházelo, do
konce i v několika stovkách exemplářů, od roku 1979 až vlastně do 
poloviny let devadesátých - s přestávkou na počátku let 80.. kdy by
li redaktoři odsouzeni do vězení. \ roce 1981 vznikly dva kvalitní 
časopisy, Obsah a Kritický sborník. Měsíčník Obsah zčásti navazo
val na Literární noviny, ale jejich okruh se rozšířil např. o katolic
ké autory. Přinášel beletrii, esejistiku i fejetony (proslulé byly pravi
delné fejetony Ludvíka Vaculíka na žlutém papíře). Autoři si své 
příspěvky sami rozepisovali v potřebném počtu exemplářů a pak vy
měňovali mezi sebou, takže každý z nich tak získal celé jedno číslo. 
Po každém uzavřeném ročníku vycházel v Petlici výběr z Obsahu. 
Na rozdíl od improvizovaného Obsahu byl čtvrtletník Kritický sbor
ník pečlivě redigovaný. I jeho zrodu stál literární vědec a prozaik 
František Kautman, na redakční práci se podíleli kritikové Josef 
Vohryzek a Jan Lopatka, politolog a lingvista Luboš Dobrovský, 
lingvista a kritik Karel Pálek, evangelický duchovní Miloš Bejchrt. 
Kritický sborník byl zaměřen ke společenským vědám a zvlášť к li
teratuře. posuzoval nejen samizdat, ale i exilové knihy a domácí
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Jan  Lopatka 
na obraze 
Jana Šafránka 
(1978)

„oficiální“ literaturu. Dálo sc to nčkdv \ ostrých skupinových dis
kusích i v řcvnivých půtkách osobních. Většina autorů v samizdatu 
sc však dopracovala ideologické nezaujatosti. Chartislická ..solidari
ta otřesených“ , setkávání lidí odlišných názorů ve společném odpo
ru proti totalitarisme vedla к toleranci a otevřenosti: diskuse býva
la otevřeným dialogem, ne potlačováním jiných stanovisek.

Jednotlivé edice, podobně jako časopisv. si utvářely svůj profil. 
Mívaly jednotný formát a úpravu, získalv okruh autorů i pravidelné 
odběratele. Stávaly se i ohnisky širší kulturní aktivity - např. \ok
no založilo knižní řadu, pořádalo koncerty a výstavy (přerušované 
pravidelně policií), později ve formě letáku vycházek Voknovinv 
a pak se objevil i \ idcoinagazín Yokna. Vedle prohlubování záběru 
se samizdat členil také vertikálně - vyčleňovaly se širší názorové 
a skupinové proudy - к řes ť a n s ko-k a to 1 i с ký, socialistický, konzerva
tivní, liberální, undergroundový.

Kc známým autorům staršího a středního věku. kteří bvl i nor
malizací vytlačeni do samizdatového „ghetta“ , se připojovali mladí 
a nejmladší. Mnozí z nich už dobrovolně, protože nechtěli mít nic 
společného se státem kontrolovanou kulturou. V sedmdesátých le
tech to byli například Sidon. J. Kratochvil. Jirous. Kriseová, Kotrlá, 
Rezníěek, llutka. Třešňák. \ osmdesátých letech kruh kolem časo
pisu Revolver Revue (Jáchym Topol, Kremlička, Placák), dále Brab
cová, Jamek a další.

Ve srovnání s 50. a 60. lety nabyla na významu spolupráce se za
hraničním exilem. Pro obě strany mnoho znamenala výměna infor
mací a materiálu, pro samizdat hmotná i morální podpora. Stále



hojněji literární rukopisy pronikaly na Západ (např. všechna tři čís- 
la Spektra vyšla \ Londýně, některá ěísla Svčdeclví bvla připravena 
doma. německv i česky wšel reprezentativní almanach Hodina na
děje aj.). Působilo několik podpůrných nadací a výborů - jako Ja- 
nonchova Nadace Charty 77. Husova nadace- vznikly cen\ Jarosla
va Seiferta. Jana Palacha, Egona llostovského.

Mnohem pomalejším tempem než spolupráce s exilem se rozvíje
ly kontakty s domácí veřejnou literaturou. Mezičlánkem, který spo
joval ..oficiální" a ..neoficiální“ kulturu, byla tzv. šedá zóna, vrstva 
literátů na pomezí zakázanosti. Někteří kritici i spisovatelé publi
kovali s samizdatu pod krycími jmény - jiní. nepovolení, se pod vy
půjčenými jmény objevovali na veřejnosti (Jungmann, Civrný, 
l lide, Brabec, Pavlíček, Landovský). Častá byla spolupráce \ oblas
ti dramatu a divadla - kupříkladu samizdatové sborníky 0 divadle 
se ke konci osmdesátých let příliš nelišily od „oficiální“  Scény. Dra
matici Steigerwald, I). Fiseherová, Bul. stejně jako tvůrci studio
vých divadel či kritikové Königsmark a Just měli mnohem blíž к za
kázaným autorům než к linii uměleckých svazů. Právě tak mnozí 
písničkáři, folkoví a rockoví zpěváci.

\ širším měřítku a bez velkého rizika mohli samizdatoví spisova
telé pronikat mezi překladatele. Někteří směli překlady vydával 
(např. Srut, Wernisch). jiní uveřejňovali překlady pod půjčenými 
jmény (Iliršal. Civrný). Překladová literatura hrála \ literárním dě
ní let sedmdesátých a osmdesátých významnou roli. Nebyla tak 
přísně cenzurována jako knihy domácích autorů a tak nahrazovala 
některé funkce původní tvorby (kultivace stylu). Vedle překladatelů 
známých z 60. let (s. 771) vynikli mnozí další, zejména v oblasti 
anglosaské (Jařab. Zantovský, Josek). německé (Pokorný, Karlach) 
a ruské (\. Daněk, Dušková. Psůtková). I váděna byla díla postmo
derny. například Yonnegul. Doetorovv. Leo. velký ohlas měli i nc- 
konformní sovětští spisovatelé Sukšin a Okudžava. Kvalitním stře
diskem překladatelské práce zůstávalo nakladatelství Odeon.

\ průběhu osmdesátých let se perzekuce vůči neoficiální kultuře 
utlumily. Svědčí o tom soudní proces s Jazzovou sekcí (vydala mi
mo jiné díla Chalupeckého а II raba lova) v letech 1986-1087. Vyvo
lal nebývalou vlnu solidarity ve světě. Obžalované nakonec odsoudi
li к poměrně nízkým (restům, většinou podmíněným.

Podle Jiřího (»mši četlo jeden opis (tj. dvanáct až čtrnáct strojopi
sů) v Petlici obvykle sto třicet až sto padesát lidí. Při minimálním po
čtu dvou opisů lze tedy u každého titulu předpokládat aspoň tři stov-
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kv čtenářů. 7, časopisů dosahovaly několika sel exemplářů Vokno 
a Kritický sborník, lato čísla ukazují, žc samizdatová větev literatury 
nebyla v české kultuře lak výlučným jevem, jak se snad nezasvěce
ným mohlo zdát. Přesto - už jen proto, že fungovala v nenormálních 
podmínkách - jí hrozilo nebezpečí „skleníkového efektu“ . Některé 
textv bvlv svým obsahem zašifrované a přístupné jen zasvěceným čte
nářům; tak se vyvinul zvláštní druh hermetičnosli. \ jiných pří
padech hrozilo úskalí fenoménu opozíčnosti. ha i opačného, tj. opo
zičního konformismu - vznikaly texty, hodné ocenění jako činy 
občanské statečnosti, nějako díla vysoké estetické hodnoty.

Nicméně právě v samizdatu se od konce sedmdesátých lei začalo 
prosazovat jiné chápání literatury, (,'ešlí spisovatelé plnili tradičně 
již od minulého století nelitcrární úkoly, hráli na sebe národně 
osvětové poslání. Bylo jim ukládáno, aby namísto politiků vyslovo
vali na veřejnosti časové ideje. \ letech 1967-1969 toto poslání spi
sová tele-m lu včího národa - ožilo v plném lesku. Vie zejména autoři 
generace šedesátých let - například Brousek. Gruša, Sidon nebo 
.). Kratochvil - cítili potřebu se od něho distancovat. Spisovatel se 
podle nich může a má angažoval ve věcech veřejných jakožto ob
čan. ale jeho dílo musí zůstat literaturou.

V porovnání s lim. co u nás vycházelo v šedesátých letech, šla úro
veň knih. vydaných v Petlici, podstatně nahoru. To nelítostné shle
dávání se s realitou kříslo české spisovatelství tak, že začalo přehod
nocovat. že si začalo z nezbytí samo sehe prohlížet jako cosi 
nesamozřejmého |...|. Vytrhli jsme se z uhranuli těmi šedesáti sedm
desáti letv lidského života a objevili jsme se ve vlnách času, historie, 
věčnosti. Ccskv spisovatel hvl připraven o to obrozenecké napravová
ní věcí společenských a začal se konečně starat sám o sehe.

(karnl Sidon. 197(>)

I. IT E  К A T I К \
Česká nezávislá literatura po pěti letech v referátech 1996; l.ederer 1991; 

Possel 1992; Precan 1991; Vladislav 1991a.

4. SAMIZDATOVÁ LITERATURA
Jeden z dokumentu Charty měl název Prám  na dějiny (1981). 

Poukazoval na to, že český národ byl už po celá desetiletí zbavován 
dějinné paměti. Mnohá dějinná fakla byla soustavně potlačována, 
z historie měla být vymazána například katolická kultura, německá 
literatura v Cechách, demokratická tradice první republiky.



Každý člověk i národ žije především svou pamětí, která vytváří 
a udržuje jeho jednotu. Destrukce paměti, ať už náhodná, nebo zá
měrná. znamená destrukci jedince i celých společenství. |...| jedině 
lidé bez pa ni čl i. bez vlastní identity sc dají ovládat bez odmluvy, bez 
odporu, liez úsilí o důstojný život podle vlastních představ, a ne po
dle předepsaného schématu.

(Jan N ladislav. I')!!.">)

Této „vládě zapomnění", jak čas normalizace označil Milan Kun
dera. samizdatoví i exiloví spisovatelé soustavně vzdorovali. Činili 
tak \ několika směrech: vytvářením „paralelní polis“ a „druhé kul
tury". připomínáním demokratických, konzervativních, křesťan
ských idejí, popíráním vládnoucí životní morálky, zdůrazňováním 
dějinných tradic a kulturní paměti.

Střediskem konzervatismu bvl v osmdesátých letech například 
samizdatový časopis Střední Kvropa. Vycházel ve dvou redakcích, 
pražské a brněnské (brněnská Střední Evropa se po roce 1989 změ
nila 11a l’rofjlas). Již dříve, od 70. let, oživovali \ demokratickém 
a liberálním duchu středoevropskou tradici Milan Kundera a exilo
vý filozofa csejista Václav Bělehradský.

Vktualizovalo se rovněž křesťanství, zvláště katolicismus: rozšiřo
vala se síť podzemní církve, kterou organizovali tajně vysvěcení bis
kupové a kněží. Mladé lidi přitahovala víra soustředěním к nitru 
i duchovním idealismem, tedy vlastnostmi, které režim citelně po
strádal. Z mnoha křesťansky orientovaných periodik v samizdatu 
možno připomenout alespoň Komunikace. Mezi osobnostmi kato
lických literátů vynikal brněnský básník a esej i sta Zdeněk Rotrekl. 
Patřil к válečné generaci Ortenově. Třináct let strávil v kriminá
lech. po celou dobu komunistického režimu 1948-1989 mu nevyšla 
ani jediná kniha. Rotrekl je autorem souboru životopisných medai
lonu Skrytá trá ř české literatury (samizdat 1977. Brno 1991) a úvah 
Barokní fenomén r  současnosti (samizdat 1985, Praha 1995). které 
stopují ozvěny baroka v moderní české literatuře až do současnosti. 
Také Rotreklova kultivovaná, složitě konstruovaná poezie je pozna
menaná barokní obrazností.

Z nejíiiladších autorů katolického směru zaujala samizdatové 
a pak i exilové čtenáře lva Kotrlá básnickou skladbou ( nora (1979. 
Brno 1992). jejíž titulní motiv je převzat z moravského folklóru: 
v dalších básních i prózách však u ní převládla ideologická naháda- 
vosl. Spolu s manželem Zdeňkem se lva Kotrlá podílela na vydávání 
pravidelné samizdatové ročenky Moravská čítanka. Do jejího okru-
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Bedřich Tučili 
r pozdních letech

li u náležel také autor reflexivních próz Pavel Švanda, jehož povidla 
vycházely již v šedesátých letech v časopise Tvář.

Literární událostí, která přesáhla rámec samizdatové kultury, se 
stalo zveřejnění esejistických vzpomínek Bedřicha Fučíka na vý
znamné osobnosti kultury první republiky - nejprve v užší podobě 
jako Sedmero zastaralí (1977), později rozšířené na Čtrnáctero zasta
vení (1981, Praha 1991). Bedřich Fučík, vrstevník a přítel llalasův. 
(lepiiv a Zahradníčkův, působil od konce dvacátých let jako kritik 
v časopisech Tvar, Listy pro umění a kritiku a \kord. Hlavní úsilí 
však věnoval nakladatelské práci, v letech třicátých hvl ředitelem Mc- 
lantrichu. po válce Vyšehradu a pod jeho vedením se zvlášť Melan- 
trich stal špičkovým vydavatelským podnikem. 1 nor 1948 znamenal 
i pro něho odchod z veřejné literatury: po deseti letech ve vězení 
směl další léta alespoň překládat a teprve v 1967-1969 mohl publiko
val několik textů. \ž Čtrnáctero zastavení však ukázalo velikost Fučí
kovy osobnosti, jeho pevnou, ale tolerantní katolickou víru. jcinné 
vnímání uměleckých hodnot (autor souhlasí s názorem Josefa Floria
na, že pravda a láska putují po jiných cestách než polilieko-idcolo- 
gické myšlení). A také jeho bytostnou pokoru a otevřenost ke světu. 
Téměř pětaosmdesátiletý autor končí své vzpomínky takto:

I všechny minulé prohry, křivdy, utrpení v tomto čase sládnou, pro
tože nabývají svého pravého významu a hodnoty; stromv kvetou



krásněji a zvláštní ceny nabývá každý jednotlivý plátek: koloběh vod 
se podobá divu všech divú; světlo a tma a struktura hmoty jc ěím «lál 
prohlubnější a lákavější a řád sám: miliony hvězd pracují v rytmu, 
nad jehož přesností se tají dech.
Л co člověk uprostřed těchto každodenních zázraků? Co jeho taju
plně tělo? Co jeho duch, duše a srdce? Dovede se s těmi tajemstvími 
ztotožnit? Co jelio svobodná lidská vůle a tajemství nejvyšší spravedl
nosti navíc? Přes všechny atomově hrozby, přes veškeré totalismy 
a tyranie, které zbloudilý lidský rozum rozpoutal, přes všechnu hro
zící zkázu nelze než doufat - a věřit, že je dobré a sladké žít, jak
o lom zpívají hymny všech básníků naší maličké planety, amen.

Vedle Fučíka zazářily další dvě knihy memoárů, které napsali 
spisovatelé nejstarší generace - rozsáhlé třísvazkové Paměti Václava 
Černého (vyšiv nejprve v Torontu 1977-1983, Brno 1992-1991) 
a Seifertovy vzpomínky I Šechy krásy světa (po mnoha samizdato
vých opisech společné vydání dvou exilových nakladatelství v Kolí
ně n.H. a v Torontu 1981, cenzurované vydání Praha 1982). Obě 
kniln byly ovšem pojaty zcela odlišně. Seifert vzpomíná s úsměv
nou nostalgií a krušné, ha i kruté životní situace překonává laska
vým smířením. Naproti tomu vždv břitký a konfliktní kritik Černý 
se. zejména v posledním svazku, stává zaujatým soudcem doby 
a malosti tolika českých charakterů. Jeho Paměti ústí ve vášnivou 
obžalobu nemravnosti komunistického systému a všech, kteří mu 
napomáhají.

Ještě množství dalších samizdatových, rukopisných a také i exilo
vých děl se pohybovalo na pomezí vzpomínek, esejistiky a beletrie. 
Takové jsou prózy Zdeňka I rbánka (Ztracená země, samizdat 1986. 
Praha 1992) nebo rodová kronika Josefa Jedličky Krev není voda 
(vyšla posmrtně 1991). Deníkový charakter měly záznamy Jana Zá
brany. rovněž vydané až po autorově smrti pod názvem Celý život 
(dva svazky. 1992). stejně jako memoáry Josefa lliršala a Bohumily 
Crogerové z 50. a 60. let (Let let. samizdat 1987-1988. Praha 
1993-1991), jimž předcházely samostatné lliršalovy vzpomínky na 
léta třicátá a čtyřicátá. Z dokumcntárnosli těžila také kniha pro
zaicky střední generace F.vy Kantůrkové Přítelkyně z domu smutku 
(samizdat 1981, Praha 1990: televizní seriál režiséra Bočana 1992). 
Na základě vlastních zkušeností z pobytu v ruzyňské věznici, poté, 
co byla za svou činnost v nezávislé kultuře obviněna z podvracení 
republiky a strávila deset měsíců ve vazbě, zde autorka podala po
zoruhodné portréty spoluvězeňkyú. jejich chování i vnitřního světa.
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Obraz vězení přerůstá v obraz celé společnosti, je lo „svět nepokry
té manipulace. k<le jc snadno vládnout“1.

Svědectví faktu odporuje falešnému obrazu minulosti i součas
nosti. jak jej podávala státní propaganda a oficiální část veřejné 
kultury. Na drsném osobním prožitku je založeno i nejproslulejší 
dílo undergroundové literatury Magorovy labutí písně Ivana Ji rou
še. Tato básnická sbírka vznikala během autorova pětiletého vězně
ni a vyšla v samizdatu l()8ï (Praha MWO). Drastická každodennost 
(vězení v druhé nápravné skupině) se prostupuje sc vzpomínkami 
na rodinu a přátele a překvapivě také s dialogem s Bohem.

Služební psi na dvoře vyji 
a Radim slaví eucharistii 
|...|
Krásná jc hora Mt St. Michel 
já nejdál do Yaldic jsem přišel 
moje básně jsou samy klišé 
na hubě vyrazil mi lišej

Tyto verše tvarově navazuji na Cell nora a na Bondvho totální 
realismus z 50. let. Provokující vulgaritou a tématem ..života na



dně“ je lo dílo příznačné pro českou undergroundovou kulturu, je
jímž bvl .lirons organizátorem a mluvčím.

Hnulí undergroundu vzniklo na Západě a rozšířilo se zejména 
ve Spojených státeeli na konci 60. let. livlo těsně spojeno s rocko
vou a beatovou hudbou, myšlenkově vyrůstalo z básníku beat géné
ration (Kerouac, (»insberg), z „nové levice“ a ze studentských revolt 
roku 1968. I nderground se okázale odlišoval od konzumního způ
sobu života - a jakýchkoli konvencí vůbec - stvlem oblékání, chová
ním. sexuální volností, požíváním drog. Mohutnou manifestací 
undergroundové kultury bvl písňový festival Woodslock ve státě 
New York v srpnu 1969, kde sc sešlo půl milionu posluchačů.

К českému undergroundu sedmdesátých a osmdesátých let patři
li z básníku vedle Jirouse například předčasně zemřelý Milan Koch, 
blízký beatnikům, nebo evangelický kněz a textař skupim Plastic 
People Svatopluk Karásek. Sdíleli se západním undergroundem 
blízkost moderní nonkonformní hudbě, úsilí stál „mimo kulturu“ 
i ostrý protest proti politickému establishment!!. Dobová situace 
však způsobila, že český underground nebyl zaměřen levicově 
(výjimku tvořil předchůdce a literární vzor Egon Bondv). naopak, 
často tíhl к mvstickvm a náboženským motivům (např. rocková sku
pina DG 307 se ve skladbě Opustil mě anděl inspirovala gregorián- 
ským chorálem).

Syrovost faktů se promítla i do próz v. Blízké undergroundu jsou 
například povídky písničkáře \ lastimila Třešííáka. obvvkle autobio
grafické, čerpající z prostředí pražské periferie, zvlášť rodného 
Karlina. Po odchodu do exilu líčí Třešňák trpké zkušenosti české
ho emigranta v západním světě (rozsáhlý román K líč  je  pod rohož
kou. Praha 1995). Holou, nepřikrášlenou realitu zobrazovala /dě
na Salivarová. z jejíhož díla je pozoruhodný román llonzlová již 
z konce 60. lei (Toronto 1972. Praha 1990). \ kratších prózách, 
které těžilv / vlastních zkušeností, rozvinul dovedně tuto polohu 
Ivan Klíma (M á veselá jitra , samizdat 1978: Moje p rvn í lásky, samiz
dat 1981. obojí Praha 1990: Moje zlatá řemesla. Praha 1990). \uto- 
biografické motivy zaznívají i v Klímově nejrozsáhlejším díle. romá
nu Soudce z milosti (poprvé německv 1979. Praha 1991: původní 
verze pod názvem Stojí, stoji šihenička. samizdat 1978). Na pozadí 
proměn moderních českých dějin se v něm klade otázka zneužití 
původně ušlechtilých idejí a hranic odpovědnosti jedince. Eda Kri- 
seová věcnou reálnost a jemnou psychologickou kresbu střídala 
s fantaskností. například v pohledech na lidi z psychiatrické léčeb
ny v Křížové cestě kočárového kočího (dokončeno 1971. samizdat
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1977. Brno 1990). Reálného půdorysu a fantaskních motivů využí- 
valy některé prózv Pavla Kohouta. Nejzdařilejší je příběh andělsky 
půvabné dívky Lizinkv. klerá prochází školením ve Střed ním učiliš-
li popravních věd. K a l vně (poprvé německy 1978. samizdat 1979, 
Praha 1990. název zároveň naráží na místo v Polsku, kde došlo 
к jedné z největších masových poprav za druhé války). „Popravní
ch Г’ je tu s hrůznou důkladností popisováno ne jako odpudivá 
profese, ale jako seriózní odbornost. \ rouhačské nadsázce se lak 
poukazuje к možnosti „znšlechtění“ , legalizace zla a jakékoli zvrá
cenosti. ITcktnost autor zesiluje i tím, že poslední slovo v kapitole 
často zůstává nedořečeno a je doplněno v kapitole následující.

Texty Ludvíka Vaculíka vždy vycházely z osobní zkušenosti, ale 
míra autobiografičnosti se v jeho prózách héliem let sedmdesátých 
a osmdesátých zvyšuje. Pro svůj román Český snář (samizdat 1981. 
Brno 1990) si zvolil formu deníkových zápisů od ledna 1979 do 
února 1980. \ vstupuje v nich on sám jako Ludvík Vaculík, jeho ro
dina. přátelé a známí (mj. Gruša, Kosík. Pecka, Havel. Klíma, Si
don. Kantůrkova). Líčí svou práci pro samizdat, každodenní rozho
vory a schůzky, rozpaky nad pokračujícím rukopisem, denní 
i noční sny, vztah к přírodě, která je mu protiváhou zplošťující civi
lizace. svůj romantický milostný vztah s Helenou, končící jejím od
chodem do emigrace.

Český snář popisuje mnohé situace tak otevřeně, že po svém zve
řejnění vzbudil jednak nevoli některých zobrazených osob. jednak 
obavy, zda autor svou upřímností neprozřazuje policii fakta, která 
měla zůstat utajena. Autorův deníkový záznam se staví proti poeti- 
zaei skutečnosti („já sc nebudu omývat, afj.su od krve, chci!“ ) a zo
brazuje život v ohrožení, jeho úspěchy i ztroskotání a snahu zacho
vat si celistvost osobnosti.

Téma paměti bvlo příznačné pro několik básníků starší i střední ge
nerace. l)o popředí často wstupovali autoři, kteří dosud stáli ve ..dru
hé" řadě - Jiřina I lanková. Emil Juliš. a především Karel Siktanc.

Siktanc napsal jedno z velkých děl české poezie v Českém orloji 
(samizdat 1971, Praha 1990). Soubor ..kalendářových'' básní na 
měsíce od ledna do prosince, který je v naší lileraluře poměrně 
častý (Toman. Seifert), je tu zasazen do přírodního, historického
i mytického času. \ zároveň do osudů lyrického hrdiny s autobio
grafickými rysy. jeho otce i syna.

К dějinné i rodové paměti se Siklancova poezie připoutala již od 
šedesátých let. ...Mnémosvné!' // .Mé neštěstí!" / .Má bohvně!' //



Kurel S i lil aur r 70. letech 
(foto Milan Jankoviř)

.1 chraň nás troštu na svobodě této!'." končí Modlitba к bohyni pa
měti v tdainu a Evě ( 1968). \ Siktancovvch básních, které mívají 
cpické jádro, se objevuji“ středočeská vesnice, její tradiční řád. křes
ťanské a ještě více předkřestanské mytické archctypv (pravzory). 
Zlom к v lidové řeči (pořekadla, vulgarismv) se mísí s umným meta
forickým jazykem, četnými kulturními narážkami a dalšími stylový
mi vrstvami. Složitě je komponován i autorův verš: střídá se jamb
o různých délkách i trochej. rytmus je narušován členěním do řád
ků (řádky nebývají vždy shodné se zvukově rytmickým celkem), 
s netradiční dovedností jsou využity rýmy. Vzniká tak několikaná
sobné překrývání a vrstvení významů.

Karel Siktane si našel svůj osobitý žánr v cyklech básní, navzá
jem spojených mnoha nitkami i celkovým významovým zaměřením. 
Pět textil v Pro pět ran blázna krále (samizdat 1978, Praha 1901 ve 
svazku l topenejcli m ři) je volně spojeno motty, odkazujícími к ži
votu a smrti K. II. Máchy, i tématem „blázna", člověka vyvrženého 
a ohroženého. Ohrožení se ještě stupňuje ve sbírce Srdce srélto ne
jez (samizdat 1988. Praha 1991). Opakují se tu a prolínají tragické 
a úzkostné motivv. otcovo umírání a podivné kafkovské výslechy, 
zarámované do temného obrazu Cech a Prahy, jež ..se zmítala na 
hřbetě sloužících / jako chalcedonová rakev."
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Motiv „bezčasí“ , jež „věčnému so pošklebuje“ , či motiv „všivého 
času“ , „kterv ztratil směr", nacházíme i ve verších Siklaneova gene
račního souputníka a přítele Miroslava Červenky. Červenku je lite
rární teoretik, kritik i básník. \ 60. letech dával přednost oblasti 
teorie, v době normalizace uveřejňoval v zahraničí i v samizdatu 
jak práce vědecké, tak poezii (shrnutou do souboru Strojopisná tri
logie. samizdat 1985. Praha 1992). Tato dvojdomost. v níž se přes
nost myšlení často prostupuje s hledáním absolutních hodnot 
a s archeologií paměti, pokračuje i po roce 1989.

Básnířka někdejší Skupiny 42 Jiřina Nauková směřovala již v pa
desátých a šedesátých letech od reálné syrovosti к obraznému vyjád
ření. к jemné přírodní a úvahové Ivrice. Její stylové prostředkv jsou 
ve srovnání se složitou Siktancovou poetickou výpovědí tradičnější. 
\le i zde se dostává do popředí velké téma času a paměti. \ básni vě
nované к sedmdesátinám manžela Jindřicha Chalupeekého se píše: 
..\ iděli jsme děs v jasném oku / ještěrkv na zdi v Pompejích. / stejný 
děs doby je v našich očích: / sváry a hádky, pustošení světa [...]. / 
Bezčasá paměť země všechno ví. / Od trilobitů, dinosauru / po nesyt- 
ku a skřípinec jezerní.“  (Světlo v září. samizdat 1984, Praha 1995)

Podobné verš«* paměti přírody a země čteme u Juliše: „Jdeme 
s proudem všichni, jsme současníci, / i my. kteří nejsme .všichni1, 
ačkoli jsme tu / někdy od třetihor. Snad máme na krku / jiný amu
let a budeme proto snědeni..." (Klížím e se ohni. poprvé Mnichov



1987. přepr. [lstí п. L. 1988). Kinil Julis. v šedesátých letech vyhra
něný experimentátor konkrétní poezie, žil po celá desetiletí v kul
turním ústraní v severočeském Mostu. Byla to jistě také poničená 
severočeská krajina, která působila na obrat jeho tvorby к ekologii
v širším smyslu, která zahrnuje i „ekologii“  lidského nitra, к mrav
ním hodnotám, jež současný svčt postrádá.

Nedůvěřuj metafoře 
l)á ti i když nechce 
Vždyť deštník šicímu stroji 
Sc proboha podobá!
Ach jak snadná je s i l  gesce:
Matky z ňader sunar kojí 
Báseň není svoboda.

{Přestupný duben)

Tento úryvek ze Šrutovy poezie je příznačný pro poezii básníků 
generace šedesátých let - Wernische. Sruta, exilového Brouska (viz 
s. 888). Vycházejí z nedůvěry к poetismům, к obraznému pojmeno
vání vůbec, z ..nedůvěry ke slovu“ . Vsazují do ustálených spojení no
vé ironizující významy. Ve Wernischově samizdatové sbírce Prasinec 
(1982) nabývá ironie až mrazivého chladu. Charakteristicky je po
jmenován výbor, který si Wernisch sám uspořádal, Pojízdný hřbitov
(1982). Druhým pólem Wernischova vidění je humorný či mystifiku- 
jící naivismus, rozchrávaný zvláště na ruské motivy, lira s rytmický
mi i obsahovými klišé, a zejména s banalitou utváří poetiku Andreje 
Stankoviče. blízkého z jedné strany Wernischovi a Brouskovi, z dru
hé undergroundu. Často ústí do nonsensu. Nově se formuje tvorba 
dalšího básníka generace šedesátých let Petra Kubeše ve sbírkách 
Obyvatelná těla (samizdat 1974, Liberec 1991), Skaň seny (samizdat 
1980, Brno 1991) a v následujících dílech. Kabeš zachycuje úlomky 
jevů, prolínají se fragmenty citací a výpovědí; místy směřuje až к šif
rám a magickému zaříkávání. Kniha Těžítka (1994, větší část uveřej
něna v samizdatovém Obsahu v osmdesátých letech) vznikla seřaze
ním vybraných groteskních výroků, dokumentů a hříček.

Samizdatová próza se soustředila, na rozdíl od oficiální literatury 
dosti úspěšně, ke společenskému románu а к zpodobení role jedince 
ve společnosti. Byla to bilancující díla. která na základě osudů hlav
ního hrdiny shrnula širší životní a dějinné zkušenosti. Autory bvli 
příslušníci mladší vrstvy válečné generace, kteří často vstupovali do
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poválečné doby jako nadšení mladí komunisté a pak prošli obdobím 
rozčarování a vystřízlivění. Patřila к nim Kva Kantůrkova, která po 
veřejně vydané Sm uteční slavnosti (1967. filmové zpracování Z. Síro
vého se už do kin nedostalo) napsala Černou hvězdu (1971. Praha 
1992). Jan Trefulka s prózou O bláznech jen dobré (1973, Brno
1990), Mojmír Klánský ve I ylinanství (1975, Praha 1990), Alexandr 
Kliment v Nudě v Čechách (1978, Praha 1990), Ivan Klíma v Soudci 
z milosti (o něm už na s. 877), Jaroslav Putík v Muži s břitvou (1984, 
Praha 1991). Tato díla navazovala na poetiku, jak ji vytvořily nejvý- 
znamnější romány 60. let. Vesměs využívají vypravěčskou situaci 
první osoby. Nemusí lo být vždy ich-forma, podstatnější je - v tom je 
viditelná návaznost už na ineditní prózu padesátých let, např. na 
Skvoreckého Zbabělce, Hrabala, Jedličku - vnitřní perspektiva, pro
tichůdná vypravěčské vševědoucnosti, „objektivitě“ . Nikoli tedy svět 
dopředu a přehledně vyhodnocený, ideově a ideologicky orazítkova
ný, patřičně vy re tušovaný a nakadeřený, ale: osobní pohled, buď sy
rový záznam reality, nebo plebejský pohled .,ze smetiště dějin“ jako 
u Hrabala. Bývají to prózy-zpovědi, prózy-svědectví. Jejich úhelným 
kamenem je to. eo právě bývalo kamenem úrazu v prózách oficiál
ních: důsledná a konkrétně pojmenovaná pře hrdiny s konformním 
okolím - a také s ohebnou hladkostí v sobě samém -, niterná a ně
kdy i navenek projevená revolta proti přidělené sociální a životní ro
li. „Můj první hřích je, že jsem přijal nudnou, otrockou práci, že 
jsem se nebouřil,“ vyznává Klimentův hrdina s výmluvným jménem 
Mikuláš Svoboda. \ktivnější Trefulkňv Cyril Duša chce ..opustit du- 
šovské jistoty, poprvé v životě se vzepřít a vydat se do končin, kde ni
kdy nebyl, ztratit sám sehe, nalézt sám sehe...“ V obou dílech a prá
vě tak v Klímových prózách hraje značnou roli erotika, nepatřičný 
a „neoehočený“ milostný vztah. Jiným opakujícím se motivem je 
bláznovství (viz už Kriseová, Siktanc, ve veřejné literatuře M. Skála)
- bláznovství připomínající dona Quijota. bláznovství těch, kdo krá
čejí za svou představou bez oliledu na všechno „rozumné“ . Svobod
ná erotika a bláznovství jsou lak projevy vnitřní volnosti, postoje, 
který se snaží vymanit se ze svazujících vnějších pout.

Podobné motivy se uplatňují u mladších prozaiků, náležejících 
ke generaci šedesátých let. Neobjevuje se však u nich klíčové téma 
předchozí generace, vystřízlivění z komunistických ideálů. Odlišná 
bývá i poetika: setkáme se častěji se složitou hrou faktů a fikcí, za
střenými a potlačenými dějovými souvislostmi, mystifikací, střídá
ním rozmanitých perspektiv. Příznačným dílem toho směru je Gru- 
šův román Dotazník aneb Modlitba za jedno město a přítele (1976.



J iř í Grušn r 70. letech

Brno 1990). Václav < ierný jej označil za ..jedno z tčcli krásných pře
kvapení. která čtenáře naší beletrie |...] jen velmi zřídka potkávají“ . 
Vnějším podnětem příběhu je životopisný dotazník, kterv' hrdina 
Jan Chrvsostom Kepka na počátku normalizace při svém již šest
náctém pokusu o zaměstnání musí vyplnit. Bere však rubriky do
tazníku (původ, minulost, názory atd.) lak důsledně, že se rozpomí
ná i na své dětství, narození, ba sleduje své příbuzné a jejich život 
ve zpětné perspektivě až do 18. století. Reportážně líčené události 
a kuriózní historky sc přitom mísí s Dějinami, věcnost s laskavým 
humorem a magickou přízraěností. Podstatné místo zaujímá v (hru
šově vidění tělesnost. Tělesné, a zvláště erotické prožitky rovnocen
ně vstupují do obrazu světa. Dotazník - i následující autorovu pró
zu Mistr panny aneb Ickermann aus lieliaim  (původně 1980 pod 
názvem Dr. Kokeš, \listr /нишу) Praha 1992 - lze vyložit jako hrdi
novo hledání vnitřního řádu. \ minulosti předků i v sobě vede zá
pas proti nárazům vnějšího osudu, usměrňování a manipulaci, za 
živou a osobní pravdu svého já. Nachází ji především ve světě obra
zotvornosti.

Analogickou tematiku paměti a obdobnou poetiku rozvíjí exilová 
prozaička a esejistka Sylvie Richterová (N ávraty a jin é  ztráty, To
ronto 1978. ve svazku Slab ikář otcovského jazyka. Brno—'Praha
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1991). Těží přitom více z viditelně autobiografie a je stylově méně 
výstřední než Gruša. I zde zlomkovitost, zpochybnění, střídání niž
ných tváří skutečnosti převládají nad přímočarým a ustáleným pří
během. Také zde je vyprávění rytmováno subjektem vypravěče (stří
davě v ženském a mužském rodě), jeho momentálními stavv.
V následujících prózách Richterové se linie vyprávění ještě více pře
rývá. střídají se mikropříběhy, reflexe, úvahy o literatuře (Slab ikář 
otcovského jazyka. poprvé 1991 ve stejnojmenném souboru). - Klí
ma. 1’utík i další se drží tradičního postupu, předestírají před čte
nářem fiktivní svět. o němž vyprávějí. Naopak vypravěči Richterové 
(a také Kratochvílovi a Hodrové) se občas netají s tím. že tento svět 
tvoří, že je nehotový, že jsou v něm ..dírv" - příznačný je název dal
šího díla Sylvie Richterové Rozptýlené podoby ( 1993).

Iaké generační vrstevník Grušův Karol Siilon rozvíjí ve svých 
prózách podobné motivy. Spíše než fantazijní hravost však u něho 
nacházíme opakující se motiv vratkosti lidské existence, skličující 
pocity v iny a osamocení. „Věci jsou prostě jinak, než jsem si myslel 
a věřil. Já sám jsem jiný, než jsem se viděl. |...| Musím se upřeně 
a nelítostně zahledět do sebe. Každý máme svůj příběh, na němž se 
vezeme к smrti.“ (Hrány mrazu)

Odkazy ke starým židovským knihám a samo téma židovství se 
objevují v Sidonově románu fíoží osten (samizdat 1976. Praha
1991) a v jeho novele Hrány mrazu (samizdat 1977). Životopisné ku
lisy jeho starších próz v nich ustupují, snv. fantastické představy, 
dokonce i posmrtný život vytvářejí jakýsi druhý plán dění. jenž se 
bez přechodů prolíná s reálně prožívanými výjevy.

\ prózách Gruši. Richterové. Sidona a také Kratochvíla а I loi Irové 
(viz dále, s. 910 an.) jsou postavy smýkány vnějšími osudy, otloukány 
represemi, putuji každodenní banalitou. Vie marně bychom v nich 
hledali dějinný pokrok či aspoň vývoj, „výchovu“ v pojetí osvícen
ském nebo naději na spásu v křesťanském smyslu. Nacházíme jen 
opakování, variace, cyklický polivh v kruhu. Tradiční představa dě- 
jinnosti se vytrácí a je nahrazována osobní i kolektiv ní pamětí.
I.ITKR \Tl It \

Bílek 1991: Hock 1993: Hrubce I977;t!erný 1994 (137—168); Červenka 1990 
(267-382); Česká nezávislá literátům |>o pěti letech v referátech I99(>: Hlasy 
nad rukopisem ( leského snáře 1992; dhvutík 1991: Jungmann 1988; Jungmann 
1990; K.irfík 1990: Rosková 1996; Ro/.nůn iu Ro/inín - Trávníček 1998 
(102-214. t rávníček iu Ro/.mín - Trávniček 1998 (236—244); Kratochvil J. 
1995 (45-65, 129-111); Lopatka 1991 (139-173); Lopatka 1995 (225-368); 
Machovec 1991 (52—75): 1’echar 1980: Poset 1992: Hichterůvá 1991 (107—125): 
Trávníček 1996(185-198).



5. EXIL
Čeští autoři v exilu tvořili ve snesitelných podmínkách vnějších 

(jako doma vydávaní spisovatelé) a zároveň v situaci vnitřní svobo
dy, liez cenzury a autocenzury (jako domácí samizdatoví spisovate
lé). Ve srovnání s těmi i oněmi měli bohatší přísun informací, mož
nosti kontaktu a cestování, otevíraly se jim světové obzory.

Spisovatel na Západě ovšem až na výjimky nebyl takovým stře
dem pozornosti - v kladném i v záporném smyslu - jako doma. Li
teratura nepůsobila jako ventil jiných veřejných projevů. Občané se 
mohli volně uplatňovat ve sféře politické či ekonomické, pestrá na
bídka zábavní kultury zužovala působení uměleckého slova.

\ pro exulanty se zvláště stávali problémem čtenáři. I přes vznik 
novvch nakladatelství a časopisů zůstávalo totiž české publikum v za
hraničí nutné omezené. Například nej větší exilové nakladatelství 
Sixtv-Kight Publishers v Torontu vydávalo prózy v průměrném nákla
du 1500-2000 výtisků, poezii mezi .”>00—1000. Strožovo mnichovské 
nakladatelství Poezie mimo domov, zaměřené na verše, vydávalo ná
klady podstatně menší, mezi 250-500 kusy. Rekordním titulem v exi
lu hvl Skvoreckého Tankovýprapor, který v pěti vydáních celkově do
sáhl nákladu 0000. Když pak vyšel Tankový prapor v Praze v roce 
1090 v nakladatelství Galaxie, jeho náklad překročil 150 000 výtisků.

Literárního úspěchu dosahovali exiloví autoři přirozeně až s pře
klady do cizích jazvků. \ tak ztráta provinciálního českého obzoru 
s schon přinesla i postupné přizpůsobení cizímu prostředí.

Když jste pryč dva. tři. i pět let. náv rat je snadný. Me dvacet let. to je 
jedna čtvrtina života anebo jedna polovina věku dospělosti. Vznik
nou nové závazky, nová přátelství, z místa emigrace se stane nový 
domov, a dokonce milovaný domov |...|. Za těch dvacet let jsem pře
čet I pramálo českých knih. Nezlobte se na mne kvůli tomu. Nikdo 
nestačí žít naplno ve dvou zemích, ve dvou kulturách. I když se svou 
ženou mluvím jen česky, jsem obklopen francouzskými knihami, 
reaguji na francouzský svět |...|. Jednoho dne sc to muselo projevit 
ve volbě jazvka, kterým píšu.

(Milan Kundera, 1995)

Vsimilační tlak působil ovšem na každého jinak. Mohl být zdro
jem nepřenosných zkušeností, z kterých vyrostla jedinečná díla. 
Mohl způsobit literární odmlčení. Někteří spisovatelé se ztrátou do
mácího kulturního zázemí přestávali tvořit (např. Michal) nebo se

885
UIFRAÏURA 
1RISVETÛ



886
as«

un RATURA 
POROCT 19-lb

oricntuvali jinam (Karol Sidon vystudoval \ Německu hcbraistiku 
a stal se rabínem). Další „přestoupili“ do jiného jazyka (Aškenazy 
a Filip do němčiny. Linhartová do francouzštiny. J. Novák do 
angličtiny) nebo se stali dvojjazyčnými (Laub v Německu. 
Fleischmann, Král a M. Kundera ve Francii. Listopad v Portugal
sku, Fisehl a Crosman v Izraeli).

Jestliže se v samizdatu ocitli v jednom houfu outsideři vnitřním 
založením i wvržcnci vnějším osudem, tak i odchod do zahraničí li
dé volili z nestejných pohnutek: ze strachu před politickými proce
sy. před antisemitismem, z důvodů ekonomických, z touhy po sebe
realizaci. z donucení, pod tlakem perzekucí po Chartě. Jiřímu 
Kolářovi a Pavlu Kohoutovi dokonce československé orgány proti
právně znemožnily návrat domů a učinily tak yé nich exulanty proti 
jejich vůli. Podobně jako doma přechod do ..zakázané" literatury,
i odchod do exilu pociťovali jedni jako ulehčení a přínos (Skvorec- 
ký, Filip), dokonce nové tvůrčí obrození (M. Kundera). Jiní. napří
klad Vejvoda a Diviš, jej prožívali jako trauma. Věra Linhartová roz
lišila exil ..strpěný“ , kdv po odchodu do ciziny se čas zastavil a vše 
se upíná к minulosti, a exil ..proměněný“ , kdv se nečeká na návrat:

Vybrala jsem s i tedy místo, kde chci žít, ale vvbrala jsem s i také ja
zyk. jímž chci mluvit. |...| Spisovatel není vězněm jediného jazvka. 
Protože víc než spisovatelem je především svobodným člověkem 
a povinnost, která ho zavazuje, aby si proti každému útlaku zacho
val svoji nezáv islost, převažuje nad každým jiným ohledem. |...| mé 
sympatie patří nomádům, nemám povahu usedlíka. \ tak mohu po 
právu říci. žc pro mne máj vlastní „exil" znamená naplnění toho, 
co bylo odevždy mým nejvroucnějším přáním: žít jinde.

(I‘W5)

Z těchto důvodů byla exilová literatura námětově i umělecky 
značně rozrůzněná. Nemalé byly i rozdíly mezi dvěma emigračními 
vlnami: poúnorovou a posrpnovou (ta druhá bvla početnější a prů
běžně doplňovaná těmi. kdo zůstávali „venku“ ještě během sedm
desátých a osmdesátých let). Vztahy obou skupin s odlišnými život
ními zkušenostmi nebyly idylické. Když například mladý prozaik 
Jan Novák vydal \ roce I98.Í povídky Striptease Chicago (Praha
1992), jejichž vypravěči užívali obecné češtiny i českoamcrického 
slangu, vyvolalo to «»zhořčené reakce starousedlíku.

Velkou roli hrálo názorové přesvědčení - od socialismu (kruh ko
lem římského časopisu Listy) a liberalismu (časopisy Svědectví



a Proměny) přes katolicismus (časopis Studie, nakladatelství Křes
ťanská akademie, obojí v Hímě, a mnichovské Opus honiim) kc 
konzervatismu (nakladatelství a časopis Rozmluvy \ l.ondýnč), do
konce i к undergroundu (vídeňsky časopis Paternoster).

Kxilová kultura hvla pochopitelně roztříštěná také územně. Za
tímco samizdat sc formoval převážně v Praze, v menší míře v Brně, 
v Olomouci a v severních Cechách, \ exilu vzniklo několik rovno
cenných a značně vzdálených středisek: zaprvé oblast německo-ra- 
kouská (případně i švýcarská s Páskovým nakladatelstvím Konfron
tace a několika časopisv). zadruhě Kraneie a Itálie: zatřetí Británie: 
a konečně začtvrté za oceánem Spojené státy s Kanadou. Spojovací 
články tvořila uznávaná periodika, jako Svědectví. Listy (s pravidel
nou literární ročenkou ('.lení na léto. kterou řídil \.J. I.iehm, od ro
ku 1980). Proměnv a také Studie (od roku 1977 rozšířily záběr 
a dávalv prostor i nekatolickým myšlenkám). \ klíčovou roli hrála 
nakladatelství, především Sixty-Kight Publishers a Index. \ průbě
hu 70. a 80. let vznikaly další nakladatelské domy, přibývalo časo
pisů i podpůrných kulturních organizací. Kxil získával postupně 
stále více kontaktů s domovem - docházelo к systematické konfron
taci zahraniční a domácí tvorby, která dříve neexistovala. Důleži
tým činem bylo v druhé polovině 80. let založení Dokumentačního 
střediska čs. nezávislé literatury v německém Scheinfeldu. Vzniklo 
za podpory knížete Sehwarzenbcrga, Janoiichovv Nadace Charty 77 
a dalších jednotlivců a institucí. Pod vedením historika \ ilému Pre- 
ěana se tu systematicky shromažďovala exilová a domácí samizdato
vá literatura, připravovali» se vydávání publikací atd. Tím vším exil 
získal nové, mnohem významnější postavení, respektované i doma.
- pozici, jakou míval například exil polský.

Je proto těžké pokusit se vymezil vývojové tendence v exilové vět
vi české literatury. Jednotící kulturní rámec je zde mnohem volněj
ší než v oficiálně vydávané literatuře nebo v samizdatu. Tím spíš. 
že svým způsobem patřily к exilu i knihy domácích potlačených au
toru. vydávaných českými nakladatelstvími na Západě - měly zde 
své čtenáře i kritiky. (Na druhé straně byli zase exiloví spisovatelé 
rozšiřováni v domácí samizdatové síti a také oni bývali v samizdatu 
kritickv hodnoceni.)

I,ze říci. že autoři v exilu, pokud i nadále psali a publikovali čes
ky. většinou pokračovali v poetice, jak si ji vytvořili doma, s menšími 
či většími změnami. Platí lo v próze pro Skvoreckého (stěžejní exilo
vý román Přib řli inženýru lidských duší navazuje na předchozí díla 
„ságy" o Dunnv Smiřiekém). pro Kunderu (jeho velkým dílem na-
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psanvm v cizině jc Nesnesitelná lehkost bytí), stejně tak pro Beneše, 
Kohouta, Třešňáka. Z básníků šedesátých let pokračovali vc směru 
své tvorby Diviš (viz dále. s. 894) a Brousek. Pro Brouskovy verše je 
charakteristická hra s ustálenými významy a s klišé. Ve sbírkách 
Zim ní spánek (Toronto 1980, v jiné verzi Praha 1991) a I teřinové 
smrti (1987, rozš. Praha 1995) vyhrocuje ironii i sebeironii.

Někteří spisovatelé ovšem sc teprve \ exilu literárně ..probudili“ . 
Z mladších to hýli Jaroslav \ejvoda a Jan Novák. Oba líčí život emi
grantu - Vejvoda ve Švýcarsku, Novák ve Spojených státech - jejich 
iluze a deziluze v novém prostředí i konflikty s ním. Častým stylo
vým prostředkem Novákovým (i Skvoreckého) je míchání češtiny 
s americkou angličtinou. Například ve scéně Stripteasu Chicago, 
kdv se líčí. jak postarší Cech, léta žijící v Chicagu, skládá zkoušku, 
potřebnou pro získání amerického občanství:

Petrův fotr hvl u toho citizcnship examu к popukání. I nreal. Měl 
tam bejt ve dvě hodiny vodpolcdnc, tak prej že nás před tím pozve 
na voběd. Celej tejden sc šprtal z tý knížečky o americký historii. 
A jestli bych ho prej při vobědě nevyzkoušela. |...| Von mi nedokázal 
dát správnou vodpověď na jedinou votázku a flirt to vokceával 
a mně to bylo trapný. Jemu to ale bylo eštč trapnější než mně. takže 
do sebe lil pivo za pivem. Na imigračák sine ho skoro nesli. Náho
dou to je hned next door. [,..|
Začínalo to fakticky tough:
..\\ ho was the first president of tho l nited States'/“
Petrův fotr ani nemrk. Suverénně zahlásil:
„Lincoln. Kjbraham Lincoln.“
Toho úředníka to ani moc nezaskočilo. Vsi byl na podobný hity 
zvvklej. I...I Von si snad dal résolution, že to ze starýho Svojšky vypá
čí. [...)
Bedík se cclcj klepal a už vyloženě řval:
.Jaromíre, ty bulíku, kurva, copak nevíš, co je hlavní město Vmeri- 
ky? Loni jsme tam byli na dovolený!“
„Pořád prosímtě, to víš, že vím. Co s tím má ale co dělat vašington? 
Kurva mě laskavě nevyrušuj. li říkám."
Ten kluk to naštěstí chyt:
„Did von sas Washington?“

Několik význačných děl vzniklo - podobně jako \ samizdatu - 
v podobě životních bilancí a zároveň širší rekonstrukce kulturní 
a společenské paměti. Přední exilový publicista Ferdinand Perout



7
Josef Škvorecký 

v 70. letech

ka vydal až v osmdesáti letech svůj první román Oblak a valčík 
(I97(>. l’raha 1991). Navazoval na stejnojmennou divadelní liru 
(v Národním divadle uvedena v roce 1947) a vracel se к době 
německé okupace. Autorovi se podařilo pomocí mozaikovitých, stří
dajících se výjevů vytvořit panorama doby, v němž se prostupují 
„malé“ i ..velké“ dějiny, tragiěnost i grotesknost životů, zmítaných 
ničivou bouří. Stejně jako autorovy publicistické texty je Oblak 
a valčík založen na přesném pojmenování a střídmém stylu.

Jen o rok později následovalo další panorama, rozsáhlý Skvořec
kého Příběh inženýra lidských duší ( 1977, limo 1992). Titul naráží 
na Stalinův výrok o spisovatelích, kteří mají být „inženýry lidských 
duší“ . Na rozdíl od Peroutkova neosobního podání v er-formě je 
Škvorecký osobnější, volí ieh-formu. Vypravěčem je Dannv Smiřic- 
ký, jenž je nyní (jako jeho autor) profesorem na univerzitě v Toron
tu. I.íěí zážitky z univerzity i z exilové společnosti, ale hlavně se vra
cí do minulosti, zvlášť к mládí za války v Kostelci. Homán je 
naplněn desítkami krutých i směšných osudů a rozlévá se do množ
ství epizod. V univerzitních scénách jsou například patrné odlišné 
postoje Dannyho a studentů ze Západu, kteří neprošli zkušeností 
totalitarismu a nemohou pochopit důsledky nesvobody za komunis
mu. Humor a ironie přicházejí ke slovu mimo jiné v dopisech, ji
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vák“ Lojza, jenž prochází spokojeně všemi režimy:
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Tento dopis li písem z. kultúrneho zájazdu do Nemeckej demokratic- 
kej republiky. |...| V Dresden jsme holi v pina kotece kde sú vyslavená 
děla starých majstrov a ti('ž výstava Terorangrif an Dresden co v nein 
zahynulo vvšej 200 000 nevinýeh ludí. 1’rovádzal nás nemecký sú- 
druh ktorý podrobné popísal len angrif lebo hol vtedy v Dresden ako 
voják li biflabvér. |...| len súdruh hovořil ako obyvatelstvo Dresden 
(úžilo po micri ale ameriekí válečný šlváčia vvslali veliké svii/i letadel 
a lielajúeich pevnoslí a /hodili na Dresden vyše 500 000 ton hořla
vých aj trhavých púm. Hol to nehidski zločin voči míru milovnčiini 
obyvatelstvu Nemeckej deniokratiekej repuhlikv od válečných šlváčov 
ktorí rozpúlali druluí svetovů vojnu a od tej doliv aj iné vojny napří
klad v Koreji a vo Vielnanú a proti r.gvptu v Izraeli.

Také v prózách Milana Kundery hraje podstatnou roli prožilá zku
šenost totalitarismu. Od přelomu sedmdesátých a osmdesátých let. 
kdv bvl zbaven československého občanství a získal občanství fran
couzské. ovšem jeho dílo vrůstá stále v íce do francouzské kultury.

O svém prvém exilovém období Kundera napsal: „Stýkal jsem se 
v té době s jedním velmi známým filmovým režisérem. Podepsal



Olmlliii exilového vvilúni 
Kunderory 

Nesnesitelné lehkosti bytí, 
Toronto 1985 

(olxilli<i Barboru Mnnuiroiv 
s použitím obrazu 

Josefu htlem )

Milan Kundera

■ П
NESNESITELNÁ

LEHKOST
BYTÍ

mnolio |M*tic*í ve prospěch Československa a jednoho dne jsem zjistil, 
že si mvslí. že píšeme a/.bukou a jsme pravoslavní.“ Z takových set- 
kání vyrostla Kunderova snaha polemiekv zdůraznit, že dechy a Mo
rava nenáleží к východní Kvropě, ale к západní civilizaci, a zejména 
ke kultuře střední Evropy. Románové dílo středoevropských spisova
telů, jako jsou Musil. Kalka, Hašek. Hroch. Gombrowicz, se podle 
Kunden vyznačuje vědoucí skepsi, zpochybňováním všech mýtů.

\a žebříčky bestsellerů v Kvropč i v Americe pronikl Milan Kun
dera jako první Cech románem Nesnesitelná lehkost bytí (francouz
ský 198 К česky Toronto 1985). Román se skládá z několika vyprá
věcích linií, navzájem proplétaných a obměňovaných motivů: je 
doprovázen čelnými komentáři autorského vypravěče, jenž stojí 
nad příběhem. (Po Žertu už Kundera nepoužíval ich-formy, к té se 
vrátil až v devadesátých letech.) Děj se odehrává v Československu 
šedesátých let i doby normalizace, ale z velké části i na Západě. 
\ popředí jsou dva páry postav. První dvojice je česká - chirurg To
máš. ztělesňující lehkost, vyhledává stále nová erotická dobrodruž
ství, jeho žena Tereza, představitel líže, naopak vyznává oddanou 
lásku. Druhý pár tvoří česká výtvarnice Sabina a její švýcarský mile
nec Kranz. Jedním z hlavních motivů románu je kýč. Kýč - stejně 
jako totalitní režim, kterv se mu blíží - jc líbivý a jednoznačný, ne
klade otázky. Například Sabina před ním  prchá z Československa, 
ale na Západě nachází novou prázdnotu: nikdo jí nerozumí a ona 
sama zapadne do kýčovitých představ o Východu. \ postavě Kranze 
jsou zesměšněny mýty západních levicových intelektuálů.
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Kunderovy postavy nemají být figurami..z masa a kostí” , ale nosi
teli motivu, obrazíí a mvšlenck. \utorskv vypravěč dává najevo, že je 
sám stvořil. Tak je tomu i v následujícím románu \esnirtelnmt (fran
couzský 1990, českv Brno 1993), kde podnětem vyprávění se stalo 
půvabné gesto ženy, jež pak byla učiněna hlavní hrdinkou. V tomto 
díle. které se již odehrává zcela mimo české prostředí, ještě zesiluje 
složka filozofické esejističnosti, přítomná už od počátku \ kundero- 
vých prózách. Patří к ní i úvaha o iiuagologii, tj. o umění nikoli bvl 
a usilovat o něco. ale vybudoval iluzivní, reklamně nápadný image.

Téma paměti se objevuje i v dílech poúnorových exulantů: \ bás
ních Milady Součkové. Ivana Blatného, Ivana Jelínka, v prózách 
Viktora l'ischia.

Milada Součková i ve svých posledních exilových básních pokra
čovala v tematice návratů к domovu, přírodě, ke svým předkům 
а к dětství, jak ji rozvíjela již \ kultivovaných verších padesátých 
a šedesátých let. Toto „stopování paměti" vrcholí \ Sešitech Josephi- 
ny Rykrové (1981, rozšířené vydání Praha 1993). Z řetězů drobnos
tí denního života od počátku století - doplněné anglickými komen
táři, českými i cizojazyčnými citáty - vyrůstá atmosféra doby. 
„Verše к obrazu ve Zlaté Praze,/ tak že hv psala Josefma? / ve třídě 
za ní sedí Buňatová / z pomologické zahrady v Tróji / přes řeku, 
přes Stromovku do školy, / to nebyl most. přeprava pramicí, / Máj, 
Zlatá Praha / zjara, kdy v Tróji jdou ledy / slýchal je v noci \ rehlic- 
ký, / Buňatová dnes přijde pozdě...“  (P říraz  r Tróji)

O osudu člena Skupiny 12 Ivana Blatného, který v březnu 1918 
zůstal v Británii, nein ht dlouho nic známo. Z osamění, chorobné 
úzkosti a ze strachu před komunistickými agenty u něho vznikla 
duševní nemoc. Od poloviny padesátých let bvl Blatný hospitalizo
ván na psychiatrické klinice v Anglii. Později se ukázalo, že po ce
lou dobu pravděpodobně psal verše, že je však britští zřízenci pova
žovali za bláboly a vyhazovali do odpadků. Až ošetřovatelka, která 
náhodou uměla česky, je začala od roku 1977 shromažďovat a za
slala je posléze do torontského nakladatelství Sixty-Eight Publi- 
sliers. Výběrem z těchto textil vznikly poslední dvě Blatného sbírky.

Příznačné jsou pro ně překotné asociace, přechody z češtiny do 
různých jazyku (angličtiny, něměinv. francouzštiny aj.), citát v a na
rážky. Tvoří cosi jako místopis paměti.

Jc neděle Mám volno
pacienti očekávají své návštěvníky
chudím mezi hudo\ou nemocnice a farmou



snad budu nu'1 také nějakou návštěvu
snad mó najdou
snad se na cestě objeví Brušák
anebo Listopad
anebo Dresler
jsou tady v cizině léta a ještě jsem je neviděl 
mám připraveny básně 
budeme mluvit o literatuře 
svět bude zase plný života

(Stará bydliště. Toronto l‘)7(). Brno 1992)

Ivan Jelínek, ještě o deset starší než Blatný, vytvořil svá vrcholná 
díla až v letech sedmdesátých a osmdesátých. Patří к básníkům za
ujatým samým jazykem. Chce proniknout „Tam dolu ke kořínkům 
řeči, / do hlubokosti. / V svit bílých kostí / slov. šeptaných do náře
čí.“ Podobně jako například Palivec či Botrekl je Jelínek umělcem 
velké erudice a slovesné kidtury; volí záměrně krkolomná slovní 
a zvuková spojení.

Prozaik a básník Viktor Kischl se vystěhoval 1949 do Izraele, pů
sobil jako izraelský diplomat v mnoha zemích. Téměř po třiceti le
tech se vrátil к literatuře, když v roce 1975 vydal prózu Kuropění 
(Praha 1991). V jednom rozhovoru řekl: „Myslím, že jsem z těch,
o kterých plalí slova žalmisty ,1 ve stáří ještě ovoce ponesou4.“ Jeho 
díla nepoutají pozornost politizaeí ani stylovým experimentováním. 
Jsou psána jemným, mírně archaickým jazykem a krouží kolem ně
kolika témat: zákonů přírody i lidského bytí (Kuropění), osudu Ži
dů za války (román Drorní šašci, hebrejsky 1982. česky 1990): hle
dají smír a řád každodenního života (Jeruzalémské povídky. 
hebrejsky 1982. česky Kolín n. R. 1985. rozšířeno Praha 1991).

Podobným autorským typem jc další poúnorový emigrant Jiří 
Kovtun. Jeho verše, jak je píše už od padesátých let (souborně až 
v Praze 1995 ve svazku Hřbet velryby), jsou neokázalé, vyznačuje je 
jakýsi tlumený jas, za nímž prosvítá tajemná propojenost světa. Bás
ně v próze Sentim entální dopisy/, konce 50. let připomínají llalaso- 
vo Já  se tam vrátím. Kovtunovy prózy - román Pražská elsloga (Mni
chov 1973. Brno 1992) a novela /práva z Lisabonu (Curych 1979) - 
mají složitější kompoziční stavbu a využívají místy napínavou zá
pletku. I v nich jsou však proti neklidu moderní doby přesvědčivě 
postaveny tradiční morální hodnoty.

Neuralgickým bodem exilu zůstávalo „rozdvojení přirozeného 
světa a domova“ (Rio Preisner). Projevuje se to různě. I Ivana l)i-
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Iran Diviš 
v 90. letech

više sc nenávistná láska к Čechám a cely exil chápe jako mezní 
situace (básnická sbírka Odchod z Cech. Mnichov 1981, Praha
1990). Pro tohoto básnického absolulistu je běžný život - a dvojná
sob ve /normalizovaných Cechách - přeplněn duchovní pustotou 
a zhovadilostí. Také jeho jazyk bývá agresivní, pohybuje se v kraj
ních. vyhrocených polohách. „Nevím sice, proě jsem na světě / [...| 
Ani to. kde jsem. pořádně nevím, ale jsem zařazen! / Zařazen, 
a proto dostanu nažrat!’4 (Obral honě!. Mnichov 1988. Praha 1992). 
Možné východisko nachází v obrodě národního bytí, v obnovení 
vztahu к věčným hodnotám, především к Bohu. Vrcholeni Divišova 
díla - v němž narůstá katastrofické vnímání světa - se staly deníko
vé záznamy, úvahy a aforismy, jak jc psal po několik desítek let ( Te
orie spolehlivosti, Praha 1994). Vrací se v nich ke svým klíčovým té
matům, působivé jsou zvláště pasáže o smrti.
LITERATURA
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Drama 70. a 80. let bvlo /decimováno vyřazením většinv osobnos

tí předchozího období. Tak jako v prózo se některým autorům poda
řilo uniknout do minulosti, do žánru historické hry (Jiří Sotola, 
Oldřich Daněk - pozoruhodná je Vévodkyně valdštejnských vojsk. 
1979, kde se postavy zdvojují a ztroj lijí do několika dramatických 
osob). Dobré hry se současnými náměty byly výjimečné (např. Anto
nín Máša. spolupracující s Laternou magikou). Starší díla Topolová, 
Havlova, l lideova. Kohoutova. Pavlíčkova i Kunderova a Klímova 
nesměla být uváděna. Nové hry tito autoři mohli psát jen s matnou 
nadějí na inscenaci v cizině, případně pro několik návštěvníků „by
tových divadel“ . Ocitali sc v pozici ještě svízelnější než zakázaní bás
níci a prozaici. Ztráta přímé komunikace s divadlem totiž jejich 
tvorbu podstatně omezovala, ne-li vůbec znemožňovala.

S prózou nebo s básní si každý někam zaleze, může s tím být sám.
Me lira patří na jeviště. Je trojrozměrná. Bez herce je jí sotva pul.
Divák - ne už čtenář, který čte v posteli, v tramvaji, na dovolené -
dává hře třetí rozměr...

(Josef Topol. I<)7(>)

I přesto dokázali zvlášť Havel a Kohout napsat hry, které, doma 
zakázané, slavilv ůspěchv v cizině. (Do konce roku 1988 je dolože
no na padesát knižních překladů her Václava Havla. Kohoutova 
dramata měla na Západě 450 premiér a okolo 11000 představení.)

Na počátku sedmdesátých let ještě převládala poetika dramatu 
absurdního a Ivrieko-existenciálního. \ té době napsal několik vý
znamných her Karol Sidon. I vedena mohla být pouze jediná, a to 
jen v několika představeních (l.atríny. 1972). ostatní - například 
hru o svědomí a zradě Sliu/iira (1974, přeprac. Praha 1990) - znali 
už jen čtenáři samizdatu. Přelom v poetice dramatu znamenala 
Havlova aktovka Audience (samizdat 1975, ve svazku liry . Praha
1992). Autor ji napsal roku 1975 původně jen pro pobavení přátel 
na pravidelných večírcích, lira byla v kruzích „druhé kultury“ mi
mořádně úspěšná, brzv následoval) další jednoaktové kusy lern isá: 
a Protest (samizdat 1975 a 1979, ve svazku liry . Praha 1992). Na 
připravovanou premiéru iudience a Vernisáže ve Vídni pozval auto
ra oficiálně rakouský ministr školství a kultury. Autorovi však úřa
dy odmítly vydat pas a ministru Sinowatzovi sdělily, že „Václav 
Havel není reprezentantem československé kultury“1. Audience. I er-

-

895
UTERAIURA 
TRI SVtTt)



nisáž a Protest měly výrazné dobově dokumentární a autentické ry
sy. V hlavní postavě disidenta a spisovatele Vaňka nebylo obtížné 
rozpoznat rysy tvůrce samého.

896
ČESKA 

U1ERA1URA 
PO ROCE 194b

Sl.\l>EK: Co vy jste to vlastně psal, jestli se můžu zeptat?
VANĚK: Divadelní hry -
SLÁDEK: Divadelní hry? A to se hrálo někde na divadle?
VANĚK: Ano -
SLÁDEK: lim. No jo. no jo. 'lak divadelní hry, říkáte. Poslyšte, to by
ste měl napsat něco o našem pivovaře! Třeba o takovém Burešovi.
Znáte ho?
VANĚK: Ano - |...|
Sl.ADKK: Ale stejně, to jste si nemyslel, eo?
VANĚK: Co jsem si nemyslel?
SLÁDEK: No že budete jednou koulet sudy v pivovaře -
Vaněk: lim  -
SLÁDEK: To jsou paradoxy, co?

•iudience vyvolala sérii podobných her s titulní postavou Ferdi
nanda Vaňka - Havel sám napsal ještě Vernisáž a Protest, připojili 
se také Kohout (Atest, premiéra ve Vídni 1979; Marast, premiéra 
v Salzburgu 1982, obě Praha 1990), I.andovský (San itárn í nor. ně
mecká premiéra 1976, ěesky ve svazku Jin é  komedie o San itárn í 
nor, Toronto 1982; Arest, poprvé uvedeno v Rakousku 1983), do
konce i Jiří Dienstbier (Kontes), samizdat 1978).

Z dokumentární íakticity těžili i jiní nepovolení dramatikové. Fran
tišek Pavlíěek napsal monodrama (hru pro jediného herce) na motivy 
života Boženy Němcové Dávno, dávno již  tomu (bytové divadlo a samiz
dat 1979. Praha 1990). Životní osudy ěeské spisovatelky devatenáctého 
století připomínaly situaci současné kultury. Milan 1 lide se inspiroval 
kuriózní epizodou ze života Marxe a Fngelsc ve Zvěstování aneb Bedři
chu, jsi anděl (samizdat 1987, premiéra v chorvatském Záhřebu 1988. 
Praha 1990). Pavel Kohout originálně rozvinul historický námět kost
nického koncilu z 15. století v díle „Ecce Constantia/“ (poprvé v exilu 
1989. Praha 1990). Na rozdíl od dosavadních zpracování se na jevišti 
neobjevuje Jan llus, jehož koncil jako kacíře odsoudil к smrti. Ilusňv 
případ je jen dílčím tématem dramatu. Běží o možnost očisty církve, je
jího návratu к původnímu poslání. Jestliže v boji o moc nad přesvědče
ným a obratným reformátorem zvítězí chladný pragmatik, můžeme 
v tom vidět projev autorovy skepse к reformním zásahům do dějin, 
srovnatelné s deziluzivními romány jeho vrstevníků.



Il un I vsliočil s I Опт Spiciirroroii re hiv llaprdiíiis

Oproti tradičnímu dramatu a velkým divadlùni sc v letech sedmde- 
sátých a osmdesátých dostávaly do popředí, ještě ve větší míře než 
v letech šedesátých, malé scény. Když se v květnu 1977 konal v nabité 
pražské Lucerně večer к padesátému výročí premiéry lest Pocket lie- 
rue, kde se po deseti letech opět objevil na jevišti Jan Werich, Inlo to 
maniíestační přihlášení současných divadelníku к předválečnému 
Osvobozenému divadlu. Malé čili studiové scény se dokázaly vymanit 
z byrokratického kulturního provozu snáze než veliká divadla, závis
lá na státních dotacích. Jejich představení, nezřídka založená na im
provizaci. často vznikající až v kontaktu s diváky, mohla pružněji ob
cházet úskalí cenzury než liry s „klasickým“ pevným dějem.

Ivan Vyskočil rozvíjel - postupně s několika spolupracovníky 
a v různých divadélkách a klubech - svoji koncepci „nedivadla". tj. di
vadla ve stálém zrodu. Ve spolupráci s Leošem Sucha řípou a Vlastou 
Spicnerovou vznikl Iliipriláus neboli Hamlet, princ (lánský (1980). 
Klasická lira bvla ve Vyskočilově pojetí zcela změněna scénami, které 
Shakespeare údajně vynechal. Jednotlivé postavy promlouvají takřka 
jako současníci, např. Claudius je umírněným reformátorem, l’olo- 
nius pragmatickým politikem. Hamlet trpí „opozičními sklony“, které 
vyléčí psychoterapie, a je proměněn ve zcela spořádaného občana.
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1'ragédie sc tak nekoná, llam let sc podle \ vskočilovýcli slov změnil na 
„normální hru“ . Jc to mimo jiné narážka na situace z doby normali
zace sedmdesátých let. „Kdo by se v tomhle teď chtěl šťourat? Teď, 
když je lo všechno tak normální a pěkný?! A komu by to taky prospě
lo? Komu by to sloužilo? - Ne, divákům ne.“ Představení je přitom 
zčásti předváděno jako loutková lira s kuchyňským nádobím: Claudia 
představuje vařečka, Polonia cedník, Hamleta šlehač atd.

Semafor připravil v sedmdesátých letech svoji nejúspěšnější hru 
Kytici (1972. šest set repríz), kterou na motivy Erbenových balad 
napsal Jiří Suchý a v které vynikl Josef Dvořák. Divadlo však bez Ji
řího Slitra a Jiřího Grossmanna ztrácelo své jedinečné postavení 
z šedesátých let. Oživení znamenala Suchého spolupráce se zpěvač
kou a klaunskou herečkou Jitkou Molavcovou (na slavné Jonáše na
vazovala hra Jonáš, dejme tomu r úterý. 1985).

V letech 70. a 80. vyvrcholila činnost Studia Y. Svými kolektivní
mi improvizacemi a propojením hry, hudby a zpěvu se zcela vzdáli
lo „kamenným“ , tj. velkým divadlům. „Principál“ Jan Schmid čas
to zasahoval přímo na scéně, napomínal diváky, herci si vyměňovali 
role atd. Několik děl Ypsilonky bylo věnováno problematice české 
povahy - příznačnému tématu studiových divadel - zejm. Sehmido- 
vy hry Život и smrt K. II. Máchy (1978) a Třináct vůní (1975). lira 
Třináct vůní se nejvíc blížila běžné představě dramatu. N Ypsilonu 
ji pohostinsky režíroval Eva Id Schorm, v šedesátých letech význam
ný filmový režisér nové vlny, který později nesměl natáčet a stal se 
předním dramatickým režisérem. Třináct vůní je několik grotesk-
11 ich obrazů ze života české rodinky v letech 1937-1945, jak je vidí 
dospívající Maruška. Zpodobené národní vlastnosti („ať na sebe ra
ději příliš neupozorňlijeme,“ opakuje její matka) ukazovaly dost 
průhledně i к současnosti.

Postava českého samouka, zneuznaného génia, který vždy znovu 
ztroskotává, byla u zrodu Divadla Járy Cimrmana. Vzniklo již kon
cem šedesátých let (Ján i /da/ Cimrman. Sborník o životě a díle čes
kého polyhistora, 1970). Jeho hlavním autorům, Ladislavu Sinolja- 
kovi a Zdeňku Svěrákoví, se podařilo vytvořit hravou a zároveň 
satirickou mystifikaci. Představení se skládala z úvodních ..vědec
kých“ přednášek, které seznamovaly s Cimrmanovým životem a dí
lem. a z „rekonstrukcí“ ve druhé části večera, založené na neherec- 
kém, záměrně toporném ztvárnění. Postava Járy Cimrmana mimo 
jiné parodovala některé české národní vlastnosti (provinční omeze
nost. pracovitost bez praktiekveh výsledků, amatérismus), vysmíva
la se i pseudovědě a nabádavému osvělářství.



Cimrman byl skvělý imitátor, alt* jeho vystoupení sc nesetkala s tako
vým přijetím, jaké by si byla zasloužila. Bslo to možná tím, že Cimrman 
napndobal osoby, které publikum většinou neznalo, například svou 
sestru l.ouisu nebo vršovického holiče Kalouse, takže nemohlo patřič
ně ocenit, jak přesně Cimrman odpozoroval jejich mimiku a dikci.

Oblastní význam daleko přesáhla dvě moravská divadla, brněn
ská Husa na provázku a llaDivadlo čili Hanácké divadlo, původně 
z Prostějova, jež na konci sedmdesátých let přešlo rov něž do Brna.

Husa na provázku bvla pojmenována podle stejnojmenné Mahe- 
novy knížky filmových libret (1925). Po nástupu Gustáva Husáka 
bvl název shledán nevhodným, soubor se stal Divadlem 11a prováz
ku. N vznačoval se groteskním klaunstvím. především v osobnosti 
Boleslava Polívky, výjimečného autora i herce (Trosečník, 1977. Po
slední leč, 1981). Vedle Polívky, jehož představení si získala ev rop
ský ohlas, byly pro divadlo příznačné také úpravy starších děl, 
např. muzikál Balada pro banditu (1975, filmová podoba 1978) 11a 
motivy Olbrachtova \iko ly Suliaje loupežníka (na něm se anonym
ně podílel Milan 1 lide) nebo Labyrint světa a lusthauz sr<Ue ( I98'í) 
podle Komenského od Ludvíka kundery.

\ Divadle nu provázku příležitostně vystupoval i Arnošt Gold- 
llam, jenž se stal od konce sedmdesátých let výrazným režisérem 
a pak i autorem v llaDivadle. Jeho vidění je fantaskní a zároveň až 
drsně věcné. Vrací se 11 něj téma rodiny, falešného rodinného po
řádku. vy prázdněných rituálů, l ak v prvotině llo rro r (1981) je v po
předí postava mladšího svna, který se od příbuzných liší tím, že sní 
a přemýšlí. Hodina jej považuje za černou ovci a rozhodne sc ho lé
čit: nejprve zákazem vycházky, pak spoutáním, elektrickými šoky. 
Nakonec ho zlikvidují, /vrácená péče a agresivita se však nezastaví. 
\ závěru začíná týž osud hrozit dosud poslušnému staršímu synovi.

Jaké pražské Divadlo 11a okraji vyniklo adaptacemi. \a rozdíl od 
hravé improvizace 'l psilonky nebo od Provázku, jehož pojetí bylo 
blízké i lidovému pouličnímu divadlu, však režie Zdeňka Potužila 
usilovaly o přesný a promyšlený řád. Nej větší úspěch zaznamenalo 
Divadlo na okraji zpracováním Postřižin Bohumila Hrabala (1977). 
Originální byla i úprava Haškova románu s názvem Švejci (1979), 
kde si čtyři představitelé, dva herci a dvě herečky, „půjčovaly“  mezi 
sebou hlavní postavu.
I.ITI.R Vi t К \

(Joetz-Slankiewiez 1979: Just in Česká divadelní kultura 1945-1989 1995 
(74-106): Jusl 1981: Roni^smurk 1990: Kratochvil .1. 1995 (145—162); Vosiry 1990.
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Těžce bylo postiženo teoretické myšlení o literatuře, Nejvýraz- 
nější kritikové - Oleg Sus, Milan Suchomel. Jiří Opelík. Zdeněk 
Kožmín. Vladimír Karfík, Aleš Haman a Jan Lopatka - byli umlče
ni. (astk\ na fakultách, v \kademii věd a v redakcích vyřadily i dal
ší osobnosti literární vědy (Felix Vodička, Jiří Brabec, Miroslav Čer
venka, Milan Jankovič). Přetržena byla práce literárněhistorieká 
(zákaz IV. dílu Dějin české literatury, red. Zdeněk Pešat a Eva St- 
rohsová, vyšel až čtvrtstoletí po dokončení, 1995). Literární teorie 
se měla očistit od škodlivých směrů, strukturalismu. fenomenologie 
a jiných, a vrátil se к ideologickému pořádku, tj. schématům o stra- 
nickosti, třídnosti. lidovosti. Ladislav Stolí, který se znovu stal ředi
telem Ústavu pro českou a světovou literaturu, vydal upravenou 
verzi svých Třiceti let, proslulého svodu poúnorového dogmatismu, 
pod názvem Básník a naděje (1975). Jeho pojetí rozvíjel Milan Bla- 
hynka v konceptu „pozemské poezie“ , kam byli řazeni jak prověře
ní autoři minulosti. Neumann, Nezval, Kainar, tak „živí klasikové“ 
jako Florian a pohotově pak i mladší básníci Sýs, Žáček, Černík.

Vedle oficiální literární vědy sc však - podobně jako v ostatních 
oborech - rozvíjel na okraji veřejné kultury směr polooficiální. 
Představovala jej například kritická rubrika Zemědělských novin 
(Vladimír Macura, Vladimír Novotný), Práce (články Milana Jung- 
manna, které vycházely pod krycím jménem), v osmdesátých letech 
Svobodného slova (Jan Lukeš). Také v oboru literárních dějin vyšlo 
několik knih, které nebyly poplatné ideologickým měřítkům, - pa
třila к nim Opelíkova objevná monografie Josef Čapek (1980). 
Macurova studie o obrození Znam ení zrodu (1983), jež se inspirova
la sémiotikou J. M. Lot mana, Lehárova Nejstarší česká epika
(1983). na kterou později navázala studie к jeho výboru Ceslsá stře
dověká lyrika (1990), a monografie Bohuslav Balh ín  (1983) dvojice 
autorů Jana P. Kučery a Jiřího Raka. Kontinuitu oboru udržovaly
i práce Jaroslavy Janáčkové. Zdeňka Pešata a dalších. V rukopisech 
zůstávaly studie Přemysla Blažíěka, které byly podníceny feno- 
menologicko-cxistenciálním přístupem к umění (Poezie K arla  To
mana. 1995: llaškňv Švejk. 1991).

Samizdatová a exilová kritika mohla pochopitelně působit jen 
omezeně. Navíc ji svazovaly ohledy na zakázané autory - odsudky 
jejich děl mohly nahrávat oficiální propagandě a tvrzení o bezvý
znamnosti „druhé“ literatury. Přesto to byli právě tito kritikové, 
kdo mohli vyslovovat nezávislé soudy, - z domácích Milan Jung



mann (Cesty <t rozcestí, sami/dat 1986. v rozšířené podobě Londýn 
1988). ze zahraničních Vníonín Brousek (s Josefem Skvoreckvm vy
dali krilikv oficiální poezie a prózy V« brigádě, 1979). Helena Kos- 
ková a Jiří Kovtun, v osmdesátých letech též Květoslav Chvatík.

\ ústraní doma i v exilu pokračovali \ práci literární vědci, kteří 
se inspirovali strukturalismem, - v Brně Oleg Sus a Zdeněk Kož
mín, v Praze Miroslav Červenka. Mojmír Otruba, Ylexandr Stich 
a Milan Jankovič. v Kanadě Lubomír Doležel, ve Spojených státech 
František Svejkovskv, v Německu Květoslav Chvatík. Jejich koncep
ce jsou obvykle označovány jako neostrukturalismus - v mnohém 
se již vzdalují od původních východisek pražské školy 30. let. 
Z mladších vědců na ně navazovali například Miroslav Procházka, 
Marie Kubínová. v Itálii Sylvie Richterová a volněji i někteří další, 
jako teoretická románu Daniela llodrová.

Také „nestátní" literární věda a esejistika považovala za svůj 
přední úkol oponovat oficiálním zkresleným představám o minulos
ti. Projevuje se to zejména ve studiích Václava Černého, Bedřicha 
Fučíka, Zdeňka Rotrekla, Jana \ ladislava (několik svazků úvah Taj
ný čtenář). Významným činem byl vznik samizdatového slovníku 
neoficiálních spisovatelů, na němž se podíleli Jiří Brabec, Jan Lo
patka, Jiří Cruša a Petr Kabeš. Objevil se v samizdatu poprvé v roce 
1978 s názvem Slovník českých spisovatelů. Pokus o rekonstrukci dě

jin  české literatury 1948-1978: v rozšířené verzi a s dalším spolu
pracovníkem Igorem Hájkem vyšel v Torontu 1982 (v Praze 1991 
pod názvem Slovník zakázaných autorů). Přinesl údaje o stovkách 
autorů, jejichž díla byla úplně nebo částečně potlačena a názorně 
lak demonstroval hloubku normalizačních zásahů do kultury.

V podstatě stejným směrem, к neideologické rekonstrukci dějin
né paměti, bvla zaměřena práce na dosud největším českém literár
ním slovníku. Lexikonu české literatury (I. díl 1985. II. díl ve dvou 
svazcích 1993, plánovány celkem čtyři díly). Vznikal od sedmdesá
tých let ve státní instituci. I stavu pro českou a světovou literaturu, 
ale koncepčně a redaktorsky se na něm nejvíce podíleli vědci, kteří 
se ocitli na okraji veřejného literárního života - Mojmír Otruba, Ji
ří Opelík, Zdeněk Pešat. Vladimír Forst. Lva Taxová, Ludmila flin
tová a Květa Homolová. Je to souhrnný pohled na autory, anonym
ní díla. časopisy, almanachy a nakladatelství od počátků české 
literatury až do roku 1945.
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1 1 . K A P I T O L A

Generace osmdesátých let 
a postmoderna

I. G E N  K RA C K  O S M D E S Á T Ý C H  L K T
Podobně jako po Únoru i v sedmdesátých a osmdesátých letech 

existovalo jediné povolené sdružení mládeže, SSM, tj. Socialistický 
svaz mládeže. Situace se však změnila. Jestliže po válce nemalá část 
mladých uvěřila myšlenkám komunismu, v šedesátých letech se ta
to víra vytrácela a po srpnu 1908 už takřka neexistovala. \ době 
normalizace zcela převládly předstírané přesvědčení a kariérismus. 
Svaz mládeže byl formální, vnitřně vyprázdněnou organizací - jeho 
činovníci proklamovali oddanost režimu, na druhé straně v jeho 
rámci vznikaly skupiny divadelníků, muzikantů, ochránců přírody, 
zaměřené m i mooficiá I ně.

V roce 1983 velitelé Varšavské smlouvy rozhodli o rozmístění so
větských jaderných raket na našem území. Sdělovací prostředky, 
které dosud přinášely rozhořčené protesty proti raketám NATO 
v západní Evropě, zahájily kampaň na podporu těchto „obran
ných“ raket. Soudné občany to pochopitelně popuzovalo. Charta 
77 upozorňovala na to. že myšlenka míru je neoddělitelná od 
lidských práv a že předpokladem snížení napětí je především odpo
vědnost vlád a svoboda informací. Ozvali se mladí lidé, kteří se kaž
doročně 8. prosince shromažďovali v Praze na Kampě u symbolic
kého hrobu Johna Lennona. hráli na kytary a zpívali. V roce 108-1 
tyto hloučky zaplnily Karlův most. Policie je násilím rozehnala 
obušky a služebními psv. O rok později část zástupu vyrazila 
z Kampy na Hrad a skandovala hesla: „Dejte míru šanci!“  „Žádná 
raketa není mírová!“ „Zrušte armádu!“ Následovala improvizovaná 
podpisová akce: „Nesouhlasíme s rozmisťováním jakéhokoliv počtu 
jaderných zhraní na obou stranách Kvropy!“

Přibližně v té době napsal třicetiletý Ivo Šnwldas báseň Maria:

Ve výhni třesku slunce potemnělo.
Praskla jí voda. V pak první stali 
linul hrbem břicha, co tu čnělo 
/. rozvalin, na něž padal prach.



kruh popálenců na ni civěl.
Stětkv vlastí z oloupaných hlav 
stlalv sc na zem jako seno v chlívě - 
tomu. co přijde, na pozdrav.

Do louže krve mezi stehny 
vyklouzl (vor. \ jeho křik 
v chuchvalcích vlasů byl tok něžný. 
až sejí ze střev zvedl vzlyk.

\šak v ústní díře zkroutil se a řachl 
do tiché vrstvy aktivního prachu.

(Zimní srst. 1988)

Tato a podobné básně vyjadřovaly pocity generace, která dospívala 
\ době společenského marasmu, nesvobody a uzavřených hranic. Pů
sobila stále rocková hudba i punk, schopné vyslovit drsnost a krutost 
okolního světa i osobní rozcitlivělost. Generační pocity prázdnoty, 
ironického vztahu ke světu i к sobě vyslovovaly hudební kapely tzv. 
nové vlny (Pražský výher, Jasná páka, Garáž, \ isací zámek). Mladí li
dé se shromažďovali kolem sportovních klubů, v hospodách, v ekolo
gických a náboženských skupinách - hledali životní orientaci, která 
hv směřovala jinam než к předepsanému a usměrněnému proudu.

Myšlenkový svět generace, jejíž příslušníci se narodili většinou 
na konci padesátých let a v během šedesátých let, pronikal do 
samizdatu, do šedé zóny kultury a zčásti i do veřejné literatury. Pří
značné byly nálady skepse, osamocenosti, nutkavé představy ka
tastrofické potopy, zdí, alhoholového opojení, duševní nemoci 
a blázince, vězení či snové obrazy volného létání. Ještě těsněji než 
generace Wernischova. Grušova a Brouskova se mladí cítili být spo
jeni s básníky válečné generace, zejména s Jiřím Ortenein. Orteno- 
vy verše, soustředěné к osobní existenci, vyjadřující ohrožení a de
presi, vnitřní čistotu a zraňovanou něhu, byly velmi živé. Stejně 
aktuální byla i nedůvěra vůči optimismu, velkým gestům a velkým 
slovům, nevíra v politiku a veřejné dění vůbec. Je zřejmé, že tato 
zdrženlivost - a obecná skepse generace osmdesátých let - má sice 
kořeny v dobové společenské situaci, přesahuje však její rámec. Pře
růstá v nedůvěru vůči novodobé civilizaci a jejím důsledkům. „Ne
zajímaly mě ohrodné procesy, vpády cizích armád, pády vlád, rozdí
ly mezi východním a západním blokem,“ říká vypravěčka prózy 
Zuzany Brabcové Daleko tu! stromu (1984).
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Charakteristický jt* název sborníku poezie mladých samizdato
vých autorů i ž na to seru. protože to mám za pár ( 1985, uspořádal 
\ndrej Stankovič). Nacházíme v něm i dva pronikavé básnické 
(a též prozaické) talenty. Jáchyma Topola a Petra Placáka. Oba ná
leželi к okruhu časopisu Revolver Revue a byli mimo jiné spojeni 
s nonkonformní rockovou hudbou (Topol psal lextv hlavně pro sku
pinu svého bratra Psí vojáci: rovněž Placáknv bratr Jan je známým 
rockovým muzikantem).

Jáchym Topol, syn dramatika Josefa Topola, shrnul trojici prv
ních sbírek veršů do souboru Milujii tě к zbláznění (samizdat 1988. 
Brno 1991). Zde i v další básnické knize I úterý bude válko (I9()2) 
se objev ují typické generační rysy: ohrožení zvenčí i zevnitř, vypjatá 
citovost a zároveň agresivita mluvčího, vulgarismv, střídané občas 
spisovným a knižním stylem. \ nější svět se jeví jako zcela nepřija
telný, pustý a hnusný: lyrický subjekt se staví do role vvvrženee 
a desperáda. Kladně vyznívají snad jen svmpatie к „ohroženým dru
hům", jako jsou Indiáni, bílá velryba či ..moje krásná sestra“ .

2. P R Ó Z  \ \ P O S T M O D E R N  \
Tento poslední motiv, směřující к jakési mvstické lásce, ztracené 

a znovu hledané, je v básních jen naznačen. Stal se však jedním 
z hlavních motivů Topolový rozsáhlé prózv Sestro (1994). \ ní se dále 
rozv íjí autorova brutální citlivost, jeho chmurný pohled na soudobou



civilizaci i úzkostné očekávání konce světa, apokalypsy. Tématem je 
dobrodružný život skupinky mladých lidí v Praze po roce 1989. 
Zvláštní je v Sestře zejména poloha a technika vyprávění: lyrické pa
sáže, někdy se podobající zaříkávání, litanii, prostupují zobrazeným 
světem, „proud textu se valí jako rozvodněná řeka“ (Josef Yohryzek).

Topolův vrstevník, o dva roky mladší Petr Placák, uveřejnil 1985 
v samizdatu svou prozaickou prvotinu Xíedorek (Praha 1990). Tím
to dílem si autor, jemuž bylo jedenadvacet let, získal pozornost (ne
oficiální) kritiky; ostatně Medorek zůstal dodnes jeho nejvýznam
nějším dílem. Příběhy Mcdora. který v první kapitole, šestnáctiletý, 
nastupuje do továrny, jsou reálnější než děje Topolový. \le i Placák 
pracuje s velmi uvolněným (varem, scénami snovými a fantastický
mi, používá satirických nadsázek. Kupř. hned na počátku při hrdi
nově nástupu do zaměstnání:

Ve vrátnici se zeptal na osobní oddělení. Vvšel po schodech nahoru 
a zaklepal na dveře. \ kanceláři seděla ta svině Karcninová. Tenkrát 
ji však ještě neznal.
„Dobrý den.“ pozdravil.
Zvedla zropušclou hlavu od stolu a vyštěkla - „Co chcete!“
„Já mám prosím tady nastoupit."
„Jak se jmenujete!“
„Medor, Karel Medor," řekl.

to jsi tv." zašklebila se. ale hned sejí tlama stáhla, „kde jsi byl. 
prosím tě, čekali jsme tě už před měsícem! I ž jsme to chtěli dát Bez
pečnosti!“
„Byl jsem nemocný,“ zašeptal.
..Jo, to ti tak věřím.“ sešpulila negři rty.

Medor - postava s některými autobiografickými rysy - uniká 
z bezútěšné skutečnosti reálného socialismu do světa hospod, svých 
představ o Indiánech, fotbalového fandovství, samizdatového psaní
i tajného opozičního spolku.

Třetí osobností generace osmdesátých let je Zuzana Brabcová, 
která v samizdatu 1984 publikovala prózu Daleko od stromu (Praha
1991). I její vvpravěčka. dvacetiletá Věra, cítí bezútěšnou izolaci, po 
pokusu o sebevraždu se ocitá v blázinci. Vnější, veřejná realita jc 
vnímána jako hrozba. Praha se jeví jako „liduprázdné skleněné vel
koměsto“ , zachvacované potopou. Věra uniká do vnitřního světa, 
zoufale hledá sama sebe i řád. Záchytné body nachází jak v paměti, 
ví* vztahu к předkům, tak ve svém psaní, v básnickém slovu, které

905
GENERACÍ
OSMDESÁTÝCH
LEI
A POSTMODERNA



906
ČESKA 

LITERATURA 
PO ROCE 1945

slojí j>roti vyprázdněným rituálům. Paměť i básnění so prolínají 
v titulním motivu stromu, vrací se např. představa platanu na Kam
pě. spojená s ..básníkem“ a .,klaunem“, tj. Ilolanem a Werichem, 
kteří zde žili.

1 Daleko od stromu je próza značně uvolněná až fragmentární, 
s mnoha dějovými liniemi, časovými přeskoky, se symbolikou a fan- 
tastikou. Přesto však, na rozdíl od próz Topolových a Placákových. 
je vybudována na pevném půdorysu; má promyšlenou kompozici, 
jemný a složitý svstém náznaků a vracejících se tematických souvis
lostí. - Podobně je založena - dokonce na motivech a klíčových slo
vech kroužících ještě rafinovaněji - další autorčina kniha. 
Zlodějina. Objevila se až po více než deseti letech, v roce 1995. Líčí 
napohled odlišné osudy dvou postav. Kniana Podoby, zmláceného 
v listopadu 1989 na Národní třídě (tají se v něm narážka na biblic
kého Jonáše ve velrybě i na Ježíše), a prodavačky Hany Matějů, kte
rá uvízne ve výtahu paneláku (i její situace se podobá uvěznění 
v břiše velryby). \ závěru oba nacházejí vykoupení či alespoň naději.

Obdobné rysy poetiky můžeme zaznamenat i u jiných autorů. 
К Topoloví má třeba blízko \ ít Krcmlička v próze Lodní deník (1991, 
vycházelo již dříve v samizdatové Revolver Revu i). К Medorkori se 
blíží exilová Iva Pekárková. Napsala nežensky drsný příběh české in- 
telektuálkv. jež se z dobroty stala silniční prostitutkou. Péra a perutě 
(Toronto I‘>89. Praha 1992). Z mladých autorů domácí veřejné lite
ratury zaujal Ludvík Němec svou druhou knížkou lira  na slepo 
(l*)82). Kritickým pohledem na současnost i dílčími motivy (hrdinův 
poby t v blázinci) se lira  na slepo stýká s uvedenými prózami.

Vydání Němcovy knihy bylo součástí oživení veřejně vydávané li
teratury na přelomu 70. a 80. let. Zasloužilo se o ně několik prozai
ků, jejichž díla se znatelně odlišila od oficiálního směru. I ři z nich. 
Václav Dušek, Josef frais a Jaroslav Vois, byli věkem krátce po třicít
ce. Dušek na základě vlastních zkušeností popisoval figury z pražské 
karlínské periferie, ocitající se někdv na pokraji zákona (Tuláci, 
1978: Dny pro kočku, 1979). - Slibná próza Muži z podzemního kon
tinentu vyšla \ roce 1978 Josefu I raisovi. l-’rais, postižený perzekucí 
na počátku normalizace, patřil původně к samizdatovým autorům. 
Publikaci v nakladatelství Československý spisovatel mu umožnila 
až sebekritika. Zatímco Duškova přednost bvla v drsné reálnosti a ve 
využití obecné češtiny a pražského slangu, f rais sice též čerpal ze 
své znalosti hornické profese, osvěživě však působilo podání příbě
hu. vaněurovskv barvitý a hravý jazyk a lašské nářečí. Následující 
knihv. jež vydával v rychlém sledu, mělv však klesající úroveň. - Se



jménem J. Yeise souvisí renesance science-fiction. Pod inspirativním 
vlivem angloamerické ..nové vlny", Poláka Lema i Husů Stru pac
kých vzniklo od konce 70. let několik próz autorů téže generační 
skupiny (Z. Volnv. O. \eff; ze starších začal psát sei-íi Vladimír Pá
ral) i antologií žánru (např. Lidé sc souhvězdí Lva, 1983, uspoř. 
\. Kantor). Utajeným spoluautorem Veisových povídkových knih 
Experiment pro třetí planetu (1970) a Pandořina skříňka (1979) byl při
tom Alexandr Kramer, signatář Charty 77. který nesměl publikovat.

0 něco málo starší než Dušek. Frais a Yeis s Kramerem byli An
tonín Bajaja. Jana Červenková a Zeno Dostál. Rovněž jejich prózy, 
tentokrát s maloměstskými a venkovskými náměty, přesahovaly ba
riéry normalizační literatury. Hranice jejích norem narušovaly jak 
fakticitou, reálně střízlivým záběrem (krutá deziluze začínající uči
telky \ Červenkové Semestru života. 1981). tak složitým tvarem 
a jemným vnitřním pozorováním (Bajajovo M luvili stříbro. 1982).

Kritik Jan Lukeš se pokusil v knize Prozaická skutečnost (1982) 
nastínit toto směřování mladších autoru obecněji. Po mnoha letech 
to bvl opět osobitý pohled na veřejnou literaturu, jenž zdůraznil je
jí generační rozrůznění. Lukeš konstatoval u některých oceňova
ných autorů, například u Sýse a Peterky, opakující se stereotypy 
a nepůvodnost. Ocenil naopak málo konformní písničkáře Mertu. 
Dědečka a Buriana. Proti sentimentu a přímočaré „angažovanosti" 
žádal myšlenkovou a mravní odpovědnost, povinnost spisovatele být 
věrný skutečnosti. Psal dokonce o tom, že y současné tvorbě postrá
dá účast některých autorů šedesátých let. - Lukešova kniha nevybo
čovala vnějškově z rámce „socialistické literatury", snažila se však 
rozšířit prostor. Stala se terčem nečekaně tvrdé kritiky - byla na
zvána „hanopisem s politicky potměšilým půdorysem“ (Josel Peter
ka). autor byl obviněn z nejtěžších „hříchů", totiž že křísí myšlenky 
let šedesátých (Vítězslav Rzounek) a že se staví proti „procesu nor
malizace a konsolidace“ , lato kampaň na delší dobu zabránila po
dobným pokusům o rozšiřování hranic veřejné literatury.

S oživením na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let souvise
ly návraty několika významných spisovatelů ze samizdatu a exilu do 
státních nakladatelství. Po Seifertovi (1979) začaly být opatrně vy
dávány nové knihy Skácelovi (1981), Mikuláškovi (1981). Holubovi
(1982). později Ludvíku Ktindcrovi (1985). \ roce 1982 sc* přihlásil 
prozaik Jiří Mucha s novým zněním knihy o svém otci, malíři 
(Alfons Mucha, původně pod názvem Kankán se svatozáří. 1969). 
Následovaly jeho další prózy, z nichž vyniká román" na pomezí li
teratury faktu Podivné lásky ( 1988). Muchova díla vždy čerpala
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z autorových pestrých životních osudů a tíhla к dokumentárnosti. 
Zároveň však to byly romány s napínavou zápletkou a s tajemstvím. 
Tak je tomu i v Podivných láskách, které líčí - i za pomoci vzpomí
nek a dopisů - skutečné postavy a události v Cechách a Francii 
1939-1940. V popředí je Vitka Kaprálova, Muchova první žena. na
daná a předčasně zemřelá hudební skladatelka. Autor se po mnoha 
letech vrací к její korespondenci a s překvapením objevuje její ne
známou tvář, zejména zvláštní milostné vztahy к několika mužům.

Prozaici Páral a Fuks se na přelomu 70. a 80. let pokoušeli, ne 
bez úspěchu, o návraty ke své starší poetice - Vladimír Páral hlav
ně v Generálním zázraku (1977). Ladislav Fuks v Ohrazn M ariina 
Blaskowitze (1980) a poté. důsledněji, ve Vévodkyni a kuchařce
(1983). Tato rozsáhlá a zašifrovaná próza mohla být čtena také jako 
časové podobenství o rozkladu a ohrožení lidskosti.

Ve Vévodkyni a kuchařce i v jiných tehdejších dílech - zejména 
v prózách Milana Kundery a Pavla Kohouta - jsou patrné rysy post
modernismu. Postmoderna vzniká nejprve v severoamerické a pak 
v západoevropské kultuře zhruba od šedesátých let. Reaguje na růz
né avantgardní směry, např. funkcionalismus a surrealismus, které 
chtěly být nositeli jediné pravé modernosti, uceleného stylu a spole
čenského pokroku. Představa pokroku se nyní problemaíizujc. zpo
chybňuje sc utopické sociální inženýrství a obecně představa trvale 
platné pravdy, jakákoli metafyzika. Přední teoretik postmoderny 
Jean-François Lyotard popírá smysl „velkých příběhů“ , které jedno
značně vykládaly smysl a směr dějin:

Jaké bylo ono dobré zakončení příběhu, který vyprávěla marxistická 
levice? Odstranění nespravedlností. Nuže, co slýcháme z oněch ze
mí, kde tento scénář, tvrdošíjně prosazovaný vládami, je oficiálně 
realizován miliony lidí? Tisíce drobných nepatřičných příběhů, pre
zentovaných nedávno v knihách Solženicynových a v svědectví disi
dentů a návštěvníků těchto zemí |...J. I možňu jí těm, kdo jim koneč
ně propůjčují sluch a své jazyky, poslouchat a sdělovat dál tyto jiné 
příběhy, příběhy bez autorských jmen, které bvly svými vypravěči 
hrány současně s tím, jak je vymýšleli, v Praze v roce 1968, v Buda
pešti v roce 1956...

(1077)

Současny svět vidí postmodernisté jako multikulturní, vyrůstající 
z různých zdrojů, kulturních a civilizačních okruhů, nejenom 
z Fvropy a z tradiční evropské racionality. Zdůrazňují pluralismus,



uznávají množství různých pravd i rozličných pohledů na skutečnost, 
jedinečnost světů a jevů. které nemůžeme spoutat všeobecnými vý
znamy. - Mnohé z toho bylo předznamenáno v české literatuře, např. 
v myšlenkách a tvorbě bratří Čapků nebo Josefa Váchala. Také zřetel 
к „malým dějinám“ jsme již zaznamenali v dílech Oly Filipa, Jiřího 
Sotoly, Jiřího Cruši, lze jej sledovat v esejích Milana Šimečky atd.

Rozpad „velkých příběhů“ má i důsledky stylové. Znamená to. 
že jednotné ladění stylu není nutné, ba ani žádoucí. Postmoder
nisté se inspirují myšlenkami německého filozofa Wittgensteina, 
podle něhož existuje mnoho jazykových her se svými vlastními pra
vidly, které se prostupují. Vítězí tak stylová různorodost a hravost. 
Příznačným postupem je citování a „přepisování“ starších děl (fil
mů. románů), takže vznikají dvě vrstw textu. S tím souvisí i oblíbe
né motivy zrcadla, masky, labyrintu. Proti výlučnosti avantgardy 
dává postmoderna přednost zábavné sdělnosti, ale i zde sc počítá 
s dvojí významovou rovinou. Většinu děl je možné číst v několike
rém osvětlení, například jako napínavý příběh, za nímž prosvítá 
hlubší myšlenkové poselství. Využívá se postupů „pulp fiction“ , po
pulární kultury, reklamy, někdy i parodicky.

NKVKŘTK 111,01 PK PROPU; \\I)K! 
n kvkřtk  rkk lvv in ív i SLOGANl M!
Jsou to jen klevety a pomluvy!
\ k ř t i: nám :
Ctěte Věchýtck!.
časopis moderního staro*!

УИКСКР1 N \t ČÍM
(i jednotlivá písmenka).
Kherhardt Ilanplbahnhof.
básník český.
I SI'KL JSKM I SK STÄTMKY!

(Václav Jamek)

Vutoři postmoderny s oblibou líčí bizarní situace, násilí, sexuální 
úchylky - jako v proslulých filmech Davida Lynche. \ próze se be
letrie prolíná s esejismem, děj s jeho reflexí a interpretací - jak o tom 
svědčí díla. která napsal \rgentinec Jorge Luis Borges, Ital l mberto 
Leo, v české literatuře Václav Jamek, V ladimír Macura (viz s. 936), 
Jiří Kratochvil a Daniela llodrová, v jiné podobě na okraji napínavé
ho čtivá Jan křesadlo a Miloš l rban (viz s. 935-936 a 938-939).
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Právě Jiří Kratochvil napsal v osmdesátých letech v ústraní dva 
romány, Medvědí román (dokončeno 1985, samizdat 1988, Brno 
1990) a I':prostřed nocí zpěv (Brno 1992), které později doplnil 
lvion (1995). Tato románová trojice patří к vrcholným dílům nověj

ší prózy. Kratochvil přitom jen pomalu a obtížně nacházel cestu ke 
čtenářům. Věkem náleží ke generaci šedesátých let. stihl však do 
normalizace publikovat jen v časopisech, první soubor jeho próz 
byl už zakázán. Jako takřka neznámý autor žijící na Moravě nebyl 
středem zájmu ani v neoficiální kultuře. Na veřejnosti debutoval 
v roce 1990, když mu bylo padesát.

Prózy Jiřího Kratochvíla jsou založeny na originálním stylu - tneta- 
foričnosti. těsném sousedství jazykových výrazů vznosných i vulgár
ních. na brněnském ..hantecu" (slangu). Netradiční bývá i konstruk
ce příběhu, jež je vlastně popíráním konstrukce a popíráním 
příběhu: vypravěč rozehrává napínavý děj. vzápětí jej přeruší a upo
zorňuje na jeho smvšlenost, hraje si se čtenáři a shazuje běžné ro
mánové postupy, cituje a paroduje, naznačuje a zašiírovává smysl.

Ostatně v ř prostřed nocí zpěv i v Avionu vystupují dva odlišní vy
pravěči s dvěma příběhy a zpočátku si toho ani nevšimneme. Přes
ná konkrétní data (brněnské ulice a budovy) a realitě se blížící výje
vy (situace dítěte politického exulanta, jak ji poznal v letech 
padesátých sám autor) jsou nečekaně střídány fantaskní grotesk- 
ností i scénami hrůznými a brutálními.

Tato poetika se v mnohém blíží „magickému realismu“ hispano- 
ameriekého románu, zejména dílům slavného Vrgentince J. I,. Bor
gest'. S ním Kratochvíla spojuje i hravá mystifikace, oblíbené moti
vy dvojníků, zrcadel a fotografií, a především ustavičné znejisťování 
výsledného významu. \ še bývá znovu váženo, viděno odjinud a ji
nak. problcmatizováno a otevřeno.

Mnoho společného s Kratochvílem má Daniela llodrová. Její 
ohlas byl v osmdesátých letech ještě omezenější, neboť prózy llod- 
rové nevycházely ani veřejně, ani v samizdatu a zůstávaly \ rukopi
sech. Románová prvotina Podobojí, dopsaná \ podstatě v letech 
1977-1978, se tak objevila rovněž s velkým zpožděním, roku 1991. 
\ autorčiných pětačtyřiceti letech. \ té mže roce následovaly Kukly 
(psány 1981-1083) a vzápětí poslední román volné trilogie Thêta 
(1992), už s malou časovou ztrátou po dopsání na konci 80. let.

Také Daniela llodrová je poeta doctus, také ona stejně jako Kra
tochvil přesně promýšlí vlastní tvorbu a píše eseje o literatuře, do
konce je svým povoláním literární hadatelkou (tuto obojživelnost 
má společnou i s dalšími vrstevníky Sylvií Richterovou a \ lad i mí-



rein Macurou), která se speciálně zaměřuje na (curii románu. Není 
tedy překvapením, že její prózy jsou velmi sofistikované, každá je 
tvořena hustou sítí různých narážek, opakování a variací, ozvěn. 
Střídá se vv pravěčská perspektiva, někdy jsme omezeni úzkým 
obzorem vnímání, jindy se vynořuje vševědoucí vypravěč, který ví. 
co se stane. I zde přichází ke slovu lantastika: motivy loutek a dvoj
níků. proměna člověka ve zvíře, vstupy zásvětního světa mrtvých do 
světa živých. \ závěrečné Tliélě se v ději objevuje také Daniela llod
rová jako postava i jako autor. Dovršuje se tak kyvadlový pohyb me
zi románeni-fikcí a románem-skutečností.

()žívá-li u Kratochvíla Brno jako reálné město a současně magic
ké místo, má tutéž úlohu u Daniely llodrové rozhraní Vinohrad 
a Žižkova a vůbec Praha jako „nejistý, vábící i zneklidňující pro
stor". Znejisťování je ostatně zakotveno již ve stylu a vyprávění sou
stavně zpochybňuje dosavadní výklad událostí. Problematizován je 
i běžný obraz novodobých českých dějin, i když historie (německá 
okupace, normalizace, návraty do obrození) sem napohled dopadá 
jen tlumeně.

Veřejně vydávaná próza i \ druhé polovině 80. let významem za
ostávala /.a prózou neoficiální. Ovšem i mezi prozaiky střední 
a mladší generace sc od půli osmdesátých let objevilo několik zají
mavých děl - zvlášť druhá z dvojice novel Duely (1988) již uvedené
ho Antonína Bajaji. romány Půlnoční běžci ( 1986) Zdeňka Zapleta
la a /.(li tré (1988) Michaela Třeštíka. Zde se kladly otázky po 
osobní odpovědnosti, mravní identitě, životě i smrti, které obdobně 
zněly i v prózách samizdatových a exilových autorů. Další pozoru
hodnou (a opožděnou) prvotinou byla kniha próz Mexandry Berko
vé knížka s červeným obalem (1986). \ ní na konci povídky Velké 
šuby-dubv mohli zasvěcení rozpoznat narážku na Skvoreckého Zba
bělce. na jejich vracející se motiv i slavný závěr.

Dole tancovali pásci, které jsem měl rád a které jsem měl za pár dní 
opustit a měl jsem jít jinam, zase někam, a já jim hrál a myslel jsem 
na všechny t\ obvyklé věci. na které jsem vždycky myslel, na holkv 
a na jazz a na tu neznámou holku, kterou potkám v Praze.

(Josef Škvoreeký)

911
GENERACE
OSMDESÁTÝCH
IET
A POSTMODERNA

...mvslím na toho kluka, co ho potkám v Praze, sakra, kde jsem to- 
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Byl to pozdrav pres oceán do torontekého exilu, náznak opětné
ho sbližování veřejné a neoficiální literatury.
L IT E R A T IR A

Junginanii 1990 (36-46, 84-87, 93-97, 110-115); Lukeš 1982: Novotný 
1995: Pohankový 19%; Pohorský 1990 (303-305).

3. DRAMA A DIVADLO
\ šedé zóně na pomezí kultury neoficiální a oficiální se od kon

ce sedmdesátých let ocitli i dva výrazní dramatikové kolem třicítky, 
Karel Steigerwald a Daniela Fischerové. Jc pochopitelné, že byli 
spojeni spíše s okrajovými a experimentálními scénami než s veliký
mi divadly. Steigerwaldovy texty inscenoval režisér Ivan Rajmont 
v ústeckém Činoherním studiu - Dobové laňce 1980. Foxtrot o dva 
roky později (další dvě hry musely počkat na premiéru do roku 
1988). Danielu Fischerovou a její Hodinu mezi psem a vlkem uvedl 
Luboš Pistorius dokonce v pražském Realistickém divadle. Drama 
však muselo být po třech reprízách staženo z programu a následují
cích sedm let autorka svá díla na jevišti neviděla. Ilodinu mezi psem 
a vlkem se odehrávala ve středověké Francii a líčila život básníka 
a vagabunda \ illona. Ten námět by sám o sobě asi nepřekážel, kdy
by soudní proces s Françoisem Villonem nebyl pojat jako zápas člo
věka usilujícího o svobodu s autoritativní mocí a neodkazoval prů
hledně к současnosti. (Podobné aktualizace, tj. vstupu reportérů 
a soudobých masových médií do hry o středověku, použil později 
Pavel Kohout v díle o kostnickém koncilu z konce osmdesátých let 
„Ecce  Constantia!“ . Režíroval ji opět Luboš Pistorius s Jitkou Pisto- 
riusovou v televizní inscenaci 1992.)

Také v dalších dramatech volila Fischerová historické látky, na 
nichž rozvíjela témata odpovědnosti, cti, konformismu, např. 
faustovskou smlouvu s ďáblem v liá ji (premiéra 1987); „ďábelské“ 
motivy najdeme i ve scénáři Vlčí bouda, který zfilmovala Věra Chy
tilová. - Karel Steigerwald jc proti tomu reálnější, méně alegoricko 
tajemný, bližší je mu situační komika a fraška. I jemu přitom v Do
bových lancích, hře, která sc děje po porážce revoluce 1848 na čes
kém venkově, neběží o dějinnou věrnost. Je to ryze současná pře. 
Situaci rozchrává jako v Gogolově Revizoru příchod vysokého úřed
níka z hlavního města. A chování ustrašených „vlastenců“ - popli
val vlastní minulost, zavděčit se novému panstvu, shodit vinu na 
někoho jiného, zároveň se moc „nenamočit“ a mravně obhájit svůj 
postoj - to vše připomínalo tragikomické výstupy času normalizace.



Л v širším smyslu jc to časové slálc. Výroky postav sc snaží zamlžit 
jádro věci, o niž jde, a zároveň ji tak bezděčné odkrývají, 'lato meto
da přibližuje Steigervvalda Havlovým dialogům (figury radních při
pomínají např. Sládka v Audienci), podobně jako Fischerové „pakt 
s ďáblem“ upomíná na Havlovo Pokoušení. Dokládá lo blízkost 
obou dramatiků samizdatové literatuře.

Stejnou pozici zaujímali také mnozí tvůrci malých divadel, o kte
rých jsme sc již zmínili (Vyskočil, Sclimid. Coldflam). Z textappea- 
lových kořenů vyšel také Vyskočilův spolupracovník Přemysl Hut. 
jehož hra Takový beznadějný případ, uvedená skupinou autorových 
přátel 1986 v malém divadelním klubu v Praze, oživila českou va
riantu absurdního dramatu a dodala jí humorný nádech. Hlavní 
hrdina llejhula ztratil domov, paměť i minulost a snaží seje nalézt. 
Marně zkouší klíče, jež našel v kapse, kc dveřím různých domů. 
Přichází ke dveřím označeným Veřejná bezpečnost a ve své naivní 
důvěřivosti se domnívá, žc našel bezpečí a jistotu. Policejní orgán 
jej však zadrží a uvězní v cele... Autor tak činí viditelným falšování 
skutečnosti, na kterém byl založen dobový režim. Zároveň jde
o obecnější problém, rozdíl mezi označením a významem, který stá
le znovu vzniká v každé lidské společnosti.

Z generace osmdesátých let obohatili divadelní dění autoři ko
lem pražského divadla Sklep (Tomáš Vorel, později Otakar Schmidt 
Štětináč), kteří se i s dalšími soubory představili vc filmu Pražská 
pětka (1989). Jejich hravá vyšitiutost má postmoderní rysy. V pro
středí amatérského souboru při Dopravních podnicích realizoval 
své první inscenace, např. adaptaci Vonnegutovy Grotesky (1985), 
Petr Lébl, výrazná osobnost divadelní postmoderny devadesátých 
let. Z brněnského Ochotnického kroužku vyrostl Jan Antonín Pitín- 
ský, po roce I(i8() spoluzakladatel brněnského divadla a střediska 
kulturního života Kabinet múz. Vynikl svéráznou hrou Matka 
(1988), v níž groteskně spojil motivy stejnojmenných her sovětské
ho klasika Maxima Gorkého a Karla Сарка. V devadesátých letech 
vvdával i mystifikující prózy, podobně hravé a vyšinuté jako díla Sk
lepu či Pitínského vlastní divadelní kusy.

Hlas Gorbačovových reforem v druhé půli osmdesátých let dolé
hal do Československa jen jako vzdálená ozvěna. Československá 
„přestavba“ mohla být přiléhavě charakterizována slovy písničky 
Voskovce a Wericha (žertovně parafrázující Lenina) „krok vpřed, 
dva kroky vzad“ . V údobí pnul listopadem získali klíčové kulturně-
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O t o v ř e n y  d o p i s  
Š é fre d a k to ro v i týden íku  Svazu Českých s p is o v a te lů  Kmen 

Á a r lu  S ý so v i

Pane žé fred ak to ra ,
napsa l j s t e  do 21. č í s l a  K_ene obsáhlou s t a í  Vymknuta 

z k loubů. Hodláte zřejm ě, ja k  z t i t u l u  v y p lý v á , p ř is p ě t  
k tomu, aby klouby zapadly kam p a t ř í  a aby doba p ře s ta la  
S í l a t .  Pro soudného -tenáře je  ováem smyslem Vaäeho Slánku  
p ra vý  opek: lámat klouby d é l a b ič o v a t  dobu k jefctě  větěím u 
š í l e n í .

Kdyby ш31о být po Važec, doba by je ó tě  dlouho á í l e l a .  
A le  chod d ě jin , k te rý  c h tě ly  re ta rd a č n í s í l y  znehybn it, na
b í r á  o b rá tky . B á s n íc i by pro to  m ě li m ít z j i t ř e n é  sm ysly.

t t i la n  Jungm ann

Samizdatový Kritický sborník 10ЯН. č ..'}

politické funkce literáti, kteří jako mladší vlna gene race šedesátých 
let vstoupili do kultury vlastně až za normalizace. Básník Michal 
Černík se stal namísto Ivana Skálv předsedou svazu spisovatelů, 
básník Jaroslav Čejka vystřídal Miroslava Miillera v řízení kultury 
na l V KSČ a třetí básník Karel Sýs řídil týdeník Kmen. \le přesto 
- nebo spíše právě proto - postupovalo uvolnění v literatuře poma
leji než v jiných druzích umění.

Slovenští spisovatelé bvl i na tom o poznání lépe. Například ěasopis 
Romboid se v druhé polovině osmdesátých let častěji wehyloval z nor
malizačních mezí (příloha pro mladou literaturu Dotyky, z níž poslé
ze vznikl samostatný časopis). Ze Slovenska zaznívala také ostřejší ve
řejná kritika. „Naša literatura sa už osemnácť rokov bojí mať nicčo 
spoločné so svědomím,“ řekl otevřeně na spisovatelském sjezdu bás
ník a překladatel Lubomír 1 eldck. \ již před listopadem začal časopi
secky vycházet ve Slovenských pohfadcch disident Dominik Tatarka.

\ Cechách a na Moravě naproti tomu i shovívavě se tvářící oficiál
ní kritikové připouštěli nejvýše, že třeba próz v exulanta Milana Kun
den se stanou vedlejší odnoží české literatury. Místo v „hlavním 
proudu“ bylo vyhrazeno pro národní umělce a další svazové autory. 
Ještě v roce 1989 soudil Jiří Májek, že významných jmen, která zmi
zela z literatury (tj. státně vydávané), je nejvýš něco přes deset „a jen 
málo z nich představuje' určitou literární hodnotu“ . \ té době se



i v rámci svazu spisovatelů objevili reformátoři (IVtr Prouza, Ondřej 
\eff), kteří opatrně navazovali kontakty s exilovou literaturou. 
S Hájkovou přezíravostí i s taktikou „drobných krůčků" polemizoval 
Milan Jungmann v samizdatových, ale už hromadně šířených Lido 
výeli novinách: „Dnes už je zhoubnost normalizační politiky v kul
tuře zřejmá všem, koho nezaslepuje fanatismus Odstranění 
ideologického pendreku, jímž byli vyháněni .na okraj společnosti' 
lidé jiného smyšlení, je jediné řešení, které vrátí do jednotné české 
literatury všechny její skutečné umělecké hodnoty.“ Významnou roli 
hrály na konci osmdesátých let studentské časopisy, například Ka
várna Martina Mejstříka a Situace Moniky Pajerové. které měly 
mnohem blíž к samizdatu než к oficiální linii. Rovněž Xntidiskotéky 
Jiřího Orného či hudební pořady Vladimíra Vlasáka a Jana Lukeše 
seznamovalv veřejně posluchače s ..druhou“ literaturou. Ke sblížení 
oficiální a neoficiální kultury přispěly v letech 1988-1989 takové 
aktivity jako brněnské setkání Otevřený dialog, v Praze znovuzalože- 
II I PLVklubu. na jehož pudě se setkali spisovatelé vydávaní i dosud 
zakázaní (předsedou českého Plv\u se stal Jiří Mucha), a časopis 
Most atd., jehož vydavateli byli Milan l lide, Petr Král a Jiří Gruša. 
\ úvodním slovu l lide napsal: „Most, na kterém se setkáváme, jc 
pomyslný. Je to časopis, který chce působit napříč hranicemi, at už 
je vytyčil kdokoli. Jejich nemálo. Hranice mezi těmi. kdo z Česko
slovenska odešli, a těmi, kdo zůstali. Hranice, mezi těmi. kdo v Čes
koslovensku nesmějí publikovat, a těmi, kterým je to dovoleno. Hra
nice mezi těmi. kdo zemřeli a byli napůl nebo zcela zapomenuti, 
a těmi, kdo touží obnovit rozbitou kontinuitu...“

Krok za krokem se přece jen osmělovala i veřejná kritika. Napří
klad \ březnu 1989 v brněnské Rovnosti uveřejnil Jiří Trávníček 
kritiku na sbírku Ila m in  n<‘/)řil<4á s květinou od dosud nedotknu
telného Ivana Skály. Výmluvný byl už název Trávníčkovy recenze - 
I Y/H-lichaný havran. X září 1989 se konala první veřejná přednáška 
literárního vědce Jiřího Brabce v mládežnickém pražském klubu. 
Brabec odmítl pochybnou teorii ..hlavního proudu“ a jeho postup
ného rozšiřování o údajné „okrajové zjevy". Prohlásil, žc všichni 
spisovatelé, kteří píší česky, patří do jedné české literatury bez 
ohledli na vše ostatní. \ zároveň varoval před obdivem ke všemu, 
co bylo v uplynulých letech zakázáno. - byl by to týž ideologický 
přístup, jen naruby obrácený.
I.l l l-H \T l H \

Just in Česká divadelní kulturu 1945-1989 1995 (71-106).
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Hlavní pohyb ve veřejné literatuře ke konci 80. let se opět ode
hrával na okraji, v „šedé zóně“ . Byl to - vedle divadel - především 
nástup mladých básníků, kteří nesledovali poetiku Sýse. Záěka 
a Černíka a vesměs pociťovali také neudržíte]nost jejich občanské
ho konlormismu. К nim se připojili opoždění debutanti. jako věcný 
Jiří Bull', naopak magický Michal Ajvaz (Ajvaz je i pozoruhodný 
prozaik, jehož román Druhé město (1993) lze zařadit vedle Krato
chvíla a llodrové, a autor zasvěcených statí filozofických). Přiblížil 
se к nim i někdejší souputník svsovské skupim Josef Simon sbír
kou I у volá vař (1988). V ní se objevila báseň (...hranici’...) inspiro
vaná smrtí Jana Palacha.

Významným střediskem, kde se poezie generace osmdesátých let 
formovala, byl pravidelný cyklus Zelené peří. který připravoval Mi
rek Kovařík v pražském klubu Rubín, ale zajížděl s ním i na ven
kov. Tento mutační a diskusní pořad - jako i jiná setkání v divadél
kách, závodních klubech - nahrazoval vlastně střetávání názorů 
a polemiky v časopisech, /clené peří (1987) byl i název sborníku 
mladých autoru, které Kovařík ve svém pořadu představil. Slwrník\ 
či almanachy v letech sedmdesátých (edice Omega v Mladé frontě) 
i nyní nahrazovaly samostatné knižní prvotiny.

Generace osmdesátých let byla pojmenována ..generací osamě
lých běžců“ (P. A. Bílek). Objevilo se v ní několik talentovaných 
básnířek - například zcela nepoeticky drsná Svatava Vntošová, za
čínající v severočeském undergroundu (časopis Pa ко, rocková sku
pina Mimo zákon aj.). Příznačný jc název její druhé sbírky Ta žen
ská musí být op ilá! (1990). Další emancipovaná dívka Sylva 
I iseherová zaujala prvotinou ('.lněn í závodních koní \ roce 1986. 
Charakterizuje ji spíše směřování к intelektu a složitější obraznost. 
Z Olomouce vedle Fischerové pochází i výše zmíněný Ivo Smoldas.
V Zim ní srsti (1988) zvolil hutnou balasovskou výpověď, s holým 
podstatným jménem a slovesem, bez zdobností a takřka bez pří
vlastků. Z barev převládají šedá a černá, jež přiléhají к vyjadřova
ným úzkostným životním pocitům. Rovněž sbírka o několik let star
šího Miroslava lluptycha \ázorný přírodopis Injiiokřídlých (1989) 
jde více do hloubky než do šířky. V nějškově je stylizována jako od
borná zoologická příručka, \utor se inspiroval poetickou techni
kou Jiřího Koláře i jeho výtvarným dílem: verše doprovodil vlastní
mi kolážemi. Kolářovské je rovněž liuptychovo moralistní zaujetí:



Bejvávalo
že kdvž si snirl brousila kosu 
básník jí plival do ksichtu 
nikoliv na brousek

„Osamělé běžcc” spojoval důraz na etiku tvorby i etiku života. Před 
metaíoriěností, smyslovostí a lehkostí popěvku dávali přednost intelek
tu. niternosti, existenciálním otázkám. (Byla lo vlastně obdoba reakce 
Halase, llolana a Zahradníčka na konci 20. let na avantgardu.) Do po
předí sc dostává rovněž jazyk - například složité zvukoslcdy, kalamhů- 
ry, novotvary a jazykolamy v prvotině Lubora Kasala Dosudby, 1080.
V souladu s tímto nekonvenčním, na čtenáře útočícím stylem, jenž po
někud připomíná Diviše, je odpor vůči občanskému koníormismu: 
,.Jc všední večer / hlasitě mlčíme / mlčenlivé hlasujeme / proces de
mokratizace proběhne i kdyby všichni bvl i proti / V nejdůležitější je 
stát oběma nohama na /cíni" (báseň Televizní noviny. Dosudby).

Vazby 11a neoficiální kulturu byly v dílech této generace již zře
telné. Platí to zvláště o písničkářích, nových rockových skupinách 
(brněnské Ibrmace Petra Váši) a folkových zpěvácích. Kolk souvisel 
s linutím, které se programově obracelo к přírodě а к elementár
ním mravním zásadám. К předním folkovým autorům osmdesátých 
let patřili Wabi Daněk a Jan Žal man Lohonka. к písničkářům vedle 
staršího Mertv Jan Burian a Jiří Dědeček. Jaromír Nohavica, Dag
mar Voňková (která se inspirovala i lidovým folklorem), Václav Kou
bek, Jim Gert a další.

Hadostná nálada před chvílí na mě padla 
a zatím ne a ne mě opustit.
Jdu s myslí mrtvoly, co ještě nevychladla, 
šťastným smíchem ruším noční klid.

Plazím sc ulicí jako šnek po obrně, 
kterej už navíc není nejmladší, 
a je mi veselo, lak jako chcíplý srně, 
když na řeznickým válu skotačí.

Já bych snad ani nedoved 
vypadat sklesle v elektrickým křesle.
Vžd\ť život je lak růžověj 
jak čerstvě vy vražděný jesle.

(Jiří I >ť‘<lr<Yk. liiizo v ij žirot)
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Před listopadem 1089 začali občané napřimovat hlavy» Režim, 
který už neměl takovou pevnou oporu v Gorbačovově sovětském ve
dení a v dalších „bratrských zemích“ , začal ztrácel vnitřní jistotu. 
Ještě v prosinci 1987 na Staroměstském náměstí manifestovalo kc 
Dni lidských prá\ jen několik desítek osob. \ příštím roce však 
došlo к obratu. V březnu 1988 tvrdý zásah proti pokojnému shro
máždění věřících v Bratislavě vyvolal pobouření. Petiční akce za 
náboženské svobody sc* účastnilo přibližně půl milionu občanů. 
Připravovalo se svatořečení Anežky České.

Po bok Charty přibývalo dalších občanských sdružení, které po
žadovaly dialog s představiteli moci a veřejnou svobodu. Vzniklo 
Nezávislé mírové sdružení. Hnutí za občanskou svobodu. Společ
nost za veselejší současnost organizovala pravidelné běhy třídou Po
litických vězňů, výlet do osady Bezpráví... Vlasové demonstrace 
v Praze začaly v srpnu a v říjnu 1988. pokračovaly „Palachovým 
týdnem“ v lednu 1989 a vvvrcholilv mohutnou, především student
skou demonstrací к výročí 17. listopadu 1939. Dny „sametové revo
luce" patří к velkým událostem českých dějin, stejně jako podzim 
1938 a srpen 1968. Na rozdíl od nich však neskončily porážkou de
mokracii;. ale jejím vítězstvím.
LITE К \Tl К V

IÎ íI<• к IWO: Trúvní.Vk in kožmín - Trávníček IW8 (228-2.Г). 247-254).



12 . K A P IT O L A  

Léta devadesátá

„Ani jsme sc nenadáli a z uzavřeného světa, v němž se pro nevhod
né slovo nejen pořádaly štvanice, ale taky se zatýkalo, jsme sc ocitli 
ve světě, kde slovo ztratilo svou významovou čaromoc.“

(Milan Jungmann. 1996)

1. PROMĚNY SPOLEČNOSTI A LITERATURY
0 literatuře nej novější můžeme pronášet jen omezené soudy. 

Zbyněk Fišer v článku o současné próze napsal, že její průzkum lze 
přirovnat к chůzi po čerstvém lávovém poli - vyhlíží stále jinak, jen 
občas spatříme, že jc v pohybu, a těm, kdo na ně vstoupí, hrozí ne
bezpečí. že se spálí... Skutečně, je to živý a neohraničený proces, 
a jc tedy těžké jej pojmenovat, vymezit a přehledně utřídit.

Nesporný zůstává fakt, že listopadový převrat nebyl jen politic
kou změnou a počátkem společenských a ekonomických přeměn. 
Stal se také hranicí celého období české kultury a literatury. Změ
ny, vyvolané demokratickým převratem a liberalizací společnosti, 
smetly násilím vytvořenou hierarchii v občanském životě a právě 
tak odstranily dvojvládí literatury oficiální a neoficiální. Všechny 
tři literární proudy, veřejný, samizdatový a exilový, se v devadesá
tých letech slévají v jednu řeku. jakkoli si ještě udržují po nějakou 
dobu své příznaky. Avšak podstatné je, že se ocitají ve stejné výcho
zí komunikační situaci.

Zmizely vnější politické zásahy a zákazy, cenzurní dozor, odpadla 
kulturnčpolitická státní kontrola, která v různých podobách a s pře
stávkami trvala už od konce třicátých let. Po roce 1989 sc literární 
život mohl odvíjet bez uměle vytvořených bariér. Zanikl Svaz čes
kých spisovatelů s nesmyslným heslem „socialistického realismu“ 
ve vínku, sc zástupem placených činovníků, s nedotknutelnými ná
rodními a zasloužilými umělci. V znikla Obec spisovatelů, stavovská 
organizace, která sdružuje spisovatele bez rozdílu ideového přesvěd
čení a uměleckého zaměření. Vedle ní se zformovala různá další 
sdružení: Penkluh (jenž v předchozích letech nemohl vyvíjet čin
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nost, přestože právně nepřestal existovat), skupiny spisovatelů podle 
oblastí tvorby (literatura faktu, scienee-fietion). podle regionů, podle 
občanských stanovisek (část bývalých oficiálních autorů se seskupila 
v l li i i českých spisovatelů). Z vedoucích míst v nakladatelstvích, na 
ministerstvu a jinde odešli /kompromitovaní přisluhovači režimu. 
Exilová vydavatelství knih a časopisů buď přenesla své těžiště domů 
(například Jadrného \rkvř vydává knihy v kooperaci s domácími na
kladateli. I.isty vycházejí jako politický a kulturní časopis v Praze), 
nebo zvolna skončila činnost (68 Publisbors, Index, časopis Svědec
tví). případně zůstala v zahraničí v podobě středisek krajanské kul
tury. (Jeden z nejvýznamnějších exilových nakladatelů Daniel Strož 
se překvapivě přeorientoval na básnické prominenty komunistické
ho režimu, např. Floriana a Svse.) Zároveň vznikají stovky nových 
nakladatelství (celkový počet se odhaduje na 3000) a ta - stejně jako 
nakladatelství dosavadní - zahrnují čtenáře lavinou dosud zaká
zaných titulů: od žijících autorů Vaculíka, Havla, Skvoreckého, 
Kischla přes mrtvé klasiky Demla, Duryeha, Peroutku. Hostovského 
až к dobrodružným prózám Fogl arovým a dojemným příběhům Ja- 
vořické. Navíc rozkvétá široká oblast populární, konzumní literatu
ry a bulváru, kam se zařazují i leckteří dosud „vážní“ nebo ..angažo
vaní” autoři (Páral. Frais, Frýbová).

Naprostá většina nových vydavatelů ovšem nepřežije několik 
vydaných titulů. Zanikají také některá tradiční nakladatelství 
(Odeon, Československý spisovatel), která neobstojí v tržní konku
renci. Z nových nakladatelských podniků v 90. letech vydávají hod
notnou českou literaturu například Pražská imaginace (původně 
samizdatová edice zaměřená na dílo Bohumila Hrabala a jeho 
okruhu), v Brně Atlantis. Host a Petrov, v Olomouci Yotobia. v Pra
ze rovněž Torst, Argo, Paseka. Nakladatelství Lidové noviny, llv- 
nck. Triáda. Ze starších nakladatelů je to především Mladá fronta 
(z níž však na konci 90. let přejde většina redakce do Paseky).

Stejným zemětřesením procházejí literární a kulturní časopisy. 
Zaniká oficiální svazový Literární měsíčník a „fučíkovská“ Tvor
ba, ze samizdatového podzemí vystupují Kritický sborník. Prostor. 
Revolver Revue, Host. Proglas (brněnská redakce Střední Evropy) 
a jiné. Literární týdeník Kmen, řízený Karlem Sýscm, sc zbavuje 
svého šéfa, nově se organizuje a přejmenovává na Tvar (od roku 
1991 čtrnáctideník, po většinu 90. let jej řídil Lubor Kasal). Obno
vuje se surrealistická revue Vnalogon (k jejímž přispěvatelům patří 
teoretická a básnířka Alena Nádvorníková, režisér a výtvarník Jan 
Svankmajer a také zástupci nejmladší generace) a týdeník Literár-



lií noviny i s někdejšími redaktory a spolupracovníky (Vaculík. Ma- 
chonin. Jungmann. Karlík) - ale ani ony. ani jiné kulturní časopi
sy nedosahují zdaleka nákladů a proslulosti, kleré měly v šedesá
tých letech.

\ první půli devadesátých lei měly pro mladou tvorbu velký vý
znam „sešity nezavedené literatury" Iniciály (zaniklv 1994). \ je
jich druhé polovině jsou to brněnský měsíčník Host (k jeho okruhu 
patří Miroslav Balaštík. Jiří Trávníček. Tomáš Reichel. M. J. Stülir 
a další), moravskoslezský Welcs (vychází ve Vendryni 11 Třince), 
zlínské Psí víno. Kriticky sborník zanikl na konci 90. let (po Lopat
kově smrti jej řídil Karel Pálek), ale do jisté míry se obdobně, tj. na 
pomezí literatury, estetiky a filozofie, profiluje olomoucká revue 
Vluze (od 1996). Mezi jednotlivými skupinami a časopisy pokračuje 
názorová pluralizaee. například \ polemikách mezi 'Tvarem (Pavel 
Janoušek. \ ladimír Novotný) a od roku 1995 vycházející Kritickou 
Přílohou Revolver Revue (Michael Spirit), jež se hlásí к radikální 
kritičnosti Jana Lopatky. Autoři spirituální orientace se seskupili 
kolem významné „revue pro křesťanskou kulturu“ Souvislosti, za
ložené 1990 (Petr Borkovec. Jan Jandourek. Martin C. Putna aj.). 
Na druhé straně třeba příznivci kyberpunku, virtuální reality, sei-fi 
mají časopis Živel (od 1995). Revue Labyrint, vzniklá původně jako 
informační servis o knižním trhu, se změnila v měsíčník a nakonec 
ročenku s ukázkami světové i české literatury, esejemi, referáty, 
rozhovory apod.

Pestřejší obraz kulturního života doplňují i literární ceny. Vedle 
státní cen v za původní tvorbu i za překlad, kterou uděluje Minister
stvo kultury (na návrh nezávislé poroty), existují dvě další velké lite
rární cenv, Jaroslava Seiferta (původně udělovaná v exilu) a Karla 
Čapka. Pro mladé literát) je určena Ortenova cena (původem samiz
datová). pro spisovatele sei-fi Čapkův Mlok, pro překladatele cena 
Jungmannova. pro autory spjaté s pražským prostředím Langerova, 
pro novináře IVroiitkova, nejnověji pro básníky Skácelova atd.

Kritika působí ve zmíněných i dalších časopisech (převážně poli
tické týdeníky Respekt, Týden), méně výrazně v denících (Ml Dnes. 
Lidové noviny. Právo a jeho příloha Salon). Ke starší generaci, jež 
se po nucené odmlce vrátila do veřejné kultury (Vohryzek, Jung
mann. Ilaman), se připojují literární kritikové středního věku (Vla
dimír Novotný. Vladimír Just. Jan Lukeš, Milan Lxner, Pavel Ja
noušek) a záliv se vvhraňují osobnosti i mezi mladšími: pro oblast 
poezie Jiří Trávníček. Petr A. Bílek. Miroslav Balaštík. Jan \\ iendl. 
pro prózu Pavel Janáček. Jiří Peňás a další.
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Postupně sc probouzí i literární historie. Vycházejí bibliografie 
samizdatu a exilu, kritické edice s komentáři, dílčí analytické stu
die. monografie o některých autorech a posléze se objevují serioz
nější odborné práce, které umožňují přehledovou orientaci v lite
ratuře posledních desetiletí, lakový je například z Brna vzešlý 
Slovník české prózy 1945-199-1 (1991. původně o dva rokv dříve 
v užší podobě zahrnující jen romány), redigovaný Blahoslaveni Do
koupilem a Miroslavem Zelinskýni. Přehled poválečné poezie zpra
covali další Brňané Zdeněk Kožmín a Jiř í Trávníček ( V« tvrdém lo
ži z psího vína. 1998). Dokoupil redigoval také Slovník českých 
literárních časopisů (2002) z ohdohí 1945-2000. příručku, jež je 
cenným náhledem do kulturního života posledního půlstoletí. 
Slovník českých spisovatelů od roka 1945 (I. díl 1995, II. díl 1998) 
jc dílem kolektivu akademického l stavu pro českou literaturu pod 
vedením Pavla Janouška. V podstatě stejný tým (řízený Pavlem Ja
náčkem) připravuje rozsáhlé dějiny české literatury po druhé svě
tové válce.

Obdobnými proměnami jako literatura procházejí také divadlo, 
liliu, televize a další média. Na česká jeviště se konečně vrátili zapo
vězení dramatikové Topol, Kohout. Havel. I lide. Pavlíček a jiní, ale 
snižování státních dotací vedlo к ohrožení a dokonce zániku někte
rých scén (obnovené Divadlo Za branou). I v divadelním životě je 
patrný nástup postmoderny a nově poetiky, jak ji ztělesňují hry 
J. Pitínského, zároveň drastické, naivistické i groteskní, divadlo 
Sklep a předčasně zemřelý režisér Petr Lébl (viz s. 913).

Dychtivě se obnovují kulturní kontakty se světem, nastává pří
sun informací všeho druhu. Mezi množstvím překladové literatury 
ze všech oborů jsou i díla spisovatelů, kteří se dosud objevovali jen 
okrajově či vůbec ne (beatnická literatura. Nabokov, Milosz, úplné 
Kafkovy spisy aj.). Paradoxně však zároveň s tím dochází, po rozpa
du Československa, ke ztrátě kontaktů s nejbližší literaturou slo
venskou. s níž máme nejen společné historické kořeny, ale i dvě sto
letí kulturní pospolitosti, společného vývojového kontextu. (Odlišná 
situace na Slovensku se ostatně promítá i do rozdělení tamější kul
turní scény a spisovatelské obce: národovecky orientovaní autoři vy
tvořili Spolek slovenských spisovatelů, který žádal „úplnou národní 
a státní suverenitu Slovenska", spíše demokraticky smýšlející jsou 
sdruženi v Asociaci organizací spisovatelů.)

Velká voda listopadového převratu přinesla návrat tradičních 
myšlenkových světů i příliv nových idejí. Dochází к renesanci spiri
tuální a křesťanské kultury. Oživuj»' se zájem o německou a židov-



skon literaturu v českých zemích (Kalka, Brod. Meyrink, Jiří Lan
ger a mnozí jiní). Patrně poslední významná spisovatelka, která 
v Praze píše německy a pamatuje Kischc i jiné slavné osobnosti, je 
Lenka Beinerová (narozená 1916).

Jen zvolna ze Západu pronikal feminismus. Nadace Genders Stu
dios vznikla pod patronací Jiřiny Siklové již 1991, <J dva roky pozdě
ji začaly vycházet slovensko-český feministic ky časopis Aspekt (Bra
tislava) a dvojjazyčná kulturní revue Jedním okem / One Lye Open. 
Spíše než některé ideově razantní texty (Eva I lauserová) se zdá být 
feministickým přínosem .,ženské vidění", promýšlení ženské identi
ty a její role v kultuře a společnosti. Z toho hlediska jsou objevné 
próz\ Libuše Moníkové. Češky, která v sedmdesátých letech odešla 
do západního Německa a prosadila se tam německy psanými próza
mi i eseji - například v prvotině Ujma (E ine Schädigung, něm. 
1981. slovenský překlad 1998) líčí ženskou hrdinku v nejmenova
ném totalitním státě. Ledová tříš í (Treibeis, 1992, česky 2001) kon
frontuje odlišný svět dvou českých emigrantů, stárnoucího muže 
a dívky. Ve světle feminismu sc zvýrazňuje také osobnost meziváleč
né esejistky a novinářky Mileny Jesenské, jejíž životní osudy i dílo 
se těší mimořádné pozornosti i ve světě.

Buhem liberalismu je komercializace celého kulturního provozu 
(zejin. soukromých médií), která hodnotné umění nezřídka vytlaču
je na periferii veřejného zájmu. Spisovatel Lubomír Martínek, kte
rý odešel do exilu a poznal řadu zemí, po návratu do Cech řekl: 
„Dožil jsem sc; sice konce komunismu, ale konce Karla Gotta se ne- 
dožiju. I kdybych ho přežil, lak se bude hrát ještě víc“ (v časopise 
flost 2001). Konzumní literatura těží z popularity známých osoli- 
ností (např. herců), z erotiky a sexu. z napětí a lantastiky. V nebýva
lém měřítku sc šíří sei-fi (k osobitým autorům patří Ondřej Ncff. 
Josef IVcinovský nebo Vilma Kadečková) a ještě více fantasy, krá
čející ve stopách anglických románů Tolkienových.

Zároveň však sc proti plytce chápanému „postmodernismu" jako 
masovému konzumu zdvihají kritické hlasy. Například Jolana Polá
ková. autorka filozofického eseje Perspektivo naděje, zdůraznila vý
znam „nezávislého a odpovědného postoje vůči běhu světa“, 
„obrannou reakci těch. kteří - bytostně kultivováni živým bohat
stvím evropského ducha - se nehodlají vzdát své produktivní orien
tace к transcendentním hodnotám.“ (Tvar 1997) Obdobná stanovis
ka vyjadřují mnozí další. Za všechny uveďme Jiřího Krupičku. 
přírodovědce nejstarší generace, exulanta žijícího v Kanadě. V úva
hách nazvaných Renesance rozumu (1991) i v následujících kni-
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liách pléduje za solidaritu založenou na pevnějším pontu, než je 
pouhý prospěch jedince a neomezený trh. „Volný trh hodnot, vytvá
řený podle volného trhu zboží, je bezpečnou cestou к úpadku spo
lečnosti. Pro demokracii to bude otázka života a smrti/'
L I T E R Á T I ' И \

Česká a slovenská literatura «Ines 1997: Deset let poté... 2000: Janoušek 
2001: Jungmann 1997: Machala 2001: Novotnv in IIaiíuška - Novotný 2001 
(170-179): Putna 1999: Sklep 1999: Slovník časopisů 2002.

2. PROMĚNA Fl NKCÍ
Nastala tedy svoboda, po které toužilo několik generací českých 

spisovatelů. Zároveň s tím nastal nebývalý kulturní chaos, neboť na 
trhu se objevily knihy z různých časových období i roztodivných hod
not. publikace samizdatové, exilové, díla po desetiletí ležící jako ru
kopisy i pomíjející sezónní novinky. Pavel Janoušek toto bezvládí vy
jádřil slovy „stará kritéria už neplatí a nová ještě nejsou“ .

Z odstupu několika let je zřejmé, že se proměnila funkce litera
tury. Americký spisovatel Philip Roth v 80. letech řekl: ..Na Západě 
se všechno smí, ale na ničem nezáleží. Na Východě se nesmí nic. 
ale na všem záleží." Také česká literatura měla - i v době zákazů 
a represí, dokonce právě skrze ně - široký společenský dosah. Spi
sovatelé a jejich slovo nahrazovali mnohdy občanský život, literatu
ra, divadla a film měly funkce politické, etické atd.. plnih ty úlohy, 
které od devadesátých let přísluší různým institucím občanské spo
lečnosti. Přesně to formuloval jeden z postižených i slavených, ma
ďarský romanopisec György Konrád: „Člověk už nemůže být vel
kým kazatelem ani kacířem. Politické úchylky se už neodehrávají 
v literatuře. Kritika nachází své místo v parlamentu nebo v novi
nách, nemusí si už hrát na schovávanou v divadlech |...J. Z poezie 
se znovu stalo hobby. \ liberální společnosti - pokud v ní opravdu 
žijeme - je spisovatelův text soukromou záležitostí. |...| I mělec má 
pocit, že vyšel z módy. Stát ho už nepotřebuje, trh mu zatím ještě 
nemůže finančně pomoci.“

Souvisí to zajisté i s onou ztrátou prestiže, které se poezie a lite
ratura těšily od dob romantismu až po avantgardní hnutí. Padla
o tom zmínka už v kapitole o šedesátých letech. Vývoj středo- a vý
chodoevropských zemí sovětského bloku konzervoval vlastně tuto 
výsostnou roli literatury. \ letech 1968-1969 byli spisovatelé a pub- 
licisté hlavními mluvčími společenských reforem. \ následující per
zekuce, vznik disidentského hnutí a působení „druhé kultury“ onu



neliterární roli literátů stvrzovaly- Po roce 1989 sc však spisovatelé 
ocitli v jedné řadě v mnoha jinými profesemi. Otevřená ohěanská 
společnost je ..mediálním tržištěm“ (Miroslav Petříček) a na trhu 
informací a idejí, v němž je měřítkem úspěch, ztratili spisovatelé 
postavení elity. Zájem čtenářů o českou literaturu, jenž kulminoval 
na počátku 90. let. se záhy prudce snížil. Statisícové náklady krás
né prózy zůstaly nostalgickou vzpomínkou, hodnotné knihy se pro
dávají jen ve stovkách exemplářů a putují často do výprodeje.

Představa, pudle níž je český národ mimořádně kulturně vyspělý, 
je tak nahrazena reálným stavem věcí, kdy náročné umění zajímá 
jen menšinové publikum a mnohem větší ohlas má populární a ma
sová kultura. \ obrázkových magazínech, v soukromé a někdy 
i státní televizi se nezřídka šíří pokleslé a pochybné hodnoty. Sníže
ní zájmu o literaturu však také souvisí s nástupem nových médií 
(video, počítače, internet), založených na vizuálním, případně 
vizuálně-auditivním vjemu. Vytrácí se postupně tradice soustředě
ného. pomalého čtení, která byla po celá staletí nezbytnou součástí 
evropské kultury.

tleská literatura byla už od časů obrozenských literaturou s údělem 
a posláním, které se jen různě obměňovalo (od povinnosti být náro- 
dotvornou institucí přes příkaz růst a košatět к větší cti a slávě náro
da a přes službu různým ideologiím a kasárenský dril sloužit lidu, 
odrážet skutečnost a realisticky zobrazovat až konečně po záskok 
v politické opozici...) [...). Vie po listopadu 1989 dochází к naprosto 
neobvyklé situaci ve vztahu společnosti ke spisovatelům а к literatu
ře. Spisovatelská obec už není chápána co „svědomí národa“ (ten po
jem zní najednou falešně a komicky), a pokud se několik spisovatelů 
znovu octne v centru obrod něho pohybu, národní očekávání se 
к nim tentokrát od počátku obrací jako к smysluplným politikům, 
a ne autorům absurdních dramat. Spisovatelské povolání velice rych
le spadni* na jednu z nejnižších příček společenského žebříčku. Do
sud nikdy nebyla česká literatura tak svobodná, jako je dnes. Ale zů
stala už jen sama se schou (a s hrstkou těch znejvěrnějších čtenářů) 
|...|. Knihy se z bezmála kultovních předmětů stávají už jen zbožím...

{Obnovení chaosu r české literatuře. Literární noviny 1992)

Takto shrnul v roce 1992 Jiří Kratochvil situaci české literatury. 
Zároveň však upozornil na to. že chaos, který nastává, nemusí být jen 
zmatek, ale může znamenat i hledání nového prostoru. Podle Krato
chvíla vystupuje do popředí nová skupina spisovatelů, odlišujících sc
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jak od bývalých oficiálních, tak od bývalých opozičních literátů. Je to 
nejmladší generace a několik autorů středního věku. kteří odmítají 
pojetí umělce jako mluvčího neliterárních idejí: Tvplt, Pížl, Kremlič- 
ka. Kasal, Brabcová, Jáchym Topol. Správcová, Murrer, Kafka; ze 
střední generace к nim náležejí Ajvaz, llodrová. Richterová, Řezní
ček (a sám Kratochvil). Obracejí sc - v duchu siřeji chápané postmo
derny - к umění jako vědomé fikci a zároveň se inspirují přímým 
a drsným pojmenováním gcllnerovským: prudkými střihy střídají růz
né záběry a úhly vnímání a výkladu událostí. Ještě hlouběji než gene
race šedesátých let jsou si vědomi toho. žc neexistuje obecná perspek
tiva hodnocení, která by se mohla beze zbytku uplatnit.

Tato úvaha výstižně pojmenovala proměnu funkce české literatu
ry v posledních letech. Ve své vyhrocenosti ovšem zůstala jedno
stranná. I pozornil na to v polemické reakci Milan Jungmann, když 
psal o tom. že společenská a politická angažovanost literatury není 
jenom českým národním prokletím, neboť byla a je běžná také u li
teratur velkých národů. Není to tedy nic umělého, jen vnějšího, 
a funkce estetická i mimoestetická patří к umění, nemusejí být 
v rozporu. Podle Jungmanna dokonce i ostře individuální umělec
ké a literární dílo může nabýt významného společenského poslání.

V obou těchto směrech, sc zdůrazněním tvaru i s důrazem na 
sdělnost, se pohybuje česká poezie i próza devadesátých let.
L IT E R Á T I R \

Česká <i slovenská literaturu dnes 1997: Deset let poté... 2000: Janoušek 
2001: Jungmann 1997: Kratochvil J. 1995 (79-84) a 2000 (75-101): Novotný 
in llantiška - Novotný 2001 ( 176-179).

3. POKZIK
Počátek devadesátých let označuje Jiří Trávníček jako skok ze 

„pseudo-skulečnosti“ 80. let do „multi-skutečnosti“ . Do české poe
zie se vrací mnohost směrů, názorových postojů a poetik. Konečně 
vycházejí úplná vydání básnických děl Jana Zahradníčka, Richarda 
Weinera, Bohuslava Reynka, z autorů válečné generace Jiřího Orte- 
na. Oldřicha Mikuláška, Jana Skácela. (Z velkých žijících básnic
kých osobností pak začínají v průběhu 00. let vycházet spisy Ludví
ka Kundery a Karla Siktance.) Do veřejné kultury se vracejí 
exulanti Jelínek, Kolář. Diviš, Brousek, básníci spirituální a křes
ťanští (Merth, Rotrekl. Slavík), undergroundoví a surrealističtí. Ná
vratu se už nedožil Ivan Blatný, který umírá v britském Colcheste- 
ru v srpnu 1900.



Nil poezii devadesátých let působí několik výrazných vlivů. Jed
ním z inspirátorů se stává Jiří Kuběna, jehož rozsáhlé a mnoho
tvárné dílo (viz s. 812-813) se poprvé ve větší míře prezentuje na 
veřejnosti. Kuběna organizuje kulturní život (časopis Box), patro- 
nuje každoročním setkáním básníků na hradě Bítově, podněcuje 
mladší básníky. Ještě větší výzvou současné poezii se však stává li
chá a napohled nenápadná poezie Bohuslava Bevnka, jenž zemřel 
na prahu sedmdesátých let. Podněcuje hlubokým niterným prožit
kem křesťanské víry a civilností výrazu. Opačnou tendenci před
stavuje působení drsných až morbidních veršů Zbyňka llejdy, vy
slovujících bezedný smutek a pátrajících po tajemství smrti 
(soubor liéisné vyšel 19%).

Poezie (jako celé kulturní dění) se diferencuje také regionálně. 
Kromě Prahy vznikají významná ohniska tvorby v Brně (časopis 
a nakladatelství Ilost. nakladatelství Petrov) a v Olomouci (naklada
telství Votobia, časopis Aluze), ale také ve Zlíně (časopis Psí víno je 
zaměřen výhradně na současnou poezii), v severních Cechách a na 
severní Moravě. Například v ostravském a slezském regionu se obje
vil frýdeckomístecký časopis Modrý květ. vychází vendryňský Weles. 
tvorbu místních autorů představil almanach I srdci černého /кноп
ка (2000). Patří к nim básník (a prozaik) Petr Motýl, který v cyklu 
Šílený Fridrich (1992, psáno 1989) groteskně navazuje na Bezruče 
(stylizace do mytického barda Fridricha, „svítící postrach pánů ze 
Slezské a pomahačů", jenž prochází Ostravou, jejími ulicemi a hos
podami), využívá drsnou vulgaritu i imaginaci. Opačným tvůrčím 
typem je introverlní Petr Hruška. Prostředí ostravských paneláko
vých sídlišť zobrazil ve sbírce Obývací nepokoje (1995). Jedem z nej- 
větších talentů současné poezie je Bogdan Trojak (viz dále), pochá
zející z dvojjazyčného polsko-ěeského Těšínská.

Ze starší generace zůstává největší osobností české poezie Karel 
Šiktane. Po velkých skladbách předchozích let opouští básnické 
cykly, dává přednost menším formám. Ve sbírkách llra tl Kosi 
(vznik 1990-1994, vyšlo 1995) a Šarla t (1995-1998, vyšlo 1999) na
jdeme méně patosu, úspornější metaforiku, zůstává v nich ovšem 
intenzita výrazu a příznačná šiktancovská témata - především té
ma paměti. Autor střídá vázaný a volný verš a disponuje širokým 
stylovým rejstříkem: arehaismy odkazují к dávným mýtům, neolo- 
gismy utvářejí svébytný poetický svět, slang a vulgarismy v těsném 
sousedství s nimi naznačují živočišnost. Proměňuje se krajina Sik- 
taneovy poezie: namísto dříve tak výrazných středních Cech je to 
nyní Středohoří, kraj Bípu a kraj Máchův. Milan Fxner nazývá tyto
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básně „tekutou strukturou", s významy, jež nelze vyjádřil v jedno
značných formulích.

Jen o málo mladší než Siktanc jsou dva pozdní básničtí dehutan- 
ti. proslulý dramatik Josef Topol (rozsáhlý autorský výbor llásně, 
1997, obsahuje poezii od padesátých do osmdesátých let), a \ iola 
Fischerová. Fischerova měla připravenou básnickou sbírku Propa
dání už 1957, ta ale nikdy nevyšla. Zádušní básně za Parla  li a li su, 
věnované jejímu muži. prozaiku Karlu Michalovi, byly psány v exi
lu 1985-1986, vyšiv 199.'?. Jsou lo meditativní verše a básně v pró- 
ze. někdy strohé záznamy, jindy jemné reflexe, zápisy snů.

Domovní dveře
vchod <lo otevřené rány
Schody se lesknou
Ani kapka krve
ani peříčko
Celý náš život
trval l<) let
a odehrál se ve třech pokojích

Skrze tíhu života a beznaděj smrti prosvítá láska i naděje. Po té
to úspěšné sbírce následovah další knihy veršů. např. Rabí hodina 
(psáno 1986-1992, vyšlo 1995, bibliofilsky o rok dříve).

Z básníků generace šedesátých lei připravil souhrn svého díla 
Petr Kabcš (poezie z 60. let ve svazku K rál lié letní procesy, 1999: 
70. let Kámen ze srdce, 2000: 80. a 90. let Pěší věc a jiné před poko
je, 1998). Jiří Gruša, který po návratu z exilu působí jako diplomat 
v Německu a Hakousku, píše poezii a eseje jak německy, tak česky 
(české verše ze 70. a 80. let shrnula kniha (Jrašas Wacht am Rhein 
aneb Putovní ghetto, 2001). Ivan Wernisch pokračuje v textech, kte
ré si pohrávají s konvenčními topoi, žánry i formami, kontaminují 
hutnou lyričnost s ironií, hádankovitou nedořečeností a bizarním 
nonsensem. Smývá se v nich hranice mezi „překladem“, tj. parafrá
zí či ohlasem cizího díla. a dílem vlastním (Proslýchá se. 1996 a ná
sledující knihy). Pavel Srut zaujal „scénářem básně“ Z lá milá 
( 1997. zčásti napsáno už v 70. letech). Je v ní několik stylových i vý
znamových vrstev: metaforičnost. rafinované aluze i záměrná pro
stota a popisnost. Zlá milá může být vnímána jako lyrická zpověd
o milostném vztahu a zoufalství existence, ale zároveň jako ironic
ký dialog s II rubínovou Rom ancí pro křídlovku i s tradičním poslá
ním poezie:



čekal jste smuteční chocholy? 
romanci pro křídlovku? 
kouč vrané? 
jejich zlatou moč 
co epitaf 
\ bílém sněhu?
1 - 1

tak dost
kdo kdy překřičel ticho

a ostatně:
je po zavírací hodině

V zenitu tvorby se ocitá generace „osamělých běžců“ . Nenápad
ný Jiří Rulf vydal oficiálně první sbírku až jako čtyřicátník 1988; 
pracuje jako kulturní redaktor, především v týdeníku Reflex. Jeho 
básně vyznačuje jistá zdrženlivost ve výrazu a gestech (Rádio Xeto- 
pýr. 1992; Maloměstské historie, 1999). Poezie pro něj není jen roz
poutaná obraznost či intimita, ale také odpovědné intelektuální 
sdělení. Na tradičních tématech smrti, věčnosti, lásky ukazuje ne
bezpečí zvěčnění člověka, který by byl ztracen ve společnosti zamě
řené výhradně na výkonnost a prodej.

Lubor kasal (viz s. 917) ve sbírkách Vezdejšími (1993) a Hlodavci 
hladovci (1995) naopak rozehrává jazykovou hravost a imaginaci. 
Využívá zvláště alitcrace a eufonie („Řídne lo / zato řízně a břesk- 
ně / a řízne to / ale bez krve“ ), ale jeho poezie je zároveň provokací 
(„Toto jsou verše pro zedníka Petra / který mne naučil pohrdat 
vším / krom jeho vypaseného břicha“ - travestie známé llrabětovy 
básně z 60. let), společenským protestem, místy až kosmickou vizí 
metafyzické prázdnoty (báseň Ján i /1997/, jež je mimo jiné aluzí 
na Máchův Máj).

Z nejmladších samizdatových básníků 80. let se vedle Jáchyma 
Topola (s. 904) prosadil J. II. Krchovský, jehož souborné básnické 
dílo vyšlo 1998 (Rásne). Krehovského verše šokují: hrůzou ze smrti, 
děsem a vyprázdněností života, obrazem erotiky jako sexuálního pá
ření či perverze. Autor pracuje se stylizací, nasazuje si dekadentní 
a morbidní masku, ale je také sebeironický a záměrně trapný. Vi
dění světa se tříští a „já“ sc rozdvojuje (jedna z jeho rukopisných 
sbírek z 80. let se jmenuje l alčík s mým stínem). V působivém kon
trastu s tím využívá v nové české poezii ojediněle pravidelného dak- 
tylského verše.
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Jenom já a můj slin... - Zbvlí dva v arše 
Gramofon vyhrává smuteční marše 
A břehů nevidno, ani hor, natož měst... 
poslední večeře (jednotné menu): 
prsíčka holubic, obloha - ratolest 
stylové prostředí, nelidské ceny

(sbírka I šerlaio je  jako dřív. psáno 1995—1996, v souboru Hasne)

Po roce 1989 se ocitá na startu nejmladší básnická generace. Jsou 
to autoři narození v letech šedesátých nebo na počátku sedmdesá
tých let. Jen málokteří stihli debutoval před listopadem (Norbert 
Holub), většina / nich se pohybovala v prostoru neoficiální kultury 
nebo šedé zóny (kluby mládeže, Kovaříkův pořad Zelené peří apod.). 
laková byla kupříkladu skupina kolem samizdatového časopisu 
Kvašňák, označovaného také O či Quašfiák (Tomáš a Štěpán Kafko
vi, Jaroslav Pížl, protagonisté divadla Sklep). Spojovaly je důraz na 
stylizovanost, humor a hravá ironie (sborník / la tí liad i - zlatě kadí, 
1992). Pížl ve sbírkách Manévry (1992) a Svět zvířat (1996) vvužívá 
jako podkladového materiálu básnických prostředků konce minulé
ho století. Hlaváčkovy hláskové zvukomalby či vnitřního rýmu. Nes
louží mu však jen к parodii, ale též ke kupení stylů i významů.

Tvar a stylizace jsou také významnou složkou poezie Jaromíra 
Typlta, autora impulzivní obraznosti křtěné rockovou hudbou 
a surrealismem (Koncerto grosso, 1990). Opačným tvůrčím typem je 
Norbert Holub: pracuje s přesným, bdělým pozorováním, jeho díla 
jsou založena na rozvrhující racionalitě. Ve sbírce Cizí sonety 
(1996) parafrázuje biblické motivy a variuje stylové postupy růz
ných autorů. V sonetech pokračuje i následující kniha Uplně úzké 
úly ( 1999), kde experimentuje s tímto tradičním útvarem (vzdává se 
pevných rýmů. přehazuje pořadí kvartet a tercet, přidává patnáctý 
a šestnáctý verš).

Jinou reakcí na třeštění imaginace - a obecně na postmoderní 
relativizaci hodnot - je obrat ke spirituální a křesťanské tradici. 
Jak konstatuje Jaroslav Med. „poezii se stýská po řádu. proto je pro 
ni charakteristická tu více, tu méně silně artikulovaná žízeň po me- 
tafyzice j...}, touha znovu rozžehnout a nově osvítit prastaré nábo
ženské zkušenosti člověka a nalézt jejich opodstatnění pro dnešek" 
(Host 2002).

Mezi básníky se zformovalo několik podobně zaměřených skupin.
I ž v letech před převratem vznikla Skupina XXVI. již tvořili básníci, 
prozaici a písničkáři sdružení kolem katolické fary v Příchovicích



v Jizerských horách. Jejich mluvčím se stal Roman Szpuk, autor 
subjektivní lyrikv i veršovaných litanií a modliteb (Bludiště, 1994).

К jiné křesťansky orientované skupině Portál (a stejnojmennému 
samizdatovému časopisu) patřili také evangelický duchovní Pavel 
Rejchrt (starší než ostatní), z mladších básníku Pavel Kol mačka 
a Ewald Murrer ( s m i  Ivana Wernisehe. v některých textech je viditel
né působení Wcrnischovy poetiky). Obraceli se spíše к venkovskému 
prostředí a inspirováni Reynkem nahlíželi všední krajiny a zdánlivé 
banální výjevy v souřadnicích snu. tajemství a věčnosti (Murrer: bás
ně a básnické prózy I yzmnnenání zu prohranou válku. 1993; Kol- 
inačka: J lá l za mnou směšný šos. 1994, psáno 1984-1991). Tématem 
další Kolmačkovy sbírkv I iděl jsi. že js i (1998) jc rodinný život a in
timní prostředí domova.

Mlčky jsme jedli chléb krajiny 
dokola nastavený.
Otevřeným jak lekníny 
srdcem, v němž pukly stěny.

\ někdo řekl: Kameny sc staňme, 
ať toto /erf ví с nepomine.
Kéž anděl věčnosti nás zajme.
vítr a déšť ať brousí nás svým mlýnem.

Vzduch horký po poli se lil. 
liíle žhnul slunce ovál.
Po dlouhé době s přáteli.
Tiše a beze slova.

( / lá l za пикш směšný šos)

Podobným směrem se vydávají i někteří další: zlínský Pavel Petr. 
silně zasažený Kuběnovým dílem, dva autoři •/. okruhu brněnského 
Hosta, Martin Josef Stöhr a Tomáš Reichel, a také z Vysočiny po
cházející Miloš Doležal. Doležalova poezie představuje příběhy tra
dičního venkovského společenství (Obec. 1996). Jak však postřehl 
Jan Wiendl v Tvaru, ..nevyvěrá z prožitku rodného kraje, ale právě 
z odtrženosti od něho“ , jejím základem je „kruté pnutí |...| mezi 
domovem «laným a zvoleným.“

К okruhu pražské revue Souvislosti náleží Petr Borkovec. Jeho 
básně se zprvu podobaly magickému zaříkávání, byly založeny na 
vynalézavých metaforách a novotvarech (Poustevnu věštírnu loutkár-
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na, 1991). V dalších sbírkách i on tíhne к meditaci, symboličnosti, 
arehetypům s kulisami venkovské krajiny (Ochoz, 1994; l\>lní 
práce. 1998). Podobným tvůrčím typem je těšínský a nyní brněnský 
Bogdan Tmjaк, jenž sc podílí ria vydávání časopisu Weles. Jeho 
přesná, ostře viděná poezie vyniká lakonickou sevřeností. „Dvě věci 
ve tmě střetlé. / A kymácení stálé. // Bůh - // Červeným světlem / 
prosvícený palec.“  (Sad. I ig ilie v knize básní a básnických próz 
Pan Tuardowski, 1998)

Na přelomu století so profilují dvě výrazné mladé básnířky, Věra 
Rosí (H o lý bílý kmen. 1999) a Kateřina 1! mlčen ková (Není nutné, 
abyste mě navštěvoval. 2001). Obě náležejí do zmíněné meditativní 
linie české poezie, jejich verše jsou založeny na málomluvnosti a zá
mlkách. I Rosí za scenerií brněnských (a zvláště královopolských) 
reálií prosvítá přesah к spiritualitě. Ruděenková více než jiní re
flektuje ve svých senzitivních verších tělesnost.

Těším se na spánek
Jako by bylo možné jím vycouvat
ze života

Večer je vyhrazen ženám 
Přimknout se těsně, dusivě

Ještě to vydrž, slibují 
Jako by bylo na co čekat

(Není nutné, abyste mě navštěvoval)

L IT E  К A T I H A
Halaštík 1948a. 1998b; Cekota 1997: Česká a slovenská literatura dnes 

1997: Deset let poté... 2000; Hrbáč 2000: Křepelka 1999; Novotný 1995 
a 1997: Novotný in lianuška - Novotný 2001; Putna 1999; Staněk 2000; Tráv
níček in Kožmín - Trávníček 1998 (255-288): Wiendl 2002.

4. PRÓZA
Stejně jako v poezii i v próze let devadesátých se odehrály návra

ty osobností, jejichž tvorba byla v oficiální kultuře umlčena nebo 
zkreslena. Čtenáři tak dostávají do rukou úplné dílo Cepovo, llo- 
stovského, četné prózy Demlóvy, Durychovy. Významným činem je 
kritické vydání Hrabala v Pražské imaginaci (19 svazků), ale také 
klasiků Weinera, Poláčka. Langera, L. Klímy (uvízlo zatím po prv
ním svazku). Z žijících prozaiků se souborného vydání dočkali Jo



sef Škvorecký, Ivan Klíma. Arnošt Luslig. nejnovčji Ludvík Vaculík 
a Vladimír Körner. Naproti tomu díla Milana Kundery vycházejí 
jen velmi zvolna a dokonce i některé jeho česky psané knihy jsou 
к dispozici stále pouze v exilové edici.

\ návaznosti na předchozí období můžeme obecně zaznamenat 
dvojí směřování prózy, na jedné straně aillentizující. jež míří к jedi
nečnému, osobnímu vidění reality, na druhé univerzalizující. které 
vypovídá o světu jako celku. Obojí proud sc někdy prolíná a obojí 
využívá různých literárních postupů, suchého záznamu, uvolněné 
imaginace i hravé ironie. Podle Jiřího Kratochvíla se kultovním 
autorem české prózy v polistopadovém období stává především Bo
humil Hrabal: „Jestliže jsou totiž devadesátá léta první opravdu svo
bodnou epochou české literatury, a o tom myslím není pochyb, pak 
je Bohumil Hrabal jejich Janem Křtitelem.“  Vedle Hrabala však sil
ně působí další individuality a solitéry - Ladislav Klíma. Jakub 
Demi. Richard Weiner, v neposlední řadě grafik a spisovatel Josef 
\ áchal, v němž mladá generace objevuje pionýra postmoderny.

Česká próza devadesátých let zdůrazňuje reflexi a autoreflexi. je 
nezřídka artistní. Rubem této exkluzivnosti je ovšem literatura za
měřená na čtenáře. Sází na tradičně vyprávěný příběh, někdy 
s autobiografickými rysy. zajímavou zápletku těžící z atraktivního 
prostředí nebo se vyrovnávající s minulostí. Nezbytnou součástí 
těchto próz bývají erotika a humor. Takové jsou například knihy 
Petra Sabacha (povídka Šak a lí léta. původně v knize Ja k  potopit 
lustrálii. 1986. soubor rozšířen jako Šaka lí léta. 1993: Hovno hoří. 
1994), jež se staly námětem к populárním filmům Jana Hřebejka.
V ysoko na žebříčku čtenářské obliby se drží i dovedně napsané kni
hy Michala Viewegha, pracující s ironií, reflexí vyprávění a různý
mi narážkami. \ icwegli debutoval jedinečnou detektivkou naruby 
Víro/v na vraždu (1990). odehrávající se v ..idylickém“ prostředí 
středočeského městečka Sázavy. Záhadná smrt mladé učitelky tu 
poskvtla příležitost к vylíčení vzniku masové psychózy, ovlivnitel- 
nosti lidského kolektivu. Následovala Hájpčná léta pod psa (1992, 
zfilmováno 1997). V nich sotva třicetiletý autor vylíčil léta normali
zace s lehkým humorem, tedv jinak než jako dobu rozkvětu nebo 
naopak obecného morálního úpadku. Ani tato léta, i když mizerná, 
„pod psa". nelze škrtnout, protože к nim patřilo vypravěčovo mládí 
a leckdy i nenávratné šťastné chvíle s ním spojené. Vznikla lak své
rázná podoba umělecké pravdy, kterou nelze ideově potvrdit ani vy
vrátit. Vypravěčská bravura a čtivost. hra na pomezí „skutečnosti“ 
a „fikce“ jsou však, jak ukazují následující díla. úskalím Viewegho-

933
LÉTA
0EVADISATA



934
CI'SKA 

IITF RATURA 
POROCf 794b

va talentu. Stávají so místy jen duchaplnou zábavou nebo doku
mentem doby. Na ostrou kritiku své další prózv ( I ýchova dívek 
v ('.echách. 1994, rovněž zfilmováno 1997) odpověděl autor mimo 
jiné výpadem v í čmtnících zájezdu (1996), ale zde ani v dalších 
knihách neobjevil nové umělecké možnosti.

Někteří mladí prozaici využívají poetiku akčního filmu (Vaněk-
I valský: Zabrisky. 1999) nebo kriminálního románu (Roman Ludva: 
Jezdci pod slunečníkem, 1999) к rozehrání rafinované hry se čtená
řem. Kupříkladu Ludva pracuje s hádankovitou skládačkou (puzzle) 
jako s motivem a zároveň i principem výstavby. Jednu linii jeho prózv 
tvoří pátrání po vrahovi, druhou monolog vraha samého.

Zejména v první půli 90. let vyšlo několik zajímavých děl memoá
rové a deníkové literatury. Vedle už výše zmíněných knih, jako jsou 
texty Žábra novy a Divišovy (viz s. 875, 894). zaujal znovu Ludvík Va- 
culík. a to rozsáhlým textem M ilí spolužáci! (1995, částečně už v sa
mizdatu 1981 a 1986), v němž využil deníkové záznamy a korespon
denci z dětství a mládí, a prózou Ja k  se dělá chlapec (1993). kde 
s vyzývavou autobiografickou otevřeností líčil erotické scény, ale
i svět stárnoucího muže a jeho marné úsilí utvářet synovu osobnost. 
Památník (1994) Evy Kantůrkové je osobním svědectvím o životě 
v disidentskéin prostředí před listopadem 1989 a také o prvních le
tech po převratu, kdy se autorka angažovala v politickém životě.

Jiný typ svědectví představuje román dalšího samizdatového au
tora. výtvarníka, básníka a spisovatele Ivana Matouška Efío (napsán 
v 80. letech, 1997). Zobrazuje několik měsíců normalizační doby 
v složitém předivu niterných reflexí i imaginace.

Prózy založené už ne na dokumentárnosti. ale na osobní pravdě 
vypravěčova „já" napsali dva členové někdejší skupiny Moderní 
analfabet (stejnojmenný časopis i sborník z počátku 90. let), Václav 
Kaliuda a Emil Hakl. Hozlehlý Kahudův román Houština (1999) je 
obrazem dětství a mládí, a hlavně ošklivé tváře života. Přesně vidě
né útržky reality se střídají s reflexemi a živelnou obrazností, vypra
věč se nevyhýbá ani obscénnostem. Jeho zdánlivě statický styl 
vzbuzuje napětí, „kupí к sobě vět v bez realizovaného určitého slo
vesného tvaru, aby pak v jediné závěrečné větě odhalil, к jakému 
predikátu se celá předehra vztahovala“ (Ondřej (iakl). Emil Hakl. 
který využívá tradičnější podoby vyprávění, je mj. autorem románu 
z české současnosti Intim ní schránka Sabrinv Ш аек (2002).

К linii „zpovědního vyprávění“ patří také Ivan Landsmann a je
ho Pestré vrstvy (napsáno v půli 80. let. 1999). Autor je samouk.



který drsně, s četnými slangovými výrazy i dialeklismv popisuje ži
vo! horníka na Ostravsku a pak emigranta v Nizozemí. „Pestré vrst
vy" je označení geologického prostředí, jež může být horníkům ne
bezpečné, je to však právě tak metafora životního osudu. Autor 
zaznamenává „děje a situace ne v pocitech a reflexi, ale v konkrét
ních syrových obrazech“ (Jiří Peňás).

Vedle Landsmanna (jeho následující díla už kritiku nepřesvědči
la) se objevilo několik dalších prozaických osobností z exilu. Patřili 
к nim autoři už známí jako Škvorecký (z jeho pozdního díla vyniká 
poeovskv laděný Nevysvětlitelnv příběh. 1998). TřeSňák (viz s. 877). 
Richterová (s. 883-881). Pekárková (román z prostředí newyor
ských taxikářů l)('j mi tv prachy. 1996), ale také Lubomír Martínek 
a pozdní débutant Jiří Drašnar.

Lmigraee jo „skvělý nástroj к poznávání lidských povah,“ řekl 
v jednom rozhovoru Lubomír Martínek, který v 80. letech patřil 
v Paříži к okruhu Jiřího Koláře a řídil Edici K. Martínek je protěj
škem plebejského Landsmanna, jeho prózy jsou výrazně intelek
tuální. založené na věcně referujícím stylu, ale s fragmentární a slo
žitou stavbou (Opilost z hloubky, 2000). \ raeejí se к tématu exilu 
a domova, vnější i vnitřní nezakotvonosti člověka.

Jiří Drašnar. který žije v americké Kalifornii, zaujal zvláště kni
hou O revolucích, tajných společnostech a genetickém kódu (1996). 
Vypisuje v ní spletitou historii dvou českých a česko-německých ro
din, Švestkových a Kerschnerových. v průběhu 20. století, s množ
stvím odboček a epizod (i do vzdálenější minulosti). Současný věk 
se ukazuje jako čas děsivé krutosti, opakujícího se násilí a vládv bě
sů v člověku (leitmotivy čarodějnic, ďábla). Sám autor к tornu řekl. 
že nápad ke knize mu přišel v noci v uprchlickém táboře v Rakous
ku. „Byly asi tři hodiny ráno, ležel jsem v posteli a dostal jsem se 
do onoho stavu mysli, kd\ člověk vidí život ve zcela nemilosrdném, 
černém. ledovém světle |... |. (Rusově pro to mají krásný název - ho
dina vlků.) Někdo mi v hlavě promítal spektákl zabíjení, perverzí 
a mučení, všechno, čeho jsme se na sobě po tisíciletí dopustili, jako 
kdyby chtěl, abych si to znova za trest prožil [...]. A pak se stala zají
mavá věc. Přestal jsem se tomu bránit. |...| Pochopil jsem, že celý 
ten obrovský mechanismus seheprodukující se krutosti a zhovadi- 
losti ultimativně vyrůstá ze stupidity. Ni; ani tak ze stupidity inte
lektu. i když to jistě taky. ale ze stupidity ducha. Z neschopnosti cí
til jednotu života.

Zvláštní případ představuje autor starší generace Jan Křesadlo 
(zemřel 1995). První knihy uveřejnil v exilu téměř v šedesáti letech.
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publikoval také anglicky (mj. do angličtiny přeložil Seifertův I ěnec 
sonetů) a dokonce i starořecky. Do Křesadlových děl se promítala 
autorova profese psychologa, /.ubývajícího se sexuálními deviacemi, 
a také dlouholetý zájem o hudbu a klasickou filologii. Psal prózy' 
s výstředními, podivnými až pitvornvmi situacemi, jež vnímal jako 
obraz /rodnosti totalitního režimu (poúnorová doba v románu 
Mrchopěvci, Toronto 1984. Praha 1990) a jež provázel učenými od
bočkami i beletrizovanými eseji (např. v próze Lo Colle \eruda, 1995, 
studie výtvarného historika o „prděli jako principu barokním"). Vy
užíval také liry s různými jazyky a styly, např. postupy dobrodružné li
teratury (lii^ o  tri um. Toronto 1988, Praha 1990). V próze Zámecký 
pán aneb Intiktiro (1992) polemizoval s vyrovnanou spiritualitou 
1’ischlova Kuropění (viz s. 893). Křesadlovy prózv lze vnímat jako post- 
moderní grotesky, ale i jako zvláštní polohu mora i ismu.

Historický román zůstává v 90. letech ve srovnání s předchozím 
obdobím spíše v pozadí. Pokračuje tvorba Vladimíra körnera (srov. 
s. 801-802, 858) i s jejím skeptickým náhledem na osud člověka 
v dějinách (Sm rl svátého lo ji échu. 1993).

Některá díla s historickým námětem aktualizují ožehavé téma 
soužití česko-německého - takový je román Cejch (1992) od Zdeň
ka Šmída, do té dohv známého jako autora rozmarných próz. nebo 
román Pátým pádem (1996) Václava Vokolka. Literární vědec Vladi
mír Macura napsal tetralogii z prostředí české vlastenecké společ
nosti v půli 19. století Ten. který' bude (titul vlastně rozvádí Amer- 
lingův utopický projekt Budeč, zároveň však je to rozpočitadlo): 
Informátor (1992): Komnndnnt (1994): C li věrno niku (1998): Medi
kus (ve společném vvdání 1999). Každá část je psána v žánrovém 
klíči dobové prózy: jako novela, „živý obraz“ , elegie, paměti. Yyprá- 
vění, v němž se mísí historická fakta, reálné osoby (J. V. Křič, 
F. L. Celakovský) s fabulační a hravou fikcí, přináší nečekané, 
demystifikující pohledy na českou národní minulost i na dějiny 
a lidské osudy v nich. \ tom tvoří Maeurovy prózy obdobu к jeho li- 
terárněhistoriekým studiím o obrození i mýtech novější doby.

Na opačném pólu než texty opřené o fakta či dokumenty jsou 
prózy, které jsou založeny na imaginaci a fantasknosti. I onv často 
míří к obecnějšímu, univerzálnímu obrazu reality, jak dokládá po
kračující dílo Jiřího Kratochvíla (po vypravěčských ekvilibrislikách 
se vrací к tradičnější fikci v novele Truchlivý Bůh, 2000, originálně 
navazující na KunderoVu povídku Já , truchlivý bůh), Daniely llod- 
rové (Perunův den, 1994) a Michala Ajvaze (Tyrkysový orel. 1997).



Fantaskní prózu, jejímž podložím jsou staré báje a inýty, psal také 
už zmíněný Václav Vokolck (syn básníka a prozaika Vladimíra Vo- 
kolka). který do veřejné literatury mohl vstoupit až po roce 1989 
(Triptych, 1995).

Podobně jako některé Vokolkovy prózy i Sud Karla Miloty se do
stal kc čtenářům s velkým zpožděním (199.'}. napsán již na počátku 
70. let). Jde o experiment, navazující na tradici romantiky a fran
couzského „nového románu“ . Přehledný děj je v něm potlačen, pří
běh se rozpadá na několik variací, totožnost postav se znejisťuje. ti
tulní „sud“ se proměňuje v „osud" a vědomí smrti.

Poetikou surrealismu se inspirovaly prózy Pavla Řezníčka, který 
v 60. a 70. letech náležel к brněnské bohémě. Jeho Strop byl vydán 
nejprve francouzský (1983. předmluva M. Kunderv, česky 1991). 
Alexandr с tram vaji vysel 1994. Obě díla. naplněná nespoutaným 
proudem představivosti, černým a absurdním humorem, ovšem 
vznikla už v 70. letech.

Z ryze subjektivního vnímání vycházejí imaginativní prózy Já
chyma Topola. Věty jeho próz se někdy blíží rytmu rockové hudby, 
agresivní a napohled chaotické. (Topol psal texty pro kapelu svého 
bratra Filipa Psí vojáci i pro zpěvačku Moniku Načevu.) \ poetice 
Sestry (viz s. 904-905) pokračuje podobně tvarově i významově 
konstruovaná novela Inděl (1995. filmová verze 2000). Osobně 
umanutý pohled se v Topolově vidění propojuje s kolektivními my
tickými a re ho typy, jak o tom ostatně svědčí zájem o báje a pohádky 
severoamerických Indiánů (Trnová dívku. 1997). Některé tajemné 
motivy pohádek a mýtů (např. vodní živel jako zasvěcení hrdiny) 
a všudypřítomné téma ohrožení se objevují i v prózo \oční práce
(2001). Odehrává se \ prostředí dosud pro autora neobvyklém, na 
českém venkově v srpnu 1968, a zdá se. že se v ní formuje odlišná 
poetika: převládá zlomkovitá nedořečenost různých pohledů s opa
kováním a variacemi.

Pozoruhodnou prózou I4ayhack (2001) překvapil literární histo
rik a editor Domlova díla Vladimír Binar. I ona však vznikla o celé 
čtvrtstoletí dříve (1975-1976). Formálně náleží Playback к „hos
podské historce" (viz s. 566). jo napsán jako zpovědní vyprávění 
v jediné nekončící větě. \le faulknerovský proud imaginace unáší 
vypravěče v přeskocích času i prostoru к různým vrstvám vzpomí
nek. představ, vizí. \ nichž se vynořují drastické, banální, tajemné
i úzkostně osamělé chvíle bytí. Opakovaně se připomíná hledání 
domova a plynutí času: „ten věčný čas, který nás tvoří a který nás 
unáší, alo my jsme pořád za ním o poznání dozadu, trpíme, zoufá-
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me si. protože chceme v tom proudil spočinout f...| a většina z nás 
si tohle vůbec neuvědomuje, že právě smrl jc v nás neodbytně pří
tomna'1. Binar situoval dějové jádro vyprávění do prostoru malé 
části Prahy, na pomezí centra a periferie mezi Vyšehrad a Karlovo 
náměstí. Podle F.mila Lukeše je to báseň v próze, vyprávěná „na vy
pjaté, temné, trýznivě existenciální struně“ , jejíž tragické ladění 
prosvětluje soucit s člověkem.

Jestliže první polovina 90. let bvla ve znamení nástupu mladé 
poezie, na jejich konci zřetelně vystupuje do popředí nová próza. 
Kromě jiných to dosvědčuje osobnost Miloše l rbana. původně pře
kladatele a nakladatelského redaktora. Debutoval novelou Poslední 
tečka za Rukopisy (1998. pod jménem Josef l rban), hravé mystifi
kaci hájící rukopisné padělky a jemně parodující literaturu faktu. 
\ jejím pozadí jako by byla stará Goethova myšlenka, že také lež 
a fikce mohou mít životní smysl a krásu. 1 rban zde i v dalších pró
zách spojuje čtivý fiktivní příběh s prvky tajemství, dokonce i horo
ru. s reálnou fakticitou a se sdělnou myšlenkou. Stále se však při
tom pohybuje na hraně ironického znevážení. V Sedmikostelí 
(1999). opatřeném podtitulem „gotický román z Prahy", je děj ze 
současnosti umístěn do horní části pražského Nového Města, jež by
lo ve středověku vymezeno sedmi kostely (shodou okolností je to 
prostor blízký prostoru Binarovu). Potomek stavitele kostelu rytíř 
Cmiind chce obnovit nejen chrámy, ale i způsob života z doby Kar
lovy ze I I. století. Nenávidí osvícenství a dnešní dobu. jež vše dran
cuje ve jménu zisku, a okázalým způsobem likviduje na sakrálních 
místech chrámů své odpůrce. Posléze uprostřed současné Prahy vy
tváří oázu středověkého města...

„Demokracie je dynamická a rychlá, počítá s permanentním růs
tem všeho možného i nemožného, žije kultem nového. Jak oblud
né! Jak scestné! Proti řádu všehomíra! |...| Monarchie nabízí poma
lé. stálé plynutí, úctu ke starému, lásku к tradici. Neměnnost. Rád. 
Klid. Ticho. Cas." Próza nabízí napínavou zápletku a erotické scé
ny. ale také mnoho narážek (např. na Leovo Jméno ráže), falešných 
stop. hravých mystifikací.

1 následující llustrm an (2001). „zelený román“ , spíná minulost 
se současností (odehrává se za přítomnosti hlavní postavy nejprve 
v 19. století a pak v dnešku), využívá fantaskních motivů a napína
vého děje. I jeho hrdina svůj konzervatismus (uchování řádu příro
dy proti její soudobé devastaci) obhajuje nakonec teroristickými ěi- 
nv. Dosud poslední l rbanova próza l'am éti poslance parlamentu
(2002) je originální politická satira (příběh lásky mladého poslán-



ce ke kolegyni z konkurenční sírany kari kuj« banální obraz součas
né politikv, jak jej podávají média), ale lze ji čísl i jako tajuplnou 
prózu o zasvěcení a očištění hlavního hrdiny.
L IT E R \ T l l iЛ :

\utenticita a literatura 1409: (,’eská a slovenská literatura dnes 1997: Deset 
let poté... 2000: Fišer 1995: Hanian 2001 a 2002 (149-1-57); Jungmann 1997: 
Kratochvil 2000: Křepelka 1999: Machala 2001: Novotný 1995 a 1997: Mainx 
1990; Novotný in Hanuška - Novotný 2001: 1’eňás 2002 (11-122): Schindler 
2000.
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Literatura к / .  dílu
Literaturu předmětu (tj. odbornou literaturu), na niž odkazujeme na konci 

oddílu jednotlivých kapitol, uvádíme zkrácenými bibliografickými údaji: obsa
hují jméno autora (11 kolektivních dél název knihy) a rok vydání (v případě po
třeby rozlišeny písmen v a, b. e atd.). t plné bibliografické údaje najde čtenář 
v následujícím abecedním soupisu, l ak jako text I. dílu této knihy jsou i odka
zy na literaturu předmětu dílem dvou autorů: tak jako za svoji část textu odpo
vídá proto každý z autorů pouze za odkazy na odbornou literaturu, které v ní 
uvádí. Na konci oddílů jednotlivých kapitol zpravidla neodkazujeme na soubor
ná literárněhistorická díla: neodkazujeme rovněž na literární slovníky a biblio
grafie. s nimiž jsme pracovali:

1. SO I! BO K.\ i  L IT F R Â R N Ë H  IST O R  IC k  V D ÍLA :
Jan Jakubec: Dějiny literatury české 1-2 (Praha 1929 a 1931)
\rne Novák: Přehledné dějiny literatury řeslí* (Olomouc 1936-39. > J. \ . Novákem) 
Vilionín Skarka: \ listin dějin české sloves/msti r  obdobích před rozkladem 

feudalismu I. O ilpočátlni do sedmdesátých let /5. století (Praha 1955)
Dějiny české literatur,' I (Praha 1959, red. Josef II rabák)
Dějiny českého divadla I (Praha 1968. red. František Černý. Adolf Scherl 

a Evžen Turnovský)
Walter Schamschula: Ceschn hle der tschechischen Literatur I. Ion den 

i и füllten bis zur lu/ldiiriinfíszeit (Kiiln-W ien 1990)
Panoramu české literatury (Olomouc 199 I. red. Lubomír Machala a Lduard IVlru)

2. L IT E R Á R N Í S LO V N ÍK Y :
Slovník českých spisovatelů (Praha 1964. red. Rudolf Havel a Jiří Opelík 

s redakčním kruhem) 
l.exikon české literatury I: V-C. 2/1-2: ll-L (Praha 1985 a 1993, red.

Vladimír Forst s redakčním kruhem: zatím dva díly)

3. В 113 L I OC R V Fl К:
Jan Jakubce: Dějinv literatury české 1-2 (Praha 1929 a 193 I)
František Svejkovskv a Miroslav Heřman: doplňkové bibliografie к Dějinám 

české literaturv Jaroslava Vlčka“ , in Jaroslav V íček: / dějin. Dějiny české 
literatury 3 (Praha I960)

Česká literární věda l'Xd-H I) (Praha 1965-92. od ročníku 1969 s podtitulem 
liohem istilia: pokračování těchto tištěných ročenek \ počítačové databázi
l stavu pro českou literaturu Akademie véd České republiky)
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BAMBORSCI1KE. t Iricli
1969 Dus alttscliecliische Trislan-Epos unter Beifügung der mlul. 
Paralleltexte. Ii«í. v. I lrieh Bainborschkc. T. 1: Einleitung (Wiesbaden)
1981 ../ur alttsohechischen \rtus-l'.pik". in sb. Gattungsprobleme der 
alleren slawischen Literaturen, lifî. von Wolf-Heinrieh Schmidt (Berlin
1984)

lil.11H. Ilans-.loachim
1989 Literatura/s Macht légitimation. Studien zur Punktion der 
deutschsprachigen Dichtung um böhmischen Königshof im 13. Jahrhunderts 
(München)

BENES, Zdeněk
1993 Historický text a historická skutečnost. Studie o principech českého 
humanistického dějepiseetví (Praha)

BLÁHOVÁ, Marie
1974 „Pokračovatelé Kosinoví“ , in Pokračovatelé Kostnovi. ed. Marie 
Bláhová a Zdeněk Eiala (Praha)

BOLVIYREY. 1’etr
19 10 Lidové divadlo české o slovenské (Praha)
1971 Souvislosti tvorby (Praha)

BRANDI.. Vincenc
1883 Život Josefa Dobrovského (Brno)

BIU Š\K. Karel
1970 „Sonic notes on Tandariáš a Floribclla. a (l/.ech I lili centurv 
cbivalrous roinancc". Publications о/ tlíc I/o deru llum anilies Research 
Association 2. Cambridge 1970. str. 11-56

Bl RCKH \KI)T. Jacob
1860 Die Kultur <ler Renaissance in Italien (Basel), českv 
Kulturu renesanční doby v Itá lii (Praha 1912)

Bl HDACH. Konrád
1918 Reformation. Renaissance. Humanismus (Berlin-Leipzig)
1917-32 lom M ittelaller zur Reformation 3/1-3 (Berlin)

( .'ES N A KON Á-MICHALCOV \. Milena
1968 ..Humanistické a reformační divadlo v období /.novuupevnění 
feudalismu", in Dějiny českého divadlu I. red. František Cernv. \dolf 
Seherl a Evžen Ttirnovskv (Praha), str. 99-152 

Cl KTIUS, Ernst Robert
1951 Europäische Literatur und lateinisches M illelalter (Bern) 

fiERNÝ. Václav
1918 Staročeská milostná lyrika (Praha)
1950 „Les origines européennes des études barouuistes". Revue tle 
littérature comparée 21. 1950. str. 25—15
1955 Staročeský Mastičkáiř (Praha)
1961 ..Le Baroque en Europe", ('.uhiers du Sud 18, 1961. str. 106-126. 
česky in Cernv 1996
196 I Středověká dráma. přel. I.aco Novomeskv (Bratislava)
1996 (i tlo předsíně nebes. Ctrnácl studií o baroku našem i cizím (Praha)

<’:e s k V ROMANTISMl s
1993 Český romantismus v evropském kontextu, red. Z. Mrhala 
a M. Procházka (Pardubice)



m SllELK A , Jiří
1950 ..l vod" in Sm il I 'laika z Pardubic: Yoiyí rada. cd. Jiří Daiihelka (Praha) 

DĚJIN )
1959 Dějiny i rské literatury 1. red. Josef Hrabák (Praha)
1900 Dějiny české literatury 2. red. Felix \odiěka (Praha)

DĚJINY ČESKÉHO I)l\ \DLA
1909 Dějiny českého divadla 2. red. František děrný. Madiinír Procházka 
a Evžen Turnovsky (Praha)

DIYADI.O \ K<ПCí< II
1992 Divadlo r kotcích, red. František Černý (Praha)

DOR1 \Š. František M. - MOI.N \R. Vnicdco
1972 „Ivodní studie“ in Mikuláš z Pelhřimova: I yznání a obrana táborů. 
přel. František M. Dobiáš a Vmedeo Molnár (Praha)

DOBROYSk)
1929 Josef Dobrovský 175.'}-1429. Sborník' stati li stému výročí smrti Josefa 
Dobrovsliélio (Praha)
1953 Josef Dobrovský 1753-1053. Sborník studií li dvoustému výročí 
narození (Praha)

DOBROVSKÝ. Josef
1951 Dějiny české řeči a literatury, přel. li. Jedlička (Praha)

DOSTÁLO) \. Kůžena
1990 Byzantská vzdělanost (Praha)

DVOŘÁK.'Karel
1978 Sou/iis staročeských exempel (Praha)
1991 Mezi folklórem a literaturou (Praha)

FI.VI.ŠIl \NS. Václav
1903 Xejstarši památky jazyka i písemnictví českého, cd. Václav Flajšhan- 
(Praha) '

GOLI.. Jaroslav
1916 Chelčický a Jednota v 15. století (Praha)

(»RAI S. František
1963 ..Velkomoravská říše v české středověké tradici". Československý 
časopis historický 11. 1963. str. 289-305
1966 ..Slovanská liturgii- a písemnictví v přemyslovských Cechách 10. 
století“ . Československý časopis historický 11. 1966. str. 473-495 

II AM PL, František
1946 Básníkův ztracený život (Moravská Ostrava - Praha)

II VM S. Josef
1893 ..Dějinv české literatury. 1. Starv věk". Ottiiv slovník naučný 6. 1893. 
str. 281-289
1915 František 1'anstin Procházka, český buditel a literární historik (Praha) 
1921-23 Sárodni muzeum a naše obrozeni 1-2 (Praha)

HANZAL, Josef
1981 ..Idea národa v ohrozenské literatuře". Česká literatura 29. 1981. str. 
247-256
1987 Od baroka к romantismu (Praha)

II AI BELT. Josef
1972 Studie o Ignáci Bornovi (Praha)
1986 České osvícenství (Praha)

943
LllfRAIURA 
К I. DUU



944
«SKA 

LITERATURA 
OD POÍATKU 

K DNtSKU

HAVRÁNEK. Bohuslav
1936 ..Vývoj spisovného jazyka irského“ , in C.eskoslovenská vlastivěda. řada
2 - Spisovný jazvk český a slovenský (Praha)

HEŘMAN. Miroslav
1968 Josef Dobrovský a české přišlo vnictvi (Praha)

H I.O líIL. Ivo - l’ETRfi, Eduard
1992 Humanismus a rund renesance nu Moravě (Praha)

IIOFFM VNNOVÁ. Eva
1973 Jan  Svatopluk 1’resl. Karel liořivoj Presl (Praha)
1982 Karel Slavoj Im erling (Praha)

HORÁLEK, Karel
1956 Počátky novočeského verše (Praha)
1990 Slu ilie o populární literatuře českého obrození (Praha)

HRA ВАК, Josef
1959 .,1 vod" [k Legendě o sv. Prokopu j in Dvě legenilv z doby Karlovy, ed. 
Josef Hrabák a Václav Vážný (Praha)
1962 ..I vod“ in Staročeské satiry I Iruileikého rukopisu a Sm ilovy školy. ed. 
Josef Hrabák (Praha)
1968 ..1 vod" iu Sm utní kavaleři o lásce. ed. Zdeňka l ichá (Praha)
1982 Jedenáct století (Praha)

IIROCII. Miroslav
1968 Die Vorkämpfer der Nationalen liек е/ииц; bei den kleinen I ölkern 
Europas (Praha)
1995 .Jazykový program národního hnutí v Evropě: jeho skladba a sociální 
předpoklady“ . Český časopis historický 93. 1995. sir. 398-418 

llí BSC1IER. \rtlinr
1922 ,,Grundlegung einer Phraseologie der Gcistosgeschiohle". Eu/ihorion 
24. 1922. sir. 517-562. 759-805 

HÝSEK. Miloslav
1911. 1919 ..Junginannova škola kritická", Listy filologické 41. 1911. sir. 
230-270. 350-372. 442-450: 40. 1919. sir. 189-222 

1VANOV. Miroslav
1969 Tajemství R K Z  (Praha)

J VKOBSON. Roman
1927 ..Dvě staročeské skladby o smrti'', in Spor iluše s tělem. O nebezpečném 
času smrti. cd. Roman Jakobson a Stanislav Pel ira (Praha), str. 7-36. 
přetištěno in Jakobson 1005
1932 ..() jednom typu literárních historiků". Ja rn í almanach Kmene. b. r. 
(1932). sir. 112—116. přetištěno in Estetika 1. 1967. str. 160-161 
193 I „Verš staročeský", in Československá vlastivědu 3 - Jazyk (Praha), 
přetištěno in Jakobson 1005
1935 ..() cestách к české poezii gotické". Život I 1. 1935-36. sir. 57-63. 
přetištěno in Jakobson 1005
1936 „ I váhy o básnictví dobv husitské“ . Slovo a slovesnost 2. 1936, str.
1-21. přetištěno in Jakobson 1005
1939 „Český podíl na církevněslovanské kultuře", in Co daly naše země 
Evropě a lidstvu I (Praha, pod pseud. Olaf Jansen), sir. 9-20. přetištěno in 
Jakobson 1005
1957 „Reč a písemnictví českých Židů v době přemyslovské". Kulturní



sborník ROK (New York), přetištěno in Židovská ročenka 5753 ( 1992-93). 
1992. str. 59-68
J958 „Medieval Mock M v sterv (The Old Czeeli l nguentarius)", Studia 
Philologien et litterarin in humnem Leo Spitzer (Bern 1958). str. 215-265, 
česky „Středověké fraškovité mystérium (Staročeský Mastičkář)" in 
Jakobson /995
1995 Poetická funkce, ed. Miroslav Červenka (Praha)

JAK IUEC . Jan
1896 Intontn Marek, jeho život a působení i význam v literatuře české (Praha) 
1929-31 Dějiny literatury české 1-2 (Praha)

JEDLIČKA, Alois
1948 Josef Jungmann tt obrozenská terminologie, literárněvědná 
a lingvistická (Praha)

JETM  VROYÁ. Milena
1961 1'rantišek Palacký (Praha)

JI В \T. Vojtěch
1939 ..() klasicismu, zvláště pak o klasicismu českém“ . Kritický měsíčník 2, 
1939. str. 306-314. přetištěno in Jirá t 10711
1910 „l vod" in Lyrika českého obrození, ed. Vojtěch Jirát (Praha), 
přetištěno in Jirá t 1978
1978 Portréty a studie, ed. Josef Čermák (Praha)

JOHANI DES, Josef
1976 1'rantišek I ladislav llek  (Praha)
1981 1'rantišek Mariin Pelcl (Praha)
1995 Magdalena Dobromilu lieltigová (Rychnov nad Kněžnou)

J I  NGMANN. Josef
1849 Historie literatury české. 2. vydání (Praha)
1948 llo j o obrozeni národa, cd. Felix Vodička (Praha)

J I STI.. Vladimír
I960 Iátclav Kinnen! Klicpera (Praha)

KAČER, Miroslav
1965 Václav 1'hátn (Praha)

К \I)LE(.'. Jaroslav
1990 kato ličtí exulanti čeští doby husitské (Praha)

KALISTA, Zdeněk
1941 ..l vod" in České baroko, ed. Zdeněk Kalista (Praha)
19-12 Selské č ili sousedské hry českého baroka, cd. Zdeněk Kalista (Praha)
1971 Karel I I  . Jeho duchovní tvář (Praha)

KALOl SEK. Josef
1885 Děje Královské české společnosti nauk (Praha)

KER, Ví illiam Patou
1904 The Dark Iges (Edinhourgh-London)

KOČÍ. Josef
1978 (.eské národní obrození (Praha)

KOLÁR. Jaroslav
1959 „ l vod" in l'm ntové a grobiáni, ed. Jaroslav Kolár (Praha)

1960 Česká zábavná próza Ih. století a tzv. knížky lidového čtení (Praha)
1961 „Rozmlouvání člověka sc Smrtí v české poezii 15. století4*. Česká 
literatura 12. 1964. str. 478-490
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1965 ..К dataci staročeského Rozmlouvání člověka sc Smrtí“ . Listy 
filologické 88. 1465. str. 295-307
1981 ..Hájkova kronika a česká kultura", in lácluv Hájek z Libocím: 
Kroniko česká. ed. Jaroslav Kolár (Praha)
1983 „Vztah české literatury 14.-16. století k italské kultuře humanismu 
a renesance“ . Slaviu  52. 1083. str. 24—34
1692 „Česká lira veselé Magdaleny a středověké divadlo". Divadelní renie 
3. 1992, ě. 3. sir. 39-50 

KOLÁR, Jaroslav - NEDVĚDOVÁ. Milada [ed.|
1983 Próza českého středověku (Praha)

KOLÁR. Antonín
1925 ..Kosinový vztahy k antice“ , Sborník filosofické faku lty l niverzity 
Komenského v Bratislavě 3. 1925. str. 21-99 

KOLLÁR
1893 Jan  Kollár 1793-W52. Sborník statí o životě, působení и literární 
činnosti pěvce Slávy dcery (Vídeň)
1993 Ján  Kollár ( Í793-1993). V.horník stádii (Bratislava)

KOPECKÝ, Jan - VOLEK. Tomislav
1968 „České barokní divadlo lidové“ , in Dějiny českého divadla I. red. 
František Černý. Adolf Scherl a Evžen Turnovský (Praha), sir. 280-345 

KOPECKÝ. Milan'
1962a Literární dílo Mikuláše Konáče z llodiškovu (Praha)
1962b Daniel Irlam z I eleslavíita (Praha)
1968 ..K české barokní homiletiee". in sb. O barokní kultuře (Brno), sir. 61-74
1972 Zdorosluvíček Felixe Kadlinského (Brno)
1978 ( vod do studia staročeských rukopisu a tisku (Praha)
1988 Český humanismus (Praha)

KRÄL. Josef
1909 Česká prozódie 

KRÁLÍK. Oldřich
1949 „Palaekého božné doby", sb. Iř i studie o Františku 1'alackém. usp. 
František Kutnar (Olomouc), str. 43-165
1950 „Přehled jubilejní literatury jungmannovské". Wšr věda 27. 1950. 
str. 75-88
1953 „Josef Dobrovský a Gelasius Dobner. Příspěvek k dějinám osvícenské
kritiky“ , sb. Josef Dobrovský 1753-1953. red. Bohuslav Havránek a Julius
Dolanskv (Praha), str. 361-412, přetištěno in Králík  1995
1958 „Celakovského Toman a lesní panna“ , sb. Franku U oHmunovi
к sedmdesátinám. red. Artur Závodský (Praha), sir. 143-119
1961 „Šafařík a Dobrovský“ , sb. Pavel Jozef Safárik. red. Vlasta llorvátová
a Zdeno Pišlek (Bratislava), str. 119-119
1967 ..k. II. Mácha a Rukopisy“ , sb. Realitu slovu Máchova, red. Růžena 
Grcboníčková a Oldřich Králík (Praha), sir. 13-56 
1969a Sejsturši legendy přemyslovských Cech. ed. Oldřich Králík (Praha) 
1969b I příšeří česképrotoliistorie (Praha)
1969c „Počátkové českého básnictví, obzvláště prozódie. po půldruhém
století“ . Slezsliýsborník 67. str. 490-500
1971 \ejsturši rodokmen české literatury (Praha)
1976 Kosinová kroniku и předchozí tradice (Praha)
1995 Osvobozená slova. ed. Jiří Opelík (Praha)



K H AI S. Arnošt
líiíSři Jun z Michalovic. Xěmecká báseň 13. věku (Praha) 
l()02 Sltirá historie česká v německé literatuře (Praha)
1909 Pražské časopisy и české probuzeni (Praha)
1924 Husitství v literatuře, zejména německé 3 (Praha)
1933 ..Německá literatura na půdě Československé republiky do roku
18 lít", in Československá vlasti věda 7 - Písemnictví (Praha), sir. 297-32 I 

KREJČ Í. Karel
1975 Česká literatura a kulturní proudy evropské (Praha)

Kl ČERA. Jan Р. - КАК. Jiří
198.3 líohuslav Halbin a jeho místo v české kultuře (Praha)

Kl DÉLKA. Milan
1961 Spor Celnsia Dobnera o Hájkovu kroniku (Praha)

KN AS. Vladimír
1971 Prvn í český překlad bible (Praha)
1997 Česká bible v dějinách národního písemnictví (Praha, s Mirjan 
Bohatovou, Emanuelem Michálkem. Jaroslavou Peěírkovou, Dušanem 
Slosarem a Josefem \ intrem)

l.\ISKE. Miroslav
1959 Časopisecti í v Cechách I()5 0 - Ittl7  (Praha)

LEIIVR, Jan
1983 Xejstarší česká epika (Praha)
1990 Česká střeilověká lyrika (Praha)
1993a „V znik ěeské literatury: pok us o rekapitulaci problematiky". I.isty 

filologické 116. 1993. str. 18-39
1993b „Poznámky k interpretaci tzv. Prvního Sporu duše s tělem” . Česká 
literatura 4L 1993. str. 349-367 

LEXIKON
1985-93 Lexikon české literatury I (A-G), 2/1-2 ( II—L). red. \ ladimír l-orst 
s redakčním kruhem (Praha)

LITERÁ TI К Л ČESKÁ I
1911 Literatura česká devatenáctého století 1. napsali .1. Hanuš. J. Jakubec. 
J. Máchal. J. Vlček (Praha. 2. doplněné vydání)

LITER\Tl''KA ČESKV 2
1917 Literatura česká devatenáctého století 2, napsali J. Hanuš. .1. Jakubec. 
J. Kamper. J. Máchal. L. Nicderle. J. \ Íček (Praha. 2. doplněné vydáni) 

LODŽIE. Jaromír
1970 „Uffo Horu a jeho Iruchlohra Král Otakar", in Krkonoše- 
Podkrkonoší 5. 1970. sir. 215-243 (Trutnov)
1976 „Josef Jungmanns Begriff der Sprachnation und seine Gelahren” . in 
Ost-Ucst-Hegégnunp in Österreich (VS ien-Köln-Graz), slr. 167-174
1978a Hernurd liolzano (Praha)
1978b „Bernard Bolzano a Rukopisy*, Česká literatura 26. 1978. str.
54-73. 220-234 

LI DVÍKOVSKV. Jaroslav
1925 Řecký román dobrodružný (Praha)
1933 Dobrovského klasická humanita (Bratislava)
1936 „Tři kapitoly o Třanovského latinské duchovní lyrice", in J iř í 
Třanovský. Sborník к 31)11. výročí kancionálu Citharu sanctorum (Bratislava), 
slr. 1-38
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1948 ..() Kristiánu I". \aše rřila  26. 1948—19, sir. 209—239
1964 „Latinské písemnictví v dějinách české literatury“ , in sb. 
Medievalistická konference (Praha), sir. 11.4-131
1966 „Antika a česká vzdělanost v období od husitství do Bílé horv“ . in sb. 
Humanistická konference I ')(>() (Praha), str. 11-30
1973 ..Latinské legendy českého středověku1", Sborník prací filozofické 

fakullY  brněnské univerzity Г, 18-19, 1973-71. str. 267-308
1978 Kristiánova legenda, ed. Jaroslav Ludvíkovskv (Praha)

MACEK. Josef
1982 „Jagellonská čítanka antické moudrosti“ , in Jan  Češka: Heci 
a naučení hlubokých mudrců, ed. Milada Nedvědová (Praha, pod jm. Milada 
Nedvědová)

МЛС1В V Vladimír
1976a ..llerderovský pojem .středu' v myšlení jungmannovské generace“ . 
Česká literatura 36, 1976. str. 143-150
1976b ..Mytologie Slávy dcery“ . Ce ská literatura 36. 1976. str. 37-46
1979 ..k vvmezení typu české obrozenské kultury“ , Česká literatura 39.
1979. str. 206-213 '
1982 „Jazyk v junginannovském projektu české kultury". Česká literatura 
12. 1982. str. 303-310
1983 Znamení zrodu (Praha, 2. rozšířené vvd. 1993)

M VCIIAL, Jan
1922 Slovanské literatury I (Praha)
1929 Dějinv českého dramata (2. vyd.. Praha)

\l VCHOV ЕС. Milan
1961 František Palaeký a česká filozofie ( Praha)
1961 Josef Dobrovský (Praha)

MALÝ, Jakub
1880 \aše znovuzrození. Přehled národního života českého za poslední 
půlstoletí. Před rokem lll lll (Praha)

MOLNÂR. Vniedeo
1979 ..() táborském písemnictví“ . Husitský Tábor 2, 1979. str. 17-31 
1982 Pohyb teologického myšlení. Přehledné dějiny dogmatu (Praha)
1987 ..Trýzeň úkolu změnit svět к lepšímu“, in Jan  Imos Komenský: O sobě. 
ed. Amedeo Molnár a Noemi Rcjchrtová (Praha), str. 7-23 

MUKAŘOVSKÝ. Jan
1934 „Polákova Vznešenost přírodv“ . Sborník filologický 10. 1934-35, sir. 
1-67. přetištěno in Mukařovský 1041 
1941 Kapitoly z české poetiky I (Praha)
19 18 „\ ítězslav llálek". in Kapitoly z české poetiky 2 (Praha. 2. vvd.: I. vvd. 
1911). s tr . 177-198
1966 „Detail jako základní sémantická jednotka v lidovém umění“ , in 
Studie z estetiky, cd. květoslav Chvatík (Praha), sir. 209-222 

VIURKO, Matthias
1897 Deutsche F.infliisse au f die infänpe der böhmischen Romantik (Graz) 

NEJEDLÝ. Zdeněk
1954-56 Dějiny husitského zpěvu 1-6 (Praha)

NOV Vh. Vrne
1911 Myšlenky a spisovatelé (Praha)



1916 Zvony domova ( Praha)
1933a „Dějiny české literatury“ , in Československá vlastivěda 7 - 
Písemnictví (Praha)
1933b l.iteralura českého klasicismu obrozenského. ed. Arne Novák (Praha) 
1936-39 Přehledné dějiny literatury české (Olomouc)

NOVOTNÝ. Jan
1973 Matěj lá c liiv  Kramerius (Praha)

NOVOTNÝ. Václav
1915 \ábo£enské hnulí české ve I I .  a /5. století 1 (Praha. b. r.)

ODLOŽ1LÍK. Otakar
1931 „Petr Chelčický“ . in sb. Tvůrcové dějin 2 (Praha), str. 528-536 

O TIUIIA. Mojmír
1968 ..Poezie, mýtus a hodnota, konkretizace a estetické hodnocení 
Rukopisu královédvorského". Česká literaturu 16. J968. sir. 357-392
1970 ..Mýtus a ritus. Pokus o sémantickou interpretaci obran pravosti 
HKZ". Česká literatura 18. 1970, sir. 213-277
1976 .Jan Kollár jako argument pro Máchu a romantismus". Česká 
literatura 24. 1976. str. 256-260

PANORAMA
1994 Panorama české literatury, red. Lubomír Machala a Eduard Petrů 
(Olomouc)

PEKAŘ. Josef
1903 \ejstarii kronika česká (Praha)
1906 l)ie  ilenzels- und l.udmila-l.egenden and die Echtheit Christians (Praha)
1921 liílá  hora. .lijí příčiny i následky (Praha)
1922 Dějiny československé (Praha)
1929 Smysl českých dějin. O nový názor na české dějiny (Praha. 2. rozšířené 
vvd.)
1933 Žižka a jeho doba 1 (Praha)
1935 Žižka a jeho doba 2 (Praha)

PEŠEK, Josef
1910 „Královéhradecká vlastenecká družina“ . Saše doba 17. 1910. str. 14 
a pokrač.

PETR ! . Eduard
1958 „Vývoj básnické tvorby Mikuláše Dačického z Heslová“ , in sb. 
Příspěvky к dějinám starší české literatury (Praha), sir. 215-239 
1966a I ývoj českého exempta v době předhusitské (Pralia)
1966b „Dvě studie o Petru Chelčiekéni“ . I.isty filologické 89. 1966. str. 
394-402
1968 ..Traktát a řeč jako žánrv české literatury 15. století". Ada  
I niversitatis Palackianae Olomouc - Philologica 25. 1968. str. 91-101. 
přetištěno in Petrů /996
1970 ..K metodě myšlení Petra Chelčického1*, Listy filologické 93. 1970. sir. 
120-127. přetištěno iu Petrů /9%
1971 ..K otázce periodizace humanismu“ . Icla l niversitatis Palackianae 
Olomouc- Philologica 35, 1974. sir. 161-174. přetištěno in l'etni 1996
1977 „Metodologická východiska zkoumání humanistické literatury
v českých zemích". Id a  I niversitatis Palackianae Olomouc - Philo logica 
10. 1977. str. 37-46, přetištěno in Petrů 190(>
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1982 „Staročeský cestopis z hlediska genologického“ . Id a  I niversitatis 
Paluckianae Olomouc - Philolomca Mi, 1982. sir. 7-18. přetištěno in Petrů
me
198.5 ..Jan Dubravitis a jeho Theriobulia“. iu Jan  Dubraviiis: Theriobulia - 
Hadu zvířat, ed. Miroslav Ilorna a Eduard Polní (Praha)
198 I „Rytířský epos a jeho proměny“ , in l{\ tířskč srdce majíce. ed. Dagmar 
Marečková a Eduard Petru (Praha)
1988 ..Postavení skladby Podkoni a žák v naší literatuře 11. století“ . Česká 
literatura 36, 1988. sir. 119-125. přetištěno in Petrů /996
1989 ..Poetika hanáckých zpěvoher 18. století v kontextu slovanských 
literatur ", Slavín  58. 1989. sir. .">2—.'>(>. přetištěno in Petrů 1996 
1992 ..Periodizace dějin starší české literatury". Acta I niversitatis 
Pulackianae Olomouc - Philologica 65, 1992, str. 11-17. přetištěno in 
Petrů /996
1996 I zdálené lilasy. Studie o starší české literatuře (Olomouc)

PETRť!. Eduard - PRAŽÁk. Emil
1955 ..Doslov" in Mikuláš Dačicltýz lleslova: Pros/opravdu - Paměti (Praha) 

PICCIUO. Riccardo
1991 Letteratura della Sluvia ortoilossa (Kari)

PLCH. Karel
1971 Intoní/i Marek (Praha)

PO HORSKÝ. Miloš
1971 Portréty a problém у (Praha)

PORT, Jan
1968 „Divadlo řádovveh skol a náboženských bratrstev", in Dějiny českého 
divadla 1. red. František Сlernv. Adolf Seherl a Evžen Turnovský (Praha), 
sir. 167-193

PRAŽÁK. Albert
1915 Národ se bránil (Praha)
1918 České ohrození (Praha)

PU AŽÁk. Emil
1958 „O mravně výchovné próze Simona Lomnického“ , in sb. Příspěvky 
к dějinám starší české literatury (Praha), sir. 203-213
1959 „\ iktorin kornel ze YSehrd“ . in Dějiny české literatury I. rod. Josef 
Hrabák (1959). sir. 313-322
1964 Řehoř lirubý z Je len í (Praha)

REJCHRTOA \. Noemi
1982 „Listy osamělého politika", in Karel starší ze Zerotíua:
Z  korespondence, ed. Noemi Rejehrtová (Praha)
198 I I udav Hadovec z Budova (Praha)
1989 „Rvlíř v božské komedii", in lá clav Hadovec z Hadova: I a lia ikorán. 
ed. Noemi Rejehrlová (Praha)

Rl kOlMSY
1969 Rukopisy královédvorský a zelenohorský. Dnešní stav poznáni 1-2. red. 
Mojmír Otruba (Praha)

Rl kOVĚŤ
1966-82 Rukovět humanistického básnici ví v Cechách a na Moravě 1-5. 
založili Antonín Truhlář a karel Hrdina, pokračovali Josef llcjnic a Jan 
Martínek (Praha)



RYBA, Bohumil
1926 „Lil<*rární činnost Karla kolčavv” . Časopis \l(ili<<‘ moravské 50. 1926. 
sir. 131-565
1916 „Předmluva" in Jan  z RabStejiui: Dialogua, ed. Bohumil Rýha (Praha) 

RYBICk V. \nlonin
1883-84 Přední křisitelé národa českého 1-2 (Praha)

ŘÍMKON \. Soňa - BAŽIL. .Martin
1996 „Bibliografie к německé literatuře na území českého státu ve 13. 
století” , lanua - Sborník pro studia česko-rakousko-německých kulturních 
styků I. 1996. Sir. 135-148 

SEDMI IH  BSKÝ. Miloš
1985 „'1'seheehisehe Literatur Zwischen nationaler Romantik. Weltschmerz, 
und Biedermaier” , in Y eues Handbuch der Literaturwissenschaft, sv. 16 
(Wiesbaden), str. 163-486

SC II\MSCIIl l.\. Walter
1973 Die Infänge der tschechischen Erneuerung und das deutsche 
Geistesleben ( 1740- 1И1Ю) (Mnichov)
1990 Geschichte der tschechischen Literatur I. lim  den Infängen bis zur 
lujklürungszeit (köln-W ien)

SK VL1ČKA. Jiří
1962 „Satiry Josefa Jaroslava Langra kontra cenzura” . Id a  I niversitatis 
Palackianae Olomouc — Philologica 8. 1962. str. 5-16 

SI. W ík. Bedřich
1975 Od Dobnera к Dobrovskému (Praha)

SLAVÍK. Jan
1948 I znik českého národa 2 (Praha)

SLON Ník BÁSNICKÝCH k M II
1990 Miroslav Červenka s jinými: Slovník básnických knili. D íla české poezie 
od obrození do roku /945 (Praha)

SLOVNÍK ČESkÝCII SPISOX VI KU
1964 Slovník českých spisovatelů, red. Rudolf Havel a Jiř í Opelík 
s redakčním kruhem (Praha)

SLOV Ní к LITERÁRNÍCH SMFRl
1983 Slovník literárních směrů a skupin, red. Štěpán \ lašín (Praha. 2. 
doplněné vyd.)

SOCHOROVÁ. Ludmila
1987 Sousedské divadlo doby národního obrozeni (Praha)

SOI СГ.к. Stanislav
1929 Rakovnická vánoční hra (Brno)

SP I W H . Pavel
1987 Kultura českého středověku (Praha)

STIC II. Alexandr
1979 „Italský osud české literatury a Milota Xdirad Polák” , iu M. /. Polák: 
Cesta do Itá lie  (Praha, pod jm. Felicitas Wiinschová)
1986 „Spisovatelka a kuchařka” , in Magdalena Dobromila Reltigová: 
Domácí kuchařka (Praha, pod jm. Felicitas Wiinschová)
1992 „Divadelnost v české barokní umělecké próze (Mariin kochem)” . 
Divadelní revue'.i. 1992, č. I. -Ir. 14—24
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STRAKOŠ. Jan
1920 Počátky obrozenského historismu r pražských časopisech a 1/. I. luigt 
(Praha)

STROMŠÍk. Jiří
11995] „Německá barokní poezie v evropském kontextu" (chystá se <lo tisku) 

SYATOŠ. Martin
1901 „Jiljí od sv. Jana Křtitele. Fridrich Bridel a jejich tázání: (lo člověk?". 
Literární archiv 27. 1004. str. 117-157 

SV KJKOYSKÝ. František
1051 „Skupina veršovaných legend dobv Karlovy“ . Listy filologické 75.
1051. str. 123-120. 203-212, 275-282’
1063 „1 vod“  in leršoranéskladby tlobv husitské, ed. František Svejkovský (Praha) 
1068 „Divadlo raného a vrcholného feudalismu a krize divadla za 
husitství“ , in Dějiny českého divadla 1, red. František Černý, Vdolf Seherl 
a l.vžen Turnovský (Praha), str. 24-08
1060 „Úvaha nad cestami studia staročeské rytířské epiky“. Id a  l niversitatis 
Carolinae Praha - Philologica 1-5. Slavica Pragensia U. str. 155-165 

SZYJKOWSKI. Marian
1031, 1035. 1046 Polská účast r českém národním ohrození 1-3 (l’raha) 

ŠALDA, F. \.
1035 „O literárním baroku cizím i domácím“ . Šaldúv zápisník 8. 1035-36, 
str. 105-126, 167-182,232-246 

ŠKARKA. Antonín
1047 „Z problematiky českého gotického básnictví". Český časopis 
historický 48—49, 1947-48, str. 30-100. přetištěnu iu Škarliu PUK)
1018 „Literatura bez autoru a bez generací". Listy filologické 72, 1048. str. 
171-176, přetištěno in Škarka l')ll(>
1049 Nejstarší česká duchovní lyrika (Praha), úvod přetištěn in Škarka I9H(>
1055 Nástin dějin české slovesnosti v obdobích před rozkladem feudalismu I 
(Praha)
1056 „Roudnický plankt”. I.istv filologické 70. 1056. str. 187-105 
1050a „Jan Blahoslav“ , in Dějiny české litem tury 1. red. Josef Hrabák 
(Praha), str. 363-370
10501» „Jan Amos Komenský“ , in Dějiny české literatury 1. red. Josef 
Hrabák (Praha), str. 112-451
1050c „ l vod“ |k Legendě o sv. Kateřině| iu Dvě legendy z doby Karlovy, ed. 
Josef Hrabák a Václav Vážný (Praha), přetištěno in Škarka 19116 
I9:>9d „Vyznám Dekretu kutnohorského pro rozvoj českého jazyka 
a písemnictví“ , Acta Г niversitatis Carolinae Praha - Philosophica et 
historien 2. 1050. str. 11-54, přetištěno iu Škarka P)H(>
1067 „Novost básnického umění Adama Vlichnv z Otradovic". Id a
í niversitatis Carolinae Praha - Slavicu Pragensia 0. 1067. str. 145-168, 
přetištěno iu Škarka 1986
1068 „Baroknost literárního stylu J. A. Komenského", in sb. Ü barokní 
kultuře (Brno), str. 11-52
1060 Fridrich Křidel nový a neznámý (Praha)
1074 „Slovesné umění J. A. Komenského", in Pybrané spisy 
.1. A. Komenského 7. ed. Antonín Škarka (Praha), str. 5-80 
1986 Pú l tisíciletí českého písemnictví, cd. Jan Lehár (Praha)



š\! MI Kl.. František
1959 „Základní problematika renesanee a humanismu". Československý 
časo/iis historický 7. 1959. str. 112-16 I
1961 „Přehled českého bádání o renesanei a humanismu” . Československý
časopis historický 9, 1961. sir. 265-279
1963 Humanismus v době poděbradské (Praha)
1972 „Antiideál města v díle IVlra ( Ihelěiekého” . Československý řusopis 
historický 20. 1972. str. 71-91 

STKPÁNKK. Ma.limir
1959 Počátky velkého národního dramatu v obrozenské literatuře (Praha) 
1976 К historickému výkladu obrozenské literatury ( Praha)

ŠI I5KRT. František Adolf
1898 Klicpera dramatik (Praha)

ŠISTA . Josef
1917-19 D iv  knihy českých dějin 1-2 (Praha)
1937 ..I vaha úvodní“ , in Dějiny lidstva 3 - /úklady středověku (Praha)
1938 ..I vafaa úvodní: Renesance, reformace a barok", in Dějiny lidstva 5 - 
I branách nového věku (Praha)
1939 K rá l cizinec. České dějiny 2/2 (Praha)
19 16 Otec a syn. /.'j.'î.'î- 13 К). České dějiny 2/3 (Praha)
1948 Za císařskou korunou. 1344)-1355. České dějiny 2/1 (Praha)

Š\ VB. Miloslav
1963 ..K specifičnosti počátků českv psané literatury” , in sb. Studia z daivnej 
literatury czeskiej. sloivackiej i polskiej (Warszawa-Praha), sir. 22—10 

TROKLTSČII. Krnst
1934 Z  dějin evropského ducha, vybral a přel. Jaroslav \\er-ladl (Praha) 

TROST. Pavel
1939 „Vliv císařské kanceláře Karlovy na slovesnou kulturu německou” , in 
sb. Co daly naše země Evropě a lidstvu (Praha), str. 67-71. přetištěno in 
Trost /995, str. 26-33
1956 ..К staročeskému Mastičkáři". Sborník lýsoké školy pedagogické 
v Olomouci - Jazyk a literatura 3. 1956, str. 103-105, přetištěno in '/'ros/ 
/995. str. 68-70 '
1965 ..Deutsch-tschechische Zweisprachigkeit” , sb. Deutsch-tschechische 
Beziehungen im Hereich der Sprache und Kultur I (Berlin), str. 21-28. česky 
in Trost /995, str. 134-142
1970 „Vztah Komenského к německému jazyku“ , Slovo и slovesnost 31. 
1970, str. 380-383. přetištěno in Trost 1995, sir. 171-174
1972 „Zwei tschechische Minnereden“ , К  iener slaivislisches Jahrbuch 17, 
1972. sir. 289-291, česky in Trost 1995, str. 189-194
1976 ..K sporu o básnické skladby Hynka /. Poděbrad". Slovo a slovesnost 
37. 1976. Str. 172-173. přetištěno in Trost 1995, Str. 224-225
1977 „Zum Verhältnis der alttsehechischcn zur alldeutschen Dichtung“ , in 
Korrespondenzen. Festschrift fü r Dietrich Gerhardt (Marburg), str. 145-448. 
česky in Trost 1995, sir. 251-251
1982 „Nochmals zum Tkadiecek“ , Die Heit der Sinn en 27,
1982, str. 262-268, česky in Trost 1995, str. 344-348
1985 „Doslov“ in Jan  ze Zátce: Oráč z Cech. přel. Jaromír Povejšil (Praha)
1986 „Drei Anmerkungen zur alttscheehischen Literatur". II iener
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sluivistisches Jahrbuch .42. 1980. str. 71-70. českv in Trost /W.>. sir. 
402-408
1995 Studíc о jazycích a literatuře, ed. Jaromír Povejšil (Prahu)

TRI III.\ft. Josef
1870 „Humanismus \ Čechách“ , (lamtpis Českého muzeu I I. 1870. sir. 370-390 

TŘEŠTÍ K. Dušan
1908 Kosinová kronika (Praha)
1980 ..Desel tezí o Kristiánové legendě“ . Folia historien Uohemita 2. 1980. 
str. 7-38
1997 Počátky Přemyslovců.
I stup Cet hu do dějin (530-035) (Praha)

TSC IIIZEW SKIJ. Dmilrij
1956 „Die slawistische Barockforschiinj;“ . I)ie  lle lt der Slun ěn I. 1950. sir. 
293-307. 131-115
1972 Kleinere Schriften 2: Bohémien (München)

VARCL. Ladislav |red.|
1978 Antika a česká kultura, red. Ladislav N arci (Praha)

VAŠICA, Josef
1938 České literární baroko (Praha)
1940 Slovanská bohoslužba v českých zemicli (Praha)
1900 l.iterární památky epochy velkomoravské H(>3-HH5 (Praha. 2. doplněné 
vydání 1990. ed. Zoe I lan jílová)

\ AVÍíÍNKK. V ladimír
1903 Staroslověnské životy Konstantina a Metoděje (Praha)

V EČERK \. Radoslav
1903a Slovanské počátky české knižní vzdělanosti (Praha)
1903b „Velkomoravská literatura v přemyslovských Cechách". Slavia  32. 
1903. sir. 398-410
1904 „Cyrilometodějský kuli v české středověké tradici". Československý 
časopis historický 12, 1904, sir. 10-13
1970 „Problematika staroslověnského písemnictví 
v přemyslovských Čechách“ , Slavia  39, 1970. sir. 223-237 

VELTRISKÝ. Jařmila F.
1985 I Sucred Furce from Medieval Bohemia Mastičkář (Ann Arbor)

VIl)VIANOVA-S< Il IMIl)T()V \. Anežka
1902 Burleyovy Životy starých filozofii и jejich české překlady (Praha)
1980a „Mistr Klaret a jeho spisy“ . Listy filologické 103,
1980. str. 213-223. přetištěno in I idmanová 1001 

1980b „Středolatinská beletrie. Jan ze Slředv a olomoucký protohumanismus“ . 
sb. Historická Olomouc и je jí současné problémy 3 (Olomouc), přetištěno iu
I idmanová 1904 

1982 „Ke spisku Orthographia Bohemica“ . Listy filologické 
105, 1982, str. 75-89
1981 „Legenda aurea a Cechy“ , in Jakub de loragine: Legenda iiiirea. přel. 
Václav Bahník a Anežka V idmanová (Praha)
1994 Laborintus. Latinská literatura středověkých Cech (Praha)

VILI KOV SKÝ, Jan
1932 Latinská poezie žákovská v C.ecliácli (Bratislava)
1930 „Duchovní poezie Třanovského“, in J iř í Třunovský. Sborník



к  300. výročí kancionálu C.itliarti sanctorum (Bratislava), str. 66-126 
1918 Písem nictví českého středověku. <■<(. Antonín Skarka (Praha)

V I\TR Josef
1477 D ir ältesten tschechischen Evangeliare (München)
1986 Die älteste tschechische I'salteriibersetzunf: (\\ icn)
1488 „Geneze textu české barokní bible Svatováclavské“ . Listy filologické 
l i l .  1988. str. 1.4-21
1992a ..Kompozice Bridelovy básně (o  liúhV Člověk:'". Sborník prací 

filozofické fakulty brněnské univerzity I) 39. 1992. str. 19-55 
1992b „Jazyk české barokní bible Svatováclavské ", II iener sluivislisches 
Jahrbuch 38. 1992. str. 197-212 

\ ISCARDI, Antonio
1967 l.e letteratiire ď ()c  r d 'O il (Firenze)

\ LČF.K, Jaroslav
1896 Prvn í novočeská škola básnická (Praha), přetištěno in I íček l ()(>0
1952 Kapitoly z dějin české literatury (Praha)
I960 /  dějin. Dějiny české literatury 3 (Praha)

VODIČKA. Felix
1947 „České obrozeni jako problém literární“ . Slovo a slovesnost 10,
1947-48. str. 30—42. přetištěno in lodičku 1448
1918 Počátky krásné prózy novočeské (Praha. 2. vvd. 1995)
1958 Cesty a cíle obrozenské literatury (Praha)
1969 Struktura vývoje (Praha)

VOIT, Petr
1991 Šimon Lomnický z líudče a exempta v kontextu jeho mravně výchovné 
prózy (Praha)

\\ YPNÉWSKI. Peter
I960 Deutsche Literatur <les \littelalters (Göttingen. 2. rozšířené vydání)

\\ F.LLFK. René
1963 „The Concept of Baroque in l.iterarv Seholarship. Postscript 1962". 
in Concepts o f Criticism (New llaven-London). str. 69-127 

W INTER, Eduard
191.3 Der Josefinismus und seine Geschichte (Brno-Mniehov-Vídeň)
1966 I'rühaufkläritng (Berlin)
1971 Hurock. îbsolulismus und Aufklärung in der Donaumonarchie (Wien) 

ZAYODSKÝ. Vrtur
1982 1'rantišek Ladislav Celakuvshý (Pralia)

ZELENY. Yácslav
1874 Život Josefo Jungm aiina (Praha. 2. vvd. 1881. 1915 školní vydání, 
upravil a poznámkami opatřil František Tichý)

Z I MTHOR. Paul
1972 Essai de poétique médiévale (Paris)
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1. PR Á C E  P Ř E H L E D O V É  A SO I BO R N É
BRABEC, Jiří

1964 Poesie na předělu doby (Praha)
Če r v e n k a . Miroslav

1963 Český volný verš detv/desátých lei (Praha)
1964 Symboly, písně a mýty. Studie o proměnách českého lyrického slohu no 
přelomu století (Praha)
1989 Z  večerní školy versologie 11. Sémantiku ti Junkee veršových útvaru: 
versologický průvodce tvorbou fienerace devadesátých let (Praha, samizdat)
1991 Styl a význam. Studie o básnících (Praha)
1995 ,-Poiymetrie v české epice 19. století“ , iu I/. Červenku. K. Spallovtí,
Z  večerní školy versalogie lil (Praha)

DĚJINY
1960 Dějiny české literatury 2. red. F. Vodička (Praha)
1961 Dějiny české literatury 3, red. VI. Pohorský (Praha)
1969 Dějiny českého divadla 2. red. F. Černý a kol. (Praha)
1976 Dějiny českého divadla 3. red. F. Černý a kol. (Praha)

DOLEŽEL. Lubomír
1993 \'arativní způsoby v české literatuře (Praha)

DVOŘÁK. Karel
1994 Mezi folklorem a literaturou (Praha)

E1SNER, Pavel
1933 ..Německá literatura na půdě CSH od roku 1848 do našich dnů", 
in Československá vlastivěda, sv. V II. s. 325—375 (Praha)

HAUSEN BLAS. Karel
1996 Od tvaru к smyslu textu (Praha)

HAVRÁNEK. Bohuslav
1936 ..Vývoj spisovného jaz\ к a českého“ , in Československá vlastivědu, řada
2 - Spisovný jazyk český a slovenský (Praha)

JAKOBSON. Roman
1995 Poetická funkce (Praha)

JAKUBEC, Jan a kol.
1902-1907 Literaturu česká P). století 1-4 (Praha)

JA MÁCKC)\ Á. Jaroslava
1967 Cesliý román sklonku P). století (Praha)
1985 Stoletou ale jí (Prahu)
1989 Pomán mezi modernami (Praha)

JEŘÁBEK, Dušan
1988 1’radice a osobnosti (Brno)



1990 O národní literaturu. Z  úvah и polemik doby májoveů a lum íroirů (Praha) 
JIH  \T. Vojtěch

1978 Portréty a studie (Praha)
KRÁLÍK, Oldřich

1995 Osvobozená slova (Praha)
KREJČÍ, Karel

1975 Česká literatura a kulturní proudy evropské (Praha)
KŘEN, Jan

1991 Konfliktní společenství. Ceši a Němci I870-I9 IH  (Praha)
LEVÝ, Jiří

1957. 1996 České teorie překladu (Praha)
1963, 1983 I mění překladu (Praha)

МЛ( II RA. Vladimír
1983, rozšířeno 1995 Znamení zrodu. České obrozeni jako kulturní typ (Praha) 

MED, Jaroslav
1995 Spisovatelé ve stínu (Praha)

MUKAŘOVSKÝ. Jan
1918 Kapitoly z české poetiky I, 2. 3 (Praha)
1971 Cestami poetiky a estetiky (Praha)
1982 Studie z poetiky (Praha)

NOVÁK. \rne
1916 Kritika literární 1. II (Litomyšl)
1933. 1994 Dějiny českého písemnictví (Praha)
1936-39. 1995 Přehledné dějiny literatury české (Olomotie-Pralia, Brno)
1916 Stručné dějiny literatury české, dle Přehledných dějin lit. české, 
upravili R. Havel. \. Grund (Olomouc)
1995 Česká literatura a národní tradice, sest. I). Jeřábek (Brno)

NOVÁK, Mirko
1941 Česká estetika (Praha)

OTRUBA. Mojmír
1994 Znaky a hodnoty (Praha)

PANORAMA
1994 Punorumu české literatury, red. L. Machala, E. Petrů (Olomouc) 

PRŮVODCE
1976 Průvodce po dějinách české literatury, red. J. Hrabák, D. Jeřábek.
Z.. Tichá (Praha)

PYTLÍK, Radko
1978 Sedmkrát o próze (Praha)

SIROVÁTKA. Oldřich
1990 Literatura nu okraji (Praha)

STICH. Mexandr
1996 Od Karla Havlíčka A' Františku Holasovi (Praha)

ŠTĚPÁNEK. Vladimír
1988 Z, dějin obrozenské literatury (Praha)

TAXOVÁ. Eva
1985 Experimenty. Český literární esej z přelomu !'). и 21). stol. (Praha)

N \CLAVEK. Bedřich
1938 Písemnictví и lidová tradice (Praha)
1940 Liliová slovesnosl v českém vývoji literárním  (Praha)
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v o o ič k v . iv iíx
1948 Počátky krásné prózv novočeské (l’iaha. reprint 1994)
1958 Centy a cíle obrozenské literatury (Praha)
1909 Strukturu vývoje (Praha)

ZACH, Aleš
1996 Stopami pražských nakladatelských domů (Praha)

2. S LO V N ÍK Y
ČEŠTÍ SPISOVATELÉ

1973 Čeští spisovatelé 10. a počátku 20. století, m l. K. Homolová,
M. Otruba, Z. Pešal (Praha)

LEXIKON
1985-93 Lexikon české literatury I: (A-C), 2: 1-2 (H-L), red. \ . Forst 
s redakčním kruhem; zatím 2 díl v (Praha)

ROZl МЁТ...
1986 Rozumět literatuře. Interpretace základních děl české literatury, red.
M. Zeman (Praha)

SLOVNÍK
196 I Slovník■ českých spisovatelů, red. R. Havel. J. Opelík (Praha)

SLOVNÍK
1976 Slovník literárních směrů ii skupin, red. S. Vlašín (Praha)

SLOVNÍK
1988 Slovník světových literárních děl. 2 sv.. red. \ . Macura (Praha) 

SLOVNÍK
1990 Slovník bótsnickýrlt knili. M. Červenka, \ . Macura, J. Med. Z. Pešat (Praha)

3. PR Á C E  M O N O G R A F IC K É  V M O N O T EM A T IC K É
BALAJKA, Bohuš

1979 Jaroslav I rchlický (Praha)
НМЛ ÍN. Josef. POKORNÝ. Jindřich. SCHERL, \dolf

1990 I ideňské lidové divadlo (Praha) 
liLAHM K. Vojtěch Kristián

1911 Karel Sabina (Praha)
BLAŽÍČEK, Přemysl

1992 Ejričnost и naivita Holečkových Saších (Praha)
BROŽOVA, Věra

1996 „K  užití historického dokumentu v próze Zikmunda Wintra“ , Česká 
literatura 44, str. 50-65 

< iíSAŘ, Jan
1962 Život jevišti (Praha)

ČECH, Leander
1891 Karolina Světlá (Praha)

ČERNÝ. Václav
1963 Knížka o Hubičce (Praha)

DOLANSKÝ. Julius
1970 Karel Jarom ír Erben (Praha)

FISCHER. Otokar
1936 Saldovo češství (Praha)



Fl. U Š IJ W S. Václav
1906 Svatopluk Cech. člověk и dílo (Praha)

FRAENKL. Pavel
1937 Otakar Březina (Praha)

GRUND, Antonín
1935 Kare! Jarom ír Erben (Praha)

H AMA,Y  Aleš
1968 \eruda prozaik (Praha)

II VRTI,. Vntonín
1913 II. (i. Schauer (Praha)

HOSTINSKÝ. Otakar
1901 B. Smetana a jeho boj o moderní českou hudbu (Praha) 

HÝSEK. Miloslav
1933 Intul Stušek (Praha)
1934 l((mít llerrm ann (Praha)

C il\ l.l PNÝ, Emanuel
1916 Jo sef I delav Sládek a lumirovská doba české literatury (Praha) 
1926 l)ílo  Josefa Holečka (Praha)

J AN ÁČKOV V, Jaroslava
1975 Arbesovo romaneto (Praha)
1987 Alois Jirásek (Praha)

J AN KOV IČ, Milan
1963 Josef I ácluv Sládek (Praha)

JANSKÝ, Karel
1953 liu re l llynek Mácha. Život uchvatitele krásy (Praha) 

JE ÍÚ R EK , Dušan
1959 I . llá lek  a jeho úloha ve vývoji kritiky (Brno)

J I  STL, V ladimír
1963 Bratří Mrštíkavé (Praha)

J I  ZL. Vliloš
1980 Otakar Hostinský (Praha)

KAČER, Miroslav. OTRl BA, Mojmír
1901 Tvůrčí cesta J .  K. Tyla (Praha)

KRÁLÍK, Oldřich
1918 Otokur Březina. Logika jeho dílu (Praha)
1967 I  . V. Salda a Jaroslav I rchlický (Olomouc)
1969 Demystifikovut Máchu (Ostrava)

KREJČ Í. F. V.
1902 Jan  \eruda (Praha)
1913 Jaroslav I řcltlický (Praha)

KREJČÍ, Karel
1946 Jukub trbes (Moravská Ostrava—Praha)
1952 Sv. ('.ech и Matěj Brouček, pražský měšťan (Praha)
1955 Kapitály o Jakubu Arbesovi (Praha) 

k\ VPIL, Josef Š.
1912 Gotický Zeyer (Praha)

LORKNZOV V. Helena
1991 „Solární mýtus v díle J. Zeyera“ . Estetika 28. é. 4, s. 219-223
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MACIIOVEC. Milan
1968 Tomáš Garrigue Masaryk (Praha)

MOI RKOV \. Jarmila
1975 Kažena Svobodová (Praha)

MÜLLER, Vladimír
1947 Vasi furianti I.. Stroupežnického (Praha)

\<)\ \K. Arne
1920 Studie o Janu \erudovi (Praha)
1922. 192.5 Svatopluk Čecli I. 2 (Praha, nedokončeno)
19.40 O Teréze \ovákové (Česká Třebová)
19.44 Památce tnlonína Sovy (Praha)

NOVOTNÝ. Miloslav
1951-1956 Život Jan a  \erudv l- l (Praha, nedokončeno)
1951-1959 Život li. Xěmcové /-6 (Praha, nedokončeno)

OTRUBA. Mojmír
1962 Kožená \ěmcová (Praha)

PECH \R. Jiří
1996 .,Salda a Vrchlický“ , sb. Kontext - překlad - hranice, red. O. Král (Praha) 

PEŠAT. Zdeněk
1959 7. S. Maehar básník (Praha)

POLÁK, Karel
1912 O uměni Jana \eriidy (Praha)
1917 Povídky malostranské (Praha)
1951 O intnlii Staškovi (Praha)

PI RŠ, Jaroslav
1959 К  případu Karla Sabiny (Praha)

PYTLÍK, Radko
1989 I ilém Mrštík (Praha)

REGAL, Max
1926 Život a dílo Karla Klostermanna (Praha)

Rl Ž.IČK \. Jindřich
1966 O Drašamvi a poličských buditelích (Polička)

ŘEPKOVÁ, Marie
1971 Satira Karla Havlíčka (Praha)

SCHWARZOVÁ, Růžena
1910 Klížena Svobodová ve vzpomínkách své žačky (Praha)

STEHLÍKOVÁ. Eva
1981 ,.l žili prefignraee a |>rvkv mytologizaee v Zeyerově díle". Česká 
literatura 29. str. 25-34 

SVOBODA, Ludvík
1967 /•'. X. Salda (Praha)

SVOZIL, Bohumil
1979 I krajinách poezie (Praha)

SYEI.ABA. Theodor
1986 Jan  Gebauer (Praha)

ŠMAHELOVÁ, Hana
1995 tutor a subjekt v díle B . \émcové (Praha)

ŠTĚPÁNEK. Vladimír
1984 Karel Hynek Mácha (Praha)



TIION, Jan
1947 O Karin Sabinovi (Praha)

T ILLE. Václav
1911 Iložena Němcová (Praha. 1947 s dodatky M. Novotného)

T I REČEK. Dalibor
1994 Jistoty ticlióho domova (příloha Fvaru sv. II)

\ LČF.K, Jaroslav
1952 Kapitoly z dějin české literatury (Praha)

VOBORNÍk.Jait
1907 Ju lius Zeyer (Praha)
1913 Josef Uoiečelt (Praha)

VODIČKA. Felix
1990 „K  lývojovému postačeni Erbenova dílu v české literatuře". Česká 
literatura 38. sir. 385-401

ZACH, Ueš
1995 \akludutelskú pouť Jiříh o  Karáska ze Lvovic (Praha)

ZÁVODSKÝ, Artur
19(>2 Gabriela Preissová (Brno)

ZIKA. Josef, BRABEC. Jiří
1953 Intonin Sova (Praha)

ZVĚftlNA, L. N.
1918 Antonín Sova (Praha)

Z \ČEK. Václav
1979 Josef I áclav l :riř (Praha)

4. S B O R N ÍK Y
BARTl ŇkOYÁ, Jana, DVOŘÁk, Jan (red.)

1994 Prameny díla. díla pramenem (R . Němcová) (Hradec králové)
B l RIÁNF.K, František (red.)

1965 Z dějin české literární kritiky (Praha)
ČERNÝ, František (red.)

1993 Monology o Josefu Kajetánu Tylovi (Praha)
FORST, \ ladimír (red.)

1965 Realismus a modernost (Praha)
GREBENÍČkOVÁ, Růžena. KRÁLÍK. Oldřich (red.)

1966 Realita slova Máchova (Praha)
HARTL. Antonín. HOR A. Josef ad. (red.)

1940 I ěěný Mácha. Památník českého básníka (Praha)
IIR Ii VI A. Zdeněk. PROCHÁZKA. Mariin (red.)

1992 Český romantismus v evropském kontextu (Praha)
HÝSEK, Miloslav (red.)

1921 Alois Jirásek. Sborník studií и dokumentů (Praha)
KŘIVÁNEK, Vladimír (red.)

1991 Jan  \erutla /99/ (Praha)
MACHYTKA, Jaroslav (red.)

1959 K. I ■ Rais. Studie, vzpomínky, dokumenty (Lázně Bělohrad)
MAI DL, Václav (red.)

1996 Znovuobjevená Šumava (Klatovy)
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M ER H AUT. Luboš. URBAN. M. O. (red.)
1995 Moderní revue 1894-1925 (Praha)

MUKAŘOVSKÝ. Jan (m l.)
19.48 Torso a tajemství Máchova díla (Praha)

PRAŽÁK, \lbert. KRF.JUÍ. Karel. II \I.\S. František (m l.)
1940 O českou literární kritika. I Udři zjevy kritikv let 00. (Praha) 

SBORNÍK
1915-1942 Sborník Společnosti J.  I rchlického (15 svazku) 

SKŘIVÁNEK. Milan (red.)
1994 llabert Gorilou Schauer. Osobnost, (/i/o. doba (Litomyšl) 

TURECEK, Dalibor (red.)
1996 O českém biedermeieru. Estetika 33, str. 1-128 

\ \Š \K. Pavel (red.)
1981 Literárnípouť K. II. Mácliv (Praha)
1986 Prostor Máchova tlila (Praha)

VLČEK, Tomáš (red.)
1997 Ju lias Zeyer - Texty Sny Obrazy (P raha)



Literatura к III. dílu
1. SO Г В O RN Á L IT E R Á R N Ě  H IS T O R IC K Á  D ÍLA :
Arne Novák: Přehledné dějiny literatury české (s J.V. Novákem. Olomouc 

1936-193*). reedice Brno 1995)
František Buriánek: Česká literatura 20. století (Praha 1968)
Dějiny českého divadlu-i. Činohra 1818-19111 (Praha 1977. red. František 

Černý a l.jnba Klosová)
Dějiny českého divadla 1. Činoherní divadlo v Československé republice a za 

nacistické okupace (Praha 1983, red. František Orný a Adolf Schcrl) 
Antonín Měšťan: Česká literaturu 1785-1985 (Toronto 1987)
Panorama české literatury (Olomouc 1994, doplň. vvd. 1995. red. Lubomír 

Machala a Eduard Petrů)
Dějiny české literatury 1. Literatura od konce 19. století do roku 1945 (Praha 

1995, red. Zdeněk Pešal a Eva Slrohsová)
Walter Schamseliula: Geschichte der tschechischen Literatur 2. I on der 

Romantik bis zum ersten Weltkrieg (Köln - Weimar - Wien 1996)

2. L IT E R Á R N Í SLO V N ÍK Y :
Jaroslav Kunc: Slovník soudobých českých spisovatelů. 1918-1945 1-2 (Praha 

1945-1946)
Slovník českých spisovatelů (Praha 1964, red. Rudolf Havel a Jiří Opelík 

s redakčním kruhem)
Lexikon české literatury 1: A-C. 2/141: 11-L (Praha 1985 a 1993, red. \ ladimír 

Forst s redakčním kruhem; dosud dva díly)
Češti spisovatelé 20. století (Praha 1985. red. Milan Biahynka)

3. B IB L IO G R A F IE :
Karel Nosovský - Vilém Pražák: Soupis československé literatury za léta 

1901-19251-3 (Praha 1929-1938)
Jaroslav Kunc: Česká literární bibliografie 1945-1963 1-3 (Praha 1963-1964) 
Česká literární věda 1961-1980 (Praha 1965-1992. od ročníku 1969

s podtitulem llohemistika; pokračování v počítačové databázi Ústavu pro 
českou literaturu Akademie věd)

ADAMOVIC, Ivan
1995 Slovník české literární fnntastiky a science fiction (Praha)
/Zevrubný slovník autorů, v jejichž dílech se objevují fantastické motivy.
I vodní studie Ondřeje Nefla./
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M.BERTl VYSKOČILOVI
1998 libertu I yskočilovi lí šedesátinám 211. I. /950. m l. Eva Maric 
Vyskočilová (s. I.)
/Bibliofilská reedice jubilejního rukopisného sborníku \ vskočilovvch přátel./

AVANTGARDA
1970-1972 Ivantgarda známá a neznámá 1-3. red. Štěpán Viašín 
a kolektiv (Praha)
/Dobové stali, manifesty, polemiky 1919-1931./

BM.VJKA. Bohuš-Cil \ROl S. Kinii - SOLDÁN. Ladislav 
1995 Přehledné dějiny literatury 2 (Praha)
/Původní vvd. 1971. Doplněné vvd.. reedice 1997. Přehled české literatury 
od 90. let do roku 1945./

BALl Cil. Jucck
1973 Literaturu rzeska I0IH496H (Krakow)
1978 II vklady z literatury rzeskiej. I9U I-I945  (Krakow)
/Univerzitní skripta./

BAUER, Michal
1997 ..Interpretace Ortenovv poezie českou literární kritikou 10. a 50. let", 
Tvar 7. 1997. č. 7, edice Tvaru, sc. 6 

BEZRUČIANA
1907 Bezruciana l ()(>7. Sborník prací к 100. rýraěí narazeni Petra Hezruče, 
red. Vladimír Justl a Jiř í Opelík (Ostrava)

BINAR, \ ladimír
1969 ..Zapomenuté světlo". Listy I. 1969. ě. 16. str. 13.

BLAHYNKA. Milan
1978 „A naposledy ten inotovidlář“ , in Milan lllahynka. Denní chléb
(Praha), str. 119-128
1978 I la ilis lar lančtira (Praha)
/Monografie./
1981 Vítězslav \ezrnl (Praha)
/Monografie./

BLAŽÍČEK. Přemysl
1991a llaškův Švejk (Praha)
/Interpretace díla./
1991b Sebeuvědomění poezie. \a il básněmi I . llo lana (Praha)
/Interpretace llolanowch prvních sbírek, Rinloarinějců a Noci 
s Hamletem./
1995 Poezie Karla Tomana (Praha)
/Interpretace Tomanova básnického díla./

BI.Ol DĚNÍ ČASEM I PROSTOREM
1997 lllouděni časem i prostorem. Jaroslav Duryeh známý i neznámý, red. 
Jan Dvořák a Nella Mísová (Hradec Králové)
/Sborník z konference o J. Durychovi./

BRABEC, Jiří
1963 ..Doslov", in I co básník, intologie české poezie 20. století, eds. Jiří 
Šotola. Karel Šiktanc a Jiří Brabci', str. 349-368 (Praha)
/Přehled vývoje české poezie od počátku 20. stol./
1967 „»Za hvězd i za deště*“ , iu František llrubín. /píváno z dálky.
Básnické dílo I (Praha), ed. Jiří Brabec, str. 149-154
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/Studie věnované Čapkovu dílu. Nejvvstižnější /. autorových čapkovských prací./
1985 Karel 'Титан (Praha)
/Původní vvd. 1963. přepr. Monografie./
1987 l>,‘lr  Řeznič (Praha)
/Původní vvd. 1957. přepr. Monografie./

IHZKO W , Pavla
1932 České drama (Praha)
/Ideový rozbor dramatické tvorby К. Сарка. V. Dvořáka, \ . Dýka. F. Langra

. aj-/
CAPFK. Jan Blahoslav

1918 Záření duclia a sloca. Literární stali a studie československé (Praha) 
/Soubor studií. Mj. o Thcerovi. Dykovi, Srámkovi. k. Čapkovi, llorovi. 
Wolkerovi./

ČAPEK, Karel
1928-1935 Hovory s T. G. \lasarykem 1-3
/.Několik reedicí. Masarvkův život, jeho názory na politiku, filozofii, 
náboženství aj./
1984-1986 0  uměni a kultuře 1—3, eds. Emanuel Macek, Miloš Pohorský 
a Zina Trochová (Praha)
/Souborné vydání úvah a poznámek к umění a kultuře./
1988-1991 ()il člověka к člověku 1-3. cds. Milada Chlíbcová, Emanuel 
Macek a Miloš Pohorský (Praha)
/Souborné vydání úvah a článku к veřejnému životu./
1495 0  uměni и kultuře. <)il člověka li člověku. Dodatky, ed. Emanuel 
Macek (Praha)

ČAPKOVA. Helena
1986 Moji m ilí bratři, cd. Eduard Martin (Praha)
/Původní vvd. 1962. rozšířeno. Vzpomínky na Josefa a Karla Čapky./ 

ČERNÝ. Václav
1992a Paměti 2. K řik  koruny České IW I- 191-5 (Brno)
/Původně v exilu a v samizdatu./
1992b Prvn í a druhý sešit o existenciulismu. ed. Jarmila \ íšková (Praha) 
/První část původně 1948. Výklad cxistcncialismu ve filozofii a literatuře, 
druhá část věnovaná válečné generaci./

1968 ..Zpěv hrobů a slunce“ , in 1'rantišek Ilrubín. Země sudičku. Básnické 
tlilo 2 . ed. Jiří Brabec (Praha), str. 207-212
1984 „Jaroslav Seifert'1, in Ročenka Kritického sborníku (samizdat). 1984. 

BHOKLON \. Eva
1992 Československá demokracie. Politický systém C SR  19111-19311 (Praha) 

B l RIANEK. František
1968a Česká literatura 20. století (Praha)
/Přehled vývoje od České moderny po 60. léta. Přepracovaná vvd. pozdější 
více zasažena ideologickými deformacemi./
1968b Generace buřičů (Praha)
/Formování a vývoj tvor!» \eumannow, Srámkovy. Tomanovy. Dykovy 
a Ccllnerovy./
1981 1'ráňa Šrámek (Praha)
/Původní vvd. I960, přepr. 1976, znovu přepr. Monografie./
1984 C.apkovské variace. Eseje o Karlu Čapkovi a o literatuře (Praha)
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1992c Tvorbu a osobnost I. eds. Jan Šulc a Jaroslav Kabíčck (Praha)
/Studie a recenze věnované české literatuře, zejm. 20. stideti. Obsahuje též 
stručné monografie o K. Čapkovi, původně 1930. a pozdní Morově Ivriee. 
původně 1940./
1943 Tvorba n osobnost 2. eds. Jan Šulc a Jaroslav Kabíčck (Praha)
/Studie o světové literatuře, též o Kafkovi. Rilkovi a Haškově Švejkovi./ 
1994a Paměti I. 1921- 19311 (Brno)
/Původně v exilu a v samizdatu./
1994b I ztíženém prostora, ed. Jan Sulc (Praha)
/Články a úvahy z let 1957-1981. mj. o Šaldovi a Pal ivcovi./

ČERVENKA. Miroslav
1900 Symboly, písně a mýty (Praha)
/Poetologické studie o poezii z přelomu 19. a 20. století./
1991a Styl a význam. StntHe o básnících (Praha)
/Studie o Bezručovi, Gcllnerovi. Rcvnkovi. Halasovi. Ilolanovi. Kolářovi aj./ 
1991b /  večerní školy versologie 2. Sémantika a funkce veršových útvarů: 
versologickýprůvodce tvorbou generace 90. let (Pardubice)
/Analýzy verše u Neumanna. Bczruěe aj./
1995 „Čteme Cassia''. in Jaroslav Kolman Cassius. Stesk stráže, ed. Miroslav 
Červenka (Praha), str. 171-185
1997 „Komentář", in Karel Toman. Ilásně. str. 191-247 (Praha, se Zinou 
Trochovou)

ČERVINKA. Jaroslav
1998 ..Zapomenutý'". Literam i noviny 9. 1998. č. 2. str. I. 12-13.
/0 dílu K. Bednáře./

ČESKA LITERATURA 1918-1945
1970 Česká literatura 10111-1415. red. Jiří Rambousek. Věra Vařejková. 
Zdeněk Zapletal (Praha)
/Slovníková příručka. Většina nákladu zničena, dochovalo se jen několik 
exemplářů./

ČESKÁ LITER\Tl И \ V BOJI PROTI FAŠISVIl
1987 Česká literatura v boji proti fašismu, red. Milan Blahvnka (Praha) 

ČESKř: I MĚNÍ DRAMATICKÉ
19 I I české uměni dra matické I. Činohra, red. František Götz a Frank 
Tetaucr
/Portrétv významných divadelních osobností./

ČESKÝ ANARCHISMUS
1990 Český anarchismus 11100-1925. red. a úvod napsal Václav Tomek 
(Praha)

ČESKÝ LIBERALISMUS
1995 Český liberalismus. Texty a osobnosti, red. Milan Znoj. Jan Havránek. 
Martin Sekera, kom. Otto Urban. Jan Havránek. Petr Pithart. Jan Kuklík 
(Praha)
/Výbor statí liberálních politiků a myslitelů od poloviny 19. stol. do 30. let 
20. stol./

ČESKÝ Sl RREALISM l S
1990 Český surrealismu* 1020-1953. red. Lenka Bvdžovská a Karel Srp (Praha) 
/Rozsáhlý katalog výstavy a soubor studii o výtvarném i literárním 
surrealismu./



ČEŠTÍ SI’ISON Vl'EI E 20. STOLETÍ
1985 (lešti spisovatelé 20. století. Slovníková příručka, red. Milan Blahynku 
(Praha)
/Slovník zasaženy ideologicky zkresleným pohledem./

DĚJINY l)l\ \DI.A 3
1977 Dějiny ěeskélto (livtnlla i. Činohra 1418-1918. red. František Černý 
a l.juba Klosová (Praha)
/Kolektivní dílo navazující na předchozí svazky./

DĚJINY DIN \D1.\ I
198.5 Dějiny českého divadla I. Činoherní divadlo v Československé repuhlive 
a za nacistické olaipace. red. František Černý a Vdolf Scherl (Praha) 
/Závěrečný svazek podrobně dokumentovaného vývoje českého divadla./

DĚJINY LITER. I
1995 Dějiny česl/é literatury I. Literatura od кош е 19. století do roku 1945, 
red. Zdeněk Pešat a Eva Slrohsová (Praha)
/Kolektivní dílo navazující na předchozí svazky. Vzniklo již v 60. letech, ale 
po roce 1968 již nemohlo být vydáno./

D ĚJIM  ZEM Í KOR1 M  ČESKÉ '
1992 Dějiny zemí Koruny české 2. red. Pavel Bělina a Jiří Pokorný (Praha) 

DEMETZ. Petr
1998 Heně. 1’ražská léta Rainera Marii llilk a . přel. Ladislav Nezdařil 
/Překlad německy psaných studií./

DOKOl PIL, Blahoslav
1983 „Obrysy české historické prózv let 19.58-1915". Česká literatura 31, 
č. I. str. .331-318 

DOLEŽAL. Bohumil
1995 „Útěcha z poezie?“ , in Tvář. I ýborz časopisu, ed. Michael Spirit 
(Praha), str. 510-517
/Studie o Zahradníčkově poezii, napsaná v 60. letech./

DOLEŽAL. Jiří
1996 Česká kultura za protektorátu. Školství, písemnictví, kinematografie, 
eds. Pavel Zeman a Jan Lukeš (Praha)
/Studie o fungování kultury, cenzuře aj. I vod Jan Křen./

DOLEŽEL. Lubomír
1960 O stylu moderní české prózy (Praha)

DON Vril. Oskar
1930 Žitlé a židovství v české literatuře 14. a 20. století. Od Jar. I rchlického 
do doliv přítomné (Brno)
/0 spisovatelích židovského původu i židovské tematice v české literatuře./ 

DOSTÁL, Vladimír
1975 Sm ěr Wolker. Literárního kritika Ju lia  Fučíka ..léta úřednická“ v letech 
vrcholeni, krize a ústupu české proletářské literatury ( 1421-1425) (Praha) 
/Proletářská poezie, dobové diskuse a formování avantgardní generace./

Dl BSKÝ, Ivan
1991 Diskurs na téma jedné Klím ovy věty a jiné eseje (Praha)
/Kulturní a Filozofické studie./

1)1 RYCII. Jaroslav
1928 Ejhle člověk! (Praha)
/Eseje o K. Čapkovi. Haškovi, Sovovi, Langerovi aj./
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EFFENBERGER. Vratislav
1969 Realita a poezie (Praha)
/Studie u českém surrealismu./

EISNER, Pavel
1933 ..Německá literatura na půdě CSR od roku 18 18 do našich dnů“ , iu 
(.eskoslovenská vlastivěda 7: Písemnictví (Praha), str. 325-377
1949 „Židé v české literatuře". I ěstnik Židovské náboženské obce, 1919. ě. 8-11. 

i:\PRESÍ()N ISM CS
1991 Expresionismus o české uměni (Praha)
/Katalog výstavy./

f. X. Salda '
1968 František Xaver Salda. 1867-1937-1967, red. Felix Vodička, Ludvík 
Svoboda. Jiř í Brabec a František Kautman (Praha)
/Sborník studií o různých aspektech baldova díla./

к \ .  Sa ld a
1997 /•'. V. Salda. К  13(1. výročí narození a 61). výročí úmrtí. red. Marta 
Zahradníková (1’ralia)

FIRT, Julius
1991 l\niliv a osudy (Brno)
/Původně v exilu. Vzpomínky ředitele nakladatelství Borový a koncernu Lidových 
novin na literární přátele, zcjm. na K. Čapka. Peroutku. Poláčka a .Nezvala./ 

FISCHER, Otokar
1965 Duše. slovo, svět. ed. Antonín Matěj Píša (Praha)
/Posmrtný výbor z autorových esejů a studií./

FRF.NCII, Alfred
196*) The Poets o f Prague. C.zecli Poetrv liettveen tlie K a r (Loudou)
/Eseje o meziválečné české poezii./

FRYNTA, Emanuel
1965 llašek. der Schöpfer des Schtcejk (Praha)
/Studie o Maškově Švejkovi. Vydáno zároveň v anglické verzi./

FUČÍK. Bedřich
1992 Čtrnáctero zastaveni (Praha)
/Původně v samizdatu. Esejistické vzpomínky na Saldu, Floriana. Demla. 
Vančuru, Nezvala. Halase. Zahradníčka. Сера aj./
1994 Píseň o zemi (Praha)
/.Studie, recenze a glosy./
1995 Setkáváni a míjení (Praha)
/Studie a úvahy o české a německé literatuře./
1998 Kritické příležitosti 1. eds. \ ladimír Binar a Mojmír Trávníček (Praha) 
/Literární kritiky 1926-1932./

FUČÍK. Julius
1951 Stati o literatuře. Literární kritiky, polemiky a studie, eds. Gusta 
Fučíková a Ladislav Stolí (Praha)
/Posmrtně vydaný soubor statí a recenzí. Několik reedicí./
1956 Divadelní kritiky, eds. Gusta Fučíková a Ladislav Stolí (Praha) 
/Posmrtné vydaný soubor studií a referátů. Několik reedicí./ 

GALANDAUER. Jan
1988 I ztlil,- Československé republiky 1918. Programy, projekty, /lerspektiiy (Praha) 
/Historická studie. Dokumentární přílohy./



GÖTZ, František
1922 Inarchie v nejmladši české poesii (Brno)
/Směry vývoje české literatury v posledním desetiletí./
1926 .Intuicí .se horizont, l'rù lilc ily  a podobizny (Praha)
/Kritické úvahy o české literatuře od Hlaváčka po současnost./
19.51 Básnický dnešek. I vrojové perspektivy nově české poezie (Praha) 
/Kritické úvahy o poezii, próze a dramatu ve 20. stol./
198-1 Literatura mezi dvěma válkami. I ýbor z díla. ed. Jiří Brabec/pod 
jménem .Milada Chlíbcová/ (Praha)

GRKBENÍČKO\ V. Růžena
1995 Literatura a fiktivn í světy 1. red. Michael Spirit (Praha)
/Výbor ze studií, též o Weilovi a literatuře faktu./

GROSSMAN. Jan
1991 Inalvzy. eds. Jiří llolv a Terezie Pokorná (Praha)
/Soubor studií a recenzí, mj. o Kalasovi. Ortcnovi. Kolářovi./

HÁJKOVÁ. Mena
1981 \ejen o humoru (Praha)
/Studie o Vančurovi. K. Čapkovi, Haškovi. Bassovi aj./
1985 Komika jako nástroj kritiky maloměšťáci ví v ilílc  Karla Poláčku 
(Praha)

HAVRÁNEK. Bohuslav
1930 ..Vývoj spisovného jazvka českého". Československá vlastivědu, řada 2. 
str. 1-144 (Praha)
/Reedice jako samostatná publikace 1980./

HORA, Josef
1959 Poezie a život. ed. Antonín Matěj Píša (Praha)
/Posmrtně vydaný výbor studií a recenzí. Obsahuje též reedici stručné 
monografie o K. Tomanovi z r. 1935./
1981 Duch stále se rodící, ed. Jarmila Yíšková (Praha)
/Nový výbor z kritických statí./

11R \B \K. Josef - JEŘÁBEK. Dušan - TICH A. Zdeňka
1978 Průvodce po dějinách české literatury (Praha)
/Původní vvd. 1976, doplněné vvd.. reedice 1981. Vývoj literatury od 
počátků do roku 1948./

HRI BÍN. František 
I9(>7 Lásky (Praha)
/Poetické vzpomínkv na básnické přátele Horu. Nezvala. Seiferta. Halase. 
Zahradníčka aj. Reedice 1969./

С11АЫ PECKÝ. Jindřich
1991 Obhajoba umění. eds. Miroslav Červenka a A ladiinír Karfík (Praha) 
/Studie a recenze z let 193 1-1948./
1992 ILxpresionisté (Praha)
/Studie o Demlovi. Klímovi. Wernerovi a Haškovi./

CNN VI ÍK. Květoslav
1962 líedřich láclavek a vývoj marxistické estetik y (Praha)
/Věnováno zejména meziválečné avantgardě./
1970 Strukturalismus a mvi/i("««/((,( Praha)
/Estetické studie. Obsahuje i studie o moderním umění a poetismu, 
obsažené v předchozí knize Smysl moderního umění. 1965./
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1994 Strukturální estetika (Praha)
/Část rozsáhlé studie. vzniklé v 70. letech. Zčásti německy 1981./

J \k Č ÍST  POF7.1I
1969 Ja li říst poezii, red. Jiří Opelík (Praha)

/Původní vvd. 1963. rozšířeno. Průvodce moderní českou poezií, od 
avantgardy po současnost./

JANÁČEK. Pavel
1996 „Bob Hurikán a K.ll. Mácha", h  or 6. 1996. č. 13. edice Tram. sr. 12 
/O rodokapseeh a triviální literatuře 30. let./

JANÁČKOV \. Jaroslava
1967 Český román na sklonku l (). sloletí (Praha)
1985 Stoletou idejí (Praha)

/O próze 19. stol. a přelomu 19. a 20. stol./
1989 Román mezi modernami (Praha)

/Studie věnované mj. dílu Novákové, \ . Mrštíka. Holečka. Sovy./ 
JANKOVIČ, Milan

1991 \esamozřejmost smyslu (Praha)
/Studie teoretické a interpretační, zejm. o Haškově Švejkovi./

JANOl ŠEK. Pavel
1989 liozměry dramatu (Praha)

/Studie o českém dramatu mezi válkami./
JF.l.ÍNKK, Antonín

1961 I ítězsfai \ezral (Praha)
/Monografie./

JEŘÁBEK. Dušan
1997 trne \orák (Brno)

/Monografický portrét, ohlasy současníků a výbor studií A. N./
JIRÁ T. Vojtěch

1978 Portréty a studie (Praha)
/Soubor studií o české a německé literatuře 19. a 20. stol./

JOSE1 VÁCHU.
1994 Jo s e f  i áchal. red. Michal \jvaz. Petr Hruška a Jan Pelánek (Praha) 

/Rozsáhlá publikace, vydaná u příležitosti výstavy J. \ áchala v pražském 
Rudolfinu./

JI STL, \ ladimír
1988 ..Životopis Vladimíra Holana“. in Sehrané spisy I ladiiníra llolana II. 
ed. \ ladimír Justl (Praha), str. 315-450
1993 „Zapomenutý básník", in Jaroslar Durych. Osamělé kréty. ed.
V ladimír Justl (Praha), str. 133-115
1996 „Báseň jako příběh“, in I ladimír Ilolan. Testamenty, ed. Vladimír 
Justl (Praha), str. 131-149 

KAI.AN DRA, Záviš
1991 Intelektuál a revoluce, ed. Jiří Brabce (Praha)
/Stati o literatuře, filozofii, divadle, filmu a politice./

KALISTA. Zdeněk
1969 Tráře re stínu (Praha)

/Vzpomínkové medailony, věnované Tomanovi. Neumannovi, Horovi. 
Píšovi. Nezvalovi. Bieblovi. Ilalasovi aj./



1996 Po proudu živola 2. ed. Jarmila \ íšková (Brno)
/Yzpomínkv z Id 1919-1951./

KANTŮRKOVA, Eva
1995 „Vznešenost у Cechách". in Evu Kantůrkova, t b litý  řas proměn 
(1’ralia). str. 243-263
/Esej o Jaroslavu Durychovi./

KAREL ČAPEK A ČESKY J \ZYK
1990 Karel Čapek a český jazyk. red. František Štíeha (Praha)
/Sborník příspěvků, v nichž autoři zkoumají funkce jazyka v Čapkově díle./ 

K AREL TEIGE
1994 Karel Teige, red. Karel Srp (Praha)
/Katalog к vvstavě. studie o díle К.Т./

KAUTMAN, František
1966 S. K. Xet/mann. Člověk a  dílo. 1Я75-1917 (Praha)
/První část Neumannova života a dílu do roku 1917./
1993 l ’olarita našeho věku v díle Egona llostovského (Praha)

/Původně samizdat. Studie o díle Е.Н./
KNIHA O ČAPKOVI

1988 Knilia o Čapkovi. Kolektivní monografie, red. Štěpán Mašin (Praha) 
/Soubor statí, zabývající se všemi aspekty díla K. Čapka./

KONRÁD, Kurt
1963 /.tvárněte skutečnost, eds. Jiří Brabec a Zdeněk K. Slabý (Praha) 
/Posmrtně vvdanv soubor studií a recenzí o literatuře a divadle./

KOŘ VLKA, Jiří
1996 Ceši v habsburské říši a v Evropě 11115- /9/ / (Praha)

/Původně v německém překladu. Historická studie./
KOŽMÍN. Zdeněk

1968 Styl Ianřitrovy prózy (Praha)
1989 Zvětšeniny ze stylu bratří Caplni (Brno)

/Analýzy tvaru a smyslu jednotlivých děl Čapků na základě krátkých ukázek./
1995 Slinlie a kritiky (Praha)

/Studie a recenze, mj. věnované K. Čapkovi, Holanovi. llostovském, 
Hrubínovi. Ortenovi. Zahradníčkovi./
1997 Interpretace básní (Praha)

/Původně skripta Státního pedagogického nakl. 1986. upraveno. 
Interpretace jednotlivých básnických textů českých básníku 20. stol. 
a metodické poznámky к interpretaci básní ve škole./

KRÁL. Petr
1993 I oskover Л- Werich čili llvězdy klobouky  (Praha)

/Eseje o V-*\V. doplněné ukázkami her./
KRÁLÍK. Oldřich

1957 Kapitoly o Slezských písních (Ostrava)
1972 První řada v díle Karla Čapka (Ostrava)

/Studie o Čápkových knihách Boží muka. Krakatit, Hordubal, Povětroň aj./
1995 Osvobozená slova. ed. Jiří Opelík (Praha)

/Výbor ze studií, věnovaných mj. Saldovi. Bezručovi. Olbrachtovi.
K. Čapkovi. Cepovi, Zahradníčkovi./

KIÚI.ÍK. Oldřich -  FICEK. Viktor
1978 Kapitoly a Petra Ifezručovi (Ostrava)
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1991 Strukturální estetika (Praha)
/Část rozsáhlé studie, vzniklé v 70. letech, /.části německv 1981./

JAK ČÍST POEZII
1909 .Ink čist poezii, red. Jiří Opelík (Praha)
/Původní vvd. 1903. rozšířeno. Průvodce moderní českou poezií, od 
avantgardy po současnost./

J VNÁČEK, Pavel
1990 ..Bob Hurikán a k.H. Mácha“. 'Tvar 6, 1990. č. 13, edice Tvaru. sv. 12 

/() rodokapsech a triviální literatuře 30. let./
JANÁČKOVA, Jaroslava

1907 Český román na sklonku 19. století (Praha)
198!) Stoletou tdejí (Praha)

/() próze 19. stol. a přelomu 19. a 20. stol./
1989 liomán mezi modernami (Praha)

/Studie věnované mj. dílu Novákové. \ . Mršlíka, Holečka. Sovv./ 
JANKOVIČ, Milan

1991 \esamozřejmost smvslu (Praha)
/Studie teoretické a interpretační, zejm. o Haškově Švejkovi./

JANOUŠEK, Pavel
1989 Rozměry dramatu (Praha)

/Studie o českém dramatu mezi válkami./
JELÍNEK, Antonín

1901 I ítězslar \ezral (Praha)
/Monografie./

JEŘÁBEK, Dušan
1997 trne Novák (Brno)

/Monografický portrét, ohlasy současníků a výbor studií A. N./
JIRÁT, Vojtěch

1978 Portréty a studie (Praha)
/Soubor studií o české a německé literatuře 19. a 20. stol./

JOSEFVÁCHAL
1991 Jo s e f Iáclial. red. Michal Vjvax. Petr Hruška a Jan IVIánck (Praha) 

/Rozsáhlá publikace, vydaná u příležitosti výstavy J. Váchaia v pražském 
Rudolfinu./

JI STL. Vladimír
1988 ..Životopis V ladimíra llolana". in Sehrané spisy I ladimíra llidana II. 
ed. \ ladimír Justl (Praha), str. 315- 150
1993 „Zapomenutý básník“, in Jaroslav Durvch. Osamělé к věty. ed. 
Vladimír Justl (Praha), str. 133-115
1990 „Báseň jako příběh", in I ladimír llolun. Testamenty, ed. Vladimír 
Justl (Praha), str. 131-119

К VLANDRA, Závis
199 I Intelektuál a revoluce, ed. Jiří Brabec (Praha)
/Stati o literatuře, filozofii, divadle, filmu a politice./

KALISTA, Zdeněk
1909 Tváře re stínu (Praha)

/Vzpomínkové medailony, věnované Tomanovi. Neumannovi, Horovi. 
Píšovi. Nezvalovi, Bieblovi. Kalasovi aj./



1996 Po promili života 2. cd. Jarmila V íšknvá (Brno)
/Vzpomínky z I<*t 1919-1951./

KVNTl В KOV л. к va
1995 „Vznešenost v Čechách“, in Eva kantůrkova. \ álivý řas proměn 
(Praha), str. 243-263
/Esej o Jaroslavu Durychovi./

KAREL ČAPEK A ČESKY J VZÏ К
1990 kari'1 Čapek a český jazyk. red. František Štícha (Praha)

/Sborník příspěvků. v nichž autoři zkoumají funkce jazyka v Čapkově díle./ 
KVRELTEIGF.

19 9 1 Karel leige, red. Karel Srp (Praha)
/Katalog k výstavě, studie o díle К.Т./

KAITVIAN. František
1966 .S. K. Xeumann. Člověk a  dílo. /Й75-/9/7 (Praha)

/První část Neumannova života a díla do roku 1917./
1993 Polarita našeho lěka  v díle Egona llostovského (Praha)

/Původně samizdat. Studie o díle К.П./
KNIHA O ČAPKOVI

1988 kn iha o Čapkovi. Kolektivní monografie, red. Štěpán Vlašín (Praha) 
/Soubor statí, zabývající sc všemi aspekty díla K. Čapka./

KONRÁD. Kurt
1963 / tvárněte skutečnost, eds. Jiří Brabec a Zdeněk K. Slabý (Praha) 
/Posmrtně vvdanv soubor studií a recenzí o literatuře a divadle./

KOŘ VLK V. Jiří
1996 C.eši v habsburské říši a v Evropě 1815-l')l I (Praha)

/Původně v německém překladu. Historická studie./
KOŽMÍN. Zdeněk

1968 Styl I ančnrovy prózy (Praha)
1989 Zvětšeniny ze stylu bratří Čapků (Brno)

/Analýzv tvaru a smyslu jednotlivých děl Čapků na základě krátkých ukázek./
1995 Studie a kritiky (Praha)

/Studie a recenze, mj. věnované K. Čapkovi, llolanovi. llostovském. 
Ilrtibínovi, Ortenovi. Zahradníčkovi./
1997 Interpretace básni (Praha)
/Původně skripta Státního pedagogického nakl. 1986, upraveno. 
Interpretace jednotlivých básnických textu českých básníků 20. stol. 
a metodické poznámky k interpretaci básní ve škole./

KRVI.. Petr
199.3 Voskovec &• Werich čili llvězdy klobouky (Praha)

/Eseje o V+VV. doplněné ukázkami her./
KRÁLÍK. Oldřich

1957 Kapitoly o Slezských písních (Ostrava)
1972 První řada v dile Karla Čapka (Ostrava)

/Studie o Čapkových knihách Boží muka. Krakatit. Hordubal, Povětroů aj./
1995 Osvobozená slova. ed. Jiří Opelík (Praha)

/Výbor ze studií, věnovaných mj. Saldovi. Bezruěovi. Olbrachtovi.
K. Čapkovi. Cepoví, Zahradníčkovi./

KR VLÍK. Oldřich -  F1CEK. V iktnr
1978 Kapitoly o Petru Hezrtičovi (Ostrava)
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KREJČÍ. Karel
1959 A. M. Tilschová (l»raha)

/Monografie./
1975 C.eská literaturu o kulturní proudy evropské (Praha)
/Studie o literatuře devatenáctého a přelomu 19. a 20. stul./

KŘEN. Jan
1990 konfliktní společenství. C esia  Sěmri 1780-1918( Praha)

/Historická studie./
KŘÍŽKOVA. Marie Rút

1991 ..Nad Knihami Jiřího Ortena“, in Jiř í Orten. Červená knilni. (Spisy 
III.). ed. Marie Rút Křížková (Praha), str. 282-321

Kl BÍNOVÁ. Marie
1981 Proměny české poezie dvacátých let (Praha)

/Analýza tvorhv Wolkra, Nezvala a Halase v daném období./
1987 „Seifertova poezie plynoucího času. К poetice knih Jablko z klína 
a Ruce Yenušinv“, Česká literaturu 35. 1987. č. 6. str. 306-320 

Kl DËLKA. Viktor'
1983 Hoje o české drama v letech 1918-1945 (Praha)

/Skripta věnovaná dramatické tvorbě a divadelní kritice./
Kl DRNÁČ. Jiří

1993 „Durvchúv symbolický cyklus Jarmark života", in Jaroslav Durvcli. 
Jarm ark života, eds. Jiří Kudrnáč a Zuzana Burešová (Praha), str. 9 -28
1997 ..I vod do české secesní literatury“. Literární nrcliív Památníku 
národního písemnictví 28. 1997, str. 9 -27  

Kl NC, Jaroslav
1915-1916 Slovník soudobých českých spisovatelů. 1918-1945 1-2 (Praha) 

/Casio nepřesné charakteristiky’ děl. lze doporučit jen pro první informaci./ 
Kl NDERA. Ludvík

1969 „Zlatá. rudá. černá”, in František. Iltilus. Krásné neštěstí. l)ílo 1.11.. 
sv. I (Praha), str. 3 -73
/Studie analyzující první období Ilalasovv tvorby./
1981 „Z pohnutých časů”, in 1'rantišek I Í i i I i i s .  C.nsy. Dílo F. I I . .  sv. 2 
(Praha), str. 7-30
/Studie analyzující llalasovu básnickou tvorbu 1931-1912./

Kl NDERA. Milan
1960 l mění románu. Cesta I ludisltiva Iančurv za velkou epikou (Praha) 

/Esej věnovaná Vančurově románové a povídkové tvorbě./
KUNSTMANN. Heinrich

1971 Tschechische Frzíihlkunst im 20. Jahrhundert (Köln -  Wien)
/Rozsáhlý přehled české prózy od počátku 20. stol. do konce 60. let./ 

KITNAR. František -  M VREK. Jaroslav
1997 Přehledné dějiny českého n slovenského dějepiseetví (Praha)

/Původně jen pod jménem F. Kutnara ve dvou dílech 1973 a 1977. 
Přepracováno. Rozsáhlý přehled vývoje historiografie od počátku do konce 
30. let 20. stol./

LAHODA. Vojtěch
1996 Český kubismus (Praha)

/Publikace věnovaná kubismu ve výtvarných uměních. Bohatá obrazová 
dokumentace./



LANGER. František
1992 Ryli a bylo. cd. Jiří Holý (Prahu)

/Původní vyd. 1963. rozšířeno. Vzpomínky na Huška, bratry (lupky, 
předválečnou modernu./

LANGEROVA. M árie
1998 ..lleinenny obrázky z cest", in Riclutril II einer. Lazebník. Hra 
doopravdy. Spisy R. II.. sv. 3 (Praha), str. 447-461 

LEVÝ. Jiří
1971 Rudé literární věda exaktní védou? (Praha)
/Soubor studii, mj. o (lupkových překladech./
1996 1-2 (.eské teorie překladu  (Praha)

/Poněkud zkrácená reedice knihy '/■ roku 1957. Studie o českém 
překludatelství. doplněná ukázkami statí o překládání./

LEXIKON
1985-1993 Lexikon české literatury. Osobnosti, díla. instituce 1 (A-G), 2/1-11 
(H4,), red. Vladimír Forst s redakčním kruhem (Praha)

MACHRA, Vladimír
1984 ..Jiří Wolker a li druzí", in J iř í Wolker. Zusvěcotátnisrdce, ed. Vladimír 
Vlacura (Praha), sir. 187-203 

VI AI IHN. Jiří
1934 Kapitola a předválečné generaci (Praha)

/Vzpomínky na počátky generace počátku století./
MACHÁČEK, Vítězslav

1969 Padesát českých autorů posledních padesáti let (Praha)
/Informativní příručka a medailony spisovatelů, tvořících v letech 
1918-1968./

MALEVIČ, Oleg
1989 Karel Čapek. Kritiko-biografičeskij očerli (Moskva)

/Původně 1968, rozšířeno. Monografie o životě a díle К.С./
MASARY K. Tomáš Garrigue

1925 Světová revoluce. Za války a ve válce l'H I-I9 III (Praha)
/Několik reedicí./

VI VI UŠKA, Alexander
1963 C.lovek proti skaze. Pokus o Karla Čapka (Bratislava)

/Zároveň česky 1963. Esejistieká studie o tvorbě Karla Čapka./
VIEl). Jaroslav

1988 / iktor Dyk (Praha)
/Monografie./
1995 Spisovatelé ve stínu (Prahu)

/Studie o autorech spirituální orientace. Demlovi. Revnkovi.
Zahradníčkovi, Čepovi aj./

VIER HAUT, Luboš
199 I Cesty stylizace. Stylizaci•. „okraj" a mystifikace v české literatuře 

přelomu P). a 20. století (1’raha)
VIEŠŤVN. Xntonín

1984 Geschichte der tschechischen Literatur im P). und 20. Jahrhundert 
(Köln-Wien 1981)
/Přehled české literatury 19. a 20. stol. Obsahuje kapitolky o německé 
literatuře v českých zemích./
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1987 Česká literatura 1785—1085 (Toronto)
/Původně německy 1481. přepracováno. Přehled vývoje./

MOCNÁ, Dagmar
19% Červená knihovna. Studie kulturně a literárně historická. 1’ohled do
dějin pokleslého žánru
(Praha-Litomvšl)
/Studie o románovém člení pro ženy od 19. stol. do současnosti./

MODERNÍ REYl E
1995 Moderní revue 180-1-1925, red. Otto M. llrban a Luboš Merhanl 
(Praha)
/Sborník věnovaný časopisu Moderní revue. Obsahuje též antologii článků./ 

MOLDANOYÁ. Dobrava
1979 Božena Benešová (Praha)

/Monografie./
1993 Studie o próze nu přelomu století (l stí n.L.)
1996 Česká literatura v období modernisant. 1890-101() (ls tí n. L.)

/Přehled literatury v uvedeném období./
MOI К KOVÁ. Jarmila 

1981 Jo s e f Ilora (Praha)
/Monografie./
1988 Buřiči a občané. I\ zápasům o ..nové umění" v letech 1900-1918 (Praha) 

/Studie o literatuře počátku 20. století, inj. o Mahenovi. Horovi, Langrovi.
O. Fischerovi, Weinerovi. Studie o Weinerovi znovu vvšla jako doslov
k svazku Básně ve W ernerových Spisech. 1997./

MRAVCOVÁ, Marie
1987 I mělecké dokumenty a romány. Zrod a tvar čtyř prozaick ých ilěl 
Jarmily Glazurové (Ostrava)
/O tvorbě Glazurové ve druhé půli 30. let./

M i l ILRERCKR. Josef
1981 Geschichte der deutschen Literatur in Böhmen 1000-1939 (München- 
\\ ien)
/Přehled vývoje německé literatury \ Cechách a na Moravě./

Ml KAŘOYSKÝ. Jan
1918 Kapitoly z české poetiky  1-2 (Praha)
/Studie o české literatuře a básnickém jazyce, zejména o verši, též o K. 
Čapkovi, Nezvalovi a Vančurovi. Původní vyd. 1911. rozšířeno. 3. díl 
obsahuje máchovské studie./
1966 Studie z estetiky, ed. Květoslav Chvatík (Praha)

/Stati z obecné estetiky, též studie o Nezvalovi a Vančurovi, reedice 1971./
1983 Studie z poetiky, eds. Květoslav Chvatík /pod jménem Hana 
Mukařovská/ a Rudolf Havel (Praha)
/Reedice některých studií z Kapitol z české poetiky i dalších./

MYŠIČKA. Zdeněk
1971 I iktor l)yk (Praha)

/.Monografická studie o Dvkově dramatické tvorbě. S podrobnou 
bibliografií od Naděždy Cajerové a Petra Kučerv./

NEFF. Ondřej
1981 \ěco je  jinak  (Praha)

/O české literární fantasticc od Komenského po současnost./



Mül MANN. Stanislav Kostka
1971 Sluti a projevy ü. 1918-1921, cd. Milada Chlíhcová (l’raba)
1473 Stali a projevy I. 1912-1917, cd. Milada Chlíhcová (Praha)
1476 Stati a projevy (>. 1922-1929. cd. Milada Chlíhcová (Praha)

NEZV AI. .Vítězslav
1936 „Průvodce mladých básníků“, in Karel Čapek. Francouzská poezie 
(Praha)
1937 Moderní básnické směry (Praha)
/Eseje o moderní poezii. Několik reedic./
1959 Z mého žicola (Praha)
/Nedokončeně vzpomínky. Několik reedic/
1967 Manifesty, eseje a kritické projevy z poetismu 1921-1931). cd. Milan 
Blahynka (Praha)
1474 Manifesty, eseje a kritické projevy z lei 1931-191!, ed. Milan Blahynka 
(Praha)

NIEDZIEI.A, Zdšislaw
1987 Literatura ezeska w lalach  II ivojny šniuloivej (Krakow)
/О české literatuře v době druhé válkv./

NIKOI.SKIJ. Sergej
1478 Fantastika a satira v díle Karla Čapka. přel. Milan llrala (Praha) 

NOVÁK. Arne
1936 I iklor l)yk (Praha)
/Monografie./
1436-1434 Přehledné dějiny literatury české od nejsluršich dob až po naše 
dny(> J.\ . Novákem, Olomouc, reedice Brno 1445)

NOVĚ ČESKÉ l)l\\l)I.O
1426 \ové české divadlo. 1918-1926. Sborník Dramatického svazu. red. 
Josef Kodíček a Miroslav Rutte (Praha)
/Studie a úvahy o současném divadelním umění. Obrazová dokumentace./
1427 Vore české divadlo. 1927. Sborník Dramatického svazu. red. Josef 
Kodíček a Miroslav Rutte (Praha)
/Studie a uvaliv o současném divadelním umění. Obrazová dokumentace./ 
1424 \ové české divadlo. 1928-1929. Sborník Dramatického svazu. red. 
Miroslav Butte a Josef Kodíček (Praha)
/Studie a ňvahv o současném divadelním umění. Obrazová dokumentace./ 
1432 \oiv české divadlo. 1930-1932. Sborník Dramatického svazu. Čtvrtý 
svazek, red. Miroslav Butte a František Götz (Praha)
/Studie a uvaliv o současném divadelním umění. Obrazová dokumentace./

O KARl.l POLÁČKOVI
1445 O Karla Poláčkovi a o jiných, red. Jaroslav Kolár (Boskovice 1445) 
/Sborník z konference o Karlu Poláčkovi a židovské kultuře ve východních 
Cechách./

ODKAZ ČESKÉ DIVADELNÍ \\ VNTGARDY
1440 Odkaz české divadelní avantgardy, eds. Ljuba klosová a Ludmila 
Kopáčová (Praha)
/Výbor z teoretických ůvali J. Ilonzla. J. Frejky a E. F. Buriana./

O L IČ Jiří
1993a Cleni o Jakubu Demlovi (Olomouc)

/Původně v samizdatu, o Dcnilově životě a díle./
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1993b ...nejlépe tlačili i lnstiií káru sám. Žirot Josefu Iáchala  (Praha) 
/Původní- v samizdatu, o Yáchalově životě a díle./

OPI.I.ÍK. Jiří
NlSJi..() Jaromíru Johnovi“. in Jarom ír John. Eskamotér Jo s e f a  jin é prózy 
(Praha), str. 7-37
1980 Jo s e f ('.upek (1'raha)
/Monografie./
1986 ..Doslov“, in l.eltký harrontík. ínlologie českého literárního eseje 2. 
Léta desátá a dvacátá 20. století, cd. Jiří Opelík (Praha), str. 282-303
1992 ..Olbrachtův .vídeňsky« román Žalář ncjtcinnější”. in Marginálie. 
1988-1990. red. Jiří Holý a František Prosek (Praha)

OPELÍK. Jiří -  SLAVÍK. Jaroslav
1996 Jo s e f Čapek (Praha)

/Rozsáhlá monografie o Čapkově výtvarném i literárním díle. Množství 
obrazových i dokumentárních příloh./

OSMA A SKUPINA
1992 Osma a Skupina výtvarných umělci). Teorie, kritika, polemika, red. Jiří 
Padrta (Praha)
/Studie a dokumentv к předválečné avantgardě. Množství obrazových příloh/

PANORAMA
1995 Panorama české literatury, red. Lubomír Machala a Eduard Petru 
(Olomouc)
/Původní vvd. 199 I. doplněno./

PAPOUŠEK, Vladimír
1996 Egon llostovský. Člověk v uzavřeném prostoru (Praha)

/Studie o poetice děl Е.Н./
PAS VK. Tomáš

1998 l>od ochranou Říše (Praha)
/() veřejném životě za německé okupace do r. 1911./

PĚKNÍ. Tomáš
1993 Ilistorie Židů v ('.echách tt na Moravě (Praha)

/Informativní přehled, též údaje o židovské literatuře./
PF.LC. Jan

1981 Meziválečná avantgarda a Osvobozené divadlo (Praha)
/Reedice pod názvem Zpráva o Osvobozeném divadle. 1982./

PEROl TKA, Ferdinand
1933-1936 Hodováni sUitu 1-4 (Praha)
/Nové vvd. 1991. V znik a budování republiky 1918-1922./
1993 Sluší-li se hýli realistou, red. Daniel Bohdan (Praha)

/Výbor z úvah o literatuře z 20. a 30. let. o Čapkovi. Poláčkovi. Nezvalovi. 
Vančurovi aj./

PEŠAT. Zdeněk
1985 Dialogy s poezií (Praha)

/Studie o Neumannovi. Weinerovi. Kalasovi, avantgardní poezii aj./
1990 „Literatura Skupiny 12". Literární měsíčník 19. č. I. str. 32 -38  a č. 2. 
str. 21—29
1991 Jaroslav Seifert (Praha)

/Monografie./



1998 Tři podoby literární rědV (Praha)
/Soubor studií i i  kritik./

PETERKA, Josef
1984 „Slohotvorné postupy proletářské poezii'", Česká literatura 32, č. 6. 
str. 481-504 

PFAFF, Ivan
1993 Česká levice proti )loskvč 1930-193ti (Praha)

/() diskusi o stalinismu a reakcích na něj v české kultuře./
PÍSNĚ LIDI PRAŽSKÉHO

1966 1‘ísně lidu pražského, eds. a komentáře Vladimír Karbusický a Václav 
Pletka (Praha)

PÍŠA. Antonín Matěj
1927 Směry и cíle. Kritické listy z let 1921—1920 (Praha)

/Studie o soudobé literatuře./
1933 Otakar Theer 2 (Praha)

/Druhý díl monografie./
1936 Proletářská poezie (Praha)
1947 Jo s e f Horu (Praha)

/Monografie./
1962 Stopnuti poezie. Studie o podobizny (Praha)
/Studie věnované Neumannovi, Dvkovi. Tomanovi. Horovi. Hořejšímu. 
VYolkrovi, Seifertovi aj./
196 I Stopami prózy. Studie и stati (Praha)

/Studie věnované Majerové, Olbrachtovi, Pujmanové. Glazarové. Řezáčovi 
aj. Obsahuje i monografii o Olbrachtovi. samostatně vydanou 1949./
1967 Stopami dramatu a divadla. Studie a referáty, eds. Josef Träger 
a Rudolf Skřeček (Praha)
/Studie a referáty o dramatech V Dvořáka. V. Dýka, J. Mahena. F. Šrámka, 
bratří Čapků. F. Langera. V. Vančury aj./
1969 Dvacátá léta. eds. Marie Pišová a Rudolf Skřeček (Praha)

/Kritiky z 20. let. Obsahuje též výběr z knih Soudy, boje a výzvy z r. 1922 
a Směry a cíle z r. 1927./
1971 Třicátá léta. eds. Marie Pišová a Rudolf Skřeček (Praha)
/Recenze poezie a prózy z 30. let./
1978 Divadelní avantgarda. Kritiky a referáty z let 1920-1911. eds. Vlarie 
Píšová a Rudolf Skřeček (Praha)
/Divadelní referáty věnované Erejkovi, llonzlovi, Voskovci a Werichovi.
E. F. Burianovi./
1982 К vývoji české lyriky, eds. Maric Píšová a Rudolf Skřeček (Praha) 

/Doslovy a recenze к poezii konce 30. a 40. let. Obsahuje též monografii
0 Horovi, vvdanou 1947./

POET. VIEZ1YÁLEČ. LITER.
1987 Poetika české meziválečné literatury. Problematika žánrů. red. Daniela
1 lodrová (Praha)

POETISVII S
1967 Poetismus, red. Květoslav Chvatík a Zdeněk Pešat (Praha)

/Textv. dokumenty a ohlasy. Chronologický přehled Z. Pešata a literárně 
historický doslov obou pořadatelů./

977
intRATURA 
К III. DÍLU



978
CtSKA 

t l í  Г RATURA 
OD POÍATKU 

К DNEŠKU

POHORSKÝ. Miloš
1974 Portréty a problémy (Praha)

/Studie věnované Olbrachtovi, K. Čapkovi. Vančurovi aj./
POLÁN, Bohumil

1947 Prána Srámeli. básnili m ládí o domova (Praha)
/Monografie./
I% 4 Život a slovo (Praha)

/Soubor studií o Neumannovi. Dvkovi. Vančurovi. Seifertovi, Hruhínovi. 
Konrádovi aj. Obsahuje i stručnou monografii o K. Tomanovi, původně 
vvdanou 1957./

PRAMENY
1978 Proměny. I tvářeni teorie socialistického realismu v české meziválečné 
literatuře. Literární manifesty a stati. red. Stepán Mašin a Drahomíra 
Mašinová (Praha)
/Dokumenty к diskusím o proletářské poezii 20. let a zejména
o surrealismu a socialistickém realismu z 30. let. Uvod Š. V lašína./ 

PROMĚNY SI HJEKTl
1993-1994 Proměny subjektu 1-2. red. Daniela llodrová (Pardubice) 
/Studie věnované např. subjektu v Ivriee, vypravěči, postavě, vesměs v české 
literatuře první půle 20. stol./

PTÁCI VÍTAJÍ
1992 Ptáci vítají jitro zpěvem, poddůstojníci řvaním, red. Jan Lopatka 
(Pralia-Ryehnov n. K.)
/Sborník z konference o Karlu Poláčkovi./

Pl JM WOVÁ. Marie
1935 Hozena ISenešová (Praha)
/Stručná monografie./

PITNÁ. Martin C.
1998 Česká katolická literaturu 1848-1018 (Praha)

/Obsáhlé zpracování katolicky orientované literatury v daném období./ 
PYNSENT, Robert H.

1996 Pátrání po identitě, přel. Blanka Hemelíková (Praha)
/Původně anglicky 1991. Soubor studií, mj. o široce chápané dekadenci 
v české literatuře./

PYTLÍK, Radko
1971 Toulavé house. Zprávu o Jaroslavu Haškovi (Praha)

/Život a dílo J.ll./
1978 Sedmkrát o próze (Praha)

/Studie o .1. Kratochvílovi. Olbrachtovi aj./
1983 l\niha o Švejkovi (Praha)

/Haškův Švejk, jeho vznik, interpretace, osudy doma i ve světě./
1988 \a přelomu století (Praha)

/Studie o próze 80. a 90. let 19. stol./
R.ÁDL, Emanuel

1928 lulku ('.echu s \ěmci (Praha)
/Reedice s doslovem Ladislava llejdánka 1993. Kritická analýza 
československé národnostní politiky./



К \MB01ISEK, Jiří
1993 ..Nechci hvl básník nasnadě“, in Jo s e f Plili tec. Ilásně. eseje, přel,Indy 
(Praha), sir. 337-354 

RICHTEROVÁ, Sylvie
1991 Slova a ticho (Praha)
/Původně Mnichov 1980. Soubor studií, mj. o Haškovi./
1997 Tichu o smích (Praha)
/Studie, navazující na předchozí knihu. mj. o Haškovi a llolanovi./ 

RIPELLINO. Vngelo Maria
1992 Magická Prahu, přel. Alena Hartmanová a Rohumír Klípa (Praha) 

/Původně i)alsk\ a v exilu. Esej o kouzlu Prahv, pražské literatuře české, 
německé i židovské, dílech Kaf kových, Haškových, Hulánových,
Seifertových aj./

ROTR EKIZdeněk
1993 Skrytá trář české literatury (Brno)

/Původně v samizdatu a v exilu, poté Brno 1991. 1. doplněné vvd. Podrobné 
informace o katolickv orientovaných autorech 20. stol./

BOZI MĚT LITERÁTI RE
1986 Rozumět literatuře 1. Interpretace základních děl české literatury, red. 
Milan Zeman a Jiřina Táborská (Praha)
/Soubor interpretací české literaturv od starších dob do roku 1915./

Rl ГГЕ, Miroslav
1919 \ový svět. Studie o nocé české literatuře (Praha)

/O Tomanovi, Šrámkovi. Theerovi. Tilschové. Weinerovi, Čapcích, 
Neumannovi./
1925 Skrytá trář. Knihu eseji (Praha)

/Soubor článků a recenzí, mj. o Šrámkovi, Olbrachtovi. Demlovi, Čapkovi, 
Wolkrovi./
1920 Trář pod muškou. Eseje o diradle (Praha)

/Studie o českém a světovém dramatu i divadle, mj. o llilarovi. Langrovi, 
Bartošovi, avantgardním divadle./
1929 Doba a hlasy (Praha)
/I vahv a eseje o současné české próze a poezii, o Durychovi. Vančurovi. 
Weinerovi, Weissovi. Bieblovi aj./
1939 Mohyly s vavřínem (Praha)

/Eseje o Saldovi. Dvkovi. K. Čapkovi aj./
SEI ВТ. Ferdinand

1990 Německo и Ceši. Dějiny jednoho sousedství uprostřed Evropy, přel. Petr 
Dvořáček (Praha)
/Původně němcckv. Yztahv česko-německé od středověku do současnosti./ 

SEIFERT. Jaroslav
1992 I 'Песку krásy světa (Praha)

/Původně v samizdatu a exilu, oficiální vyd. 1982 a 1985 neúplná.
\ zpomínkv na přátele, zvláště literáty./

SERKE, Jürgen
1987 Höhmische Dörfer. Wanderungen durch eine verlassene literarische 
Lundscliuft (Hamburg)
/Německá literatura v českých zemích ve 20. stol. Podrobné medailony 
i méně známých autorů/
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SEZIMA, Karel
1927 Podobizny a reliéfy (Praha)
/Púv. 1919. přepr. vyd. Studie a kritiky o Svobodové. Slejharovi, Capkti- 
Chodovi, Saldovi aj./
1928 Krystaly a průsvity. Studie o domácí próze soudobé (Praha)

/Soubor kritik, mj. o Srámkovi. Majerové, Olbrachtovi. Benešové, Tilschové, 
K. Čapkovi, Vančurovi./
1930 Masky ч modely. Studie o domácí próze soudobé (Praha)

/Soubor kritik, mj. o Benešové. Durychovi. Srámkovi. Mahenovi. Weincrovi, 
Weissovi./
1936 1Hází. Studie o domácí próze soudobé (Praha)

/Soubor kritik věnovaných mladším autorům, mj. Nezvalovi, Konrádovi, 
Paulíkovi, Čepoví, Křelinovi, Pujmanové./

SCH WISCHULA. Walter
1996 Geschichte der tschechischen Literatur 2. I ou der Romantik bis zum 
ersten W eltkrieg (Köln -  Weimar -  Wien)
/Driihv svazek rozsáhlého přehledu české literatury, od Máchv do první válkv./ 

SCHON BERG. Michal
1988 Osvobozené, přel. Ivo Řezníček (Toronto)
/2. vvd. Praha 1992. O tvorbě Voskovce a Wericha od počátků do roku 1938./ 

S1ROYATKA, Oldřich
1981 „Zlatá doba českého brakového románu", in Iclt. ta láska. Průvodce 

po české brakové literatuře, cd. Oldřich Sirovátka (Praha), sir. 7-21 
SLAVÍK. Ivan

1965 „Básně Richarda Weinera", in Richard Heiner. Mezopotamie. cd. Ivan 
Slavík (Praha), str. 177-188
1996 Tváře za zrcadlem  (Praha)

/Eseje a úvahy o české literatuře od obrození do 10. let 20. stol./
SLOV. BÁSN. KNIH

1990 Slovník básnických knih. autoři Miroslav Červenka. Vladimír Macura. 
Jaroslav Med. Zdeněk Pešat (Praha)
/Interpretace knih české poezie od obrození do roku 1915./

SLOVNÍK ČESKÝCH SPISOV VI I.I I
1964 Slovník českých spisovatelů, red. Rudolf Havel a Jiří Opelík 
s redakčním kruhem (Praha)

SMÍCH ČERVENÉ SEDMY
1981 Smích Červené sedmy. Ze zlaté doby českého kabaretu P/IO-1()22. eds. 
a komentář Jaromír Kazda a Josef Kotek (Praha)

SOCIALISTICKÝ REALISMUS
1935 Socialistický realismus, red. Ladislav Stolí a Karel Teige (Praha) 

/Diskuse mezi socialistickými realisty a surrealisty./
SP1SOV. Píi ELO Ml 19/20. STOL.

1972 Češti spisovatelé z přelomu 19. a 20. století, red. Zdeněk Pešat (Praha) 
/Ve 2. vvd. 1973 spojeno se svazkem Ceši i spisovatelé 19. století. Medailony 
autorů./

SPOR O SMYSL ČESKÝCH DĚJIN
1995 Spor o smysl českých dějin 1895-1938. eds. Miloš Havelka a Věra 
Junflinannová (Praha)
/Sborník shrnující polemické slati o „české otázce"./



SRBA, Bořivoj
1981 Poetické divadlo !.. i .  liuriaiia (Praha)

/Burianova divadelní činnost v letech 1933-1941./
1988 0  u d i v  divadlo, \astup novývli vývojových tendencí v českém  
divadelnictví v letech 1939-1945 (Praha)

STAŇKOVU':. Andrej
1998 Okradli chudého. Příběh Josefa 1'luriana a jeho  díla (Olomouc) 

/Původně v samizdatu a v exilu. Vydavatelská činnost Josefa Floriana./ 
STICH. Vlexandr

1996 Od hnila Havlíčku к 1'rantišku llniasovi. Lingvolilerární studie (Praha) 
/Vedle statí o literatuře 19. stol. též stati и Halasovi a llolanovi./

STROHSOVÁ, Eva
1963 Zrození moderny (Praha)

/0 předválečné literární avantgardě./
1991 „Jaroslav Durvch4*. Česká literatura 39. 1991. č. 2. str. 132-111 

STRl K i l HA A SMYSL
1966 Struktura a smysl literárního díla. Sborník- studií li 73. narozeninám Juna 
Mukařovského. red. Milan Jankovič. Zdeněk Pešat a Felix Vodička (Praha) 
/Stati věnované strukturalismu. dále studie o poetismu. K. Čapkovi. 
Halasovi. Haškovi aj./

STl DIE 0  LITER. NA PŘELOMU STOL.
1991 Studie o české literatuře nu přelomu sloletí. red. Jaroslava liraháková 
(Praha)
/Skripta PF l k. Stati o české literatuře 1897-1918./

Sl СНОМ EL, Milan
1961 „Doslov“, in l.ev lllutný. Housle v mrakodrapu (Praha), str. 257-266.
1997 „Jiné oči Jiřího Mahcna. Malienův Měsíc: text. kontext, čtenáři", in Jiří 
Muhen. Měsíce. Milnu Suchomel. Jiné oči Jiřího Mnhena (Brno), str. 99-205

SURREALISMUS
1936 Surrealismus, red. Vítězslav Nezval (Praha)

/Sborník Surrealistické skupiny./
SI RREAI.ISMI SV DISKUSI

1934 Surrealismus v diskusi, red. Karel Teige a Ladislav Stolí (Praha) 
/Diskuse mezi stoupenci surrealismu a socialistického realismu./

SUS. Oleg
1965 Metumorfňzy smíchu и vzteku (Brno)

/I. vvd. 1963, rozšířeno. Studie o satiře a humoru, mj. o Voskovci 
a Werichovi./
1992 Estetické problémy pod napětím. Mezinárodní avantgarda, 
surrealismus, levice (Praha)
/Posmrtně vvdané studie, napsané v 60. letech./

SVOBODA. Jiří'
1977 Generace a program. Studie o programech proletářské poezie (Praha) 

SVOBODA. Ludvík
1967 /■: V. Salda  (Praha)

/Monografie./
SVOZIL. Bohumil

1986 Tvář reality (Praha)
/Studie o Gellnerovi. Haškovi, Těsnohlídkovi aj./
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ŠAbDA, František Xaver
1928-1937/1990-1995 Šaldúv zápisník 1 -9  (Praha)

/Reedice 1990-1995. Měsíčník s výhradně Saldovvini příspěvky -  básněmi, 
prózami a především studiemi, esejemi. kritikami, polemikami, glosami./ 
1951-1963 kritické projevy 1-13. eds. Karel Dvořák. Rudolf Havel.
Miroslav Komárek. Oldřieh Králík. Ludmila Luntová. Jiří Opelík. Emanuel 
Macek. Olga Svejkovská. Břetislav Storek a Zina Trochová (Praha)
/Studie, recenze, polemiky a glosy z let 1898-1928./
1961b Studie z českv literatury, eď. Rudolf 1 lavel (l’raha)

/Obsahuje stati O ncjmladši poezii české. O naší moderní kultuře divadelně 
dramatické aj./
1987-1988 Z období Zápisníku I-Il. ed. Emanuel Macek (Praha)

/Studie a recenze z let 1928-1937./
ŠIML MEK. Jaroslav

1993 Huralisté z Českého ráje (Sobotka)
/Drobná publikace věnována ruralismu v literatuře./

TAXOVÁ. Eva
1985 „Počátkv a zrání českého literárního eseje". in Experimenty. Český 
literární esej z přelomu /9. a 20. století (Praha), str. 7 -35  

TEIGE. Karel
1966 Svět stavby и básně. Studie z 20. let. red. a komentář Jiří Brabec 
a Vratislav Effenberger. předmluva Robert Kalivoda. doslov Vratislav 
Efťenherger (Praha)
1969 Zápasy o smysl moderní tvorby. Studie z 30. let. red. a komentář Jiří 
Brabce a \ rat i slav HITcnberger. doslov \ ratislav Effenberger (Praha)
1991 Osvobozování života a poezie. Studie ze Id. let. red. a komentář Jiří 
Brabec a Vratislav Effenberger. doslov \ ratislav Effenberger (Praha) 

THEATER. Dl\ \l)LO
1965 Theater. Divadlo. I zpomínky českých divadelníků na německou 
okupaci a druhou světovou válku. red. František Černý (Praha)

TR WNÍČEK. Mojmír
1996 Pout a vyhnanství. Život a tlilo Jana Сера (Brno)

TROST, Pavel
1995 Studie o jazycích a literatuře, red. Jaromír Povejšil (Praha)

/Výbor ze Statí, článků a glos, mj. o pražské německé literatuře 
a Poláčkovi./

I MÉM' PRO VŠECHNY SMYSLY
1993 / mění pro všechny smysly. Meziválečná avantgarda v Československu. 
red. Jaroslav Anděl (Praha)
/Katalog výstavy: textv o české výtvarné i literární avantgardě 20. a 30. let./ 

DRBÁN, Otto
1982 Česká společnost 1948-1018 (Praha)

/Historická studie./
1 RBÁNEK. Zdeněk

1993 Zvláštní případy  (Praha)
/Výbor z esejů. mj. o Jiřím Orlenovi./

VÁCLAV ČERNÝ
1995 láclav  Černý. Život o  dílo. red. Věra Brožová (Praha)

/Materiály z konference, věnované V. Černému./



VÁCLAVEK. Bedřich
1928 Od umění Ií tvorbě. Studie z přítomné české poezie (Praha)

/Reedice 1940. Studie o soudobé poezii a próze, posuzovaných z hlediska 
avantgardní koncepce./
1935 Česká literaturu V Y. sloletí (Praha)
/Reedice 1917 a 1974. Vývoj české literatury od počátku 20. stol./
1937 Tvorbou к realitě. Studie li problematice současné české literatury 
(Olomouc -  Praha)
/Reedice 1917 a další. Studie o soudobé poezii a próze z hlediska 
socialistického realismu, o Neumannovi. Nezvalovi, Olbrachtovi. Majerové 
aj. Obsahuje i stručnou monografii o Halasovi, vydanou 1934./
1962 Literární sludie n podobizny, red. Jaromír Dvořák (Praha)

/Studie к české a německé literatuře 30. let. Obsahuje i stručnou 
monografii o Neumannovi, původně vydanou 1935./

\ \CLAV EK. Ludvík
1991 Stati o německé literatuře vzniklé v českých zemích (Olomouc)

\ VI.OUCI1, Erantišek
1970 Česká poezie v období Mnichovu. Ilora, Seifert. Ilalas, Ilohnt 
(Olomouc)

\ \NČl ROVÄ, Ludmila
1967 Dvacet šest krásných let (Praha)

/Vzpomínky na \. Vančuru a jeho přátele./
YLASÍN, Štěpán

1972 Jiř í Malten (Praha)
/Monografie./
1980 J iř í Wolker (Praha)

/Monografie. Původní vyd. 1971, rozšířeno./
VLČEK. Tomáš

1986 Praha 1001). Studie к dějinám kultury a umění Pruhy v letech 
1800-1014 (Praha)

VODIČKA. Felix
1969 „Umělecké realizace proletářské poezie“, in /'!l .. Struktura vývoje. 
Studie literárně historické (Praha), str. 86-97 

\ODICK V. Timotheus
1947 Stavitelé věží (Tasov)

/Studie věnované Vančurovi. K. Čapkovi, Halasovi. I lostovskému. Schulzovi aj./ 
VOJTĚCH, Daniel

1996 „Miloš Marten jako kritik". Česká literaturu 41. 1996. ě. 4, str. 
359-392 

VOLNĚ SMĚRY
1994 Volně směry. Časopis secese и moderny, red. Roman Prahl a Lenka 
Bvdžovská (Praha)
/Sborník věnovaný časopisu Volné směry./

V YSKOČIL. Albert
1927 Básníkovil cesta (Praha)

/Eseje o českých i světových autorech, Máchovi. .1. Florianovi. Tomanovi. 
Dvkovi aj./
1933 Básníkovo slovo (Praha)
/Eseje o poezii, básnickém díle Máchové, Durychově, díle Vančurové aj./
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W1ENDL. Jan
1097 .„Rané básnické sbírky Jana Zahradníčka“. Česká literatura 45. č. 3. 
sir. 258-276 

W1NCZER, i’avol
1974 Poetika básnických smeror (Bratislava)

/Srovnávací studie o polské, slovenské a české avantgardní poezii./
w iit l ic il  i»ctr

1982 Česká secese (Praha)
/Rozsáhlé zpracování výtvarné secese./

Z DĚJIN ČESKÉ LITER ÁŘNÍ KRITIKA
1965 Z dějin české literární kritiky, red. Fratišck Buriánck (l’raha)

ZDRI IIÉ REPUBLIKY
1993 Z druhé republiky 1-2. red. Jan Rataj. Antonín Klimek a Zlatica 
Zudová-1 .ešková (Praha)
/Sborník Historického ústavu Armády CR, obsahující příspěvk\ a matcriáK 
к období od října 1938 do března 1939./

Z POČÁTKU ODBOJE
1969 Z, počátků odboje, rod. František Janeček a kol. (Praha)

/Historické studie a vzpomínky к letům 1938-19 M)./
ZAHRADNÍČEK, Jan

1995 ..Jan Cep“, i и Jan  Zahradníček. Dito III, eds. Bedřich Fučík. .Mojmír 
Trávníček a Radovan Zejda (Praha), str. 145-148 

ZI MR. Josef
1967 ..Filosof hrdé lidskosti“, in l.a/lislar Klíma. I teřiny rěčnosli, eds. Olga 
Svejkovská a Josef Zumr (Praha), str. 7 -33



Literatura к IV. dílu

Následující soupis zachycuje odbornou literaturu. \ jednotlivých podkapitolách 
uvádíme jen jméno autora (u sborníku a kolektivních děl název knihy) n letopočet 
vydání, zde je uveden úplný bibliografický údaj. I podkapitol zvlášť neodkazujeme 
na souborná literárněbistorická díla. slovníky a bibliografie, jež uvádíme jen zde.

Základní příručky ke studiu české literatury druhé poloviny dvacátého století:

1. L IT  К К Л RN Ě 1IIS T O R  IC K E  P fi КII LEDY 

Juli čísi poezii (2. vyd.. Praha 1969)
Kožniín. Zdeněk -  Trávníček. Jiří: \u tvrdém loži z iisílio vina (Brno 1998) 
Panorama české literatury (Olomouc 1991)
Hanuška. Petr -  Novotný, \ ladimír: Česká literatura ve zkratce II (Praha 

2001)
Česká divadelní kultura 1945-1980 v datech a v souvislostech (Praba 1995)

2 . SLOV N ik  Y :

Slovník českých spisovatelů (Praba 196 I)
l.exikon české literatun' I ( \-G) (Praha 1985). Il/I ( ll- J )  (Praba 1993), 11/2 

(K-L) (Praha 1993). Ill/l (M-O) (Praha 2000). 111/2 (P-Ř) (Praha 2000) 
Slovník zakázaných autorů (Praha 1991)
Slovník českých spisovatelů od roku 1945 1 ( 4—L) (Praha 1995). II (M-Ž) (Praha 

1998)
Slovník českých spisovatelů (Praha 2000)
Machala, Lubomír: Průvodce po nových jménech české poezie и prózv 

1990-1095 (Olomouc 1996)
Slovník českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků 

и almanachů (Brno 2002)

3 . B IB L IO G R A F IE :

Kunc, Jaroslav: Česká literární bibliografie 1045-1063 1—11 (Praha 1963-1964) 
Česká literární věda. Koliemistika (Praha 1965-1992)
Posset, Johanna: Česká samizdatová periodika 1068-1089 (Brno 1992)
Seflová, Ludmila: Knihy českých a slovenských autorů vydané v zahraničí 

vletech 1948-1078 (exil) (Brno 1993)
Gruntorád. Jiří: Katalog knih českého exilu 1048-1094 (Praha 1995)
Přibáň. Michal: České krajanské a exilové noviny a časopisy p o  roce 1045 

(Olomouc 1995)
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Zach, Meš: Knihu и česltý exil (Praha 1995)
Knopp, František: Česká litera/um v exilu 1948-1989 (Praha 1996)
Hanáková, Jitka: Edice českého samizdatu 1972-1091 (Praha 1997) 
Formanova. Lucie -  Cruntorád, Jiří -  Přiháň. Michal: Exilová periodiku 

(Rychnov n. K. 1999)

Al)AMO\ IČ. Ivan
1995 Slovník české literární fantastiky и science fiction  (Praha)

/Zevrubný slovník autorů, v jejichž dílech se objevuji fantastické motivy.
I vodní studie 0 . Neffa./

VLTERNATIYNÍ Kl L'I l RA
2001 Alternativní kulturu. Příbčlt české společnosti 1943-1989. red. Josef 
Alan (Praha)
/Soubor studií o neoficiální kultuře, např. surrealismu, undergroundu, 
samizdatové literatuře. S dokumentací a ukázkami textů./

U TENTICITA V LITERATURA
1999 lutenticita и literaturu, red. Vladimír Křivánek (Pralia-Opava) 

/Sborník z opavské konference věnované autenticitě v české a slovenské 
literatuře./

1ULAŠTÍK. Miroslav
1998a „Typologie nové básnické generace“. Host 11. 1998. ě. 2. str. 15-20 

/O mladé básnické generaci 90. let./
19981) \ová jménu v české poezii 90. let (Brno)

/Rozšířená verze předchozí stati v podobě drobné knížky./
BÍLEK. IVtr A.

1991 ..Ceněn,ce-'ošumělých běžen (Praha)
/0 mladých básnících 80. let./
1991 Stavitelé křídel (Praha)
/Přehled doma vydávané, samizdatové i exilové poezie 70. a 80. let./

Bl.MIY.NKA. Milan'
1985 Cas básnických syntéz (Praha)

/Oficiální poválečná poezie./
BLAŽÍČEK, Přemysl

1991 Sebeuvědomění poezie. Xnd básněmi I Itidimíru llolanu  (Praha)
1992 Škvoreckého ..Zbabělci" (Praha)

BOCK, Ivo
199.'$ Die Spaltung und ihre l'olgen. Einige Tendenzen der tschechischen 
Literatur 1909-1989 (Berlin)
/() vztahu tří proudů české literatury. Studie o Seifertovi. Páralovi aj./ 

BRABEC. Jiří
1906 „Poznámky к české literatuře 191-5-1948“. Orientace I. 1966, č. 1. 
str. 77-82: ě. 2. sir. 76-82: č. 3, str. 80-86 : ě. I. str. 80-84 : č. 6. sir. 74-78 
1969 „Jen v liduprázdnu neznít!" in František llrubín. Můj zpěv (Básnické 
dílo EIL. sv. 5) (Praha), sir. 195-200
1977 „Dějinv. básník a mýlus“ in Spektrum (samizdat, též Londýn 1978).
č. 3. str. 121-130
/Studie o poezii Karla Siktance./
1991 „Navigační hvězda imaginace“ in Zbyněk Havlíček. Otevřít po mé 
smrti (Praha), str. 358-303



lilii.)l SIŠK. Antonín -  ŠKVORECH'. Josef 
1974 \ i i  brigádě (T o r o n t o )

/Recenze na oficiální poezii a prózu 70. let./
BROl SEK, Antonín

1999 Podřezáním' rětre. cd. Michael Špirit (Praha)
/Soubor studií a kritik zejm. o české literatuře po roce 191-5./

RI RIÁNEK. František
1968 Česká literatura 20. století (Praha)

/Původní vvd. 1963. Přehled literárního vvvoje./
CEKOTA. Petr

1997 Nocí bezmoci. Studie o křesťanství a současné české poezii (Olomouc) 
C/ECII EITER VTl RE SENCE 1956. Red. W. llarkins a P. Trensky

1980 (New York)
/Přednášky obou editorů. \.J. Lichina. T.G. \Y inner a aj. na Columbia.
I niversitv 1975-1977./

ČASOPIS KN ETEN \ JEHO DORA. Red. R. Svozil 
199 I (Praha-Opava)

/Sborník z opavské konference./
ČERNÝ. Václav

1992a l'améti III (Brno)
/Původně Toronto 1983 a samizdat 1985. Osobní paměti spojené 
s historicko kulturní analýzou doby./
1992b Tvorba a osobnost I (Praha)

/Soubor studií a kritik./
1992c První sešit o existencialismu. Druhý sešit o existencialismu (Praha)
1994 l\seje o české a slovenské próze (Praha)
/Studie mj. o Kunderovi, Vaculíkovi. Ilrabalovi, Peckovi./
1995 Skutečnost svoboda (Praha)

/Kulturně politické stati a polemikv 1945-1948./
ČF.RN ENK V Miroslav

1991 Styl a význam (Praha)
/Soubor studií, mj. o Revnkovi. Ilolanovi, Kolářovi, Siktancovi./
1996 Obléhání zevnitř (Praha)

/Studie poetologické. kritické články, recenze./
2001 Dějiny českého volného verše (Brno)
/Česká poezie psaná volným veršem od konce 19. století po generaci 60. let., 

ČESKÁ A SI.O\ ENSK \ I.ITER VITRA DNES. Red. P. Janáček
1997 (Praha-Opava)

/Sborník z opavské konference, věnovaný literatuře po r. 1989./
ČESK \ A SI.OVENSK \ UTER Vťl RA \ EXILt A SAMIZDATU.

Red. L. Machala
1991 (Olomouc)

/Původně skripta 1990. Přehledné informace./
ČESKÁ DIVADELNÍ KULTURA 1945-1989 V DATECH 
\\ SOUVISLOSTECH. Red. V. Just

1995 (Praha)
/Přehled vývoje poválečného českého divadla s bohatou dokumentací./ 

ČESKÁ LITERÁRNÍ VĚDA. BOIIEMISTIKA. Red. V. Brouček. J. Jedlička.
E. Macek. B. Médílck. \ . Theimerová-V ladyková 1965-1992 (Praha) 
/Bibliografické ročenkv zpracovávající doma vydávanou literární vědu
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v letech 1961-1980. Bibliografie 90. let je  v počítačové databázi 1 slavní pro 
českou literaturu. 80. léta se průběžně doplňují./

ČESKA LITER VTURA 1948-1956. Red. V. Pfeffer
I09.5 (Opava)

/Sborník z opavské konference./
ČESKA LITERATURA 1945-1970. Red. J. Táborská a M. Zeman 1992 (Pralia) 

/Interpretace 39 vybraných děl./
ČESKA LI TERATURA NA KONCI TISÍCILETÍ

2001 Česká literatura na konci tisíciletí I—II, red. Daniel Vojtěch. 2001 (Praha) 
/Sborník příspěvků z II. kongresu světové literárněvědné boheinistikv 
2000./

ČESKA LITERÁTI H\ PO ROCE 1945. Red. M. Iloznaucr
1992 (Praha)

/Učebnice pro střední školy./
ČESKÁ NEZÁVISLÁ LITERÁTI RA 14) PĚTI LETECH \ REFERÁTECH.

Bed. F. Kautman
1996 (Praha)
/Referáty z konference./

ČESKOSLOVENSKO ROKU 1968 l- ll . Red. V. Kural а V. Mencl 1993 (Praha) 
/Výsledky kolektivu historiků komise vlády pro analýzu let 1967-1970./ 

ČESKÝ DEK WIERON. STO KNIH 1969-1992. Red. V! Křivánek
1994 (Praha)

/Interpretace děl./
ČESKÝ PARNAS. LITERATURA 1970-1990.

Red. J. Holý a J. 'Táborská
1993 (Praha)
/Interpretace 60 vybraných děl./

ČESKÝ SI RREALJSMUS '
1996 český  surrealismus 1929-1053. Red. L. Bydžovská a K. Srp (Praha) 

/Rozsáhlý katalog vvstavv a soubor studií o surrealismu./
ČEŠTÍ SPISOVATELÉ 20. STOLETÍ. Red. M. Blahvnka

1985 (Praha)
/Slovníková příručka. Výběr i hodnocení autorů silně poznamenány 
ideologií normalizace./

I\. SJEZD S\ \Zl ČESKOSLOV ENSKÝCH SPISON VTEI.l
1968 (Praha)

/Protokol sjezdu z roku 1967./
CULÍK, Jan

1991 Knihy za ohradou. Č.eská literatura r exilových nakladatelstvích 
1971-1989 (Praha)

/Charakteristikv děl. vydávaných v českých exilových nakladatelstvích./ 
DOKOl PIL, Blahoslav

1987 Český historický román 1945-1905 (Praha)
1988 Cas člověka, čas dějin. Poznámky к vývoji historické prózy 
1960-1980 (Praha)

DESET LET POTÉ
2000 Deset let poté... Česká a slovenská literatura po roce I1410 
(Praha-Opava)
/Sborník z opavské konference o literatuře 90. let./



DOLEŽEL. Lubomír
I960 0  stylu moderní české prózy (Praha)
/Stylové a vypravěčské prostředky v současné próze./
199.5 Yartilirní způsoby v české literatuře (Praba)

/Původně anglicky I97.'5. Analýza způsobů vyprávění v ěeské próze./ 
DOSTÁL, Vladimír

1987 Zrcadla podél cesl. (Prózu /969-/97/,) (Praba)
EXILOVÁ PERIODIKA. Připr. L. lormanová. J. Grnntorád. M. Při báň

1999 (Rvelinov n. K.)
FENCL, Ivo

199.5 I i ze a iluze skupiny Květen (Praba)
/Názorová východiska a estetika „květňáků“. rozhovory s M. Holubem 
a J. Vohrvzkem./

I IŠKR, Zbyněk
1995 „Světy a zásvětí současné české prózv“. Host 11. 1995. č. 2. str. 71-81 

FRF.NCH. \llred
1982 ('.zevli II ritem and Politici /9 //>-/969 (New York)

/Kulturní politika od 1945 do konce 60. let./
MiY.NTA. Emanuel

1966 „Náčrt základů Hrahalovv prózv“ iu lioliumil Hrabal, iutomat svět 
(Praha), str. 319-.5Я
1990 „Bytostný básník Jiří Kolář" in J iř í Kolář. Prométheova játra  (Praha), 
str. 20.5-216

Fl ČÍK. Bedřich
1992 Čtrnáctero zastavení (Praba)

/Původně samizdat 198 I. Esejistické vzpomínky, mj. na Nezvala, Závadu. 
Zahradníčka./
1994 Píseň o zemi (Praha)
/Původně samizdat 1990. Studie a eseje o Demlovi, Zahradníčkovi. Cepoví, 
Kameníkovi aj./
1995 Setkávání a míjení (Praha)

/Původně samizdat 1990. Studie a poznámky o české i německé literatuře./ 
(i\LÍK. Josef

1987 Česká literatura po roce /9/5 ( /9/5-/969) (Olomouc)
/Skripta Palackého univerzity. Historický přehled, z dobových domácích 
veřejných příruček nejméně poznamenaný deformacemi./
1989 Česká literaturu po roce РИГ) ( /969- P)HH) (Olomouc)

/Skripta Palackého univerzitv, I. vvd. 1985. Pokračování předchozích./ 
GENER \GE .55-45. Red. K. Hvízdala'

1986 (München)
/Rozhovory s příslušníky generace 60. let a jejich vzpomínky./ 

GOETZ-STAŇKILWICZ. Markéta
1979 The Silenced Tlieutre (Toronto-Bulallo-London)

/České drama 60. let a neoficiální drama let 70. let./
GREBENÍČKOVÁ, Růžena

1995 Literatura a fiktivní světy (!) (Praha)
/Soubor studií, mj. o Jiřím Weilovi./

GROSSM VN. Jan
1991 Analýzy (Praha)

/Původně samizdat 1988. Studie o Halasovi, Ortenovi. Kolářovi. Havlovi aj./
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g r i .n t o j ú i). jiří
1995 kata log  knih á-skélw exilu 1948-1994 (Praha)
/Soupis exilových knih a publikací s vyznačením lilulú. přístupných 
v českých knihovnách./

GRYCAR. Mojmír
1990 ..Proměny spisovatele v exilu“. List pro literaturu I. 1990. č. 2. str. 17-21. 
č. 3, str. 14-20'

II \ M.\N. Aleš
1990 Česká literatura po roce 1945 z ptačíperspelsticv (Praha)

/První polistopadový přehled, zahrnující všechny Iři proudy literatury./
1995 4rnošt l.ustig (1’raha)
/Monografie./
2001 Prozaické surfování. Česká literatura na konci milénia (Olomouc) 
/Literární krilikv a úvahy o české literatuře z 90. let./
2002 Iýchodiska a výhledy (Praha)
/Soubor studií a úvah. též o poválečně české literatuře./

I1AMŠÍK. Dušan
1909 Spisovatelé a moc (Praha)

/Literární noviny a sjezd spisovatelů 1907./
H ANÁKOVA. Jitka

1997 Edice českého samizdat и 1972-1991 (Praha)
/Anotovanv soupis podle titulů i podle edic./

HANIJŠKA, Petr -  NOVOTNÝ. Vladimír 
2001 Česká literatura ve zkratce II (Praha)
/Závěrečný svazek stručného přehledu české literatury, věnovaný období po 
roce 1945.'/

ll.AV EL, Václav
1989 Dálkový výslech. Rozhovor s Karlem Ilvíždalou (Praha)

/Původně samizdat a Purlev 1980./
IIIKŠA L. Josef

1991 I ínek vzpomínek (Praha)
/Původně samizdat 1980 a Purlev 1989. Vzpomínky a dobové dokumenty 
1937-1952./

11 IR.ŠAL, Josef -  GR0GEROVÁ, Bohumila 
1993-1994 Let let /-///(Praha)

/Původně samizdat 1987-1988. Vzpomínky a dokumenty z 50. a 00. let./ 
HLASY N AD Rl KOPISEM ČESKÉHO S\ VŘE. Red. L. Vaculík

1992 (Praha)
/Původně samizdat 1981. Dopisy autorovi a kritické úvahy nad románem 
Český snář./

IIODRÓYÁ. Daniela
1979 „Žánrový typ tzv. budovatelského románu“ in Vztahy a cíle 
socialistických literatur (Praha), str. 121-141 

HOŘEC, Jaromír
1992 Doba ortelu (Urno)

/Původně samizdat 1988. Kulturní politika a procesy se spisovateli po l noru./ 
IIOSTOVSKÝ. Egon

1995 Literární dobrodružství českého spisovatele v cizině (Praha)
/Původně Toronto 1900. Vzpomínky./



ÍIR ABALIAN A. SBORNÍK PRACÍ К 75. NAROZENINÁM BOHUMILA 
HRABALA. Red. M. Jankovič a J. Zumr
1990 (Praha)

/Původně samizdat 1989. Studie a poznámky к llrabalovu životu a dílu./ 
HRBÁČ, Petr

2000 ,.() české poezii devadesátých let". Tvar 12. 2000, ě. K). sir. 12-13 
HVÍZDALA. Karel

1992 České rozhovory ve světě (Praha)
/Původně Köln. a.R. 1981. Rozhovory s dvaceti exilovými spisovateli./
1997 D ia log  (Praha)

/Rozhovory s dalšími literárními osobnostmi./
СИЛ LI'PECKY, Jindřich

1991 Obhajoba uměni. /9.47-1048  (Praha)
/Původně samizdat 1988. Literární studie a recenze./
1997 'líhu doliv. Stati o časových souvislostech <i situacích kultury 
1 9 6 8 - 1')88. Red. .1. Ilauková a M. Červenka (Olomouc)
/Obsahuje mj. studii o Holanovi./
1999 Cestou necestou, eds. J. Rous a Z. Trochová (Praha)
/Výbor z esejů od 30. do 80. let. zejm. z poválečného období./

CH\ATÍK. Květoslav
1991 Pohledy na českou literaturu z ptačí perspek tivy (Praha)

/Uvaliv a recenze o literárním vývoji. M. Kunderovi, Klímovi. Richterové, 
Havlovi aj./
1992 Melancholie a vzdor (Vraha)

/Úvahy mj. o Seifertovi, Z. Havlíčkovi. Skvorcckém, llrabalovi,
M. Kunderovi. strukturalismu. Patočkovi./
1991 Svět románů Milana kiindcrv (Brno)

/Monografie o Kunderově prozaickém díle./
J AK ČÍST POEZII. Red. J. Opelík 

1969 (Praha)
/Původní vydání 1963. Studie o poezii od avantgardy po 60. léta./ 

JANKOVIČ. Milan
1991 \esainozřejniost smyslu (Praha)

/Studie, mj. o Bohumilu llrabalovi./
1998 Kapitoly z poetik y lloliiiniila Hrabala (Praha)
/Soubor studií./

J ANOUŠEK, Pavel
1992 „Geneze norem. Poetika výrobního dramatu" in P, J.. Studie
o dramatu (Praba)
2001 Time-out (Brno)
/Kritiky a úvahy o současné literatuře./

JEDLIČKA. Josef
1987 „Dodatek к nenapsaným dějinám české literatury”. Rozmluvy 
(Londýn) 7. 1987, str. 106-138 

JIŘ Í KOLÁŘ. Red. M. Mollová.
1993 (Praha)

/Několik studií o autorovi, obsáhlá výtvarná příloha s jeho kolážemi./
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JOSEF TOPOL \ DIVADLO ZA BRANOl . Red.B. Mazáčová
1993 (Praha)
/Textv Topolových her. dokumentace, kritické ohlasy./

JUNGMANN. Milan
1969 Obléhání Tróje. Literární kritiky a listy ze zápisníků 1058-19611 (Praha)
1988 Cesty ч rozcestí. Kritické stati z let 1982-1987
(London)
/Původně samizdat 1986./
1990 Průhledy do české prózy (Praha)
1993 O Josefu Škvoreckém  (Praha)

/Studie a recenze věnované dílu J. S./
1997 I obklíčení příběhů  (Brno)

/Úvahy a kritiky věnované české literatuře 90. let./
JI ST, Vladimír

1981 Proměny malých scén (Praha)
/Dialog o malých scénách od Červené sedmv po 80. léta./

JUSTL. Vladimír'
1996 „Báseň jako příběh“ in Vladimír Ilolan, Testamenty 
(Praha), str. 131-149 

К ČESKÉ LITERÁTI ŘE 1945-1948. Red. S. Bartušková
1992 (Brno)
/Sborník z opavské konference./

KAPLAN. Karel
1992 Československo r letech 1953-1966 (Praha)
/Politologická studie./

KAPLAN. Karel -  TOMÁŠEK. Dušan
1991 O cenzuře v Československa vletech 1945-1956 (Praha)

K AR FÍK, V ladimír
1990 „Deník jako román“. Česká literatura 38. 1990. č.3. sir. 255-266 

/() dílu L. Vaculíka a jeho Českém snáři./
1994 J iř í Kolář (Praha)

/Studie o básnickém a dramatickém díle J.K./
KAUTMAN, František

1999 O literatuře a jejích tvůrcích (Praha)
/I vahv a studie především o české literatuře, mj. Seifertovi a Hoslovském./ 

KNOPP, František
1996 Česká literatura r exila 191-8-1989. Bibliografie (Praha)

/Anotovaná bivliogralie knih a časopiseckých článků./
KÖNIGSMARK. Václav -  VEDRAL, Jan

1990 Hlmtdění a východiska. České drama a divadlo šedesátých až 
osmdesátých let (Praha)

KOSATÍK, Pavel
2000 Ferdinand Peroutka. Pozdější život (1938-1978) (Praha-Litomyšl) 
/Bohatě dokumentovaná biografie F. Peroutky ve sledovaném období./
2001 Fenomén Kohout (Praha-Litomyšl)
/Bohatě dokumentovaný životopis./

KOS KOVÁ, Helena
1996 Hledání ztracené generace (Praha)
/0 próze 60. a 70. lei. Původně Toronto 1987./



1998 Milan Kundera (Praha)
/Monografická studie./

KOŽMÍ Y  Zdeněk
1967 ř mění slylu (Praha)

/0 stylu u jazyce prózy 60. lei./
1980 Interpretace básni (Praha)

/Skripta Státního pedagogického nakladatelství./
1990 / mění básně. (Skácel, Mikulášek. !.. /Mindern) (Urno)
1991 Skácel (Brno)
/Monografie./
1995 Studie ч kritiky (Praha) 

kOŽMÍN. Zdeněk -  TH \\ NÍČEK. Jiří
1998 V« tvrdém loži z psího vína. Česká poezie od 40. let do současnosti (Brno) 

/Literárněhistorickv přehled./
kBATOClIMl.. \ntoiiiii

1991 Žaluji II (Praha)
/Původně Ilaarlem 1975. Perzekuce české literatury po 1 noru./
1993 ...za ostnatými dráty a minovými poli...
I ývojové tendence v české exilové literatuře 191II-I9(ill (Mnichov-Brno) 

KRATOCHVIL, Jiří
1995 Příběhy příběhů (Brno)

/Eseje o literatuře, mj. o M. kunderovi, Vyskočilovi, l hdeovi. Vaculíkovi, 
Richterové./
2000 I yznání přiběhovosti (Brno)
/Eseje a úvahy, též o české literatuře 90. let./

KŘEPELKA, Karel
1999 /tracené kuře (Brno)

/Eseje a glosv. též o poválečné české literatuře./
KŘI\ \\Ek. Vladimír

1999 llýli básníkem  (Praha)
/Studie o české poezii od Máchy po současnost./ 

kl BÍCKK, Tomáš
2001 I yprávět příběh. \urutologické kapitoly li románům Milana Kundeiy (Brno) 

k l NU, Jaroslav
1963-1964 Česká literární bibliografie 1945-1063 1-11 (Praha) 

/Bibliografie domácí literární vědy./
KUNDERA, Ludvík

1993 Řečiště (Brno)
/Vzpomínky na významné kulturní osobnosti./ 

kU.NSTMAJNN. Heinrich:
1971 Tschechische Tjrzählkunst im 20. Jahrhundert (Köln-Wien)

/Česká próza a literární vývoj v letech 1918-1972./ 
b\NGEROVÁ, Maric

1998 Fragmenty pohybu  (Praba)
/Eseje o české poezii, mj. o Kolářovi. Z. Havlíčkovi, Linhartové, Topinkoví, 
Wernischovi./

LE GRAND. Eva
1998 Kundera aneb Paměť touhy, přel. Zdeněk llrbata (Olomouc) 

/Monografická studie./
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l e d e r e r . jíh
1981-1088 Touhy a iluze I—11 (Toronto)
/Vzpomínky./
1001 České rozhovory (Praha)

/Původně samizdat 1077 a Köln а.К. 1070. Rozhovory s osmnácti 
zakázánými domácími spisovateli./

LKXIKON ČESKÉ LITERÁTI RY. OSOBNOSTI. DÍLA. INSTITUCE.
Red. V. Eorst a kol.
1085 1 (A-C) (Praha)
1003 2/1 (H-J) (Praha)
1003 2/11 (K-l.) (Praha)
2000 3/1 (M-O) (Praha)
2000 3/11 (P-Ř) (Praha)
/Obsahuje autory, kteří zaěali publikovat do roku 1015./

LIEll.W. \ntonin
1000 Generace (Praha)
/Rozhovory sc spisovateli z konce 60. let. původně německy a v dalších 
jazycích a Köln a.R. 1088./

LOPATKA. Jan
1001 Předpoklady tvorby (Praha)
/Původně samizdat 1078 а Ю83. Kritiky a studie z let 60. a pozdějších./ 
1005 Šifra lidské existence (Praha)
/Vydání dalších statí, poznámek, polemik, rozhovorů./

1.1 KEŠ. Jan
1082 Prozaická skutečnost (Praha)
/O mladé generaci v poezii a próze 70. lot./
1005 Stalinské spirituály. Zk ušenost /nilitickyrh věznit 50. let v české próze (Praha) 

/ ) .  Ilejda. Mucha. Pecka. Stránský. Beneš./
MACUR \. Vladimír

1002 Šťastný věk. Symboly, emblémy a mýty 1948-1989 (Praha)
/Eseje o klíěových kulturních mýtech a symbolech poválečné dobv./

M ACH ÁČEK. V ítězslav
1060 50 českých autorit posledních padesáti let (Praha)

/Medailónkv básníků, prozaiků a dramatiků./
MACHALA. Lubomír

1006 Průvodce po nových jménech české poezie a prózy 1990-1995 (Olomouc) 
/Slovník autorů debutujících v uvedeném období./
2001 Literární bludiště, liilunce polistopadové prózy (Praha)
/Podstatně rozšířená verze brožurv Česká próza 00. let z r. 1000./

MACHOVEC. Martin
1001 „Šestnáct autorů ěeského literárního podzemí“.
Literární archiv P\P  25, 1001, str. 11-75 

MAINX. Oskar
1006 Nejmladšíčeská próza l - l l  (Ostrava)

/Drobná dvoudílná knížka věnovaná současné próze./
MARŠÍČEK. Vlastimil

1000 Nesval, Seifert a ti druzí... Necenzurovaný slovník českých spisovatelů 
(Brno)
/Vzpomínky na české spisovatele v 50. a 60. letech./



MEI). Jaroslav
1995 Spisovatelé ve slinu (Praha)
/Studie a úvahy o katolických autorech, mj. o Revnkovi. Zahradníčkovi. 
Slavíkovi. M. Dvořákovi, Rotreklovi./

MERTA, Vladimír
1990 Zpívaná poezie (Praha)

/0 písničkářích./
MĚŠŤAN, Antonín

1987 Česká literátům 1785-101)5 (Toronto)
/Původně německy 1981, upraveno. Přehled literárního vývoje./ 

MRAVCOVÁ. Marie
1988 „Romance pro křídlovku"', Česká literaturu 36. 1988. č. 2. sir. 203-223 

/Rozšířená verze studie ze sborníku Česká literatura 1915-1970./
N ITT'. Ondřej

J98I Xěco j e  jin ak  (Praha)
/0 české literární lantastice od Komenského po 70. léta./

NEZNÁMÝ ČLOVĚK
2001 Seznámý člověk Milada Součková. red. Michal Bauer (České 
Budějovice)
/Sborník z konference o díle Milady Souěkové./

NORMY NORMALIZACE
1996 Xormv normalizace. Red. Jan Wiendl (Praha-Opava)
/Sborník z konference o literatuře 70. a 80. let/

NOVOTNÝ. \ ladimír
1995 \ová česká literatura 1990-1095 (České Budějovice)

/Přehled zaměřený ke střední a mladší generaci./
1997 Literární kritiky, Hohemica (Praha-Nové Město)

/Soubor literárních kritik z let 1991—1997. /
OPELÍK. Jiří

1969 Xenáviděné řemeslo, lýbor :  kritik 1957-1908 (Praha)
1990 ..Doslov" in Oldřiclt Mikulášek. I trubky zlatý prach (Brno), str. 89-107
1991 „Nemilosrdenství" iu Milan Kundera. Směšné láskv (Brno), str. 198-203
2000 Milované řemeslo (Praha)
/Studie o české literatuře, mj. o Skácelovi, Mikuláškovi, Králíkovi./ 

PANORAMA ČESKÉ LITER \TURY. Red. I.. Machala a E. Petrů
1991 (Olomouc)

PAPOUŠEK, Vladimír
2001 Trojí samota ve velké zemi (Praha)
/Exilová tvorba llostovského, Němečka a Souěkové./
2002 Horizonty. Život a tlilo Zdeňka Němečka (Praha)

PÉC11AR, Jiří
1980 \ad knihami a rukopisy (samizdat, Praha)

/Studie o neoficiální próze 70. let. \ yjde 1996./
PEJSKAŘ. Jožka

1982-1991 1’oslednípoctít l-IV (Zíiricb-l allbrook-Praha)
/Portréty zasloužilých exulantů včetně spisovatelů./

PEŇÁS. Jiří
2002 Deset procent naděje. I vbor z publicistiky 1005-2001 (Praha)
/Recenze a úvahy o současné literatuře a kultuře./
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PEŠAT. Zdeněk
1485 Dialogy a poezií (Praha)
/Studie o české poezii, mj. o Halasovi a Seifertovi./
1990 „Literatura Skupiny 12". I.iterárnt měsíčník 19. 1990. ě. 1. str. 32-38 
a ě. 2. sir. 2 1—29
1991 Jaroslav Seifert (Praha)
1998 'l'ři podoby literární vědy (Praha)

/Soubor studií a kritik, též o české poválečné poezii a literární vědě./
PĚT N \ JEDNOHO. INTERPRETAČNÍ SYMPOSION N \l) MIKULÁŠKOVÝM 

VYVOLAYAČEM. Red. J. Trávníček 
1995 (Praha)

/Studie věnované Mikuláškově básni Vvvolavaě./
PETŘÍČEK. Miroslav

1970 Oldřich Mikulášek. Rozpory a jednota tvorby (Praha)
PISTORII S. Vladimír

1991 Stárnoucí literatura (Praha)
/Původně samizdat 1980. O literatuře 70. a 80. lei. zejména neoficiální./ 

P1THART, Petr
1990 Osmašedesátý (Praha)

/Původně samizdat 1979. London 1978. Köln a.R. 1980. Politologická studit*./ 
POH \NKO\ \. Karin

1990 „Směřování mladé generace \ próze osmdesátých let". Česká literatura 
44, č. 2. sir. 181-187 

POHORSKÝ. Miloš
1990 Zlomky analýzy. К poválečné české literatuře (Praha)

/Stati, studie a kritikv o próze. např. Fuksovi, Otčenáškovi, a poezii, např. 
Seifertovi. Uolanovi. Ilrubínovi. Kainarovi. ŠiktancOvi./

POLÁČEK. Jiří a kol.
2000 l'rtihledy do české literatury 21). století (Brno)
/Soubor sledující jednotlivé žánry a tematické oblasti, např. historickou prózu, 
memoárovou literaturu, triviální literaturu aj. od počátku do konce 20. století./ 

PORTER. Robert
2001 hceiitietli-Century Czech Fiction. Comeilies o f  Deftance (Brighton) 
/Studie o české próze 20. století, mj. o llrabalovi, Škvoreekém. I. Klímovi./

POSSET, Johanna
1992 Cesliá samizdatová periodika I9(>8-1989 (Brno)

/Dosud nejúplnější přehled a informace o samizdatových časopisech 
i ročenkách./

PREČAN. Vilém
1991 „Nezávislá literatura a samizdat v Československu 70. a 80. let“. 
Literární archív R S I'25. 1991. str. 13-24

PRO A PROTI. KRITICKÁ ROČENKA 1901. Red. M. Drozda, .1. Pctrmicltl 
a M. Schulz
1962 (Praha)

/Výbor z dobových kritik a polemik./
PRO A PROTI. KRITICKÁ ROČENKA 1902. Red. M. Drozda. Jelínek 

a J. Opavský 
1903 (Praha)

/Výbor z dobových kritik a polemik./



PIU) \ PROTI. KRITICKÁ ROCENК V 196.'$ Red.J. Opavsky, Z. Pešat 
a M. Suchomel 
l% 4  (Praha)

/Výbor z dobových kritik a polemik./
PIHBAŇ. Michal

1995 České krajanské и exilové noviny a časopisv po rove 1945 (Olomouc) 
/Vvvoj exilových a krajanských periodik a jejich přehled podle zemí./ 

PŘÍBÍ:m  POD MIKROSKOPEM. ŠKST STl Dlí O SOUČASNĚ PRÓZE.
Red. R. Pvtlík
1966 (Praha)
/Hrabal. Škvorecký. M. Kundera. Vyskočil, Kuks. Pulík./

PUTNA. Martin C.
1999 l/v. poslední křesťané (Praha)

/Původní vvdání 1991. rozšířeno. I \aln a kritiky, mj. o současné poezii./ 
PYTLÍK. Radko

1990 Hohumil llrabal (Praha)
/Monografie./

RICIITKROV \, Sylvie
1991 Slova a lirlio (Praha)

/Původně Mnichov 1886. Studie mj. o Skácelovi, Kunderovi. Vaculíkovi./
1997 Ticho a smích (Praha)
/Eseje. mj. o Kunderovi. Holanovi. Kolářovi./

ROTI IOV \. Susanna
1993 lllačná samota a hořké štěstí Holiumila llralmla. Přel. M. Spirit (Praha) 

/Původně německy 1986. Studie о 11 rabatově díle. zejména o Příliš hlučné 
samotě./

ROTREKL. Zdeněk
1991 Skrytá tvář české literatury (Brno)

/Původně samizdat 1985. Toronto 1987. Medailony neoficiálních, 
především katolických autorů./
1995 Harok ní fenomén v současnosti (Praha)

/Původně samizdat 1985. Studie o barokních motivech a obrazech 
v moderní české literatuře./

SEIFERT, Jaroslav
1982 I Seckv krásy světa (Praha)

/Původně samizdat a Kolín n.R.-Toronto 1981. Poetické vzpomínky na 
přátele, zejména literáty./

SCHINDLER. Michal
2000 ..Na okraj české prózv let devadesátých“, Tvar 12. 2000. č. 3, str. 12—13 

SJEZD SVAZU ČESKÝCH SPI SOV VTEI.l
1972 (Praha)

SKLEP
1999 Sklep. I0 7 1 -W 9 ,  red. Jan Dvořák (Praha)
/Antologie textů a dokumenty к činnosti divadla Sklep./

SLOV NÍK ČASOPISŮ
2002 Slovník českých literárních časopisu, periodických literárních sborníku 
a almanachu, red. Blahoslav Dokoupil (Brno)
/Rozsáhlý slovník literárních periodik z let 1915-2000. včetně 
samizdatových a exilových./
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SLOVNÍK ČESKÉ PRÓZY 1945-1994. Red. 15. Dokoupila M. Zelinský
1994 (Ostravu)

/Původní* 1992 jako Slovník českého románu. \ vklady 224 próz./
SLOVNÍK ČESKÝCH SP1S0V \TELll. Hod. R. Havel a J. Opelík

1964 (Praha)
SLOVNÍK ČESKÝCH SPISON \TEI.l . Red. Věra Menelová. Bohumil Svozil 

a Václav Vaněk. 2000 (Praha)
/Jednosvazkový slovník spisovatelů od počátků české literatury po 
současnost./

SLOVNÍK ČESKÝCH SPISOVATELI OD ROM 1915. Red. P. Janoušek a kol.
1995 1 (A-L) (Praha). 1998 2 (M-Ž) (Praha)

SLOVNÍK ZA К VZANÝCII \l TORt 1948-1980. Red. J. Brabec a kol.
1991 (Praha)
/Původně samizdat. 1978 a 1979. poté Toronto 1982. Životopisné 
a bibliografické informace o spisovatelích a publicistech, jejichž dílo nebo 
část díla byly zakázány./

SOLECKI. Sam
1990 Prague liliies. The J'iction o j  Jo s e f  Škrorecký  (Toronto)

/Rozsáhlá monografická studie./
SOI ČKOVÁ, Milada

1954 I Literatuře in C.risis. Czech Literature (New York)
/Esejistickv přehled vývoje./

STANĚK, Jiří
2000 ..90. léta v české poezii“. Tvor 12. 2000. č. 11. str. 12-13 

STRNAD. Jaroslav
1990 ..Padesátá léta v české exilové literatuře". Tvar I. 1990. ě. 35. str. 5. 
č. 36. str. 5. č. 37. str. 5. č. 38. str. 5 

STRNADEL. Josef
1980 František Ilrubín (Praha)

STRl KTl RA A SMYSL LITERÁRNÍHO DÍLA. Red. M. Jankovič. Z. Pešat 
a E. Vodička
1966 (Praha)

/Sborník к 75. narozeninám J. Mukařovského. Obsahuje studie teoretické 
i literárně historické./

SUCHOMEL. Milan
1992 Literaturu z řasu krize (Praha)

/Studie o próze z 60. let./
1995 Co zbylo z recenzentu. Literární kritika I05 I—IW 4  (Urno)

SI RREALISTICKÉ VÝCHODISKO. Red. S. Dvorsky. \. Effenbcrger a P. Král
1969 (Praha)

/Texty a komentáře к surrealismu а к poválečné činnosti Surrealistické 
skupiny./

SI S,Oleg
1964 „Od moudrosti к ironickému humoru“ in Cesty к (Iriešku. red. O. Sus 
(Brno), str. 167-191
/Studie o básnickém díle Jana Skácela./

SVĚTOVÁ LITER VRNĚVĚDN \ BOIIEMISTIKV 141. red. Luboš Merhaut.
1996 (Praha)

/Sborník příspěvků z I. kongresu světové literárněvědné boheinisliky 1995./



SVOZIL, Bohumil
1971 I ůle I; intelektuální poezii. 0  básnické trorhě Miroslavu lloluba (Praha) 
I')*).1) l'rôza obrazná i rěcná (Praha)

/Kuks, Hrabal. Pavel, literatura faktu./
ŠEKI.OV \. Ludmila
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TIGRID, Pavel
1970 Kvadratura kruhu (Paříž)

/Dokumentv a úvahv к reformnímu hnutí 1968-1970./
TRÁVNÍČEK, jiř í

1996 Poezie poslední možnosti (Praha)
/Studie o Kainaruvi. Holanovi, Kolářovi. Zábranovi aj./

TRENSKY. Paul
1978 C.zeeli Drama Sinee Horlil IInr II (New York)
/České drama od konee druhé válkv do konce 60. let./
1995 J o s e f  Škvorecký. přel. Vleš llatnan (Praha)

/Monografická studie, původně anglicky 1991./
III. SJEZD SVAZl ČESKOSLOV ENSKÝCIÍ SPISOV VI'EL(

1963 (Praha)
TVÁŘ. VÝBOR Z ČASOPISl . Red. Vliehael Spirit

1995 (Praha)
/Obsáldv výbor textil z časopisu Tvář 1964-1965 a 1968-1969 s bibliografií 
a editorovým doslovem./

I ČTOV VNÍ V VÝHLEDY. SBORNÍK ZE SJEZDI SY NDIKÄTI ČESKÝCH 
SPISOV A TELI 1916. Red. J. Kopecký
1948 (Praha)
/Záznam sjezdových přednášek i předsjezdové a posjezdové diskuse./

V LADISLVY. Jan
1983 „Doslov“ in Jiří Kolář. Očitý svědek (München), str. 158-172 
1991a Pařížský zápisník I (Praha)

/I valiy a studie o kultuře z 80. let./
1991 b Portréty a autoportréty (Praha)

/Soubor studií a medailonu o osobnostech české i světové kultury./
V I. VŠÍ N. Štěpán

1980 le  škole života (Praha)
/Oficiální próza 70. let./
1985 Wi přelomu desetiletí. O české próze konee 70. a začátku 80. let (Praha)
1989 l.éta zrání (Praha)

/Oficiální próza 80. let./

1993 KnillY českých a slovenských autorů vydané v zahraničí v letech 
1418-1978 (exil) (Brno)
/Původně Köln a. R. -  Paris 1978. Soupis titulů, obsahující i vydání 
v cizích jazycích./

ŠIMEČKA. Milan
1990 Obnoveni pořádku (Brno)
/Původně samizdat 1978 a Köln a. R. 1979. Polilologická studie
o mechanismech normalizace./

Š PIRIT, Vliehael
1998 ..Komentář" in Josef Škvorecký. Zbabělci (Praha), sir. I 17-513
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\ OHRYZEK. Josef
1995 Literární kritiky (Praha)

VOSTRÝ, Jaroslav
1990 Drama a dnešek (Praha)

/Drama 80. let. zejni. Jílek. Sotola, Daněk. I). Fischerovu. Steigervvald./ 
VRH KOSTEK. ČESKÁ EXPERIMENTÁLNÍ POEZIE. Red. J. Iliršal 

:i 15. Grögerova
1993 (Praha)
/ Vntologie textil experimentální poezie 60. let a autorských komentářů./

Vi lENDL. Jan
2002 „Smrt v poezii mladých básníků konce století". Česká literatura 50. 
2002, ě. 3 

ZÁBRANA, Jan
1992 Cely život l- l l .  I ýhar :  deníků. Eds. I). Karpatský a J. Šulc (Praha) 

/Deníky a záznamy, zejména ze 70. let a počátku 80. lei./
ZAČALO ŤO К EDI TOI . Red. I. Iler.íková

1964 (Praha)
/Počátky malých scén od konce 50. let./

ZACIL Aleš
1995 Kniha a český exil (Praha)
/Bibliografický slovník nakladatelství, vydavatelství a edic./

Z ANI), Gertraude
1998 Totaler Heaiismus and peinliche Poesie (Frankfurt a. M.)

/Studie o české podzemní literatuře 1918-1953. zejin. dílu E. Bondvho. 
Připravuje se české vydání./

z la tá  Še d e s á t á
2000 Zlatá šedesátá. Česká literatura a společnost v letech tání. kolotání a ... 
zklamání, red. Radka Denemarková. (Praha)
/Sborník z konference o české literatuře a kultuře 60. lei./

ZI R TSCHECHISCHEN LITERÁTI В 1915-1985. Red. \\ . Kassack
1991 (Berlin)

/Sborník z konference. - cenným Brouskovýtn příspěvkem o poválečné poezii./



Rejstřík jmen 
a literárních děl

Tento rejstřík zahrnuje v jediném abecedním pořádku jména (tištěná antik
vou) a literární díla (tištěná kurzívou). I vadíme jména autorů a dalších histo
rických osobností, ne však jména postav literárních děl. Г probíraných autorů 
uvádíme data narození a úmrtí a seznam jejich uváděných děl. I názvů děl -  
rejstřík obsahuje vedle děl autorských také díla anonymní a kolektivní -  odka
zujeme v závorce kc jménu autora. Zvýrazněná stránková číslice odkazuje к vý
kladu nebo závažnější zmínce.

A

Л co?  (Halas) 723. 753. 758 
A tadv všude musiky j e  plno  (Hejda) 

‘813
Abortivus (Milic) 82 
Abraham Chládek 14 
A bschied com Frieden -  viz Loučeni 
Absolutní hrobař  (Nezval) 630 
A bsurdanda (Vokcdek) 718 
Ackerm ann aus Höhmen -  viz Jan ze 

Žatee 42. 79. 88 
Ail sanctain VencesUium suivra 

(15. Hasištejnský) 111 
Adam a Eva (Šiktane) 878-879 
Adam Stvořitel (J. a K. Čapkové) 608 
Adain z Veleslavína, Daniel

(1546-1599; Kalendář 
historický) 109. 116 

Adam ité (Čech) 315. 316 
A delheid  (Körner) 802 
Adler, Alfred 531 
A d olf čeká  na smrt (Kopta) 561 
Advent (Clazarová) 651. 652. 695 
Afíer lienedictionis (Dlouhoveský) 131 
Agogh (Mikulášek) 862 
Achilles a  želva (Holub) 759 
Aehmatovová, Anna 726 
Aisopos 75
Ajvaz, Michal (1949; Druhé město. 

Tvrkysoiý orel) 916. 926. 936

A kord  (Marten) 487 
A krobat (Nezval) 583 
Akrobati (Arbes) 307 
Albert, Kduard 321. 404 
Albert Pražský (zcníř. 1397; Srala 

coeli) 69 
Albertus Boheinus 50 
Alej srdcí (Knap) 567 
Aleš. Mikoláš 305. 306, 338 
A lexander 76 
Alexandr I. 199
A lexandr v tramvaji (Řezníček) 937 
A lexandreida  (52), 53. 54—56, 59. 63. 

66. 67
Alfons Mucha /K an kán  sc svatozáří/ 

(Mucha) 907 
A lfréd  (llálek) 273 
Alchymista (Vančura) 183. 654 
A lm anach českého studentstva 297 
A lm anach na rok 1914 (sborník) 509.

512,514
A m adé a  Casanova /M ozart-Novelle/ 

(Fíirnhcrg) 543 
Атаги, syn h ad i (Křelina) 648. 697. 

801
A m erické obriízky (Sládek) -  viz Má 

Amerika 
Amerling, Karel 936 
A nabáze  (Medek) 560 
Anéík, Zdena ( 1900-1972) 558 
Anděl (Jáchym Topol) 937
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A ndělé mezi nám i (K Langer) 608.
655

Andersen, Hans Christian 
Am-lm (Dvk) 521-522 
Anemonky (almanach) 297 
Anežka Přemyslovna. sv. 63. 7НО. 918 
Ani labuť ani Lůna (sborník) 628 
Anna proletářku  (Olbracht) 6 10 
Anonymní múza (Žáček) 857 
A ntialkorán  (Budovee) 121 
Anlirduíe (Neumann) 668 
Antonín Vondrejc (Čapek Chod) 381. 

475
Antošová, Svatava ( 19.77: Ta ženská 

musí být opilá!) 916 
Apokryfy -  viz Knilta apokryfu 
Apollinaire. Guillaume 510, 511. 515.

533. 567. 568. 576. 578, 579. 
580. 585. 621. 753 

Apologiii (Žerotín) 121 
Aprílová škola  (Žáček) 857 
Aquila z Plavče, Jan (kolem

1520-1573/74: Toboeus) 116 
A rabesky  (Neruda) 283-281. 301 
Arbes. Jakub (1840-1914: ikrobati. 

Kandidáti existence. Mesiáš. 
Moderní upíři. Mravokárně 
románky. Nesmrtelní pijáci. 
\eivtonňv mozek. Pláč koraný 
české. Satiry a rozmarné hříčky. 
Sivoolíý démon. Svatý Xaverius.
I křižovaná. Záhadné povahy. 
Zázračná madona. Z, duševní 
dílny básníků) 214. 256. 268.
287. 298. 304-308. 378. 380. 
104. 411. 587. 765. 794 

Arest (l.andovsky) 896 
Arch i poet a 70 
Arioslo, Ludovieo 125 
Arizona (Paulík) 597 
Arnim, Ludwig Ach i in von 198 
Arnulf, německý král 20 
Arp, llans 564
/ ísanaginica  (Celakovskv. překlad)

188
Aškenazv. Ludvík (1921-1986: Dětské 

etudy) 765. 846. 886 
A ta la  (J. jungmann. překlad) 178. 182 
Atest (Kohout) 896

Atlantis P)17 (Aokolek) 725 
A ť šije republika  (Procházka) 791 
Ať žije život! (Neumann) 514, 567 
Audience (Havel) 895-896. 913 
Augusta. Antonín 215 
Augusta. Jan (1500-1572) 118 
Augustinus, Aurelius. sv. 31. 83, 121. 

780
Aus Prager (lassen und Nächten 

(Kisch) 541 
Ausführliches Lehrgebäude der  

böhmischen Sprache 
(Dobrovský) 161 

A utobiografie člověka  (Peterka) 857 
A utobiografii’ vlka (Peterka) 857 
Avion (Jiří Kratochvil) 910

В

Haar. Jindřich Šimon (1869-1925;
Jan Cimbura) 395,471 

Baarová, Lída 637 
lia ba  (Prokupek) 617 
Kabel, Isaak I ininanuilovič 592. 756 
B abička  (Němcová) 153. 212. 246, 

248-252. 370. 520, 678 
B abička  po  pitvě (I Ivnek) 248 
B ab í hodina  (V. Fischerová) 928 
Uablcr. Otto František ( 1901-198 I)

154. 617. 774 
liadeni, Kaziniierz 533 
B áj (I). Fischerová) 912 
Bajaja, Antonín ( 1942; Duely, \lluviti 

stříbro) 907. 911 
B áječná léta pod  psa  (\ iewcgh) 933 
Baklanov. Grigorij 792 
Hakoš. Mikuláš 631 
B abu la pro banditu  (l lide -  podle 

Olhrachta) 640. 899 
Balatla z hadrů  (Voskovec -  Werich)

656
Itabula z rokoka  (Jirásek) 345 
B alady  a rom ance (Neruda) 268.

288. 290-291 
Balaštík, Miroslav (1971)921
lialbín. liohiislav (1621-1688:

I lissertatio apologetiea. 
Miscellanea historien regni



Boheniiae. I crisimilia 
luimanionm disciplinaram) 
1 4 2 -1 « . 146, IW). 183.186. 191 

B an krotář  ('141) 225 
B ar Korliha (\ rcblickv) 329-330 
Barák. Josef (1833-1883) 262 
lia rák  smrti (Weise) 559, 588 
B arbar Vok (Mařánek) 698 
B arbara oder  Die Frömmigkeit -  \ iz 

Barbora neboli Zbožnost 
Barbey d’Aurevilly, Jules 498 
B arbora  neboli Zbožnost /B a rb a ra  

od er  Die Fröm m igkeit/
(Werfel) 539 

Barbusse. Ilenri 516, 559 
H arikáda  (Halas) 772 
Barner, Jan  (1643-1708) 144
Itarokni fenom én  r současnosti

(Rotrekl) 873 
Bartoloměj z Chlumce, /лапу Klaret 

(kolem 1320-kolem 1370)80 
Bartoš, František Michálek 

(1889-1972) 683 
Bartoš. Jan (1893-1946; K rkáni.

I zbouřvní na jevišti) 529, 605, 
610. 655 

Basileios I. 16 
Básně ((.ech) 315 
Dásně (I lejda) 927 
líásně  (Josef Topol) 928 
llásně  (Krchuvský) 929-930 
Dásně (Sládek) 311
Dásně a písně přátelství /Pijutim  i ve- 

šire jed idu t/ (J. Langer) 535 
Dásně noci (Nezval) 582. 583-584.

616
Dásně ticlia (Kolář) 827 
Dásně v řeči vázané (almanach) 163 
Dásně z koncentračního tábora  (Josef 

Čapek) 681. 722 
Básnici selství (sborník) 647 
Básnický dnešek  (Giitz) 524, 660 
Básník a naděje -  viz Třicet let bojů 

za českou socialistickou poezii 
Básníkova cesta (A. Vyskočil) 615.

665
Básníkovo slovo (A. Vyskočil) 665 
Bass, Lduard (vl. jin. Scbmidt,

Fduard, 1888-1946; Cirkus

lluniberto, Fanynka <i jiné 
humoresky. Klapzubova 
jeilenáctka. Lidé z maringotek) 
486. 557. 587, 592. 593, 701 

Batalw n  (Šmíd) 485 
Baťa, Tomáš 650
Baudelaire, Charles 323, 391. 124.

453, 465. 515. 617 
Beckett, Samuel 775, 817 
Beckovskv, Jan František

( 1658-1725: Poselkyně starých 
příběhův českých) 143 

Bednář, Jaroslav (1889-1976;
Červená země. Hvězdná tuláctví) 
559, 582

Bednář, Kamil (1912-1972: Kamenný 
pláč. Slovo li mladým) 627. 667. 
687. 695. 704. 705. 706, 756, 
774, 785

Bedřich Václavek a  vývoj marxistické 
estetiky  (Chvatík) 777 

Bedřich z Donína (asi 1574—1634) 122 
Beethoven. Ludwig van 744 
Bechyně, Rudolf 551 
liekyně  99
Del canto  (Součková) 646. 694. 695 
Bělohradská, Hana (1929-2005; Bez 

krásy, bez límce) 792 
Bělohradský, Václav (1944) 873 
Benátský d ia log  (Jirát) 667 
Benda, Václav (1916) 868. 869 
Bendi. Jan Jiří 550 
Bendi. Václav Čeněk (1832-1870) 

245. 259 
Beneš, Kdvard 517. 551. 557. 611, 

667. 670. 671 .682 ,685 ,725 , 
726. 727. 735. 741 

Beneš, Jan (1936: Xa místě) 774. 775, 
820. 821.816, 888 

Beneš, Vincenc 508 
Beneš Krabice z Vcitmile (zemř.

1375) 81
Beneš Třebízský, Václav ( 181')-1884; 

Bludné duše. I červáncích 
a leskli kalicha) 268. 298. 
335-336. 394 

Benešová, Božena (rod. jm. 
Zapletalová. Božena,
1873-1936: Člověk. Don Tablo,
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don Pním а I éra Lukášová. 
Myšky, Nedobytá vítězství, 
Podzemní plameny. Tragická 
duho, I der) 367. 436.479-4-80. 
508, 500, 531-532, 559,651 

Berní, Gottfried 529 
Beran, Josef (1888-1969; Životni

symfonie Antonína Dvořáka) 780 
Béranger, Pierre Jean 2 7 1 
Bergmann. Hugo 534 
Bergson, Henri 117, 452. 193. 512 
Berková, Alexandra ( 1919: Knížka 

s červeným obalem) 911 
llerla královská  (Nitseli) 139 
Bcroaldus, Filip 107 
Bestia triomphons (V. Vlrštík) 433 
Beton  (I lolub) 787 
fíez  krásy, bez límce (Bělehradská) 

792
B ez názvu (I lolau) 693 
Bez názvu (Maehar) 404 
liezcestí (Karásek) ‘110 
Bèze, Théodore 119 
Bezruč, Petr (vl. jm. Vašek. Vladimír, 

1867-1958: Slezské písně, 
Sttižlionoska modrá) 190. 385, 
389, 449, 150. 456-459. 486. 
517. 520. 538. 540, 638. 689,
755, 927

bible, staročeský p řek lad  76. 84. 88. 
146

bible, staroslověnský p řek lad  
(Konstantin a Melodéj) 14 

B ible kra lická  119-120, 129. 133.
146. 160. 161 

B ible svatováclavská 120. 135. 146. 
160

Biblí česká  (l)urveh. překlad) 160 
Bidlo, František 668 
Biebl, Konstantin (1898-1951: Vory 

Ikaros. 14a líci us. S lodi. jež 
dováží čaj o kávu. I firný hlas. 
Zloděj z Bagdadu. Zrcadlo noci) 
553. 559. 567. 572. 574. 575. 
580, 581-582. 583, 581-585.
616. 619. 628. 633. 735. 739 

Bilá nem oc (K. Čapek) 590. 642.
655-656 

Bílé břízy na ilodzim  (Lustig) 803

Bílek, František 332.424. 429. 501.
538

Bílek. Petr A. (1962) 916. 921 
Bilovský, Bohumír Hynek

(1659-1725: ('onlator cygnus. 
Církevní cherubín) 139, 140 

Binar, Ivan (1912) 846. 849 
Binar, V ladimir (1941: Playback) 

937-938 
Biskupee, Mikuláš z Pelhřimova 

(zemř. asi 1459: Cronicon 
sacerdotum... Taboriensium.
I vznártí a obrana táborů) 92-93, 
95

Bitnar, Vilém (1871-1918) 501 
Bitva (Řezáč) 739 
Bjňrnson, BjöriiNtjerne 148 
Blahoslav, Jan ( 1523— 1571: 1'ilipika 

proti misomusům, dramatika 
česká. Musica, Xoučení 
mládencům, překl. Nový zákon.
I i lia concionotorum. Ij. I ódy 
kazatelův) 108. 118-119 

Blahvnka, Milan ( 1933) 799. 900 
Blanche aneb Z ahradní ateliér

/B lan che oder das Atelier im 
Garten/ (Kornfeld) 539 

B lanche oder das Atelier im Garten 
-  \ iz Blanche aneb Zahradní 
ateliér 

B ionik  (Kliepera) 169 
Blatný, Ivan (1919-1990: Hledáni 

přítomného času. Melancholické 
procházky. Paní Jitřenka. Storá 
bydliště. Tento večer) 704. 705, 
706, 707, 717. 728. 731-732. 
735. 740. 741, 789. 836.
892-893. 926 

Blatný, Lev (1891-1930: Kokoko-dák!. 
Regulace) 529. 574-575. 
605-606 ,705  

Blažek. Vratislav ( 1925-1973: Kde je  
Kutali?. Příliš štědrý večer. Třetí 
přání) 761, 816 

Blažíček. Přemysl (1932-2002: 
llašlnlv Švejk. Poezie Karla 
Tomana) 460. 778. 791, 900 

Blažková, Jaroslava 853 
Blesky nad hlavou  (Kuhín) 699



Blízkosti smrti (Hejda) 813 
Blížím e se olini (Juliš) 880-881 
Bloudění (Duryeh) 539. 002. 015,

036. 010'
Blouznivci tuišich lior (Stašek) 301.

354-355 
Шоу, Léon 395, 452, 197 
Bludiště (Szpuk) 931 
Bludné duše (Beneš Třcbízský) 330 
Boccaccio, Giovanni 103, 108.333 
Bočan, IIvuek 875 
Boček, Jaroslav ( 1932) 758 
B odláčí z Parnasu (Vrchlický) 325 
Bogatvrev, Petr Grigorjeviě 

(1893-1971) 062 
B ohdan eckýru kop is  (J. J. Langer)

201
Biihmerwaldskizzen  (hlostcrinann) 

359-300 
Bohuslav Bidhín (Kalista) 005 
Bohuslav Bidlnn a jeh o  místo v české  

kultuře (Kučera -  Rak) 900 
Bochořák. Klement (1910-1981) 701. 

705
lioje o zítřek (Šálela) 400. 188. 189
Boleslav 11. 23
Bolest (Ilolan) 714
Höll, Heinrich 756, 851
Rolland. Jean 112
Bolzano, Bernard (17KI-I8 18) 180.

227. 270. 281. 304, 345 
Bonaventura, sv. 50 
Boudy, Lgon (v1. jm. Fišer, Zbyněk, 

1930; Invalidní sourozenci) 584, 
709, 732. 747. 749, 800.870. 877 

Bonn, Hanuš (krycí jméno Kohout, 
Josef, 1913-1941)078.080. 704, 
721

Bor, Jan  (1880-1943) 561 
Boreš z. Rýznihurkn 42 
Borges, Jorge Luis 774. 909 
Borgia. Alexandr 097 
Boris, bulharský car 18 
Boris, sv. 27
Borkovcc, IVtr (1970; Ochoz. Polní 

práce. Poustevna věštírna 
lont kárná) 921. 931-932 

Born, Ignác 158 
Borový, František 418

B oskýosu d  (Jolm) 594 
Hošek, Pavel (1932-1980) 815 
Bouda. Cyril 550 
Bourget, Paul 297
Boušck. Karel (1922-2003) 847. 858 
Bouška, Sigismund (ví. jm. Rouška.

Ludvík, 1867-1942)395,501 
Božan. Jan Josef ( 1044-1710: 

Slavíček nijaký) 135 
Božena Němcová (Tille) 000 
Božena Němcová bojující (J. Fučík) 

252
Božetěch, sázavský opat 27 
Boží bojovníci (Machar) 330, 100 
B oží duha  (Duryeh) 718. 802 
B oží m uka (K. Čapek) 529, 530 
Boží osten (Sidon) 884 
Brabcová. Zuzana (1959: Daleko oil 

stromu. Zlodějina) 584. 823.
800. 870, 903, 905-906. 920 

Brabec, Jan .">02
Brabec, Jiří (1929) 318. 114, 758,

776. 777. 803. 807. 871. 900, 
901,915

Bracque, Georges 510 
Bráf, Albín 4 19  
Brána blažených  (Putík) 797 
Branald. Adolf ( 1910: Clilét> a písně. 

Lazaretní vlak. Severní nádraží. 
Ztráty a nálezy) 485. 752, 
765-766 

Brány mrazu (Sidon) 881 
Bratr Z ak  (Olhracht) 503 
Bratrstvo (Jirásek) 313, 473 
Brauncrová, Zdenka 332. 449 
Brdečka, Jiř í ( 1917-1982:

iÁmonáidoxý Joe) 636, 794 
Brecht, Bertolt 529. 008, 750 
Brciskv. Arthur ( 1885-1910) 456 
Brentano, Clemens 198 
Brelislaus (Campanus) 11 I 
Breton, Vndré 628, 629 
B reviř m oderního člověka  (Vrchlický) 

324
Brežněv, Leonid lljič 839. 841 
Bridcl, Fridrich (1019-1080: Co Bull'/ 

Člověk?. Jesličky. Život 
sv. Ivana) 131. 135. 136-137, 
140. 665
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Brikcius, Eugen ( 1942: Sebraný spis) 
820

Brod, Max (1884-1968: Pražský 
krall /D er Praper Kreis/, 
lieubeni, kníže židovské 
/ lieubeni. Fürst der Jnilen/, 
Život plný hojit /Streitbares 
l.eben/) 533. 534, 535. 538. 
540. 542. 566. <>23 

Brodský, Vlastimil 703 
Broch, Hermanu 774. 891 
Brousek, Antonín (1941: V; bripádě 

/se Skvorcckým/, Netrpělivost. 
Spodní vody. I teřinové smrti. 
Zimní spánek ) 807. 809. 810, 
812. 846. 853. 872, 881. 888. 
901, 903. 926 

Brukner, Josef (1932) 758 
Bruncvík 77. 108
Brunner, Vratislav Hugo 462. 497. 

556
Bruno z Querfurtu 38 
Brušák, Karel (1913) 682 
Brzková, Terezie 68 4 
Břetislav I. 35 
Břetislav II. 27
Břetislav, první český Achilles 

(Štěpánek) 167 
Břežan, Václav (asi 1568-asi před 

1620) 117 
Březina, Otokar (vl. jm. Jebavý. 

Václav, 1868-1929: Hudba 
pramenil, lince. Skryté dějiny. 
Stavitelé chrámu. Svítání na 
západě. Tajemné dálky. I ětry od  
póla) 308. 337, 353. 384, 385. 
395. 396. 400. 402. I II. 415. 
419. 423-431,438. 455. 459, 
463. 469. 471. 187. 188. 189.
496. 499. 500. 539. 540. 578.
583. 617. 623, 664 

z Březové, Vavřinec (1370—asi 1437; 
('armen insipnis Coronae 
Bohemiae. Husitská kronika. 
Knihy snového nldádanie. 
Kronika světa. Mnndeville 
/překl./) 77. 92. 97 

Břczovský, Bohuslav (1912-1976: 
Člověk Bernard) 695, 705

Bubáci pro všední den  (Michal) 761. 
820

Buber, Martin 531 
Budějovická louka  (l)urych) 602 
Budil, Vendelín (1847-1928) 182 
Budovee z Budova. Václav

(1551-1621: Inlialkorán) 121 
Budyšínský rukopis 96-97, 99 
Biuiin, Ivan 756 
Buoh všemoliúcí 68. 96 
Burckhardl. Jacob 103. 105 
Burdaeh, Konrád 101—105 
Bureš, Miloslav (1909-1968) 762 
Burešová, Marie 701 
Burian, Emil František (1904-1959: 

Druhá lidová svita. Jevpenij 
Oněpin /podle Puškina/, Hamlet
III.. králevic dánský, aneb Být či 
nebýt čili 'Irány dobré na dřevo 
/podle Shakespeara a Laforgua/. 
Krysař /podle Dvka/. Máj /podle 
Máchy/, První lidová svita) 553. 
576,654, 656. 658-659,666. 
668. 679. 680. 699. 701. 702. 
703. 721. 739. 752 

Burian, Jan (1952) 907. 917 
Burian, Vlasta (1891-1962) 486. 558. 

610
Burley, Walter 113 
Biu'iis, Robert 3 12 
Buřiči (Dyk) 169 
Bvdelský, ( jelest vu 344 
Bykav, Sas il 792
llyli a  bvlo (E. Langer) 507, 655, 776 
Bylo nás pět (Poláěek) 645-646 
Bylo to v Evropě (Sotola) 785 
Bvron. George Gordon 196. 209. 

212,215.321.356

С

C aesar (Voskovec -  Werich) 656 
Caesar, Julius Gai us 656 
Gakl. Ondřej 93 I 
(laideron de la Barca, Pedro 324 
Ganipanus Vodňanskv, Jan

(1572-1622: Bretislaus, Cecliias)
114, 118. 350



Camus. Albert 734, 774 
Cantator cygnus (Bilovsky) 139 
Capclla. Martiunus 112 
CapelUi regia musicalis (Ilolan 

Kovenský) 135 
Can'besius, Marlin (zentr. 1Ы2/1 I: 

přckl. Ilistoria o životu iloktom  
Jano Faiista) 122 

Carmen insignis Coronae Hohem iae 
(Vavřinec z Březové) 92 

Carmina llurana  70 
Curroll, Lewis 820 
( lato. Dionvsius 131 
Cato. Marcus Porcins starší 75, 131 
Cechius (Cainpanus) l i l .  118 
Cejch (Šmíd) 936 
Céline, Louis Ferdinand 500 
Celý život (Zábrana) 875 
Centrum securitutis (Komenský) 131. 

132
Cervantes v Saavcdra. Miguel de 

483. 667
Cesta do hlubin študákovy duše (Žák) 

558
Cesta da  Itálie  (Polák) 193 
Cesta к jihu  (Demi) 644 
Cestu li mrazu (Orten) 707 
Cesta k e  hřbitovu (Filip) 802 
Cesta kolem  mé hlavy za 40 dnů 

(M. Skála) 856 ’
Cesta mraku  (Ilolan) 687. 093 
Cesta pěšky  (Závada) 621 -622 
Cesta revoluce (Jaroslav Kratochvíl) 

561
Cestami poetiky  a estetiky  

(Mukařovský) 805 
Cesty a  rozcestí (M. Jungmann) 901 
Cicero. Marcus Tullius 31. 36. 103.

113. 117. 121 
C ikády  (llrubín) 690 
Cikáni (Cep) 604 
Cikáni (Mácha) 207. 214. 217 
Cincibucli, Petr ( 1913; I ěteran ralley) 

857
Církevní cherubín  (Bilovský) 140 
Cirkus Humberto (Bass) 701 
Císařovna (Frýd) 854 
Citara Nového zákon a  (Koniáš) 135 
Citliara sanctorum  (Třanovský) 133

Cizinec (Knap) 646 
Cizinec h ledá byt (Hostovský) 733 
Cizí sonety (N. Holub) 930 
( Handel. Paul 452. 187 
(jo a j a k  (Šotola) 787 
Co Hňh? Člověk? (Bridel) 136-137 
Co daly  nůše zem ě Evropě a  lidstvu 

(sborník) 683-681 
Co zbylo z an děla  (Skácel) 758 
Cocteau, Jean 579 
Cola di Bienzo 107 
Collinus. Matouš (1516-1500) 111 
Confiteor (Machar) 404. 472 
Crescente J'ide 37
Cvetajevová, Marina Ivanovna 517 
Cvičení mučení (Cruša) 810-811 
Cvprianus, Thascius Caccilius 112 
Cyrill. Jan 128 
Cvsarz, Herbert 125, 605

С
Čacká, Maric (1811-1882) 243 
Čapek, Jan (zemř. po 1429; К tož jsú 

boží bojovníci) 96 
Čapek, Josef (1887-1945: Adam

Stvořitel /sk. Čapkem/, liásně 
г koncentračního tábora. 
Krakonošovo zahrada 
/s K. Čapkem/, Kulhatýpoutník, 
l.elio, Xijskromnější umění. 1’ro 
delfína, Psáno do mraku. Stín 
kapradiny. Zářivé lihdnny a jiné 
prózy /s K. Čapkem/, Ze života 
hmyzu /s K. ( .apkein/. Země 
mnoha jmen) 478. 497. 506.
508. 510. 512. 513. 514. 521,
527. 529-530. 540. 548, 551. 
552. 556. 557. 558. 567, 568. 
569. 570,576. 586. 596,605. 
606. 007. 608. 630, 638. 0 16. 
600. 675. 078. 681. 721. 722. 
732. 776. 909 

Čapek, Karel (1890-1938; Adam 
Stvořitel /s J. < iapkem/. Hilu 
nemoc, linii maka. Devatero 
pohádek  /s J. Čapkem/, 
llonlidml, llovory s 7! (i.
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Masarykem /s Masarykem/, 
Kniha apokryfů /Apokryfy/. 
Krakatit. Krakonošova zahrada 
/s J. Čapkem/, Kritika slov. 
Loupežník, Marsyas. Matka.
0  věcech obecných čili Zóon 
politikou. Obyčejný život, 
Povětrná. Povídky z druhé kapsy. 
Poviilky z jedné kapsy, lil li. 
Továrna na Absolutno, lulku
s Mloky, I ěc Makropulos. Zářivé 
hlubiny a jiné prózy 
/s J. Čapkem/, Ze životu hmyzu 
/s J. Čapkem/, Život a dílo 
skladatele 1'oltýna) 379, 15.'5.
155. 478. 505’ 506-507. 508, 
509. 510. 511. 512, 513, 514. 515. 
520. 521. 527. 529, 530. 5 Ю. 
548,551, 552,557 .558 ,562 . 
566 ,567 ,568 ,569 . 570. 571, 
576,578. 586, 587,588-590, 
591. 592. 593, 596. 599. 600. 
605. 606. 607. 608-609. 614, 
615. 616. 636. 637. 640, 
641-643. 646. 651, 655-656,
659, 660. 663. 669. 671. 678, 
687. 691, 700. 732. 765. 776. 
791. 794. 858. 900. 913 

Čapek Chod, Karel Matěj
(1860-1927. vl. jm. Čapek,
Matěj: Antonín I ondrejc, 
Jindrové. Kašpar Lén mstitel. 
Nejzápadnější Slovan, Povídky, 
Turbina. I třetím dvoře, I ilém 
liozkoč) 286. 308. 366, 378. 
379-382. 450.475, 529. 531. 
559, 575

Čárek, Jan (1808-1966: Chudá rodinu 
z Heřmani) 569. 646 

Cáry nu dlani (Kabeš) 808 
Cas lásky и boje (Kohout) 751 
Časová tíseň (Fried) 791 
Čech, Leander (1854-1911)270. 361 
Čech, Svatopluk (1846-1908:

Adamilé. Básně, Druhý к  vět. 
Kvmpa. Uanuman. Jitřní písně. 
Kratochvilná historie o ptáku
1 elikánu I elikánoviči. Lešetínský 
kovář. Matěj Brouček na výstavě.

Modlitby к Neznámému. .Nové 
písně. Nový Cjmebádni výlet pana 
Broučka, tentokrát do /5. století. 
Pestré cesty pa (.echách.
Petrklíče. Písně otroka. Pravý 
výlet puna Broučka do Měsíce, 
lioliáč nu Sioně. láclav  
z Michulovic. Ve stínu lípy.
I zpomínky z cest a životu. Zižku)
288. 293. 296. 299. 301. 30.3. 
310. 314-321, 322. 328. 336. 
351. 364, 372. 386. 388. 394. 
406. 424. 440 .455 ,587  

Cech a  Němec (Štěpánek) 168 
Cechořeř.nost (Kosa) -  viz Crammalica 

linguae Boliemicae 137, 144 
Čechov, Anton Pavlovic 286. 353, 

452. 180. 482, 484. 810 
Čejčí p láč  (Mikulášek) 863 
Čejka, Jaroslav ( 19 13) 911 
Celakovský, František Ladislav 

( 1799-1852: Isanuginicu 
/překl./, Kvílí. Mudrosloví 
národu slovanského ve 
příslovích. Olilas písní českých. 
Ohlas písni ruských. Slovanské 
národní písně) 177. 188. 198.
199, 200. 205. 209. 210. 233. 
237. 239. 243. 268. 297, 303.
312. 936 

Celakovský, Jarom ír 309 
Cep, Jan ( 1902-1974: Děravý plášť. 

Dvojí domov. Ilrunice stínu. 
Letnice. Polní tráva. I igilie. 
Zeměžluč) 197. 539. 5 18. 586. 
600, 602-604. 615. 636. 669. 
670. 717, 727. 732. 710. 741. 
776. 806. 836. 874. 932 

Cep, Václav 603 
Černá denice (Ilrubín) 787 
Černá hodinka  (Jirásek) 339 
Černá hvězda (Kantůrková) 882 
Černá zem ě  (Martínek) 636 
Cerné světla (Kczár) 694 
Černí myslivci (Svobodová) 437 
Černík, Artuš (1900-1953) 575 
Černík. Michal (Černík. Josef Michal.

1943) 900. 914, 916 
Černík, Oldřich 838



Černý, Jan. zvaný Nigranus (asi 
1500-1565) II«)

Černý, J iř í 9 IГ)
Ccrný, Václav (1905-1987; Osobnost, 

tvorbu a  boj. Paměti) 48. 126. 
251. 566. 646, 666. 667, 668. 
678, 680, 684, 704, 705, 717. 
719. 721. 726, 727. 728. 734, 
735, 736, 737. 802. 804,836.
845, 846. 875. 883, 901 

Černý Petříček  (Světlá) 281 
Cert, Jim (vl. jm. Horáček, František) 

917
Červánky m ého m lád í (kloslermann)

361
Červen (Šrámek) 484'
Červená zem ě (J. Hed miř) 559 
Červenka, Miroslav (1932-2005: 

Strojopisná trilogie) 664, 758. 
777. 805, 880. 900. 901 

Červenková, Jana ( 1939: Semestr 
života) 907 

Červený, Jiř í ( 1887-1962) 486 
Červinka, Karel (1872-1949) 386,

387
Č eská literatura 20. století (Václavek) 

666
Č eská m ariánská muziku (Miehna) 

134. 135
Česká otázka  (Masaryk) 175. 197. 451 
Česká vzdělanost v Evropě (Patočku) 

683
(.eské A m asonky  (Šedivý) 172 
České krakováčky  (J. J. Langer) 200 
České literární baroko  (Vašica) 665 
Ceslsé poháulky  (Erben) 238. 402 
('eské pohanství (kalandra) 661 
Český dekakord  134 
Český orloj (Šiktane) 869. 878-879 
Český snář (Vaculík) 865-866. 878 
Cest a  sláva  (Michal) 801. 858 
Čestmír (Tyl) 225 
Češka, Jan (zemř. 1551; Reci

a naučení hlubokých mudrců)
113

Čítanka ja ro  (Orten) 706 
Čivrný. Lumír (1915-2001) 704, 871 
Člověk (Benešová) 180. 531-532 
Člověk B ernard  (Březíivskv) 695

Člověk by nevěřil stým  očím  
(Macourek) 760 

Člověka hořce mám rád  (kainar) 760 
Ctění o  jazyce a  poes ii (sborník) 662 
Čteni z liililí kra lické  (Olhracht) 698 
Čtrnáctero zastavení /Sedm ero  

zastavení/ (B. Fučík) 874 
Ctyry doby  (Němcová) 245 
Čtyři léta (Zahradníček) 789 
Čtyřicet dnů Masa Dupli / Die vierzig 

Tage des Musa Dagli/ (Werfel)
539

Cvževskij, Dmvtrij 130

D

Dačický y. Heslová, Mikuláš 
(1555-1626; Paměti. 
Prostopruvda) 121 

D aleko od  stromu (Brabcová) 903. 
905-906

D alim ilova kron ika  (též Dalimil) 47.
53-54. 57 .58, 5 9 ,6 4 ,6 5 , 533 

D álkový výslech (Havel) 839 
Daněk, Oldřich (1927-2000: Král bez 

přílby. Král atika z boje.
I évodkyně valdštejnských vojsk.
I razila v Olomouci) 800. 895 

Daněk, Václav (1929) 871 
Daněk, Wabi (Stanislav) 917 
Daniells, Roy 126
Danlc Alighieri 58. 69, 103, 196. 300.

323, 488. 718. 774 
Das Buch der  B ilder  -  viz Kniha 

obrazil 
Das Schloß  -  viz Zámek 
Dus Urteil -  viz Ortel 
Daudet, Alphonse 297 
Daunial, René 626 
Dávno, dávno již  tomu (Pavlíček) 896 
Dcerka (Hus) 90 
De avaritin  (li. Ilasištejnský) 111 
De conjlictu vitiarum et virtutum 83 
De ecclesia  (Ilus) 90. 91 
De fc lic itate  (В. I lasištejnský) 111 
De miseriu liiimana (B. Ilasištejnský)

III
De orthographia Hohemica 91
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De jtiscinis (Dubravius) 112 
De reriim hunmnanim em endatiane 

consultatio rnlholica
(Komenský) 130 

Dědeček, Jiř í (1953) 907. 917 
D ědicové B ílé hory  (l lálek) 273 
Dědictví Tantalovo (Vrchlický) 324,

329
Deine, Daniel 152
Dell mel. Richard 392, 453
Dech rodné zem ě /M ůj domov,

IMrcnopfer/  (Kilkc) 536 
Dej mi ty prachy (Pekárková) 935 
Dějiny české literatury (Vlček) 487 
Dějiny české literatury l-IV (kol. dílo) 

175. 805. 900 
Dějiny českého písemnictví 

(A. Novák) 491 
Dějiny literatury české  (Jakubce) 187 
Dějiny národu českého v (''.echách 

i v Moravě (Palacký) 186 
Dějiny řem esel a  obchodu v Cechách  

'(Win 1er) 347 
Dekret kutnohorský  (Tyl) 220-221 
Démanty noci (I.ustig) 766-767 
Dcmctz! Peter (1922) 742 
Demi, Jakub ( 1878-1961: Cesta к jihu. 

Hrad smrti. Juso. Miriam. Mé 
svědectví o Olokaru Březinovi, 
Moji přátelé. Máj očistec. Pro 
budoucí poutníky a poutnice. 
Rosnička. Šlépěje. Tanec smrti. 
Zapomenuté světlo) 395. 424, 
496 ,497 ,498 .499-500 .501 . 
526-527. 528, 548. 549, 578. 
586. 600, 602. 603, 636. 
613-644, 664. 671. 704. 727. 
752, 753. 789. 806. 808. 8<W. 
829. 856. 920.932, 933 

Dem okratická literatura (Sabina) 212 
Den. Petr (vl. jm. Radimskv. Ladislav.

1898-1970) 740. 741-712. 778 
Den a  noc (Hořejší) 573 
Den г Kocourkově (J. J. Langer) 201 
Denní služba (Ilolub) 759 
Der Mädchenhirt -  viz Pasák 
Der Frager Kreis -  viz Pražský kruh 
Der Prozeß -  viz Proces 
Děravý p lášť  (Cep) 603

Desatero, staročeský p řek lad  50
Desatero kázan ie božie 74. 75. 77
Deset let (Hora) 633
Destinnová, Ema 335
Děti (Jolin) 594
Děti a  dýka  (Г. Langer) 682
Děti čistého živého (Nováková) 302.

357-358 
Detlev von Liliencron 392 
Dětmar, pražský biskup 20 
Dětské etudy (Aškenazy) 765 
Devatero /lohádek  (K. a J. Čapkové) 

593
Děvče z Tater (llálek) 273-274 
Devět bran (J. Langer) 535 
Devět kap itol o novějším románu 

francouzském  (Vrchlický) 297 
Děvín (llněvkovský) 165. 236 
Dcwey, John 551 
Diadochos (Paprockv) 117 
Dialogus (Kabšlejn) 11 0 -111 
Dialogy /к Pomorskou/ (Jakobson) 664 
Dickens, Charles 353. 356 
Diderot, Denis 152 
Die Aufzeichnungen des Malte

Eaurids Brigge -  viz Zápisky 
Moha lMiirid.se Brigga 

Die Erotik der K abba la  -  viz Erotika 
kabaly  

Die Pflicht -  viz Povinnost 
Die Sonette an Orpheus -  viz Sonety 

Orfeovi
Die Verwandlung -  viz Proměna 
Die vierzig Tage des Musa Dagli -  

viz Čtyřicet dnů Musa Dagli 
Dienstbier. Jiř í (1937; Kantest) 896 
Dictl, Jaroslav ( 1929-1485:

Xemocnice na kraji města) 
855-856 

Dilong, Rudolf 741 
Dilthev, Wilhelm 487 
Discursus Lypirona  (Rosa) 137 
Dissertatio apologetičtí (Balbín) М2 
Divá Bára  (Němcová) 253 
Diviš, Ivan (1924-1999: Chrlení krve. 

Obrať koně!. Odchod z ('.ech. 
Teorie spolehlivosti. Thanatea)
617. 728. 787. 846. 886. 888.
893-891. 917. 926. 934



Divoti-orný k lobou k  (Klicpera) 169 
Dise (Malien) 475, 177 
Dlabač, Jan Bohumír (1758-1820) 163 
Dlouhovcský, Jan Ignác (1638-1701;

Iger Benedictionis. Hrdlička 
stantM eslacská, / dorosla víček 
aa poli požehnaném) 134 

Dlouhý, František (1852-1912) 391 
Dnes ještě  zapadá slunce nad  

Atlantidou  (Nezval) 725 
Dny pro  kočku  (Dušek) 906 
Dny v roce (Kolář) 708. 731 
Do třetího i čtvrtého pokolen í 

(Herben) 371 
Do usínání (Halas) 689 
Dublin, Alfred 590, 606 
Dobner, Gelasius ( 1719-1790) 158. 

159. 183
Dobové tance (Steigerwald) 912-913 
Dobrovský, Josef (1753-1829;

Ausführliches Lehrgebäude der 
böhmischen Sprache. Geschichte 
der böhmischen Sprache and 
Literatur. Institutiones linguae 
Slavicae dialecti veteris) 20. 21.
37, 54 ,60 , 152. 155. 158. 
160-162. 163. 170. 173, 174.
175. 178. 181. 184. 186. 188.
190. 205 

Dobrovský, Luboš (1932) 869 
Dobrý člověk  (Němcová) 253 
Dohšiuský. 1’avol 215 
Dobyvatel (Olhracht) 699 
Doetorow, Kdgar Laurence 871 
Dojmy a  rozm ary  (Vrchlický) 325 
Dojmy z přírody a  společnosti 

'(Šlejhar) 440 
Dokořán  (Halas) 620. 670 
Dokoupil, lilahoslav (1952) 922 
Dokulil, Jan (1910-1974) 624 
D olcefar niente (Nezval) 597 
Doležal, Bohumil ( 1940) 809. 810 
Doležal, Miloš (1970; Obec) 931 
Doležel, Lubomír (1922) 664, 804. 

805, 901
Domácí kuclitiřka (Helligová) 193. 243 
Doinaslav, dominikán 33. 68 
Domov (Hora) 670. 688 
Domů (Demi) 500

Don P ablo , don l'edro a Věra 
Lukášová  (Benešová) 180 

z Donína, Bedřich (asi 1574-1634)
122

Donne, John 137
Donovan (Leilch. Donova« Philip) 821 
Doroto, pann o čistá 64 
Dos Passos, John 590, 591, 650 
Dostal. Karel (1884—1966) 655 
Dostál, Vladimír ( 1930-1975) 856 
Dostál, Zeno ( 1934-1995) 907 
Dostál Lutinov, Karel (1871-1923) 

395, 454
Dostojevskij, Fjodor Michajlovič 331.

370, 452. 669 
Dosudby (Kasal) 917 
Dotazník (Gruša) 1582-883 
Doyle, Arthur Conan 308 
Dr. Kokeš, Mistr panny -  viz Mistr 

panny atieli Ackermann aas 
Reliaim 

Drahomíra, kněžna 48 
Drahomíra a  je j í  synové (l vi) 225 
Drašar (Nováková) 357. 358 
Drašnar, Jiř í (1948: O revolucích, 

tajných společnostech 
a genetickém kódu) 935 

Drda, Jan (1915-1970; Hrátky 
s čertem, Městečka na dlani. 
Němá barikáda. Putování Petra 
Sedmilliáře. Živá voda) 557. 694. 
695. 699-700. 717. 722. 733. 
735. 739, 855 

Drsná láska  (Sova) 117 
Drtina, Prokop 683 
Druluí lidová svita (Burian) 659 
Druhá staroslověnská legenda

0 sv. Václavu 26 
Druhé město (Ajvaz) 916 
Druhý květ (Cech) 319 
Dřevěná lžíce (Weil) 592 
Dtibřek, Alexander 835, 836. 838.

839, 841 
z Dube. Ondřej (zemi. 1412/13;

1 vklad na právo země české) 79 
Dubravius, Jan (kolem 1486-1553;

l)e piscinis. Histariae Regni 
Boiemiae... libri XXXIII. 
Tlieriobulia) 111-112. 113. 118
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ČESKA 

LITERATURA 
OD POČÁTKŮ 

К DNEŠKU

Duely (Bajaja) 911 
Duhamel, Georges 498, .">12 
Duch a  národ  (A. .Novák) 490 
Duch a  svět (Vrchlicky) 329 
Dněli Národních novin (Havlíček 

Borovský)) 228 
Duineser Elegien -  viz Elegie z Duina 
Dům bez p án a  (llostovský) 653-651 
Dům d a leko  (Linhartová) 830-831 
Dům na předm ěstí (Poláček) 596 
Dům o tisíci patrech  (Weiss) 588 
l)ům Strach (Zahradníček) 743 
Dům V Tonoucí hvězdy (Zeyer) 333. 

331
Dům v džungli (I lavlasa) 174 
Durdík. Josef (1837-1902; kritiku. 

Poetika jakožto estetika uměni 
básnického. I seabecná estetika) 
291

Dürren malt, Friedrich 771 
Durvch, Jaroslav (1886-1962: 

Bloiulění, Boží duha.
Budějovická louka. Ejhle člověk. 
Jarmark života. Kurýr. Masopust. 
Xa horách. Obrazy, Rekviem, 
Sedmikráska. Služebníci 
neužiteční, Iři dukáty. Iři 
tronièkv. l aldice, Žebrácké písně)
497, 501. 502-503. 529, 539. 
548, 552. 557 566. 569. 570.
575, 586. 600-602, 615-616. 
636.640. 665, 671.697. 718.
727, 729. 711. 743, 716. 753. 
789. 801, 802. 920. 932 

Durvch, Václav Forlunál 
' (1735-1802) 159. 160 

Duše a d ílo  (Šalda) 251 .100,189 
Duše a slovo (Fischer) 191 
Dušek, Václav (1941; Dny pro kočku.

Tuláci) 906, 907 
Dušková, Ludmila 871 
Dutý břeh (Werniseh) 811 
D vaasedm desátka  (I . Langer) 608. 

655
Dvě minuty ticha (Hora) 632-633 
Dvě pražské povídky /Zw ei Prager 

Geschichten/ (Rilke) 537 
Dvojí domov  (Cep) 603 
Dvorní šašci (l ischl) 893

Dvorský, Stanislav ( 1910) 825 
Dvořák, Antoniu 102, 119. 181 
Dvořák. Arnošt (1881-1933; Husité. 

Král Václav /I. Matěj Poctivý 
/sL. Klímou/) 481, 526, 605, 
606

Dvořák, Josef 898 
Dvořák, Joachim
Dvořák, Ladislav (1920-1983: Obrys 

bolesti. Šavle meče) 624, 735.
790

Dvořák, Miloš (1901-1971) 602, 661,
665. 728. 806 

Dvořák. Xaver (1858-1939) 395 
Dyk, Viktor (1877-1931; Anebo,

Buřiči. Giuseppe Moro. Konec 
Haclcenscluttůlův. Krysař, Lehké 
a těžké kroky, Marnosti, Milá 
sedmi loupežníků. Okno. Pohádky 
z naší vesnice. Posel. Poslední rok. 
Prosinec. Salin t  a sarkasmy. 
Zmoudření Dona Qui jot a) 217. 
292, 309. 393 ,402,450,451, 
455,456, 459.460, 461. 462.
163. 164.169-171. 480, 
182-183. 181, 186. 508-509. 
517. 518.519, 520. 521-522.
534. 549 ,552.556. 558, 566, 
570. 587, 654, 659. 661. 679. 
687. 702, 812. 822 

Dvlan. Boh 821

E

Khiier-Eschciihuch, Marie von 
(1830-1916) 533 

„Ecce Constantia!“ (Kohout) 896.
912

Ecce hom ol (Klostermann) 360 
Eco, Umberto 871. 909. 938 
Edison (Nezval) 583-584. 585 
Kdison, Thomas Alva 580 
Edudant a  Francimor (Poláček) 593 
Effenberger, Vratislav (1923-1986) 

713. 750 .825 ,867  
Ego (Matoušek) 934 
Fichier, Karel (1921: llosté od svatélio 

Diviše) 801



Filhard von Oberge 66 
Einstein, Albert 447,498. 507 
Einsteinův m ozek  (Nesvadba) 765 
Eisner, Pavel (též F.isncr. Paul,

1889-1958: Chrám i tvrz. 
Milenky) 21.4. 455. 539, 548, 
617. 678. 686. 756 

Ejhle člověk  (Duryeh) 600 
Kjcheubauni, Boris Michajloviě 6f>2 
Ljzenštejn, Sergej Michajlovič 590. 

726
Elbasan  (Neumann) 559 
Elegia de peregrinatione suit 

(B. Ilasištejnský) 111 
Elegie (Orteil) 687. 707. 851 
Elegie z Duina /D uineser E legien/ 

(Rilke) 537, 617. 707 
Kliáš.. Vlois 677
Eliot, Thomas Stearns 508, 709. 730 
Miliard, Paul 628 
Klzevirové, tiskaři 133 
Eneáš Sibius Pieeolomini (pozdější 

papež Pius II.) 107. 113 
Engels, Friedrich 896 
Epigramy (Havlíček Borovský) 210.

232-233 
Epištoly kutnohorské (K. I lavlíček 

Borovský) 230 
Erasmus Rotterdamský 107. 108. 113 
Krben, Karel Jaromír ( 1811-1870: 

České pohádky, kytice. I4sně 
národní v Cechách. Prostonárodní 
české písně a říkadla. I yhmné 
háje и pověsti národní jiných větví 
slovanských) 177. 208. 213. 231. 
234. 236-241,243,260. 262. 
266, 267. 281. 288. 297. 102. 
638,666. 898 

Erben, Václav (1930-2003: Paměti 
českého krále Jiříka z Poděbrad) 
859

Erenburg, Ilja 7 5 1 
Ernst, Paul 508 
Erotika kaba ly  / l ) i e  Erotik iler 

K abba la /  (J. Lmgcr) 535 
Estetická Jitnkce, norm a a  hodnotu 

j a k o  sociáln í Ju kly  
(Mukařovský) 663 

Ela. E la. žlutí p láci (Orten) 695

evangeliář, staročeský p řek lad  58 
Evropa (Čech) 310, 315 
Exercitationes drarnatirae (Koičava) 

146
Exner, Milan (1950) 921, 927 
Experiment pro třetí planetu  

(Kramer-Vcis) 907 
Ezop 75

F

/■'. E. Věk (Jirásek) 163. 170.344 
1'abry, Rudolf 631 
Eaëthon (Theer) 519-520 
Fantastické povídky  (Zeyer) 333 
Fany (Tilschová) 476 
Fanynka a  jin é humoresky (Bass) 587 
Farragines poem atum  (sborník) 114 
Fastrová, Olga (rod. jm. (akhartová. 

Olga, 1876-1965: Ztlenino štěstí) 
484

Faulkner, William 734. 756, 773 
Febvre, Lucien 105 
Feifalik, Julius 190 
Fchick, Lubomír 914 
Féneloo, François <le Salignae 192 
l'erünghetti, Lawrence 772 
Feuerstein, Bedřich 576 
Feucht« anger. Lion 668 
Fibich, Zdeněk 330 
Fidlovačka  (Tyl) 221, 225 
Fieldiiig, llenry 152 
Fignli, Margita 603 
Fikar, Ladislav (1920-1975: Samotin)

686. 728. 729-730, 752. 756. 
774

Fiker, Fduard (1902-1961) 637 
Filip, Ota (1930; Cesta ke hřbitovu. 

Nanebevstoupení Lojzka
l.apáčka ze Slezské Ostravy) 802.
860, 892. 909 

Filipika proti misomusům  (Blahoslav) 
108, 118 

Filipovský, František 646 
F illa, Emil 508, 509, 510. 677 
Filozofskái historie (Jirásek) 284. 340, 

345
1'irt, Julius (pův. jm. Fürth, Julius) 741
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CeskA

LITERATURA 
OD POfÁTKO 

К DNEŠKU

Fischer, Ernst 777
Fischer, Josef Ludvík <1894-1973) 668 
Fischer, Otokar ( 1883-1938; Duše 

a slovo, Otázky literární 
psychologie, Otroci, Slovo a  svět) 
454, 455, 487, 490, 491-492, 
512, 548, 567. 570, 605, 655.
660, 666 

Fischerová, Daniela ( 1948; Báj,
Hodino mezi psem a vlkem) 849, 
871,912,913 

Fischerová, Sylva 11963; Chvění 
závodních koní) 916 

Fischerová, Viola (1935; Babí hodina, 
Zadušní mše za Pavla Buksu) 
795, 928 

Fischl, Viktor (od roku 1949
občanské jm. Dagan, Avigdor,
1912-2006; Dvorní šašci. 

Jeruzalémské povídky. Kuropěni, 
Mrtvá ves) 678, 682,' 721, 740, 
743, 886, 892, 893, 920, 936 

Fišer, Zbyněk -  viz Bondy, Egon 
Fišer, Zbyněk ml. (1959) 919 
Fiaska, Smil z Pardubic (zemř. 1403;

Nová rada) 74-75 
Flaubert, Gustave 453 
Fleischniann, Ivo (1921) 892 
Florian, Josef (1873-1941) 447. 

4-96-498, 501, 538, 539, 556, 
569, 603, 617, 644, 689, 874 

Florian, Miroslav (1931-1996;
Iniciály, Svatá pravda, Záznam 
o potopě) 717, 752, 758, 759, 
787, 851, 854, 855, 900, 920 

Foerster, Josef Bohuslav 369, 484 
Foglar, Jaroslav (1907-1999; Hoši od 

Bobří řeky. Záhada hlavolamu) 
636-637’ 794, 920 a

Fojtík, Jan 851 
Forman, Miloš 762, 807, 828 
Forst, Vladimír (1921) 806, 901 
Fortunatus 122 
Fotios, patriarchu 13 
Foxtrot (Steigerwald) 912 
Frais, Josef (1946; Muži z podzemního 

kontinentu) 846 ,906 .907 , 920 
Franco, Francisco y Bahamonde 

616

Frantina (Světlá) 280 
František Pražský (kolem 1290-po 

1353)54,81 
František z Assisi, sv. 104, 498 
Frantova práva  108 
Frauenlob -  viz Heinrich von Meißen 

42, 69
Freiligrath, Ferdinand 276 
Freimuth, Leo (1877-1942) 462 
Fi-ejka, Jiř í (1904-1952) 553, 576, 

610, 611.654,655, 658 
French, Alfred 582 
Freud, Sigmund 447, 530, 628 
Frič, Josef 243
Frič, Josef Vaclav ( 1829-1890;

Libušin soud. Kochan . 1 ' 
Ratibořský, Paměti, Písně 
z bašty, Rozpravy duše, Upír)
243, 244, 258-261, 268, 936 ■ 

Frič, Martin 558, 752 
Frida, Bedřich (1855-1918) 329 
Fridrich 1. Barbarossa 37 
Fridrich Falcký 132 
Fridrich Habsburský 458 
Fried, Jiř í (1923-1999; С'шога tíseň) 

l i b ,  791 
Friedrich von Sunburg 41 
Froinek, Jan 556, 557 
Fromm, Erich 779 
Frýbová, Zdena ( 1934) 856 ,920  ! 
Frýd, Norbert (pův. jm. Fried,

Norbert, psal se též Frýd, Nora,
1913-1976; Císařovnu, Krabice 
živých) 703, 753, 792, 851, 854 

Frynta, Emanuel (1923-1975;
Písničky bez muziky) 624, 748, 
774, 826 

Fučík, Bedřich ( 1900-1984;
. Čtrnáctero zastavení/Sedmero 

zastavení/) 557,602, 615, 644, 
664, 665, 717, 735, 737, 752, 
789, 806, 836,874-875, 901 

Fučík, Julius (1903-1943; Božena 
Němcova bojující, Chůva, 
Reportáž, psaná na opríUce) 252, 

,  3 3 2 ,5 5 8 ,5 6 8 ,5 9 2 ,6 5 6 ,6 6 6 , , 
668,678,681, 684, 721,722,
733

Fuga triům (Křesadlo) 936



Fuchs, Alfréd (1892-1941) 566 
Fuchs, Rudolf' ( 1890-1942) 520, 

540-541 
Fuks, Ladislav (1923-1994; Myši 

Natálie Mooshabrové, Obraz 
Martina Blaskowitze, Návrat 
i  žitného pole , Pan Theodor 
Mundsiock, Případ kriminálního 
rady, Spaiovač mrtvol, Variace 
pro temnou strunu, Vihwlkyné 

. a kuchařka) 717, 718, 728, 758, 
793, 794,824, 854, 855,908 

Fiimberg, Louis ( 1909-1957; Amade 
a  Casanova /Mozart-Novelle/)
535, 543 

Futurista, Ferenc (vl. jm. Fiala, 
František; 1891-1947) 610

g  - ï " ; .V:1

Gallaš, Josef Heřman Agapit
(1756-1840; Moravské 
romantické povídky, Múza 
moravská) 173 . ■

Galsworthy, John 476 
Garaudy, Roger 777 
Garborg, Arne 402,490 
G azdm a roba  (Preissová) 367 
Gebauer, Jan (1838-1907) 47, 190,449 
Geibel, Emanuel 276 
Gellner, František (1881-1914; Nové 

verše, Po nás ať přijde potopa!, 
Potulný národ, Radosti života) 
329 ,450 ,451 ,456 , 459, 460, 
462, 463, 464, 471-473,477, 
485 ,486 , 5Û4, 541, 822, 876 

Generální zázrak  (Páral) 908 
Gervasius, svatovítský kanovník 35 
Geschichte der böhm ischen Sprache 

und Literatur (Dobrovský) 162, 
163

Geschichte d er slawischen Sprache 
und Literatur nach allen  
Mundarten (Šafařík) 186 

Gesta Rom anorum  77 . .
Gide, André 498, 644, 668, 694 
Ginsberg, Allen 772, 877 
Giuseppe Moro (Dyk) 402, 470

Glazarová, Jarmila (1901-1977; 
Advent, Chudá pradlena, Vlií 
jáma) 651, 652,695 

Glèb, sv. 27
Gočár, Josef 507, 508, 510 
Goethe, Johann Wolfgang von 152, 

154, 182, 190, 194, 199, 253, 
323, 488,492, 542, 938 

Goethe in B öhm en -  viz Goethe 
p Cechách  

Goethe v Čechách  / Goethe in 
B öhm en/ (Urzidil) 542 

Gogol, Nikolaj Vasiljevió 231. 912 
Goldflam, Arnošt (1946; Horror) 898, 

913
Golding, William 774 
Goldstücker, Eduard (1913-2000)

777, 778 
Golem  (Meyrink) 536 
Golet и údolí (Olbracht) 639, 641 
G olgata  (Maehar) 4 0 5 ,406,455  
GoU, Jaroslav (1846-1929) 190, 323, 

347, 449,452  
Gollová, Nataša 637 
Gombrowitz, Witold 891 
Gorbaěov, Michail 913, 918 
Gorkij, Maxim 452, 482, 503, 615, 

649,913 1
Gotická duše (Karásek) 410 
Gott, Karel 815,923 
Cottfried von Straßburg 42, 66, 67 
Gottwald, Klement 685, 736, 738 
Götz, František (1894-1974; Básnický 

dnešek. Jasnící se horizont) 524, 
558, 574, 660 

G ram atika česká  (Blahoslav) 119 
Gram m atica linguae B ohem icae  

(Rosa) 137, 144 
Cratiae Dei (Milic) 82 
Cray, Thomas 287 i ■ *
Crégr, Julius 258, 295, 304 
Grillparzer, Franz 225 * ‘1 *
Grimm, Jacob 238 
Grimm, Wilhelm 238 '
Grizeldu (Zeyer) 339 
Grögerova, Bohumila (vl. jm. Liniová) 

Bohumila, 1921; JOB-BOJ ‘ 
/s Hiršalem/, Let let '
/s Hiršalem/) 762,827, 875
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Crosman, Ladislav (1921-1981: 
Obchod na korze) 793, 886 

Gross, František 708, 730 
Crossman, Jan (1925-1993) 717, 719.

732. 755. 756, 771. 817. 850 
Crossmann, Jiř í (1941-1971;

■Sávštěvní den /s Šimkem/) 816, 
898

Groteska (Fébl /podle Yonneguta/) 
913

Gruntorád, Jiří 869
Gruša, J iř í (1938: ('řičení mučeni.

Dotazník aneb Modlitba za jedno 
město a přítele. Mistr panny aneb 
Ackermann ans Beluiim /Dr. 
Kokeš. Mistr panny/. Světlá 
Hnila, Grušas Wacht am Rhein 
a neb l ’ulovni ghetto) 646. 807. 
808. 809, 811-812. 846, 849. 
864. 867. 871. 872. 878. 
882-883. 884. 901. 903. 909. 
915. 928 

Grušas Wacht am  Rhein aneb  
Putovní ghetto (Gruša) 928 

Cryphius, Andreas 137 
Gualter ( iastellionskv 4L  54. 59, 70 
Gualter Map 70 
Guardini, Romano 498 
Cuinpold (též Gumpoldova legenda) 

26, 37. 38 
Günther, Jan 116 
Gutenberg, Jan 1Ш 
Gutfreund, Otto 508 
Guth-Jarkovský, J iř í Stanislav 829 
Guvcrnantka (Yiacura) 936

II
l la d  na sněhu (Rcynek) 575, 617 
l lá d á n í Prahy s Kutnou llorou  97 
H ádání Pravdy a  Lži (Tovačovskv) 

93-94 
Hadrián II. 15
lladrián  z Římsů (Kliepera) 169 
llaďák (vl. jm. Lidak. Miroslav) 774 
lláeba. Linii 670, 675, 676, 677 
Hájek, Igor (1932-1095) 001 
Hájek, Jiř í ( 1919-1991) 847. 911. 915

Hájek ■/. Hájku, Tadeáš (po
1525-1600; překl. I’. A. Mattioli: 
Herbář) 116 

Hájek z Lihočan, Václav (zemř. 1553; 
Kronika česká) 54, 108. 117-118. 
113. 159. 172, 183. 188. 190 

Hakl, Linii (vl. jm. Beneš. Jan. 1958: 
Intimní schránka Sabriny Black) 
934

Halas, František (1901-1919; i co?, 
liarikáda. Do usínání. Dokořán. 
Já  se tom vrátím. Kohout plaší 
smrt. I.adění. Mladé ženy, \aše 
pani Božena Němcová, Sépie. 
Staré ženy. Torzo naděje. I řadě) 
527. 537'. 539. 548, 553. 575. 
582. 615. 616. 617. 618-620,
621. 622. 623, 621. 631. 632. 
633. 635. 659. 660, 668, 669. 
670, 678. 679, 681, 682, 681, 
686, 687, 688 689-690, 699. 
701. 706, 709, 716. 722. 723, 
725, 726. 728. 735. 751. 753.
756. 758. 783. 808. 917 

Haldy  (Tilsehová) 615 
llálek, Vítězslav (1835-1871; Alfréd. 

Dědicové Bílé hory. Děvče 
z Tater. Kovářovic Kačenka. 
Muzikantská l.iduška. Na statku 
a v chaloupce. YVi vejminku. Náš 
dědeček. 0  našem uměleckém 
vkusu. Pohádky z naší vesnice. 
PoUlík rumař, Přivozníls, 
l přírodě, l ečem i písně) 217, 
262. 263. 264, 266. 267. 268. 
269-275. 286. 288. 294. 296. 
302. 303. 301. 315. 324. 325. 
33 3 .101 ,121 ,139 . 736 

Ilaiuada, Milan 773 
Haman, Aleš ( 1932) 792. 803. 900.

921
H andel III.. kralevic dánský, aneb  

Být či nebýt čili Trůny dobré na 
dřevo (Burian podle 
Shakespeara a Laforgua) (>68 

llainsun. Knut 453. 503 
Haně. Jan (1916-1963: I dálosti) 527. 

708. 731, 732, 746. 810, 
828-829. 830



Hanka, Václav (1791-1861) 162. 188.
191, 198 

Hanuman  (Čech) 315, 320 
Hanuš, Ignác Jan (1812-1869) 243, 

24+
Hanuš, Josef ( 1862-1941) 187 
I laiiuš, Miroslav ( 1907-1995: 

Méněcennost, Osud minulu. 
Poutník v imsterodanui) 695, 
765

Ilan/.lík, Josef (1938: Lampa) 807, 
809.811,851 

Haprdáns neboli Hamlet, princ 
dánský (\. Vyskočil) 897-898 

Harant z Polžic, Kryštof (1561—1621) 
122

Harníček, Martin (1952) 869 
Harte, Bret 293 
Hartmann von Лис 67 
Hartmann, Moritz 234 
llasištejnskv z Lobkovic, Bohuslav 

(asi 1461-1510; Ad sanctum 
I rnceslaum stilyrti. Dr umritin. 
De felicitate. De iniseria Imnmnu. 
Elegia de peregrinutione sna)
107. I I I .  112, 114 

llasištejnskv z Lobkovic, Jan
(1450-1517; Zpráva a naučení 
synu Jaroslavovi) 113 

I lustr man (Urban) 238 
I lašek, Jaroslav (1883-1923: Osudy 

dobrého vojáka Švejka za světové 
války. Politické a sociální dějiny 
strany mírného pokroku v mezích 
zákona. I elitelem města 
Bugulmv) 251. 354. 464, 474, 
486. 504-505. 540. 541, 560. 
562, 563-566. 610. 636, 718. 
795,891.899 

Haškův Švejk (Blažíček) 900 
IJašler, Karel 485. 186 
llauková, Jiřina ( 1919-2005;

Holomrasy, Světlo v záři) 708,
732, 734. 747, 774. 878, 880 

Hauptbahnhof, Eberhardt -  viz 
Jamek, Václav 

Hauptmann, Gcrharl 453, 480, 484 
HaiLsenblas, Karel (1923-2003) 804 
Hauserová, Eva ( 1954) 923

llaussmann, Jiří (1898-1923;
I elkovýroba ctnosti) 432, 587. 
588

Havel, Kmlolf (1911-1993) 300. 375, 
133.805 

Havel, Václav ( 1936; Italiener. 
Dálkový výslech -  rozhovor 
s Karlem llvížďalou. Pokoušení. 
Protest. Vernisáž, Vyrozumění. 
Zahradní slavnost) 719. 749.
762. 775. 807. 809, 810,
817-118. 820, 824,826. 836, 
839. 840-841. 845, 847. 849. 
850. 853, 866. 867. 868. 878. 
895-896. 913. 920, 922 

Havířská ba lad a  (Majerová) 650, 651 
llavlasa, Jan (vl. jm. Klccanda. Jan. 

1883-1964 : l)ům i’ džungli. Pět 
kalifornských povídek) 474 

Havlíček, Jaroslav (1896-1943:
I lelimadoe. Neviditelný, 
Petrolejové lampy /  Vyprahlé 
touhy/. Smaragdový■ příboj. 
Synáček) 308. 636, 651. 652 

Havlíček. Zbyněk (1922-1969: 
Kabinet tlra Caligariho,
Stalinská epocha) 631, 728. 750. 
825

Havlíček Borovský, Karel
( 1821 - 1856; Duch Národních 
novin. Epigramy, Epištoly 
kutnohorské. Král Im vra. Křest 
svátého I hitlimíra. Obrazy z Rus, 
Tyrolské elegie) 175, 186. 197, 
210.211,213,219. 223, 
227-236. 243, 248, 253, 254. 
258 .260 .262 . 267. 271, 306. 
451. 552 ,587 .817 ,847 ,859  

Havran nepřilétá s květinou 
(I. Skála) 915 

Havránek, Bohuslav (1893-1978) 
662,683, 804 

H ebká kůže (Skarlant) 857 
Hegerová, Hana 815 
Heidegger, Martin 806. 810 
Ileine, Heinrich 259, 276. 359, 460, 

491.678
lleinovské noci (Siktanc) 682, 785 
Heinrich, Arnošt 451
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Heinrich von Freiberg 42 
Heinrich von МеШеп, zvaný 

Frauenlob 42, 78 
Heisler Jindřich (1914-1953) 631, 

681
Hejda, Zbyněk ( 1930; A tady všude 

muziky je  plito, Blízkosti smrti, 
Lady Felthamová, Básně) 777,
808, 809. 810, 813, 927 

Hejdánek, Ladislav (1927) 775, 779, 
809,837, 867,868 

Hejny š, Oleg 869 
Helcelet, Jan  244, 265 
Helfert, Vladimir 683 
H elim adoe  (J. Havlíček) 652 
Hemingway, Ernest 559, 560, 756, 

765, 773 
Hendrycli, Jiř í 834 
Hendrych, Milan (1929-1988) 749 
Henlein, Konrád 613 
H erbář (Hájek z Hájku, překlad) 116 
Herben, Jan  ( 1857-1936; Do třetího

i čtvrtého pokolení, Hostišov, 
Kniha vzpomínek) 364, 365, 
371-372, 404, 450, 456, 473, 
517, 557, 558, 559, 570 

Herder, Johann Gottfried 177, 188, 
197, 685

Herites, František (1851-1929) 298, 
332, 356

Herrmann, Ignát (1854-1935; Mai 
bez třináctky a dvanáct jiných 
povídek nedělních, Otec 
Kondelík a  ženich léjvara, Páté 
přes deváté, Pružskéfigurky, 
Tchán Kondelík a  zeť Vejvaru,
U snědeného krámu, Vdavky 
Nü пупку Kulkhovy,
Z pražských zákoutí) 282, 286, 
291,292, 365, 366, 378-379, 
450,474 

Herwegh, Georg 276 
Herz, Juraj 652
Heřman a  Dorota (J. Jungmann, 

překlad) 182 
Heydrich, Reinhard 677, 716, 792 
Heyduk, Adolf (1835-1923) 217, 262, 

264, 267, 286, 303, 315, 333, 
360, 364, 402

Hilar, Karel Hugo (púv. jm. Bakule, 
Karel Hugo; 1885-1935) 480, 
482, 484, 529, 605. 606-607, 
610, 655 

H ilarion  (Vrchlický) 329 
Hilbert, Jaroslav (1871-1936; lina) 

450, 481. 534 
Hibner, Leopold 449 
H ippodam ie (Vrchlický) 330 
Hirošima (Hrubín) 723, 725. 756, 757 
Hiršal, Josef (1920-2003; JOB-BOJ 

/s Gregorovou/, Let Ш 
j s Grogerovou/, Soukromá 
galerie) 686, 728, 746. 749, 756, 
762, 774. 827,836, 867. 871,
875

Historia o  životu doktora Jan a
Fausta (Carchcsius, překlad) 122 

Historiae Regni B oiem iae... librí 
XXXIII (Dubravius) 112, 118 

Historický obraz  (Nezval) 687-688 
Historie církevní (Skála ze Zhoře) 132 
Historie literatury české 

(J. Jungmann) 180 
Historie o  bratru Jan ov i Palečkovi 

122
Hitler, Adolf 534, 541, 613, 614,667, 

675
Hladík, Václav (1868-1913) 308 
Hlas na poušti (Křelina) 648 
Hlasy dom ova -  viz Křik Koruny 

české
Hlasy v pouští (Vrchlický) 325 
Hlaváček, Karel (1874-1898; Mstivá 

handlena. Pozdě к ránu, Sokolské 
sonety, Žabny) 272, 311, 326,
384, 391, 411-414,419,930 

Hlávka, Josef 332, 449 
H ledá  se rolička  (Červená sedma) 486 
H ledáni přítom ného času  (Blatný)

732
Hlinka, Andrej 555,675 
H lodavci hladovci (Kasal) 929 
Hlohovský, Jiřík  (nar. před 1600;

Písni katholické) 132 
Hloucha, Joe (vl. jm. Hloucha, Josef;

1881-1957)474 
Hloueha, Karel (1880-1957; Zakletá 

zeme) 474
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Hnévkovský, Šebestián (1770-1847;
Děiín) 165, 236, 239 

Hodějovský z Hodějova, Jan 
(1496-1566) 114 

H odina lásky  (Josef Topol) 820 
H odina mezi psem  a  vlkem  

(D. Fischerová) 912 
Hodina n aděje  (sborník) 871 
H odina ticha (1. Klímu) 791 
Hodrová, Daniela ( 1946; Kukly, 

Podobojí, Théla, Perunův den) 
646, 883, 901, 909, 910, 911, 
916, 926, 936 

Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus 
308

Hoffmeister, Adolf (1902-1973) 568,
576, 678, 682, 851 

Hofman, Vlastislav 508, 567, 607 
Holan, Vladimír (1905-1980; Bez 

názvu. Bolest, Cesto mraku, 
Kainem', přicházíš..., Lemuria, 
Na postupu. Noc s Hamletem, i v< 
Oblouk, Odpověď Francii, ' :l 
Panychida, První testament. 
Příběhy, Rudoarmějci, Sen, ■ 
Terezka Planeto vá, Triumf smrti, 
Záfí 1938, Zpěv tříkrálový) 217, 
274, 527, 537, 548, 582,616, 
617, 624-625, 632, 633, 669, 
670, 679, 681, 684, 687, 690, 
692-693, 699, 704, 709, 718, 
719, 722, 724, 728, 732, 735, 
743, 744-745,753, 774, 776, 
783, 784, 786, 788, 789, 808, 
822, 828,857, 906, 917 

Holan Rovenský, Václav ( 1644-1718;
Capella regia musicalis) 135 

Holeček, Josef (1853-1929; Naši, 
Obut) 264, 300, 301, 302, 351, 
352-354 ,450 , 473, 586, 647, 
739

H olom rasy  (Hauková) 734 
Holub, Emil 474
Holub, Miroslav ( 1923-1998; A chilla  

a želva, Beton, Denní služba) 
758, 759, 760, 787 ,840 ,907  

Holub, Norbert (1966; Cizí sonety, 
Úplné úzké úly) 930 

Holý bílý km en  (Rosí) 932

Homér 187
Homolová, Květa (1927-2006) 901 
H onda Cibulků  (John) 700 
Honzl, Jindřich (1894-1953;

Roztočené jeviště) 553, 576, 579, 
580, 610-611, 628, 654, 703 

Honzlová (Salivarová) 877 
Hora, Josef (1891-1945; Deset let. 

Domov, Dvé minuly ticha, Itálie, 
Jan  houslista, Máchovské variace, 
Pracující den, Strom v kvetu, 
Struny ve větru, Tonoucí stíny, 
Tvůj hlas, Zahrada Popelčina)
217, 512, 547, 548, 553, 556, 
558.568, 570, 572-573, 582, 
586, 619,631, 632-633, 634,
635, 660,661, 669, 670,675. 
679, 681, 687, 688-689.690, 
692, 693, 704, 708 

Hora hoří (Tomeček) 856 
Horáková, Milada 737 
Horatius, Quintus Flaceus 115 
H ordubal (K. Čapek) 641, 643 
H orečka  (Pecka) 803 
Horký, Karel (1879-1965) 451 
Horníček, Miroslav (1918-2003) 753 
Horror (Goldflam) 899 
H orské kořeny  (Rais) 374 
Hory a  staletí /Z em ě beze jm én a / 

(Olbracht) 640 
Hořec, Jaromír (pův. jm. Halbhuber, 

Jaromír, 1921) 868 
Hořejší, Jindřich (1886-1941 ; Den 

a  noc, Hudba na náměstí, 
Korálový náhrdelník) 455, 512,
548, 570, 572, 573-574 

H ospodine, pom ilu j ny 27, 50, 58, 67, 
96

Host do  dom u  (Wolker) 567-568, 571, 
581,706, 811 

H osté od  svátého Diviše (Eichler) 801 
Hostinský, Otakar (1847-1910;

0  realismu uměleckém) . ц ;U
364-365, 449 

Hostiiot) (Herben) 371 
Hostovský, Egon (1908-1973; Cizinec 

hledá byl. Dům bez pána, Listy 
z vyhnanství, Nezvěstný, Případ 
profesora Körnera, Sedmkrát
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v hltimi úloze, Ultryl, Všeobecně 
spiknuli) 531, 548. 636, 646.
651, 652-654. 678. 682. 71«). 
721. 733. 740. 742. 743, 776. 
806, 836. «>20, <)32 

Hoši (»I B obří řeky  (Foglar) 636 
Houštinu (Kahuda) 934 
Hovno hoří (Sabach) «>33 
Hovory lilií (Hrabal) 718 
llovory  s T. G. Masarykem

(K. Čapek -  Masaryk) 551 
Hra doopravdy  (Weiner) 626-627 
Hra na slepo  (Němec) 006 
l ir a  s ohněm  (Pujinanová) 7.3«)
Hra veselé M agdaleny  71. 72 
Hrabák, Josef ( 1912-1987) 80 l 
Hrabal, Koluiiuil ( l')14-W )7: Horory 

lilií. Inzerát na dúm. ve kterém 
už nechci bydlet, Jarmilka, 
Krásná Poldi, Obsluhoval jsem 
anglického krále. Ostře sledované 
vlaky, Pábitelé, Perlička na dně, 
Poslřižiny, Poupata. Příliš hlučná 
samota. Skřivánek na niti. 
Taneční hodiny pro starší 
a pokročili?) 251, 527, 562, 566, 
584, 627. 631. 70«), 717, 718. 
71«), 728. 732. 735. 746. 749. 
756, 785. 790, 794-796. 808. 
810. 824. 829, 847, 851, 855. 
859-860. 861. 866. 871. 882, 
899, 920, 932, 933 

Hrabě, Václav (1940-1965) 813-814, 
857. <)29 

Hráči (Poláček) 558, 595 
H rad Kost (Šiktanc) 927-928 
Hrad smrti (Demi) 500. 501. 526-527 
Hradní věž (Závada) 624, 691 
Hranice stínil (Cep) 539, 604 
Hrátky s čertem  (Drda) 722 
Hrdinové táhnou do hoje (Poláček) 

645
H rdlička staroboleslavská  

(Dloidioveský) 134 
Hrobník (Sabina) 256 
Hromádka. Josef Lukl ( 188«)-196«)) 

(»82. 77«)
Hromnice hoří (Kobnan Cassius) (»79. 

687

llron.sk>’, Jozef Cíger 741 
Hrozná chvíle (Kubín) 699 
llrubín. František (I«)I0-1«)7I;

Cikády. Černá denice, Hirošima. 
Jobova noc, Krásná po chudobě. 
Lešanské jesličky. Můj zpěv. 
Proměna. Romance pro 
křídlovku. Říkejte si se mnou. 
Srpnová neděle, Svil hvězdy 
umřelé. I stolu, I čelí plást. Země 
po polediiácli, Země sudičku. 
Zlatá reneta. Zpíváno z dálky)
217. 455 .507 ,581 .618 .624 , 
631. 633, 635, 670, 684, 686,
687, 690, 708. 70«). 7I«>, 722. 
723. 721, 725. 732, 734. 751. 
753. 754. 756-757, 762. 774. 
785. 786-787. 796-797. 813, 
«>28

Hrubý z Jelení, Řehoř (asi 
1460-1514) 113 

llruden  (L. Kundera) 864 
Hruška, Petr ( l«>64: Obývací 

nepokoje) «>27 
11 růžová, Věra 589 
Hry tří Marií 71 
Hřbet velryby (Kovtun) 893 
Hřbitovní kvílí (Neruda) 211. 265, 

284, 286-287. 304 
llřebejk. Jan *>33 
Hubená léta  (Křelina) 618. 651 
Hubička (Světlá) 280 
lliibl, Milan 846 
Hübscher, Arthur 125. 126 
Hudba na nám ěstí (Hořejší) 573 
Hudba pram enů  (Březina) 130.431, 

155
Hudeček, František 305, 708. 730
Hugo z Orleansu 70
Hugo, Victor 208, 2*>7. 300, 322.

329. 520 
Huptych, Miroslav (1*)52: Názorný 

přírodopis tajnokřídlýeh) 916-917 
Hus, Jan (asi 1371-1415: Í)cerka. De 

ecclesia. píseň Králi slavný. Kriste 
dobři', píseň Xavščer nás. Kriste 
žádácí, Postila, Výklady) 85.87. 
88, 89-91. «>2. <)4. «)6. «>«>. 237. 
151.484,520, 523. 682. 739. 8<>6



lin s v Koslniri /lliiss  vor (Irm 
Konzil/ (Miihlbergcr) 542 

Husa nti provázku  (Malien) 610 
Husák, (»ustáv 841. 817. 851, 899 
Husité ( Dvořák) 484. 605 
Husitská kroniku  (Vavřinec 

z Březové) 92 
Husitský krá l (Jirásek) 514 
llúska. Mariin (zcinř. 1421) 42 
lluss vor (Irm Konzil -  viz Ilus

V Kostnici 
Husserl. Kdinund I 17. 663 
llulka, Jaroslav (1947) 772. 821. 846, 

849. 867. 870 
USttlová, Jaromíra (ro<l. jm. Kliášová, 

Jaromíra. 1893-1964: Táňa 
z naši oktávy) 637 

Ilm sin ans, Joris Karl 453 
llvřzdn и Kříž (Kuběna) 812 
Hvězdná tuláctví (J. Bednář) 582 
llvi< ■zdoslav. Pavol Országh 518. 675 
Ilvkisch, Anton 851 
H> nek. Karel ( 1925-1953) 248. 743, 

750
Hynek z Poděbrad (1452-1492) 108 
Hýsek, Miloslav (1885-1957) 313. 

-187. 644

CM

Chaloupecký, Václav 683 
Chaloupka, Josef ( 1898-1930) 574 
Chalupa nu spadnutí (křenek) 848 
ChalupcckÝ, Jindřich (1910-1990) 

626, 708. 709. 726. 730. 732. 
871,880 

Chanson ilr H oland  53 
Chateaubriand, François René de 

182. 218 
Chcetnr žít (Nový) 648 
Chelčický, Pet r (kolem 1390-před 

1460; Postilu. Sieť rierv) 94—95,
108. 385,451 

Chesterton, Gilbert Keitli 498 
Chevallier, Gabriel 700 
Chiméra nrholi Průřez cibulí 

(Linhartová) 830-831 
Chim érické výpravy (Karásek) 393

Chittussi. Antonín 116 
Chléb и písně (Branald) 485. 752 
Chlebnikov, Veliniir 511 
Chinelenský, Josef Krasoslav 

(1800-1839) 200.209.217 
Clioc, Václav 396 
Chochol, Josef 508. 510 
Chocholoušck, Prokop (1819-1864) 

231
Chorinnus, Jan (koleni 1560-1606: 

lilyltia quatuor) 115 
Chrám i tvrz (F.isner) 686 
Chrétien de Troves 29. 67 
Chrleni krve (Diviš) 788 
Chronica ttoëmoruin (Kosmas) 34-36 
Chronicon A ular lieg ia r  (37), 80 
Clironiron... sacrrdotnm

Taborirnsium  (Biskupcc) 93 
Chrpy a města (Nezval) 752 
Chrušěov, Nikita Sergcjeviě 754 
Chudá prad len a  (Glazarová) 651 
Chudá rodina z Heřmane (Carek) 569 
Chudý kejk líř  (Tvl) 225 
Chůvu (J. l učík) 332 
Chvála slova (sborník) 686-687. 705 
Chválořeč (de Waldt) 139 
Chvatík, Květoslav ( 1930: liedřicli

I áělavek ti vývoj marxistické 
estetiky) 664. 777. 805. 901 

Chvěni závodních kon í 
(S. Fischerova) 916 

Chybu broskví (Skácel) 863-864, 869 
Chytilová, Věra 807. 828. 912 
C.hyže pod  horami (Němcová) 253. 437

I
Ibsen. Henrik 323, 365, 369. 370, 

453, 180. 481. 482 
Ideály humanitní (Masaryk) 451 
Idyllia (ptatuor (Chorinnus) 115 
Ich , der Augenzeuge -  viz Očitý 

svědek 
Inform átor (Macura) 936 
Ingarden, Roinan 806 
Iniciály  (Florian) 854 
Institutionen linguae Slavicar

d ialecti veteris (Dobrovský) 161

1021
RbJSTfttK



1022
ČESKA 

LITERATURA 
OD POČÁTKŮ 

К DNEŠKU

Inteligenti (Jariš) 760 
ínlimní schránka Sabríny B lack  

(Hakl) 934 
Invalidní sourozenci (Bondy) 860 
Inzerát na dům. ve kterém  už nechci 

bydlet (Hrabal) 796 
Ionesco, Eugène 775 
Isller, Josef 728, 743 
Itálie  (Hora) 582 
Ivův román  (Sova) 421, 423, 476 
Izák Laban 44 
Izák Or Zárúa 44

J á  se tam vrátím  (Hala«) 618, 690, 
893

Ja b lk o  z k lína  (Seifert) 634 
Jablonský, Boleslav (1813-1881;

Písně milosti) 208, 394 
Ja c íjs m e  (Peroutka) 552 
Jadrný, Karel 920 
Jagic, Vatroslav 20, 47 
J a k  jsem  p o tk a l ryby (Pavel) 860-861 
J a k  potopit Austrálii (Sabach) 933 
J a k  se d ělá  chlapec  (Vaculík) 934 
Jak  u nós iÿou a umírají (Holeček) 

351
Jakobson, Roman Osipovié (krycí 

jméno Jansen, Olaf, 1896-1982; 
Dialogy /s Pomorskou/,
Základy českého verše) 61, 545, 
557, 612, 644. 662, 663-664, 
683, 805

Jakoubek, Jaroslav (1927-1993) 760 
Jakoubek ze Stříbra (asi 1371-1429; 

Výklad na Zjevenie sv. Jatta) 87, 
9 0 ,91- 92 , 95 ,96  

Jakub de Voragine 32, 56, 76 
Jakubec, Jan  (1862-1936; Dějiny 

Uieralury (eské) 487 
Jakubisko, Juraj 807, 828 
Ja lov c i stráni (Křelina) 648 
Já m  (Kasal) 929
Jamek, Václav (též Hauptbahnhof, 

Eberliardt, 1949) 8 7 0 ,909 
James, William 551 
Jammes, Francis 498, 706

Jan III. Neapolský 77 /. .
Jan IV. z Dražíc 54 /
Jan VIII. 15 л.
Jan Canaparius 38 
Ja n  Cimbura (Baar) 474 .i  i.
Jan  Gramatik 17 V.S
J a n  houslista (Hora) 679, 687, 

688-689 ,692 ,708  
Ja n  Hus (Jirásek) 346, 482 
J a n  Hus (Masaryk) 451 
J a n  Hus (Tyl) 225
Ja n  Hus v kultuře a  p am átkách  i 

českého lidu  (sborník) 520 
Jan z Jenštejna (1350-1400) 68 
Jan Lisabonský 90 !
Jan Lucemburský 53, 55,61, 800 
Ja n  M aria P lojhar  (Zeyer) 333-334, 

365
Jan z Příbramě (zemř. 1448) 93, 96 : 
Jan z Rabštejna (1437-1473;

Diahgus) 110-111 
Ja n  R oháč  (Jirásek) 346, 482, 519 
Jan ze Středy (asi 1310-1380) 42, 76, 

107
Jan z* Žatce (Johannes von Saaz) 42, 

79, (88)
Jan Zlatoústý 112 
Ja n  Z iška  (Jirásek) 346 
Janáček, Leoš 369, 451, 482, 538, 

540, 594 
Janáček, Pavel ( 1968) 921,922 
Janáčková, Jaroslava (1930) 900 
Janák, Pavel 508 
Jandonrek, Jan (1965) 921 
Jankovič, Milan (1929) 664, 805, 900, 

901
Jan oš ík  (Malien) 483 
Janošík, Juraj 483, 755 
Janoueh, František 871, 887 
Janoušek, Pavel (1956) 921,922, 924 
z Janova, Matěj (před 1355—1393; 

Regulae leteris et Noví 
Testament!) 82 ,85  

Jan u a  línguarum reserata 
(Komenský) 130 

Já r a  /d a /  Cimrman. Sborník o  životě 
a  d íle českého polyhistora  
(Smoljak-Svěrák-Sebánek- 
Velebný) 898



Jariš, Milan (pův. jm. Ležák, Martin, 
1913- 1986; Inteligenti) 760, 851 

Ja rm ark  umění (Teig«) 661 
Ja rm ark  života (Duryeh) 502 
Jarm ila  (Weiß) 541 
Ja rm ilka  (Hrabal) 7)8, 749 '
Ja r n í alm an ach  básnický  (sborník) 

704-705 
Ja r o , sbohem  (Seifert) 634. 688 
Jaroslav  Šlernberg  г boji proti 

Tatarům  (Linda) 191 
Jařab, Josef 871 
Ja s n á  vidění (Sova) 420 
Ja sn íc í se horizont ( Götz) 660 
Jašík, Rudolf 792
Javořická Vlasta (vl. jm, Barešová, . 

Marie, provdaná Zezulková, 'f
1890-1979) 637, 920 

Jd i  za  seleným světlem  (Valenta) 763 
Jean de Bourgoigne 77 
J e d  a Ju dey  (Machar) 406 
Jed en  život (Závada) 786 
Jedlička, Josef (1927-1990; Kde život 

ruß j e  v půli se svou poutí. Krev 
není mula) 713, 735, 748, 778,
809, 846, 875, 882 

Jeffers, Robinson 756,774, 785 
J e j í  pastorky ňa  (Preissová) 368 
z Jeleni, Řehoř Hrubý (asi 1460— 

1514) 113
Je lik o ž  jsm e m odisté (Havlíček 1 

Borovský) 211 
Jelínek, Antonín (1930) 777, 790 
Jelínek, Bohdan (1851-1874) 321 l;‘ 
Jelínek, Hanuš (1878-1944) 454, 

4 5 5 ,520 ,548 ,559  
Jelínek, Ivan (Ivan M. Jelínek,

1909-2002) 692,721, 741, 743, 
892,893, 926 

Jelínek, Václav (1920-1982; Skandál 
r  obrazárně) 752 

Jen  tři léta! (Sabina) 256 
Jeník z Bratříc, Jan  (1756-1845) " ' 

173, 177 : H
z Jenštejna, Jan (1350—1400) 68 
Jerome, Klapka Jerome 701 
Jeroným, sv. 25
Jeruzalém ské povídky  (Fischl) 893 
Jeřábek, Čestmír (1893-1981) 574

Jeřáby  (Zahradníček) 623 
Jesenin, Sergej 756 
Jesenská, Milena (1896-1944) 537, 

538, 539,670, 675, 681, 923 
Jesenská, Růžena (1863-1940) 313 
Jesenský, Janko 676 
Jesličky  (Bridel) 134 
Jessenius (Jesenský), Jan 116,858 
Ještě  jedn ou  se vrátíme (Sova) 390, 

416,419,455 
Ještě  několik archů z rodinné 

kroniky  (Světlá) 281 
Jevgenij Oněgin (Burian E. F. podle 

Puškina) 658 
Jevtušenko, Jevgenij 758 
Jezd ci p od  slunečníkem  (Ludva) 934 
Jezu  Kriste, éčedrý k n ě ie  68, 96 
Ježek, Jaroslav 612, 668, 682, 814 
Jilemnický, Peter (Petr) 649, 738 
Jílovský, Rudolf 486 
Jindrové (Čapek Chod) 531 
Jindřich, svatovítský probošt 34 
Jindřich z Lipé 800 
Jindřich Řezbář (1242-po 1300) 41 
Jindřich Zdík (zemř. 1150) 33, 34 
J in é  kom ed ie a  Sanitární noc 

(Landovský) 896 
Jirásek, Alois (1851-1930; Bakula 

z rokoka, Bratrstvo, Černá 
hodinka, F. L. Věk, Filozofiká 
historie, Husitský král, Jan  Hus, 
Jan  Roháč, Jan Žižka, Lucerna, 
Maryla, Mezi proudy, Na dvore 
vévodském. Otec, Poklad, 
Povídky z hor, Psohlavci, Proti 
všem. Skaláci, Skály, Staré 
pověsti české, Temno, U nás,
V cizíc h službách, Vojnarka,
Z Čech až na konec světa, 
Zahořanský hon) 163, 170, 284, 
287, 298, 301, 302, 321, 336, 
337-346, 347, 402, 405, 423, 
440,473, 474,482,484, 518, 
519.602, 684, 701,736 

Jirát, Vojtěch (1902-1945; Benátský 
dialog) 148, 5 4 8 ,666-667 ,6 8 5  

Jirotka, Zdeněk (1911-2003;
Sařt<rnin) 700-701 

Jiroudek, František 705
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К DNtSKU

.lirons, Ivan Martin (1944; Magorovy 
labutí písně) 849, 867. 870,
876-877

Jiř í z Poděbrad 86. 88. 93. 106. 108.
no

J iř í  Smatlán  (Nováková) 357 
Jiříkovo  vidění (Tyl) 226 
Jiskry  na moři (Sládek) 311 
Jistebnický kancionál 96. 99 
Jitřn í písně (Cech) 318 
v. Jizbice, Pavel Litoměřický (zeinř. 

1607; Perículorum poeticorum 
partes 1res) 114 

Jízdn í h lídka  (F. Langer) 561, 655 
Joachim da Fiore 104 
JOB-BOJ (Hiršal-Grogcrová) 827 
Jobov a  noc (Ilrubín) 723, 724 
Johanides, Ján 851 
Johannes von Saaz (Jan ze Zatco) 42.

79. (88). 308 
John, Jarom ír (vl. jm. Markalous, 

Bohumil. 1882-1952; Boský 
osud. Děti. Ilimda (,i huilai. 
Moudrý' Engelbert, Pampovánek, 
lečery na slumníkii) 308. 557. 
558. 562-563. 592, 591, 636, 
646. 699, 700, 732, 733 

Jon áš a tingl-tangl (Suchý) 816, 898 
Jonáš, dejme tomu v úterý■ (Suchý) 898 
J o s e f  Č apek  (Opelík) 900 
Josef II. 153, 157. 163, 167 
J o s e f  Mánes (Kožík) 800 
Josek, Jiř í 871
Jovce, James 528. 643. 730, 756,

795. 848 
Ju go  (Demi) 644
Juliš, Emil (1920: Blížíme se olini)

749. 878. 880-881 
Jung, Carl Gustav 531 
Jungmann, Josef (1773-1847; Atala 

/překl./, Heřman a Dorota 
/překl./, Historie literatur\- české.
O jazyku českém. O klasičnosti 
v literatuře vůbec a zvláště české. 
Slovesnost, Zápisky, Ztracený ráj 
/překl./) 155, 156, 168, 173. 174. 
175, 178, 180-182, 183. 186,
188. 192, 205,218. 242, 287, 
358, 774

Jungmann, Milan (1922: Cesty
a rozcestí) 771. 791 ,141. 803. 
864, 871. 900, 901. 915. 919, 
921, 926 

Just, Vladimír (1946) 871.921 
Justl. Vladimír (1928) 784

К
Kabeš, Petr (1941-2005; Čáry na 

dlani. Obyvatelná těla,
Skon seny. Těžítka. Kámen ze 
srdce. Krátké letní procesy. Pěší 
věc a jiné předpokoje) 807. 808,
861, 867. 88L 901. 928 

Kabinet dra Caligarilio (Z. Havlíček) 
750

Kadár, Ján 761, 793 
Kadečková, Vilma (1971) 923 
Kadlečík, Ivan 851 
Kadlinský, Felix (1613-1675;

Zdorosla víček) 134, 164 
Kafka, Franz ( 1883-1924; Ortel /Das

I řteil/. Proces /  Der Prozeß/. 
Proměna /Die I ertcamllnng/. 
Zámek / Das Schloß/) 155. 198, 
528 .535,538-539.540,541. 
542.652,678,728, 733,756. 
774,777. 778. 792. 817. 891. 923 

Kafka, Štěpán (1962) 930 
Kafka, Tomáš (1965) 926, 930 
Kafka, Vladimír (1931-1970) 774 
Kahuda, Václav (vl. jm. Kratochvíl, 

Petr, 1965: Houština) 934 
Kacliyňa, Karel 791 
Kainar, Josef (1917-1971 : Člověka 

hořce mám rád, Lazar a píseň. 
Nové mýty) 687. 690. 708, 717,
728. 73L 732, 760, 761, 
7 8 5 -786 .810 .855 ,900  

Kaizl, Josef 419 
Kálal, Karel (1860-1930) 448 
Kalaudra, Závi.š (1902-1950; České 

pohanství) 558, 628, 661-662, 
668, 716, 737, 779 

Kalasová, Marie (1852-1937) 332 
K alendář historický  (Veleslavín)

116-117



Kalibňv zločin (Kais) 372 
Kalinu, Antonia Pravoslav 162 
Kalinu. Josef Jurosluv (1816-1817)

2.49
KulLstu, Zdeněk (1900-1982:

Bohuslav lUilbíti, R áj srdce) 126. 
567. 568. 570. 574. 585, 615. 
665. 683, 737 

Kalivoda, Kolicrt ( 1923-1989) 6 6 1, 
779. 805 

KaUisthenés 76 
Kain letí nebe  (Wernisch) 811 
Kam spějí děli (Klostermaim) 360 
Kam h> spěje (Machar) 407 
K am arádi svobody  (Vlahou) 177 
Kaniarvt, Josef Vlastimil 

( 1797-1833) 200 
K ám en a  bolest (Schulz) 696.

697-698 
Kám en ze srdce (Kabeš) 928 
Kam eni, přicházíš... (Ilolan) 

624-625 
Kameník, Jan (vl. jm. Macešková.

Ludmila, 1898-1071) 716 
Kamenný most (Scilcrt) 635. 688 
Kam enný p láč  (K. Bednář) 705 
K ancionál (Komenský) 132 
K ancionál (Rozenplut) 134 
K ancionál (Sessiúv) 134 
K ancionál český (Steycr) 135 
K ancionál šamotulsliý 119 
Kanditláli existence (Arbes) 307 
Kániš, Petr 92
Kanlián se svatozáří -  v i/, Alfons 

Mucha
Kanovník vyšehradsky -  viz též 

Kosinoví pokračovatelé 36 
Kantor, Vojtěch 907 
Kantňrčice (Světlá) 280. 137 
Kantůrkovu, Evu (1030: Černá 

hvězda. Přítelkyně z domu 
smutku. Smuteční slavnost. 
Památník) 867. 875-876. 878. 
882. 934 

Kapitán ÍSemo (Troska) 636 
KapiUda o kritice (Havlíček 

Borovský) 211 
Kapitoly o  lidech kočovných a  jiná  

próza  (l her) 503

kaplickv, Václav (1895-1982; Kladivo 
na čarodějnice) 800. 851 

Kaprálova, Vitka (Vítězslava) 908 
Karásek /.e Lvovic, Jiří (vl. jm.

Josef K. 1871—1951: Itezceslí. 
Gotická duše. Chimérické 
výpravy. Kniha aristokratická. 
Mimo život. Ostrov vylítla neu. 
Renesanční touhy г umění. 
Román Manfréda MacmiUena. 
Scurabeus, Sodomu,
Stojaté vody. Zazděná okna) 286. 
305. 318. 330. 337. 347. 375. 
384,391, 393,409-411, 433. 
456. 161. 175, 478. 180. 480 

Karásek, Svatopluk ( 1942) 875 
Karel IV. (1316-1378: Legenda o sv. 

Václavu. Majestas Carolina. Vila 
Candi) 37. 42. 59. 61. 65, 76. 
80-81. 82. 84. 107. 196. 547. 
698. 938 

Karel Habsburský 449, Г>|8 
K arel H avlíček  (Masuryk) 151 
Karel Veliký 22. 31 
KurOk, Vladimír (1931) 805. 900.

921
K arla  (Němcová) 253. 259 
Kurluch, Hanuš 871 
Karlštejnské vigilie (Kulíku) 698 
Karolinská epopeju  (Zeyer) 300. 333 
Karvaš, Peter 851 
Kasal, Lubor (1958: Dosadby.

Hlodavci hladovci. Jáni.
I ezdejšina) 917. 920. 926, 929 

Kiislner, Erich 606 
K ašpar Lén mstitel (Čapek (.hod) 381 
K al (Mácha) 217
Kat a  blázen  (Voskovec -  Werich) 656 
Katajev, Valentin 846 
Kato  75
Kaloňova disticlia (Komenský) 131, 

137
Kutyně (Kohout) 878 
Kuutninii. Iran lišek (1927) 869 
Kaván, František 416 
Kavárna na hlavni třídě (Včcliěka)

591
K aždý něco pro vlast (Klicpera) 169 
Každý své břím ě (Křelina) 682
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Kde domov můj? (Tyl) 225. 276 
Kile j e  K ulak?  (Blažek) 7()l 
Kile život náš j e  v půli se srou pouti 

(Jedlička) 735, 71«
Kilvby tisíc Idurinetů (Suehv -  

'l. Vyskočil) (Klí))
Když r ráji pršelo  (Otčenášek) 856 
Keats, John 662 
Kellcy, Edward 115 
Kepler, Johannes 116 
Kerouac, Jaek 773. 875 
Kierkegaard, Sören Aabve 7 0 1 
Kiseli. Egon Erwin (1885- Ie) 18: Ins 

Prager Gassen und Nächten. 
Nanebevstoupení Tonkv Šibenice. 
Pasák /P asák liolelt. I)er 
Mädchenhirt/. Pražský Pitaval 

/Prager Pitaval/. Zapovězené 
lokály a jin é obrázky) 535. 
541-542.543, 553, 591. 923 

Klácel, František Matouš
( 1808-1882: Listy přítele 
li přítelkyni o původu socialismu 
a komunismu) 244. 254 

Kladivo na čarodějn ice  (Kapličky) 
800

Klánskv, Mojmír ( 1921-1983:
I yhnnnství) 882 

Klapzubova jed en áctka  (Bass) 593 
Klaret -  viz Bartoloměj z Chlumce 80 
Klášterský, Antonín (1866-1938)

386, 387 
Kleist, Ileinrieh von 155. 491 
Kliepera, Václav Kliincnt

(1792-1859: Hlaník. Divotvorný 
klobouk. Iladrián z Římsu.
Každý něco pro vlast. Loketský 
zvon. Ptáčník. Rohovin 
Ctverroliý. Soběslav, Točníli) 
168-169. 173. 192. 194-195.
218. 223. 701 

Klíč j e  p o d  rohožkou  (Třešňák) 875 
Klínuu Ivan (1931: llndinn tichu. )lá  

veselá jitra. Moje první lásky.
Moje zlatá řemesla. Soudce 
z milosti /Stojí, stojí šibeničkn/)
584, 758. 760, 766. 771. 791. 
793. 807, 808. 834. 866. 877. 
878. 882. 884. 895, 933

Klíma. Ladislav (1878-1928: Lidská 
tragikomedie, Matěj Poctivý / s  A. 
Dvořákem/. Slavná Nemesis 
a jiné příběhy. Soud boží. 
Traktáty a diktáty. I trpění 
knížete Stemenhocha. I elký 
román) 308. 12 I, 521-526. 528.
549. 606. 747. 795.808, 809. 
932, 933 

Kliincnt, Alexandr (1929; Marie.
Nuda v Cechách) 766. 767. 775. 
791 .834 ,836 .882  

Klinicnt. břevnovsky opat 35 
Kliincnt, sv. 14 
Kliincnt Voličky 18 
Klimt, Gustav 177 
Klofáě, Václav 150. 517 
Klos, Elmar 761, 793 
Kloslcrniann, Karel (1818-1923: 

lliihmerwalilskizzen -  Ze 
Šumavy, Červánky mého mládí. 
Kece homol. Kam spěji děti.
Mrtví se net ručeji. Pošumavské 
rapsodie. Skláři. I rvané list v.
I riiji šumavském, I ypovězen. Za 
štěstím. Ze světa lesních samot) 
301. 302. 359-362. 473 

Knap, Josef ( 1900-1973: Alej srdcí. 
C.izinec. Puszta) 567, 647. 648. 
737

Knilia apokryfů  /A pokryfy/
(K. Gapek) 592. 858 

Kniha aristokratická  (Karásek) 109 
Kniha epigramů  (Neruda) 292 
Kniha Josefova  (V. M. Krameriiis.

překlad) 170 
Kniha lesů, vod a  strání (Neumann) 

163, 165. 493-494 ,495 . 513 
Kniha m oták  -  viz Motali 
Kniha obrazů /D as lliicli der Itilder/ 

(Rilke) 537 
Kniha rožm berská  79 
Kniha silných (Vlarlen) 393. 487 
Kniha smíchu a  zapom nění 

(M. Kundera) 800 
Kniha tovaiovská (Tovačovskv) 94. 112 
Kniha vzpomínek (Herben) 559 
Knihy snového vykláilanie (Vavřince 

z И řezové) 92



Knih v i eršií (Neruda) 21(7-288 
Knížák, Milan (I') 10) 820 
Kníže llon zik  166 
Knížka o Hubičce (Černý) 251 
Knížka s červeným obalem  (Korková) 

«>11
Knížky šesterý o obecných věcech 

křesťanských  (Štítný) řS.i
Knob, Jan (1404-1977) 647 
Kobor, Jgnáo Leopold 277 
Kobliha, František 501 
Koeel. panonský kníže 15 
Koeniánek. Václav František 

(1607-1679) 147 
Kocourek, Vítězslav (1920-1995) 756 
Kočovník  68 
Kočí. Bedřich 218, 270 
K očka na kolejích  (Josef Topol) 

819-820
Rodiček, Josef ( 1892-1954) 551. 557.

571. 660, 682 
Koerner. K. .596 
kolin, Ilans 534 
kolui, Jindřich ( 1871 -1934) 652 
Kohout, Fduard 606 
Kohout. Pavel (1928: Iles/. Cos lásky 

o boje, ..Kece Constantia!", 
ka l vně. Marast. Taková láska. 
Zářijové noci) 717. 751. 753, 
760-761.807.808. 834. 845,
846, 866. 867. 878. 886. 888. 
895. 896, 908. 912. 922 

Koliont p laší smrt (I Mas) 619 
koeh, Milani 1948-1974)875 
Kochan Ratibořský  (I rič) 260 
Kochem, Martin von 110. 112 
KokoktMlúk! (Blatný) 574-575. 

605-606
Kolářová, Jaromíra ( 1919-2006) 856 
kolář, Jiří ( 1911-2002: Ilásné ticlui. 

I)ny v roce. Očitý svědek. Ódy
0 variace. Prométheova játra.
Roky v dnech. Sedm kantát.
1 ršovický Ezop) 527. 687. 708. 
716. 718. 719. 722. 728.731.732.
733. 735,737-738. 747. 718.
749.752,753.774. 776.
785-786. 789. 808. 810. 827, 
829.846. 866. 867,886,916.926

kolčava. karel (1656—1717;
Exercitationes dniimiticae) 146 

K olik příležitostí má n íže  (Skácel) 
757-758 

kollár. Jan  (1793-1852: \edělní. 
sváteční a příležitostné kázně 
a řeči. O literarnéj vzájemnosti 
mezi kmeny a nářečími 
slánskými. Paměti z mladších let 
života. Slávy di era) 160. 161. 
195-196. 197-198. 205. 233. 
268. 297.300. 303, 311 

Koller. Alexander 193 
Kolniačka, l’avel (1962: I iděljsi. že 

jsi. I lál za mnou směšný šos) 931 
Kohnan Cassius, Jaroslav (vl. jiti. 

kolman. Jaroslav. 1883-1951; 
Hromnice hoří. Ovčín. Železná 
košile) 670. (>79. 686. 687 

Kolonia Kutejsík (Tčsnohlídek) 594 
kolovrat, František 189 
Kom andant (Maeura) 936 
Komedin česká o  bohatci a  lazarovi 

(kyr mezer) 122 
K om eilia nová o vdově (Kvrmezer) 

122
Komedin o Tobiášovi (Kvrmezer) 122 
Komenský, Jan Amos (1592-1670: 

Centrum seeuritatis. De reriiin 
humanitním emendntione 
eonsultatio catholicu, Jtinua 
Ипциагит reseruta. Kaloňova 
dislielia. Kancionál. Kšaft 
umírající matky. Jednoty bratrské. 
Labyrint světa a ráj srdce.
O poezi české. ( )pero didactica 
omnia. Orbis sensualiiun pictas. 
Truchlivý) 127. 128-132. 137. 
184, 201,573, 638. 765, 899 

konáč z llodiškova, .Mikuláš (zemř. 
1546; Pravidlo lidského životu) 
113. 161

Koncert nu ostrově (Seifert) 788. 862 
Koncert pod  p latanem  (Smetanová) 

765
Koncerto grosso (Typlt) 930 
Konec llackensclim idíiv  (l)vk) 469 
Konec masopuslu  (Josef Topol) 807.

818-819

1027
RCJMftlK



1028
Cesk A 

UTERArUiW 

OD POCAtKŮ 

K DNtSKU

Koner nylonového věku (Škvoreoký) 
763

Konec starých časů  (Vančura) 599 
Konec století (Krejčí) 390 
Konfese literiitu (Maehar) 101, 108 
Koniáš, Antonín (1691-1760; Citaru 

Nového zákona)1 3 5  
Königsniark, Václav (1916-1996) N71 
Konrád, Edmond (1889-1957) 557. 

660
Konrád, Gyňrgy 924 
Konrád, Karel (1899-1971; Postele 

bez nebes, Rinaldino. 
Robinsonáda, Rozchod!, 
Středozemní zrcadlo) Г>.">8. 559.
575. 588. 5 9 6 -5 9 7 , 598. 694 

Konrád, Kurl (1908-1941) 558. 649.
666. 678. 738 

Konstanc, J i ř í  (1607-1673; Lima 
linguae lloliemicae) 144 

Konsťanťin-Cvril. zvaný filozof 
(828-809 : staroslověnský 
překlad bible, Kvjevské listy. 
Proglas) 12-18. 19 

Konstantin Bulharský 18 
Kantest (Dienstbier) 896 
Konůpck, Ja n  197. 501 
Kopecký, Jan  ( 1919-1992) 702 
Kopecký, Václav 735, 762 
Kopitar. Bartolom ěj 190 
Kopla. Jo sef (1894-1962: Idolfřeká  

na smrt. Marta. Marie. Ilelenu. 
Třetí rotu, Třetí rotu tlumit. Třetí 
rotu nu magistrále) 557, 560.
561. 669 

Kopla, Pavel (1930-1988) 760 
Kopla, Petr (1927-1983) 737. 771, 

836
K orálové ostrovy (Vrchlický) 328 
Korálový náhrdelník  (Hořejší) 573 
Koranda, Vác lav starší 92 
Kornel ze Všehrd, Viktorin (koleni 

1160-1520; O pi án ech, o súdiech
i o dskácli země řeské knihy 
derniery) 109. 112 

Körner. Vladimír ( 1939: Adelheid. 
Lékař umírajícího řasu. Písečná 
kosu. Smrt smtélio lojtěcha) (>02,
801-802 . 820. 858. 933. 936

Kornfeld, Paul (1889-1942: Rlnnche 
aneb Zahradní ateliér /lílanclie 
oder dus ítelier im Garten/) 529. 
5 3 9 -5 1 0  

Korouhve (Zahradníček) 691 
Kořínek, Jan  ( 1626-1680; Staré 

paměti kutnohorské) 143 
Kosík. Karel (1926-2003) 755. 771.

779. 836, 811. 878 
Kosková, Helena (1935) 901 
Kosmas (asi 1045—1125: Chronica 

Hoëmorum) 27, 32. 31—36. 37. 
38. 4 0 ,4 7 , 53. 80 

Kosmas, pražský biskup 27 
Kosmovi pokračovatelé 3 6 -3 7  
Kostcrka, IIидо (1867-1956) 391 
Kosti (I. Vyskočil) 831 
Kostohrvz, Jo sef ( 1907-1987) 024.

737. 776. 789 
Kostra, Ján  670 
Kostrliuu, Jan  (1942) 856 
Kolrlá, Iva (1947: I noru) 870. 873 
Kotrlý, Zdeněk 873 
Kouba, Petr (1947; l.ekce jízdy) 859 
Koubek. Václav 917 
Kovárna, František (1905-1952) 668, 

7 26-727 , 740 
Kovář, Jo sef 189
Kovařík, Mirek (Miroslav. 1934) 814.

916. 930 
Kovářovic Klíčenka  (llálek) 274 
Kovtun, J iř í  (1927: Hřbet velryby. 

Pra&ská ekloga. Zprávu 
z Lisabonu) 743. 765. 893. 901 

Kozák. Jan  (1921-1995) 717. 847.
8 5 0 .8 5 1 ,8 5 4  

Kozina (Sladký), Jan  755 
Kožík, Franlišck ( 1909-1997; Jo s e f  

Mánes. Xejvětší z pierotu. Po 
zarostlém chodníčku) 698. 800. 
851

Kožinín, Zdeněk (1925; Yn Hrdém 
loži z psího vína) 803. 805. 900. 
901. 922 

Krabice z Veitmile, Beneš 
(zemř. 1375)81 

k rab ice  živých (Frýd) 753 
Krakatit (l\. dapek) 588. 589. 592.

608



K rakonošova zahrada
(J. il К. Čapkové)478,596. (»K. 

k rá l'. Fráňo 649
král, Petr (1941) 631. 825. 886. 915 
Krát bez přílby  (Daněk) 800 
Král Lávm  (Havlíček Borovský) 230.

234. 817 
K rál ob léká  halenu

(VI. V. Kratochvíl) 698 
Král utíká z boje (Daněk) 800 
K rál Václav IV. (A. Dvořák) 484  
Kráil-Vávm (l hele) 807. 817. 818 
Králi slavný, Kriste dobrý' (Hus) 96 
K ralická bible  119-120. 129. 133.

146. 160. 161 
králík . Oldřich (1907-1975) 21. 24.

40. 774. 804 
Královny nem ají nohy (Nelf) 858 
kram ář, karel 517, 518 
kram ář, Vincenc 508 
kram er, Alexandr (1916; Experiment 

l>ro třetí planetu /s Veisem/. 
Pandořina skříňka /s Veiseni/) 
907

kranicrius. Václav Matěj (1753-1808: 
Knilia Josefova /přckl./. Letopisy 
trojánské/úprava/. Mladší 
Robinson /přckl./) 155. 169, 344 

kram erius, Václav ftodomil
( 1792-1861: Šlilfrid /úprava/. 
Železná košile) 171 

Krásko, Ivan 448, 676 
Krásná p o  chudobě  (llrubín) 635 
Krásná lU d i  (Hrabal) 749 
krásnohorská, Eliška (vl. jm. Elišku 

Pechová. 1847-1926)280. 
2 9 4 -2 9 6 . 297. 360.

K rátké letní procesy  (Kabeš) 928 
Kréitkýjeho svět (Winter) 349 
Kratochvil, Antonín ( 1924) 742 
Kratochvíl, Jaroslav ( 1885-1945: 

Cesia revoluce. Prameny) 560. 
561-562 , 649. 678. 721 

Kratochvil, J iř í  (1940; Avion. Medvědí 
román. I prostřed nocí zpěv. 
Truchlivý bůh) 646. 719. 832. 
867. 870, 872. 884, 909. 910. 
911, 916. 9 2 5 -9 2 6 . 933. 936 

Kratochvil, Jo se f ( 1882-1940) 501

Kratochvíl, Miloš Václav ( 190 I—1988: 
Král obléká halenu. Osamělý 
rváč. Povídky lásky a smrti) 694, 
695. 696, 698, 739 

Kratochvilná historie o  ptáku
Velikánu Velikámoviči (( icch) 
315

Kraus, Karel 818. 819 
Kraus, Karl 535 
Krédo, staročeský p řek lad  50 
Krejcar. Jaro m ír 576 
Krcjěa, Otomar 762. 818, 819. 841 
Krejčí. František Václav (1867-1941: 

Konec slolelí. /.rozeni básníka)
313. 318. 322. 337, 384. 390, 
391, 396. 400. 4 0 4 ,4 3 0 , 436,
450, 518, 558, 573 

Krejčí. Karel (1901-1979) 645 
Krcrnlička, Rudolf 567 
Kremlička, Vít (1962: Lodní deník) 

860, 870. 906. 926 
Kresby и dojmy z cest (Nováková) 356 
Kresby z Ještěd í  (Světlá) 280 
Krev není voda (Jedlička) 875 
Krev Ve lín «  (Kuběna) 812 
Krchovský, J .  II. (vl. jm . Ilásek. Jiří.

1960; liásné) 9 2 9 -9 3 0  
Kriseová, Eda ( 1940: Křížová vesla 

kočárového kočího) 823. 870,
877-878 . 882 

Kristiánova legenda  (též Kristián) 20.
2 3 -2 5 . 26. 35. 37. 3 8 ,4 0 ,4 7  

Kritika  (Durdík) 294 
Kritika slov  (K. Čapek) 592 
Krkavci (Bartoš) 605 
Krohot, Miroslav 377 
Krofta, Kantil 683
Kronika českéi (llájek z Libočan) 108.

117-118. 159 
Kronika světa (Vavřinec z Březové) 92 
Krška, Václav (1900-1969) 177. 507. 

752
Krůčky dějin  (Machar) 406 
Kruger, J iř í  (1608-1671) 142 
Kruin, František Matouš (koleni 

1685-1733) 139 
Krupička, J iř í  9 2 3 -9 2 4  
Krušná (Peterka) 828 
Krváicející bratrství (Sova) 319
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ČESKA 

litr RATURA 

OD РОСАТКО 

К DNEŠKU

Krvavý román (Váchal) 502 
Kryl. Karel ( 1944-1994) 821. 822. 8.48 
Krysař (Burian podle Dýka) 659, 702 
Krysař (Dyk) 508 -5 0 9  
Krysí hnízdo (Topinka) 828 
Křolina, František (1903-1976:

Anuirú. syn hnilí. Hlas na ponšlí. 
Hubená létu. Jalovci stráně. Soud 
nad Bábelem) 636. 645, 647, 
648. 651, 682. 697, 716. 737, 
801. 836

Křesadlo, Jan  (vl. jin. Pinkava, Václav. 
192 6 -1 9 9 5 :1'iiga triům. 
Mrcliopěvci. Zámecký pán aneb 
Antikuro, l.a C.ulle Ňeruda) 909. 
9 3 5 -9 3 6  

Křest svátého Vladimíra (Havlíček 
Borovský) 230, 233. 2 3 4 -2 3 6  

Křiěka, Felr ( 1884-1949: Šípkový 
keř) 496, 198. 514, 516 .567 , 568 

Křik Koruny česlcé /H lasy dom ova/ 
(sborník) 681-682  

K řivoklad  (Mácha) 207. 217 
Kříž и potoka  (Světlá) 279 -2 8 0  
Křížová cesta kočárového kočího  

(Kriseová) 877 -8 7 8  
Kšaft um írající matky, Jednoty  

bratrské (Komenský) 131 
Ktož jsá  boží bojovnici (Jan Čapek)

96
Kuběna, J iř í  (pův. jm . Paukert, Jiří. 

1936; Hvězdu a Kříž. Krev Ve 
Víno) 8 1 2 -8 1 3 .9 2 7  

Kubin, Alfred 535 
Kubín, Jo sef Stefan (vl. jm. Kubín, 

Josef. 1864-1965: Blesky nud 
lilu von. Hrozná chvíle) 694, 699.
700

Kubín (Coubine), O takar 682 
Rubínová, Marie (1943) 901 
Kubista, Bohumil 508, 510 
Kubka. František (1894-1969: 

Karlštejnské vigilie) 698 
Kuhlaj, mongolský chán 77 
Kučera, Jan  P. (1948. Bohuslav 

Balbín a jeho místo v české 
kultuře/s Hakciu/) 900 

Kuděj, Zdeněk Matěj (vl. jiti. Kuděj. 
Zdeněk Marian, 1881-1955)636

K u kly (llodrová) 910-911 
Kuktiěín, Martin 448 
Kulhavý poutník  (Josef Čapek) 638 
Kuncíř, Ladislav 557. 623 
Kundera, Ludvík ( 1920: llruden. 

Labyrint světa a lusthuuz srdce 
/podle Komenského/. Malé 
radosti) 689. 728. 738. 752. 758. 
774. 82(i. 864. 899. 9 0 7 .9 2 6  

Kundera. IVlilan (1929: Knihu smíchu 
n zapomnění. Majitelé klíčů. 
Monologv. Nesnesitelná lehkost 
bylí. Nesmrtelnost. Směšné lásky.
I mění románu / 1960/, Žert. Žíral 

jc jinde) 566. 599, 717. 719. 752. 
753. 759. 760. 762, 771. 777. 
783. 797. 798-800 . 801, 807.
808. 809. 8 1 8 ,8 3 3 -8 3 4 ,
8 1 0 -8 4 1 . 816. 847. 8 5 6 ,8 7 3 . 
885. 886. 887. 8 9 0 -8 9 2 , 895, 
908. 914. 933. 936. 937 

Kundera, Rudolf 682 
Kunhuta Přemyslovna 33, 56, 82 
Kunhutina m odlitba 56. 57 
Kunstmanu. Heinrich 738 
Kupidova siřela  (Lomnický) 121 
Kupka, František 477. 682 
Kuropění (Fi.sehl) 893. 936 
Kurýr (Durvch) 602 
Kuře m elancholik  (Slejhar) 440 
Kuře na rožni (Sotola) 858 
Kusy m ého srdce ( lvi) 222. 232 
Kusý, Miroslav 854 
Kutnohorští havíři (Tyl) 225 
Kvapil, Jaroslav (1868-1950; Oblaku. 

Princezno Pampeliška) 338. 402. 
4 5 3 ,4 8 0 , 481. 482. 481, 505. 
517,518. 519, 5 2 0 .6 0 5  

Kvapilová, Hana ( 1866-1907) 436.
481

Květy intimních nálad  (Sova) 387. 116 
Kvítí (Celakovský) 233 
Kvjevské listy (Konstantin-Cyril) 22 
Kyrmezer, Pavel (zeníř. 1589: Koniedia 

česká o bohatci a lazarovi. 
Koniedia пот  o vdově. Koniedia
o Tobiášovi) 122 

Kysela, František 507, 556 
Kytice (Suchý -  podle Erbena) 898



Kytice z pověsti národních  (Erben) 
212. 237. 2 3 8 -2 4 1 . 2 51 ,262 . 
266

Kvllieová. Pavla (1871-1932) 500. 
643 , 0 4 1

L
l.it ('.ulic Neruda (Křesadlo) 936 
l.ii Saletta  (Zahradníček) 721—725. 

745
Labyrint světu и lusthiiiiz srdce 

(L. Kundera -  podle 
Komenského) 899 

Labyrint světu a ráj srdce
' (Komenský) 131-132. 201. 638 

Lada. Jo sef 565
Lada Nióla (almanach) 245. 259, 261 
L aděn í (Halas) 681. 689 
Lady léltluiinová  (Hejda) 813 
Lagerliifová, Šelma 153 
Laiehler. Jan  270, 149 
Lainbl. Vilém Dušan ( 1824-1895) 

244. 253 
Lam pa  (Hanzlík) 8 1 1
l.andová-Styehová, Luisa 163 
Lamlovský, Pavel (1936: Jiné komedie 

a  Sanitární noc. Sanitární noc) 
8 7 1 ,8 9 6

l.andsmunti, Ivan (1919: 1'estré rrsliy) 
9 3 4 -9 3 5  

banger, František (1888-1965:
Indělé mezi minii. Hvli « /»v/o. 

Děli n dýku. Dvaasedmdesát ku. 
Jízdní hlídka, Obrácení Ferdyše 
Pištory. Periferie, Pražské 
legendy. Snílci a vrahové. Svatý 
I ácliiv. I elbloiiil uchem jeldv,
I ítězové. /Jatá  I emise. Železný 
vlk) 478. 486, 507. 5 0 8 ,5 1 4 .' 
535. 540. 551. 560. 561. 570. 
586. 593, 606, 607-608 . 610, 
637. 655. 669. 671. 678. 682. 
721. 752. 753. 761. 776. 932 

Langer. Jo sef Jaroslav (1806-1846: 
llohdanei liý rukopis. České 
krakiwáčky, Den v Kocourkově) 
2 0 0 -2 0 1 ,2 0 6

Langer, Mordeehaj Zev (píiv. jm.
Langer, Jiří. 1894-1943: Ihisně 
и písně přátelství/ Pijiiliin ive-sire 
jeilidut/. Devět bran. Erotika 
kabaly /D ie Erotil; der Kabbala/) 
535. 653. 923 

Lantová, Ludmila (1926) 901 
Larenopfer -  viz Decli rodné země 
Latríny (Sidon) 895 
Laub, Gabriel (1928-1998) 886 
Läufer, Jo se f 556 
Laurentius z Monte Cassbia 37 
Lautréamont de 487 
L a sa r  a  píseň  (Kainar) 785 
Lazaretní vlak  (Branald) 752 
Lazarová. Katarina 851 
Lazebník  (Weiner) 6 2 6 -6 2 7  
Lear, Edward 826 
Lébl, Petr (1965-1999: Groteska 

/podle Vonneguta/) 913. 922 
Leeomte, Roger (>26 
Lederer, J iř í  ( 1922-1983) 686, 859, 

868
Ledová tříšť (Treibeis) (Moníková) 923 
Legenda a  urea -  viz Jakub de 

Yoragine 32. 56, 76 
Legenda o  Adamovi a  Erě  63. 64 
Lege rula o  Id. Anežce 63 
leg en d a  o  10 000 ry tířů 63 
Legenda o  Ježíšově dětství 63 
Legenda o Jidášov i  56 
Legenda o  sv. Alexwvi 63 
Legenda o  sv. Dorotě 63, 64 
Legenda o  sv. J iř í  63 
Legenda o sv. Kateřině  63, 64.

6 5 -6 6 .7 4 , 75 
Legenda o  sv. Ludmile 

(staroslověnská) 22 
Legenda o sv. M arkétě 63 
Legenda o  sv. Prokopu  63. 6 4 -6 5  
Legenda o sv. Václavu (latinská.

Karel IV.) 76. 80 
Legenda o umučení Plíně 56. 57 
Legionářské povídky  (sborník) 560 
Legiontířské povídky ze

zahraničního odboje  (sborník) 
560

Lchár, Jan  (1949-2004; Nejstarší 
česká epika)  900
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č e s k a

LITERATURA 

OD POČÁTKŮ 

К DNEŠKU

Lehká ilívka a  reportér (Polárek) ."i*).') 
h d ik é  a  těžké li roli y  (Dvk) 521-522  
I jéh iř  um írajícího řasu  (Körner) 858 
L ekce jízdy  (Kouba) 859 
Lelio  (Josef Čapek) 5 2 9 -5 3 0  
Lem, Stanislaw 907 
Lem uria  (Holan) 625 
Lenin, Vladimir JJjiř 552, 839, 913 
Lennon, Jo h n  902 
Leo Archipresbyter 77 
Leopold 11. 158. 173 
Leppin. Pani ( 1878- 1944: Seix‘rini>rtt 

cesiu <lo temno! /Severins Gang 
in die Finsternis/ 392, 535, 536 

Lermontov, Michail Jurjeviě 215 
Lessing, Cot (hold Kphi-aiin 152, 154 
Lešanské jesličky  (Ilrubín) 787 
Lešetínský kovář  (Čech) 315, 317 
Let let (I lirsal-Crogcrová) 762. 875 
Letní noc (Tille) 402 
Ijehlice (Cep) 603 
Léto  (Šrámek) '184, 496. 505 
le top isy  trojánské (V. M. Kramerius, 

úprava) 170 
Leuchtius, Valentin 141 
Ia*v, avenlinský opal 38 
Lev /, Ostie 38
Levý, J iř í  ( 1926-1967) 664, 801 
lex ikon  české literatury (kol. dílo)

806. 901 
Lboták. Kamil 708. 733. 747 
Libellas d e  Antichristo (Milíř) 82 
Libušin soud  (Frič) 260 
Lidé na křižovatce (Pujmanová) 640.

650. 651. 739 
Lidé z m aringotek  (Bass) 701 
Lidé ze souhvězdí Lva (sborník) 907 
Lidská tragikom edie  (L. Klíma) 526 
Liehm, Antonín Jaroslav (1924) 771. 

887
Lier, Ja n  (1852-1917) 356 
Liesler, Jo se f 705 
Lilien к m n. Detlev von 392 
Lim a linguae lioliem icae  (Konstanc) 

144
Lim onádový J o e  (Brdečka) 637, (794) 
Lincoln, Abraham 888 
Linda, Jo sef (1789 nebo 1792-1834: 

Jaroslav Sternberg v boji proti

Tolarům. Záře nad pohanstvem) 
159. 178. 191. 218 

Linhartová, Věra (1938: Dům daleko. 
Chiméra neboli Průřez cibulí. 
Meziprůzkum nejblíž uplynulého)
627. 646. 719. 809. 8I2Í 820, 
823. 825. 828. 8 30-831 . 846. 
886

Lípa  (Šlejliar) 440
Lipsius, Justus 107
Listopad, František (vl. jm. Synek.

Jiří, 1921)886 
Listy přítele li přítelkyni (Kláeel) 254 
Listy z vyhnanství (llostovskv) 654.

"  682
Liška Byst rouška (Těsnoldídck) 593 
Literatura česká 19. století (kol. dílo) 

270. 187 
Lítice (Weiner) 52 7 -5 2 8 , 559 
Livius, Titus 17 
Llovd. Harold 610 
Lodní deník  (Kremlička) 906 
Lohonka -  viz Zalman 
Loketský zvon (Kliepera) 169 
Lolek. Stanislav 593 
Lomnický ■/. Budčc, Simon

(1552-1623: Kupidova střela. 
Pejcha života. Tobolka zlatá)
121, 122. 140. 164. 170. 334 

Lomonosov, Michail Vasiljevič 152 
Longen, F  mil Artur ( 1885-1936) 610 
Longfellow, Henry Wadsworth 293, 

300
Lňnnrot, Flias 300, 354 
Lopatka, Jan  (1940-1993) 719. 777. 

803. 809. 810. 855, 866. 867. 
869. 900. 901. 921 

Lorenc, Zdeněk ( 1919-1999) 728 
Loštak, Ludvík (1862-1918: Oslava 

papírové pyramidy) 327 
Loti, P ierre 297 
Lotman, Ju rij Michailovič 900 
Loučení /A bschied vom Frieden/ 

(Weiskopf) 543 
Loupežník  (K. Čapek) 505. 5 0 6 -5 0 7  
Loutky i dělníci boží (Šalda) 509. 531 
Loutna česká  (Michna) 134. 135 
Lucerna (Jirásek) 346. 402. 110. 184. 

701



Lucretius. Titus Carus 115 
Liidva. liomaii (1966 -.Jezdci pod  

slunečníkem) 934 
Ludvík, Josef Myslimír (1796-1856: 

Myslimír po horách 
Krkonošských putující) 194 

Ludv íkovskv, Jaroslav 21 
Lukáš Pražský (asi 116(1-1528) 118 
Lukav ský, Radovan 774. 789 
Lukeš, Em il ( 1929) 938 
Lukeš, Ja n  (1950: Prozuická

skutečnost) 900. 907. 915,921 
Lukiános 113
Lustig, Arnošt (1926: lidé břisy nu 

podzim. Démanty noci. Modlitbu 
pro Kateřinu Horovilzovou. Vor 
a naděje) 766-767. 792. 793. 
803, 846, 933 

Luther, Martin 30. 89. 91. 107. 118. 
122

Lynch, David 909
Lyotard, Jean-I’rançois 908
Lyrika lásky a  života (Sova) 120. 455

M

Má Am erika (Sládek) 309 
Má veselá jitra  (I. Klíma) 877 
Macek, Antonín (1872-1923) 450 
Macešková, Ludmila -  viz Kameník. 

Jan
Macourek, Miloš (1926-2002: Člověk 

by nevěřil svým očím) 760 
Macplicrson, Jam es 188 
Macura, Vladimír (1945-1999: 

Znamení zrodu. Guvernantka. 
Informátor. Komandům,
Medikus) 900, 909, 91 1, 936 

Madách, Im rc 330 
Maeterlinck, Maurice 392, 430, 180, 

484
M agdalena (Machar) 402, 407—108,

163
Magorovy labutí/lísně (.lirons) 

876-877  
Malien. J iř í  (pův.jm. Vančura,

Antonín, 1882-1939: l)íže. Ilnsu 
na provázku. Janošík, Kamarádí

svobody. Kapitola o předválečné 
generaci. Měsíc. Mrtvé moře.
I lička odvahy) 377. 450 , 451, 
456. 159, 4 60 .461 , 4 6 2 ,4 6 3 , 
475, 177. 4 8 3 -4 8 4 , 506. 519, 
577, 596. 598. 610, 689. 899 

Mach, Jo se f (1883-1951; Robinson 
Crusoe) 459, 4 6 2 ,4 6 3 . 464, 186 

Mácha, Karel Hynek (1810-1836; 
Cikáni. Kat. Křivoklad, Máj, 
Xávrat. Obrazy ze života mélio. 
Okusy Ignaze Máchy. Pout 
krkonošská. I ečer na liezdězii. 
Versuche des Ignaz Mácha) 159. 
194. 197, 201. 205. 206, 207. 
2 0 8 ,2 1 0 ,2 1 2 ,2 1 3 -2 1 8 . 220. 
222. 237. 238. 256. 260. 262, 
267. 289. 306. 315, 378. 447. 
167.487. 1 8 8 ,4 8 9 ,4 9 6 , 547. 
."»82. 583, 628. 633. 638. 659,
665. 666. 678. 684. 686. 688. 
689. 804, 808. 879. 929 

Mácha, Michal 211 
M ácha snivec a buřič (Salda) 659 
Máchal, Jan  ( 1855-1939) 187 
Machar. Josef Svatopluk (1864—1942: 

liez názvu. Boži bojovníci. 
Corifiteor. Golgata, Jed  z Judey. 
Kam lo spěje. Konfese lilerála. 
Krůčky dějin. Magdalena, Rohy za 
století. Svědomím věků, Trisliltm 
I indobona. Třetí kniha lyriky. 
Třicet rol, и, I záři helénského 
slunce, I ídeňslsé profily. Zde by 
měly kvést níže) 270 ,292 , 305. 
320. 3 3 6 .3 3 7 .3 3 8 , 366. 384,
3 8 6 .3 9 6 ,4 0 2 ,4 0 3 -4 0 8 ,4 2 4 . 
4 3 9 .4 1 8 .4 5 0 ,4 5 1 ,4 5 5 . 456.
4 5 9 .4 6 0 ,4 6 3 . 172. 517. 518. 552 

Machouin, Sergej (1918-1995) 803, 
864. 867. 921 

Machovcc, Milan (1925-200.3) 780 
M áchovské variace  (I lora) 633. 688 
Máchův Máj (Mukařovský) 662 
Máj (Burian podle Máchy) 659 
Máj (Mácha) 205. 207. 2 0 9 ,2 1 0 , 212. 

2 13 ,215-217 . 222. 238. 239.
258. 260. 273, 583. 633. 678. 
6 8 4 ,6 8 8 .9 2 9
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CrSKA 

LITERATURA 

OD POČÁTKŮ 

К DNfcSKU

M áj(almanach, 1858) 2 И. 259. 262.
2 6 3 ,265 

Máj (almanach. 1878) 295 
Majakovskij, Vladimir Vladiiniroviě

5 1 1 .855
Majerová, Maric (vl. jm . Bartošová, 

Marie, provdaná Stivínová, pak 
Tusarová, 1882-1967: Havířská 
baladu. Náměstí republiky, 
Přehrada. Robi ušanka. Siréna) 
162.177. 553, 586, 588. 

591-592 . 636, 645. 648. 
6 4 9 -6 5 0 . 651. 661, 738 

Majestas Carolina (Karel IV.) 80 
Majitelé klíčů  (M. Kundera) 762, 816 
M akanna -  otec d in i (Weil) 699, 

732-733  
Makovskv, Vincenc 628 
Malé liry an eb  Maléry (1. \ yskoěil) 

815
Malé radosti (L. Kundera) 864  
Malířová, Helena (rod. jm. Nosková.

Helena, 1877-1940) .455. 586 
Mallarmé, Stéphane 391. 12 I. 624 
Malogranatum  82 
M aloměstská idyla (Slejljar) -111 
M aloměstské historie (Bull) 929 
Malý, Jakub (1811-1885) 26.'5 
Maminka (Seifert) 787 
Mandelšlam. O.sip Emiljeviě 498. 508 
Mandeville (Vavřinec /. Březové.

překlad) 77, 92. 170 
Mandler, Emanuel (1932) 809. 810. 

841
Mánes. Jo se f 306, 396. 522 
Manévry (Pížl) 930 
Mann, Heinrich 534, 678 
Manu, Thomas 476, 534. 539. 678 
Manon Lescaut (Nezval podle

Prévosta) 654. 686. 701-702 
Marast (Kohout) 896 
Marcel, Gabriel 198 
Marco Polo 77
Marek, Antonín (1785-1877) 182 
Marek, J iř í  (pňv. jm . Puchwcin, Josef 

Jiří. 1911-1994)851 
Marie (Kliincnt) 766. 791 
.Marie Terezie 160. 163 
Marignola, Giovanni 81

Marinetti, Filippo Tomiuaso 51 1 
M arinka (Mácha) 207. 217 
Maritain, Jacques 498 
M arkéta Lazarová  (Vančura) 599.

600. 636. 6 3 8 -6 3 9 , 640. 697 
Marnosti (Dyk) 469 
Márqucz, Gabriel Garcia 774 
Marsyas (K. Čapek) 569 
Marta. Marie. Helena (Kopta) 561 
Marten, Miloš (vl. jm. Sehcsta. Miloš. 

1883-1917; tkaní. Kniha silných. 
W/ městem. Styl a stylizace) 393, 
1 5 6 ,4 8 1,4-87. 508 

Martialis, Marcus Valerius 233 
M artínek, Lubomír (1954: Opilost 

z hloubky) 923. 935 
Martínek. Vojtěch (1887-1960; Černá 

země) 636 
Martinů, Bohuslav 762 
Marx, Karl 552, 779. 896 
M aryla (Jirásek) 345 
Maryša (A. a \. Mrštíkové) 365. 367.

' 375,384,4 8 0  
Mařáuek, J iř í  (1891-1959: Barbar 

lo/,) 602. 698 
Masaryk, Jan  683 
Masaryk. Tomáš Garrigue

(1850—1937; Cesliá otázka, 
llorory s T. C. Masarykem /> K. 
Čapkem/. Ideály humanitní. Jan  
Ilus, Karel Havlíček) 175. 190. 
197, 3 2 4 ,3 6 4 . 365. 371. 404. 
106. 431. 417. 1 4 8 ,4 4 9 , 150.
451. 152. 169. 476, 182. 183. 
186. 187. 516. 517. 522. 549.

550. 551. 552. 553. 554. 555.
557. 560, 563. 587, 602 , 614. 
613. 655. 660. 671. 678. 687. 
725. 736. 836. 866 

Masné krám y  (Šedivý) 167 
Masopust (Durvch) 602 
Masopust (Rvačovský) 122 
Masters, Edgar Lee 709. 730 
M astičkář 71-72  
Máša, Antonín (1935-2001) 895 
Matěj Brouček na výstavě (Cecil) 319 
Matěj z Janova (před 1355-1393: 

Hegidae I eteris et Vavi 
Testamenti) 82. 85



M atěj Poctivý / Matějovo viděni/
( \. Dvořúк -  L. К11niii) 526. 606 

Matějček, Antonín 508 
Matějovi) vidění -  viz Matěj Poctivý 
Malhesius. Bohumil (1888-1052) 

455. 557. 788 
Mathesius, Vilém (1882-1945) 454.

662, 683 
M atka (K. tlapek) 642 
M atka (Pitínský) 913 
Matoušek, František 682 
Matoušek, Ivan (1048: Ego) 934 
Mattioli, Pietro Andrea 116 
Matula. Antonín ( 1885-1053) 647 
Matuška, Alexander 776 
Matuška, Waldemar 815 
Maupassant, Guy de 286, 453 
Mav, Karl 704
Maver, Rudolf (1837-1865) 262. 286 
Mazáč, Ladislav 557 
Mé svědectví o  Otakaru Březinovi 

(Demi) 643 
Meč Damoklův (\ rehlický) 328. 329 
Med, Jaroslav (1932) 030 
Medek, J iř í  (1050) 856 
Medek, Mikuláš (1026-1974) 743.

825
Medek. Rudolf (1890-1940; Лиabáze. 

Ohnivý drak. Plukovník Svec. 
/horor) 560-561 . 669, 682 

Medek, Vladimír 809 
Medikus (Maeura) 936 
M edorek  (Placák) 905, 906 
Medvědí román  (Jiří Kratochvil) 910 
Meissner, August Gottlob 159 
Mejerehold, Vsevolod Fiuiljevič 600. 

610. 668 
Mejstřík, Martin 015 
M elancholická pou ť  (Toman) 

4 6 8 -4 6 9  
M elancholické procházky  (Blalnv) 

703
Melanchthon, Filip 107. 118 
Melantrieh z Avcutina. J iř í  

(1511-1580) 116 
Mendels,sohn-llartlmldv, Felix 792 
Méněcennout (Hanuš) 695 
Menší cesty  (Neruda) 281 
Menzel, J iř í  796. 807

Merta, Vladimír ( 1947) 821-822 .
8 4 0 ,9 0 7 ,9 1 7  

Merth, František Daniel (1915—1995) 
624, 78 9 -7 9 0 . 926 

Mesiáš ( \rbes) 308 
Měsíc (Mahen) 596 
Měsíc nad řekou  (Šrámek) 505. 506 
Měsíce (Toman) 52 2 -5 2 3 . 549 
Městečko na dlani (Drda) 700 
Město v slzách  (Seifert) 568. 572, 580 
Metelka, Věneeslav 373 
Metoděj (kolem 815-885:

staroslověnský překlad bible) 
12-16. 17. 18. 19,21 

Meyrink, Gustav (vl. jm . Meyer.
Gustav, 1868-1932; Golem) 536. 
923

Mezi proudy  (Jirásek) 342
Mezi rybou a p tákem  (Vokolck) 725
Meziprůzkuni nejblíž uplynulého

(Linhartová) 830 
Meziřeči (Suchařípa -  I. Vyskočil)

811-815 
M ezopotamie (Weiner) 626 
Mickiewicz, Adam 215 
Mihálik, Vojtech 841, 851 
Michael III. 12. 15 
Michal, Karel (vl. jm . liuksa. Pavel, 

1932-1984; Bubáci pro všední 
den. Cest ti slám . Hodný kraj) 
761, 775. 794. 820. 846, 
8 5 8 -8 5 9 , 884, 928 

Michálek, Vladimír 644 
Michelangelo Buonarotti 697. 698 
Michl, Jo se f Václav Justin ( 1810 -  

1862) 358 
Miclina z Otradovie, Adam (kolem 

1600-1676: Česká mariánská 
muzika. Loutna česká.
Svatoroční muzika) 134. 135, 
136. 137

Mikeš, Vladimír ( 1927: Zednická 
novela) 857 

Mikidášek. Bohdan 840 
Mikulášek, Oldřich (1910-1985;

4gagli. Čejčí pláč, Ortely a milosti, 
l  ulsy. Svlékání hada) 709. 719. 
732; 752. 757. 758. 783. 861.
8 6 2 -8 6 3 .8 6 6 , 007. 926
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ČESKA 

UltRATURA 

OD POČÁTKŮ 

К DNEŠKU

Milá sedm i loupežníků  (l)vk) 217.
102. 10-i. 170 

M iláček Hilu svého (Světlá) 280 
Milenci a  vrazi (Púral) 830 
Milenci z kiosku  (Nezval) 651 
Milenky (Eisner) 530 
Milenky (Svobodová) 438 
Milí spolužáci'. (Vaculík) 934 
Milíř z Kroměříže, Jan  (zemř. 1374; 

Aboríivus, (',rutině l)ei. Líbe/his 
d e Antichristo) 82. 83. 84. 85. 99 

Milion 77
Milosz, Czeslaw 775, 781. 022 
Milota, Karel (1937-2002; Voc 

zrcadel, Smi) 775. 857. 937 
Milion, Jo b u  182
Miluju lě  li zbláznění (Jáehvin Topol) 

904
Mimo život (Karásek) 410 
Mináě, Vladimír 792, 811 
Minařík. Stanislav 
Miriam (Durai) 499 
Misce.llanea historien regni 

Itoliem iae  (lialbín) 142 
Mistr Jan  (M. \. kraloebvíl) 739 
Mistr Kam panus (Winter) 349 -  351. 

473
Mistr Lepič 68
Mistr panny aneb Ackermann aus 

Helia im (Cruša) 883 
Milis, Tomáš ( 1523-1591) 114 
Mladé ženy (I lalas) 620 
Mladší Hobinson (V. M. Krainerius, 

překlad) 170 
Mladý muž a bílá velryba (Páral) 855 
Mlhy na lUatech (klosterinann) 360 
Mluvili stříbro (Bajaja) 907 
Mlynář, Zdeněk 837 
Mnich sázavský -  viz též kosmovi 

pokračovatelé 36. 39 
Mnislav a  Světivína (Šedivý) 172 
Mnoho nocí (Weiner) 626 
Mňaěko, Ladislav 771. 833. 853 
Moderní analjiibet (sborník)
Moderní člověk a  umění (Neruda) 267 
M oderní upíři (Arbes) 308 
Modlitba pro Kateřinu llorovitzovou  

(Lustig) 792. 793 
Modlitby к Neznámému ((.Velí) 320

Modrý a rudý  (Šrámek) 466 
Moje první lásky  (I. klíma) 877 
Moje zlatá řem esla  (I. Klíma) 877 
Moji přátelé  (Demi) 4-99 
M okrejš, Antonín (1932: lm ěn í, 

skutečnost, poznání) 806 
Molaveová, Jilk a  ( 1950) 898 
Molnár, Aniedeo 89 
Mommsen, Theodor 534 
Monet, Claude -176 
Moníková, Libuše ( 1945-1998; 

Ledová tříšť/T reibeis/. Tjma 
/ Eine Schädigung/) 923 

Monology (XI. kundera) 759, 760, 783 
Morami čili Svět a  jeh o  nicoty 

(Sabina) 256 
Moravce, Emanuel 677. 680 
Moravek, Ja n  ( 1888-1958) 636 
Moravia, Alberto 756 
Moravská čítanka  (sborník) 873 
Moravská legenda cyrilom etodějská 

(latinská) 39 
Moravské rom antické povídky  

(Callaš) 173 
Morčata (Vaculík) 866 
More, Thomas 587 
Moréas, Jean 424'
Morgenstern. Christian 756 ,774 , 826 
Morový sloup  (Seifert) 789. 862. 866. 

869
Moskalyk, Antonín 252 
Moskvu-hranice (Weil) 592, 668 
Mošner, František ( 1797-1876) 251 
M otáli/Kniha m oták/  (Nápravník) 

8 2 4 -8 2 5  
M otáky nezvěstnému (Pecka) 803 
Motýl, Petr ( 1964: Šílený Fridrich) 927 
Moudrý Engelbert (John) 700 
Mouřenín z Litomyšle, Tobiáš (zemř.

po 1625)122 
Mozart, Wolfgang Amadeus 225. 34 4 
Mozart-Novelle -  viz A m adé 

a Casanova  
M ravokárné rom ánky  (Arbes) 308 
Mrchopěvci (křesadlo) 936 
Mrožek, Slawoniir 758 
Mršlík, Alois (1861-1925: Maryša.

Kok na vsi) 367, 375 -  377. 384, 
385, 423. 180. 522. 797



Mrštík. Vilém (1863-1912; Bestia 
triumplians. Manští, Pohádka 
máje. Saula Luciii, Zumři) 286. 
308. 364, 365. 367. .'57.'). 384. 
385, 396, 423, 430. 133-435. 
136, 137. 159 .475 , 180. 522. 
797

Mrtvá ves (Fischl) 682 
Mrtvé m oře  (Malien) 183, 519 
Mrtví se n ev racejí (Kloslermann) 360 
Mstivá kan lilén n  (Hlaváček) 113. 4 1 1. 

419
M udrosloví n árod a  s lov an skéh o  ve 

příslovích  (Čelakovský) 199 
Miihlbcrger, Jo sef ( 1903-1985; l l iés 

v Kostnici /lluss vor dem 
Konzil/) 535, 5 4 2 -5 4 3 . 726 

Mucha, Alfons 477 
Mucha, J iř í  (1915-1991: llfons Mucha 

/Kankán se svatozáří/, Oheň 
proti ohni. Podivné lásky, 
Problémy nadporučíka Кипра. 
Studené slunce. I tílka pokračuje) 
682. 721. 722. 737, 739. 803. 
9 0 7 -9 0 8 . 915 

Máj dom ov  -  viz Dech rodné země 
Můj očistec  (Demi) 526-527  
Můj zpěv  (llrubín) 757 
Mukařovský, Ja n  ( 1891-1975;

C.estami /meliky ti estetiky. 
Estetická [udice, norma 
a hodnota jako  sociální fakty. 
Miícluív Máj. Studie z estetiky)
389. 518. 6 6 2 -6 6 3 . 739. 805 

Müller, Adolf 851 
Müller, J iř í  808. 846. 864 
Müller, Mariin 604 
Miiller, Miroslav (prózy pod

pseudonymem Kapek. Miroslav. 
1926) 914 

Munch. Edvard 149 
Murad III. 121
Murrer, Ewald (vl. jm. Wernisch, 

Michal, 1964; Vyznamenání za 
prohranou válku) 926. 931 

M usiea (Blahoslav) 119 
Musil. Robert 891 
Mussolini, Benito 656 
Múzo m orav ská  (Callaš) 173

Muzika, František 556. 568. 576 
M uzikantská L id u ška  (llálek) 274 
Muž bez  třináctky  a  d v an áct j in  ých 

p o v íd ek  neděln ích  (llerrmann)
379

Muž s břitvou  (Putík) 882 
Muži v o ffsid n  (Poláček) 558, 595 
Muži z p od zem n íh o  kontinentu  

(Frais) 906 
Mvslbek, Jo se f Václav 190 
Mvsliinir p o  h orách  K rkonošských  

putu jící (Ludvík) 194 
Myši N atá lie  M ooshabrové  ( Ku ks) 

793
Myšky (Benešová) 480

N

N a br ig á d ě  (BrousckSkvoreeký) 901
Na co  um írají m uži (Pecka) 803
N a čest P an ně  68
Na dvoře vévodském  (Jirásek) 341
Na lioriícli (Durvch) 502. 601
Na L ibrově gruntě  (Nováková) 358
N a m ístě  (Beneš) 821
ISa postupu  (Ilolan) 693
Na p ou šli  (Sabina) 256
Na pruhu  (Závada) 786. 854, 855
N a p rah u  rá je  (Sládek) 3 1 1
N a rozhrán i  (Stašek) 355
Na statku  a  v ch a lo u p ce  (llálek) 275
N a střeše j e  M endelssohn  (W eil) 792
Na tvrdém loži z p s íh o  vinit (Kožmín

-  Trávníček) 922 
N a vejm inku  (llálek) 275
N a vlnách T SF  /S v a teb n í c es ta /  

(Seifert) 580-581 , 582 
Na z típ ad  o d  P an on ie  (iNčmečck) 646 
Nabokov. Vladimir 775. 922 
Načcva, Monika 937 
N ad m ěstem  (Marlen) 4 8 1. 187 
N ad ěje  s bukovým i k ř íd ly  (Skácel) 

863-86-1 ‘
Nádvorníková, Alena (1942) 920 
N arhls unter d er  steinernen B rü cke

-  viz Xос pod kamenným moslem 
Nalkowska, Zofia 747
N ám ěšti rep u b liky  (Majerová) 477
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ČESKA 

LITCRATURA 

0 0  POČÁTKU 

К DNEŠKU

N an ebevstou pen í L o jzka  L a p á č k a  ze  
S lezské Ostravy (Filip) 802, 860 

N an ebevstoupen í T onky Š ib en ice  
(Kisch) 542 

Napoleon I. Bonaparte 179, 19.4, 195 
Nápravník, Milan ( 1931; Moták 

/K nihu m oták/) 631 ,8 2 5  
Náprstek, Vojtěch 245 
N árodn í b á ch o rk y  a  pověsti 

(Němcová) 210. 247 
N ástup (Řezáč) 739, 802 
N áš d ěd e č ek  (llálek) 275 
N aše d v ě  o táz ky  (Schauer) 365. 833 
N aše p a n í  H ozena N ěm cová  (Halas) 

620. 684. 687 
N aši (Holeček) 301. 302. 351, 352 -  

354, 474. 647, 739 
N aši fu r ia n ti  (Stroupežnický) 367 
N aučen i m láden cům  (Blahoslav) 119 
N ávrat (Mácha) 214 
Náivrat z ž itn ého  p o le  (Fuks) 855 
Navrátil, J iř í  (1939) 856 
N ávraty a  j in é  ztráty  (Richterová) 

883-881
N avščev nás, K riste žáidňcí (I lus) 96 
N ávštěvní d en  (Grossmann-Simek)

816
N ázorný přírodo/lis  tajnokříd lýcli 

(Huptych) 916-917 
N ázory  n a  vraždu  (\ iewegh) 933 
Nebeský, Václav Bolcinír

(1818-1882: P rotichůdci) 217.
2 13

N ebo ž ka  smrt (Siktanc) 787 
Neckář, Václav 796 
N eděln í, svátečn í a  p řílež itostn é  

k á z n ě  a  řeči (Kollár) 198 
N edobytá  vítězství (Benešová) 

4 7 9 -4 8 0  
Neff, Ondřej (1945) 907. 915, 923 
Neff, Vladimír (1909-1983: Královny 

nem ají nohy. Sňatky z rozumu. 
Srpnovšti páni. Trampoty pana  
lliinilila. Třináctá kom nata) 695.
752. 765. 8 0 2 -8 0 3 , 856 

Nejedlý, Ja n  (1776-1834) 161 
Nejedly, Vojtěch (1772-1844) 164 
Nejedly, Zdeněk (1878-1962) 487, 

568, 668. 678. 721. 735

N ejskrom nější u m ěn í (Josef Gapek) 
569

N ejstarší č esk á  e p ik a  (l.ehár) 900 
N ejvětší z p ierotů  (Kožík) 698 
N ejzápadn ější S lovan  (Capck Chod)

380
N ěkolik  archů  z rod inné k ron iky  

(Světlá) 281 
N ěm á b a r ik á ila  (Drda) 722. 765 
Němcová, Božena (před I820-I8<>2: 

Hubička. Ctyry doby. Divá Báru. 
Dobrý člověk. Chyže po il hórami. 
Karlu. Národní báchorky  
и pověsti. Obrazy z oko lí 
dom ažlického. Poliorská vesnice. 
Slovenské pohádky . Г  zámku  
и v podzámčí) 153, 191,210, 
212.213, 2 3 4 .2 4 1 -2 5 5 . 259. 
260. 262. 265. 266. 274. 278.
281. 334. 370. 437. 447. 489. 
522. 538. 641, 678. 6 8 4 -6 8 5 , 
686. 688, 752, 896 

Němec, František (1902-1963) 568 
Němec, Jan  828
Němec, J iř í  (1932-2001) 779. 809 
Němec, Ludvík (1957: liru na slepo) 

906
Němeček, Zdeněk (1894-1957: Wir 

York: zamlženo. \n zápuil od  
Panonie) 560, 645, 646 

N em ocná d ív ka  (Vančura) 610. 61 1. 
740. 742

N em ocn ice na k ra ji m ěsta  (I)iotJ) 856 
N ení nutné, abyste m ě  navštěvoval 

(Ihidčenková) 932 
Neplech (1322-1371)81 
Neruda, Jan  (1834-1891; Arabesky. 

B alady  и romance. Hřbitovní 
kvítí. Knihu epigramů. Knihy 
veršů. Menší cesty. Obrazy 
z ciziny. Písně kosm ické. Povídky  
malostranské. Prosté motiiy. 
Studie, krátké и kratší. Zpěvy 
páteční. Žerty, hravé i dravé)
180. 241, 262, 263. 264. 265.
266, 267. 268. 270. 271. 272.
277. 278. 281-292 . 293. 296 
297. 302, 303. 304. 306. 308. 
315, 317. 324, 353, 370, 378.



396. KW. 408, KW. 121. 147. 
4 5 1 .4 6 0 , 4(V). 170. 475, 488.
522. 587. 635. 666. 684. 686. 
689. 752 

Nesmrtelní p ijáci (Arbes) .405 
Nesmrtelnost (M. Kundera) 892 
Nesnesitelná lehkost hvti

(M. Kundera) 7.48. 800. 856. 
888. 89J

Nestroy, Johanu Nepomuk 209. 225 
Nesvadba, Jo se f ( 1926-2005;

Einsteiniu• mozek) 765. 794 
Netrpělivost (Brousek) 812 
Neumann, Stanislav Kostka

(1875-1947; Ať žije život!.
El hostin. Kniha lesů. vo/l 
a stráni. Nové zpěvy. Kadě zpěvy. 
S městem za zátly. Sen o zástupu 
zoufajících 11 jiné básně, I álřeni 
rivilistovo) .429. .49.4. 450. 451, 
4 5 6 ,4 5 9 , 162.46.4 ,464, 165. 
169. 172. 4 9 3 -4 9 4 . 495. 496,
51 1. 512. 51.4-514. 515. 521.
549. 553, 556, 559. 567. 568.
570, 572, 57.4, 576. 580. 586,
618. 668. 900

Neviditelný (J. Havlíček) 652 
Neviditelný dom ov  (sborník) 742 
Nevysvětlitelný příběh  (Škvorecký) 9.45 
New )ork: zam lženo  (Němeček) 646 
Newton zo neúrody ja b le k  (Sýs) 857 
Newtonův m ozek  (Arbes) .407, 587 
Nezbedný baka lá ř  (Winler) 348 
Neznámý člověk  (Souěková) 712 
Nezval, Vítězslav ( 1900-1958:

Absolutní hrobař. Akrobat, líásně 
noci. Dnes ještě zapadá slunce 
nad Atlantidou. Dolcefar niente. 
Edison. Historický obraz. Chrpy 
a města. Manon h'scaut /podle 
Prévost a/, Pantomima. Pět minul 
za městem. Sbohem a šáteček, 
Skleněný liavelok. Smuteční 
hrana za Oto/mru llřezinu, Stalin. 
Zena v množném čísle) 415. 454.
512, 547.55.4. 5 5 7 ,567 ,575 . 
577-579. 580. 582. 5 83-584 , 
585. 597, 598. 610. 616. 618. (>19. 
621. 6 2 7 -6 3 1 .6 3 3 .6 5 4 ,6 6 3 ,

(>68. 669. 684. 686, 687-688. 
701-702. 708. 725, 727. 735. 
739. 750. 752. 753. 759. 777.
809. 812. 855. 900 

Nezvěstný (Uostovský) 733 
Nibelungenlied  67 
Nietzsche, Friedrieh 336. 337, 366. 

3 8 1 .3 9 1 .4 2 1 .4 5 3 . 455. 161. 
188, 491, 492. 193. 583 

Nil«dii Šiihaj loupežník (Olhracht) 
6 3 9 -6 4 0 ,8 9 9  

Nitsch. Daniel Ignatius (1651-1709;
lierla královská) 139 

Noc 11 naděje  (Lustig) 766-767 
Nor na Karlštejně (Vrchlický) 3.40 
Nor pod  kamenným mostem /Narlits 

unter der steinernen llriicke/ 
(Perutz) 5.46 

Noc s Ham letem  (Ilolan) 744—745.
776. 784 

Noc zrcadel (Milota) 857 
Noční p ráce  (Jáchym Topol) 937 
Noha, Ja n  (1908-1966) 668 
Nohavica, Jaro m ír 917 
Nosiči pochodn í ( Novák) 490 
Nostic, František Antonín 167 
Nota о! рап а  I ilém a Zajiece 57, (58) 
Nová rada  (Maška) 74-75  
Novák, Ar ne (pův. jm . Novák. Vrnošl,

1880-1939; Dějiny českého 
písemnictví. Duch a národ,
Nosiči pochodní. Přehledné 
dějiny literatury české. Zoufalství 
a víra) 175, 266, 337. 357. 372. 
114, 415. 474, 477. 487. 
49 0 -4 9 1 . 519. 548, 557, 570. 
644 , 660. 736 

Novák, Jan  (1953; Striptease Chicago) 
616. 886. 888 

Novák, Jan  Václav ( 1853-1920) 491 
Novák, Ladislav (1925) 827 
Nováková. Tereza (1853-1912: Děli 

čistého živého. Drtišar. Jiř í 
Smatlán, Kresby a  dojmy z cest. 
Na Librově gruntě. 11hrnky žuly,
I ýkřiky a vzdechy, Z kamenité 
stezky. Ze ženského hnulí) 278. 
301. .402. 351. 35 6 -3 5 8 . 370, 
473, 174 .4 7 5 .4 9 0
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K DNfcSKU

Nové básně (Zeyer) 332 
Nové mýiy (Kainar) 731 
Nové písně (Cecil) 318 
Nové verše (Gellner) 473 
Nové zpěiyy (Neumann) 513-514. 515, 

567 '
Nlovomeský, Laco (Ladislav) 573, >82.

675, 737. 771. 776, « 4 L  851 
Novotný, Antonín 73«. 774. 833. 835, 

847, 921
Novotný, Vladimír ( 19 16) 900. 021 
Nový, Karel (pův. jm. Novák. Karel, 

1840-1980; ('hceme zít, Rytíři 
<i lupkové) 648 , 698 

Nový, Lubomír 8 I I 
Nový epocháln í výlet pan a  Broučka, 

tentokrát do 15. století (Cech) 
319. 336

Nový Ikaros  (Bichl) 559. 582. 583.
5 8 4 -5 8 5 .6 1 6  

Nový zákon  (Blahoslav, překlad) 119 
Nuda v Cechách  (Kliincnt) 882

O

O Apolonovi 77
O bláznech jen  dobré  (Trelulka) 882 
O bohatci 74
O bojování hřieclióv s šlechetnostmi 

(Štítný, překlad) 83
O divadle  (sborník) 871 
O jazyku českém  (J. Jungmann) 

173-175, 180. 181
O klasičnosti v literatuře vůbec

a  zvláště české  (J. Jungmann) 
178

O knihách a lidech  (\ rchlieký) 297 
O litcrarnéj vzájemnosti mezi kmeny  

a  nářečím i slavskými (Kollár) 
197

O m ilkování. lásce a zradě  (Sova)
421

O našem um ěleckém  vkusu (llálek)
271

O nebezpečném  času smrti 68, 74 
O nejm ladší poez ii české  (Salda)

659
O poezi české  (Komenský) 130

O právech, o sádiech i o  dskách  
zem ě české knihy devatery  
(Všehrd) 112

O realismu um ěleckém  (Hostinský) 
3 6 4 -3 6 5

O revolucích, tajných společnostech
a genetickém kódu  (I)rašnar) 935

O ševci Matoušovi a jeh o  přátelích  
(Stašek) 355

O tzv. nesmrtelnosti díla básnického  
(Salda) 659

O věcech obecných čili Záon 
politikou  (K. Čapek) 570 

I) zlých sam otářích  (Olbracht) 503
O životě na vysokých školách

pražských knihy dvoje (Winter) 
347

Občan lirych  (Otčenášek) 753. 763 
Obec (Doležal) 931 
Obchod na korze  (Grosman) 793 
Objekt TV (sborníky) 825 
O blak a valčík (Peroutka) 889 
O blaka  (Kvapil) 181. 505 
Oblouk (Holan) 624—625 
O bráceni Ferdyše Pištory (K Langer) 

608
Obrana jazy ka  českého proti 

zlobivým jeho utrhačům  
(Thálii) 176 

Obrana jazy ka  slovanského, zvláště 
českého  (Balbín. viz Dissertatio 
apologetica) 142 

Obrať koně! (Diviš) 894 
Obraz Martina ISIaskowitze (Fuks) 

910
Obrazy (Durvch) 600 
Obrazy z ciziny (Neruda) 281, 283 
Obrazy z dějin národa českého  

(Vančura) 600. 645. 679. 683. 
696 -6 9 7  

Obrazy z oko lí dom ažlického
(Němcová) 194. 24 6 -2 4 7 . 251.
252. 253 

Obrazy z Rus (Havlíček Borovský)
228

Obrazy ze života m ého  (Mácha) 217 
Obrys bolesti (L. Dvořák) 790 
Obsluhoval jsem  anglického krá le  

(Hrabal) 859



Obšit (Holeček) 35 I 
Obyčejný život (K. Čapek) 641, 

6 4 2 -6 4 3  
(ibývací nepokoje  (Hruška) 927 
Obyvatelná těla  (Kabeš) 881 
Obzinu, František 580 
Očitý svědek  (kolář) 747 
Očitý svědek /leh . tler Augenzeuge/

’ (Weiß) 541 
Od umění li tvorbě (Václavek) 666 
Údu nu Ja n a  Zižku z Trocnova 

(Puch ma jer) 164 
Óda na jazyk  český  (Puchmajcr) 164 
Odchod z Cech (Diviš) 894 
O dkaz (Součková) 646 
Odložilík, O takar 682 
O dpověď Francii (Ilolan) 692 
Ódy a  variace (kolář) 708 
Oheň proti olini (Mucha) 722 
Ohlas písní českých  (Celakovský) 

199-200. 239 
Ohlas písni ruských (Celakovskv) 199. 

205
Ohnice (Orten) 707 
Ohnivý drak  (Medek) 560 
Ochoz (Borkovec) 932 
O kam žiky  (Pctiška) 759 
Oknu v bouři (Vrchlický) 326, 327 
Ok,Řo  (Dyk) 5 1 8 ,5 2 1 -5 2 2  
Okresní město (Poláček) 645 
Okudžava. Bulat 871
О к usy Ignaze Máchy (Mácha) 213 
Olhracht, Ivan (pův. jm. Zeman, 

Kamil, 1882-1952; Anna 
proletářka. HrutrŽak /Zak/: 
Ctění z líihlí k ralické. Dobyvatel, 
Golet v údolí. I lory a staletí 
//.em ě beze jm éna/. Ni kolo Šuliaj 
loupežník. O zlých samotářích. 
Podivné přátelství herce Jesenia. 
Zamřížované zrcadlo. Ze starých 
letopisu. Žalář nejtemnější) 355. 
450. 453. 503. 530. 531. 548, 
553. 556, 558, 563, 566. 686. 
591. 636. 639-641 . 619. 651. 
661, 694. 69 8 -6 9 9 . 899 

Oldřich a  Itožena (Zima) 168 
Oliva, Viktor 305 
On (Machar) 407

Ondřej Ce.rnyšev (Zeyer) 333 
Ondřej ■/. Dube (zemř. 1412/13;

l ýklatl na právo země české) 79 
Opatovický hoiniliiiř 33, 18 
Opelík, J iř í  ( 1930: Jo se f Ca prk) 719.

777, 791. 797. 803, 805, 806, 
900. 901

Opera d idactica om nia  (Komenský) 
130

Opilost z hloubky  (Martínek) 935 
Opit/., Mariin 685 
Opletal, Ja n  677
Opolský. Ja n  ( 1875-1942) 156. 477 
Oporlet nos fralres 3 8 -3 9  
Orbis sensualium pictus (Komenský) 

130
O rff. Carl 70 
Oriente iatn sole 39 
O rnes l. Ota 682 
Ortel /D as Urteil/ (Kafka) 538 
Ortely a  milosti (Mikulášek) 757. 783 
O rten, J iř í  (vl. jm . Ohrenstein, Jiří. 

krycí jména Jiří Jakub, Karel 
Jílek. 1919-1941; Cesto li mrazu. 
Čítanka jaro. Elegie, Eta. Lia. 
žlutí pláci. Ohnice. Scestí) 537, 
619. 627. 667. 678. 679, 680,
682, 686. 687. 6 8 9 .6 9 5 . 704. 
705. 706-707 , 720. 729. 736.
753, 783. 789. 808. 8 1 1, 851.
873. 903, 926 

Orw ell, George 8 18 
Oříšky pro černého papouška  

'(Skácel) 864 
Osamělý rváč (M. V . Kratochvíl) 698 
Osel a  stín (Voskovec -  Werich) 656 
Osika (Šrámek) 477 
Oslava papírové pyram idy  (l.ošíák) 

327
Osm dní (Seiferl) 634 
Osobnost, chaos a  zlozvyky 

(Peroutka) 660 
Osobnost. tvorba a boj (Černý) 667 
Ossiau -  viz Vlaepherson. James 188 
Osten (Slavík) 790 
Ostrov vyhnancá (Karásek) 109 
Ostrovská píseň  5 6 -5 7  
Ostře sledované vhtky (Hrabal) 796 
Osud néiroda (Hanuš) 765
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OD POCAIKÜ  

K DNtSKU

Osuti talentu  t> Cechách  (Arbes -  
Aleš) 306 

Osudy dobrého vojáka Švejka za 
světové války  (llašek) 354, 540. 
560, 5 6 3 -5 6 6 . 610 

Ota I. 25. 31 
Ota II. 26, 37 
Ota III. 40
Ota. zbraslavský opat (zomř. 1311: 

Chronicon Aulae Regině) 37. 80 
O takar T heer  (l‘íša) 661 
Otázky literární psychologie (Fischer) 

191
Otčenáš, staročeský p řek lad  50 
Otčenášek. Ja n  ( 192 1-1979: Když 

v ráji pršelo. Občan Hn i li. 
Romeo. Julie и tma) 753, 763. 
766, 767. 792. 851. 856 

Otec (Jirásek) 346 
Otec Kondelík a  ženich Vejvuru 

(llerrmann) 366, 378. 474 
Otep myrrhy 68 
Otroci (Fischer) 605 
Otruba, Mojmír ( 1923-2003) 805. 901 
Otto. Ja n  323. 338. 360, 449 
Ovčín (Kohnan Cassius) 687 
Ovidius, Publias Naso 108 
Oživené hroby  (Sabina) 2 5 6 -2 5 8

P
P ábitelé  (Hrabal) 718. 749. 795 -7 9 6  
Pacientka doktora lleg la  

(Pujmanová) 637 
Paderlík, Arnošt 705 
Pajerová, Monika 915 
Palacký, František ( 1798-1876:

Dějiny národu českého v Cechách
i v Moravě, Počátkové českého 
básnici li. obzvláště prozódie -
s Šafaříkem) 35. 36.97. 138.
156. 183. 181, 185-186. 188. 
2 2 0 .2 3 0 . 236, 21-3. 313. 482. 
520. 683 

Palach, Jan  780. 840. 916. 919 
Páleě, Štěpán (nar. kolem 1365) 90 
Pálek, Karel (pseudonym Fidelius. 

Petr) 869. 921

Paličova dcera  (Tyl) 225 
Palivee, Jo se f ( 1886-1975: Pečetní 

prsten) 548, 681. 684. 687. 
6 91-692 , 716. 721, 736, 737, 
828, 836, 893 

Památník  (kanturková) 934 
Paměti (Černý) 875 
Paměti (Dačieký) 121 
Paměti (Fric) 260. 261 
Paměti českého  krá le  Jiříku  

z Poděbrad  (i'rben) 859 
Paměti poslance parlam entu  (Urban) 

938
Paměti z mladších let života (Kollár) 

197
Pam povánek  (John) 700. 732 
Pan T heodor Mundstack (Fuks) 793 
Pan Tm irdowski (Trojak) 932 
Pnn Vyšinský (Pfleger Moravský) 268 
Pandořinu skříňka  (Kramer-Veis) 907 
Paní fabrikan tová  (Pfleger Moravský) 

268
Paní Jitřen ka  (Blatný) 705 
Paní M arjánka, m atka pluku  (Tvl)

225
Pankrác Hudecius, kan tor  (Sova)

423, 508 
Pantáta Hezoušek (Hais) 366, 374 
Pantomima (Nezval) 578-579 . 580 
Panycliida (Holan) 724 
Panychida (Závada) 5 8 3 .5 8 5 , 621 
Papežská mše (Schulz) 697 
Papoušek, Jaroslav ( 1929) 828 
Paprocký z Ulohol, Bartoloměj 

(1540-1611: Diuilochos. 
Stambucli slezský. Zrcadlo 
slavného Margkrabství 
moravského) 117 

Páral. Vladimír (1932: Generální 
zázrak. Milenci и vruzi. Mluilý 
muž и bílá velryba. Profesionální 
ženu. Soukromá vichřice. Tam za 
vodou, l eletrli splněných přáni) 
646, 717. 82 8 -8 3 0 . 854. 855. 
907. 908

z Pardubic, Smil Flaška (zemř. 1103;
\ová rada) 71—75 

Pasák  (kisch) 542 
Pasák holek  -  viz Pasák



l’aseal, Biais«- 1«И 
P asionál 76. 84 
l ’as i < m ál abatyše Kunhuty 82 
Passer, Ivan 828 
Pasternak. Boris 753 
Pastýřské rozmlouvánu o  narození 

' P á n é (Kosa) Í37 
Pašek, Antonín Petr 887 
Péité /třes deváté  (llerrmann) 370 
Patočka, Jan  (1907-1077: (leská 

vzdělanost v Evropě) 685. 771.
778. 779. 806. 810, 836. 846, 
867. 868

Pátým pádem  (Václav Vokolck) 936 
Paulík, Jaroslav Ja n  ( 1895-1945:

Arizona. í tonula) 597. 598. 678. 
721

Pávek. Milan (1941; Simulanti) 849 
Pavel. Ota (vl. jin. Popper, Otto, 

1930-1973: Juli jsem potkal 
rýhy. Smrt krásných srnců) 859. 
860-861 

Pavel z Jizbiee (zeníř. 1607;
Pericidorum poeticorum portes 
très) 114

Pavlíček. František (1923-2004: 
Dávno, dávno již tomu: Zápas 
s andělem) 252, 639. 818. 867. 
871, 895. 896. 922 

Pecinovský, Jo sef ( 1946) 923 
Pecka. Karel (1928-1997; Horečka. 

Matáky nezvěstnému. \ti ca 
umírají muži) 737. 803, 849, 878 

Pečetní prsten (Palivec) 684. 687.
691-692  

IVchar. J iř í  (1929) 774 
Pejcha života (Lomnický) 121 
Pekárková, Iva (1963: Péra a perutě.

Dej mi ty prachy) 906. 935 
Pekař. Jo sef (1870-1937) 21. 22. 452. 

665
P ekař Ja n  Marhoul (Vančura) 599 
Pčladan, Joséphin 401 
Pelcl. František Martin ( 1734-1801) 

158. 161. 173 
Pelcl, Jo sef (1861-1916) 396 
Peníz exulantův (sborník) 742 
Peníz z noclehárny  (Schulz) 697 
Peňás, J iř í  (1966)921. 935 
Péra a  perutě  (Pekárková) 906

Pcrey, Thomas 177 
Periculorum poeticorum  partes 1res 

(Pavel z Jizbiee) 114 
l ’eriferie  (F. Langer) 607 -6 0 8  
Perlička na dn ě  (Hrabal) 795 
Perly české  (almanach) 259 
Peroutka, Ferdinand (1895-1978: 

Ja c í jsme. Oblak a valčík. 
Osobnost, chaos a zlozvyky) 548.
551, 552, 553, 555, 556, 557.
571. 659. 660, 665. 668. 670. 
677. 678. 719. 721. 736. 740. 
741. 742. 833. 88 8 -8 8 9 . 920 

Perunův den  (Hodrová) 936 
Perutz. Leo ( 188 1-1957: Noc pod  

kamenným mostem /Xaclits 
unter der steinernen Brücke/)
536

Pěst na oko  aneb C.aesarovo Jinédc 
(Voskovec -  Werich) 656 

Pěstaunka (Mošner) 251 
Pestré cesty p o  ('.echách (Cech) 319 
Pestré vrstvy (Landsmann) 934—935 
Pešat, Zdeněk (1927) 805. 900. 901 
Pěší věc a Jin é  předpokoje  (Kabeš) 928 
Pěšina z Čcehorodu, Tomáš 

(16 2 9 -1 6 8 0 )5 4 , 142 
Pěšinkam i srdce (Svobodová) 137 
Pět kalifornských povídek  (llavlasa) 

474
Pět minut za městem  (Nezval) 684.

6 8 7 -6 8 8  
Peterka, Jo sef (1914: Autobiografie 

člověka. Autobiografie vlka, 
Krušná) 828. 854, 857. 907 

Petiška, Eduard (1924-1987: 
Okamžiky) 759-760  

Petr, Pavel ( 1969) 931 
Petr, Václav 704 
Petr I. z Rožmberka 5 I 
Petr Žitavskv (kolem 1260-asi 1339: 

(.lironicoii Iuhle Kegiae) 37. 80 
Pctránek, F. J .  463 
Petrarca, Francesco 69. 103. 107,

113, 196 
Petrasch. Jo sef 158 
Petrklíče (Čech) 315, 320
Petrolejové lam py /Vyprahlé touhy/

(J. Havlíček) 652 
Petříček. Miroslav (1951) 925
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Peychlová, Bohum íra ( 1945) 8.4.4 
Pfleger Moravský', Gustav

(18.4.4-1875: Pan I yšinský. Pani 
Jabrikantová. /. malého světa) 
212. 268 

Picasso, Pablo 509 
Piccolomini, Eueáš Silvius (pozdější 

papež Pius II.) 107. 114 
Pick, Otto (1887-1910) 5.49. 540. 541 
Pijnliiti we-šire jed idu t  -  viz Dásně 

a písně přátelství 
Pilařova, Eva 815 
Pilař, Jan  (1917-1996) 704. 705 
Pilňak. Boris Andrejeviě 592 
Pirandello. Luigi 610, 655 
Pírková, Lída 486 
Písečná A osa  (Körner) 801 -8 0 2  
Píseň o  Nibelunzích 67 
Píseň o  R olandovi 5.4 
Píseň o  Vilitorce (Seifert) 248 , 252, 

752, 788 
Písně liatholiclíě (Illohovskv) 1.44 
Písně kosm ické  (Neruda) 272. 281.

28.4. 2 8 8 -2 8 9  
Písně milosti (Jablonský) 208 
Písně národní v Gechách  (Erben) 2.41. 

247
Písně otroka  (Cech) 418. 428 
Písně poutníka  (Vrchlický) .426. .428 
Písně z bašty (Fric) 260 
Písně z práce  (Klášterský) .486 
PistoritLs, Luboš (1921-1997) 912 
Pistorius, Vladimir (1950) 868 
Pistoriusová, Jitka 912 
Píša. Antonín .Matěj (1902-1966; 

Otakar Tlieer) 558. 570. 572.
574. 660-661 , 669. 691 

Pithart, Petr 8.48 
Pitínský, Jan  Antonín (vl.jin.

Petrželka. Zdeněk. 1955; Matka) 
9 13 ,922

Pížl, Jaroslav ( 1961 : Manévry, Svět 
zvířat) 926. 930 

Placák, Jan  904
Placák, Petr ( 196 I: Medorek) 526, 

860, 870. 904. 905. 906 
Pláč koruny české  (Arbes) .406 
Pláč Marie M agdaleny 72. 82 
Pláč sv. M arie 72

Pinii mému hodina  72 
Plachta. Jindřich (vl. jm . Solle.

1899-1951) 558 
Pluneius (Biebl) 581 
Planěk, Max 447, 507 
Pláten, August von 276 
Platon 484. 587 
Plautus, Titus Maccius 110 
Playback  (Y. Binar) 9 3 7 -9 3 8  
Pleier 66
Plukovník Švec (Medek) 560-561 
Po nás a ť  přijde potopa!  (Gellner) 

463, 471-472  
Po zarostlém chodníčku  (Knžík) 800 
Počátkové českého básnictví,

obzvláště /prozódie (Palacký. 
Šafařík) 1.48. 184 

Počátky krásné prózy novočeské 
(i’. Vodička) 664 

Pod bičem milostným (Zahradníček) 
686. 691

Pod jedním  praporem  (almanach) 494 
Pod křídly  (Pujmanová) 532 
Podhrázký, Petr (194.4-1990) 846 
Podivné lásky  (Mucha) 907 -9 0 8  
Podivné přátelství herce Jesen ia  

(Olbracht) 531. 694 
Podkoni a žák  73 -7 4  
Podlipská. Sofie (18.4.4-1897) 244.

262.321 
Podobojí (I lodrová) 9 1 0 -9 1 1 
Podoby I (sborník) 810 
Podoby II (sborník) 777. 810. 855 
Podzemní město (Poláček) 645 
Podzemní plam eny  (Benešová) 5.42 
Poe, Edgar Allan 171. 208. 307. 308, 

424, 454. 537. 923 
Poetika jakožto  estetika umění 

básnického  (l)urdík) 294 
Poezie (Zeyer) .432
Poezie K arla Tomana (Blažíček) 900 
P ohádka m áje  (V. Mrštík) 3 8 4 ,4 3 4 , 

437
P ohádka o třech podivných 

tovaryších (Tille) 402 
Pohádky krve (Toman) 468 
Pohádky z naší vesnice (Dvk) 169 
Pohádky z naší vesnice (llálek) 

272-273



Poliorská vesnice (Němcová) 252 
Pojízdný hřbitov (Wornisch) 881 
Poklud  (Jirásek) 341 
Pokorný, Jindřich  ( 1927) 871 
Pokoušení (Havel) 850. 913 
Pokračovatelé Kosinoví 3 6 -3 7  
Pokušení umrlí (Zahradníček) 622 
Poláček, Karel (1892-194 I licho 

1945: lívl" mís pět. Dum nu 
předměstí. Edudant n Fnincimor, 
Ilráči, Hrdinové táhnou do hoje. 
hebká dírka n reportér. Muži 
v offsidu. Okresní město. 
Podzemní město. Povídky 
izraelského vyznáni. Povídky 
pana kočkodanu , I ýprodáno. 
Žurnalistický slovník) 432. 441. 
5 5 7 .5 5 8 ,5 9 2 . 5 9 3 ,5 9 4 -5 9 6 . 
636. 6 4 5 -6 4 6 , 678. 721. 932 

Polák, Mutěj Milota Zdirad
(1788-1856: Cestu do Itálie.
I znešenosl přírody) 193-194. 
195, 197. 263 

Poláková, Jolana 923 
Politik runuiř (llálek) 275 
Pole orná и válečná  (Vančura) 599 
Policejní hodinu  (\ čelíčka) 591 
Politické a sociální dějiny sírany 

m írného pokroku  v mezích  
zákonu  (Hašek) 505 

Polívka, Boleslav (1949; Poslední leč.
Trosečník) 899 

Polní kvílí (Závada) 752 
Polní pn íce  (liorkovec) 932 
Polní tráva (Cep) 732 
Pomněnky z R ozlěže  (Tvl) 221-222 . 

217'
Ponická, Hana 854 
Poplach v K ovářské uličce (Hezáč) 

695
Porok Koruny české  97 
Posel (Dvk) 170, 483. 484 
Poselkyně starých příběhův českých 

(iieckovský) 143 
Poslední Čech (Tvl) 210, 2 1 1. 223.

229. 281 
Poslední leč  (Polívka) 899 
Poslední rok  (Dvk) 521-522

Poslední sonety sam otáře  (\ rchliekv) 
326

Poslední soud  (Vančura) 599 
Poslední tečka za P u k opisy  (l rhan) 

938
Pospíšil, Jan  llostivít (1785-1868) 

192, 195
Postele bez nebes (Konrád) 597. 6 9 1 
Postila (I lus) 90 
Postilu (Chelčický) 94 
Postila kato lická  (Števcr) 139 
Poslřižiny (Hrabal) 860 
Postřižiny (Potužil -  podle Hrabala) 

899
Pošumavslié rapsodie  (Kloslermann) 

360
Potulný národ  (Gellner) 477 
Potužil. Zdeněk (1947: Postřižiny 

/podle Hrabala/. Švejci 
/s Badaleem. podle Haška/) 899 

Poupata (Hrabal) 718 
Pourrai, Henri 603 
Poustevna věštírna loulkárnu  

(Borkovec) 931-932  
Pouštní p ták  (Simon) 858 
Pouť krkonošská  (Mácha) 206. 222 
Poulí к Eldorádu  (Vrchlický) 325 
Poutník г Amsterodamu  (Hanuš) 765 
Povětroň (K. Čapek) 641. 6 4 2 -6 4 3  
Povídky (Čapek Chod) 380 
Povídky a  m enší črty (Sovu) 421 
Povídky izraelského vyznání 

(Poláček) 595 
Povídky lásky и smrti (VI. V.

Kratochvíl) 695 
Povídky malostranské (Neruda)

2 8 1 -2 8 6 . 289. 370. 3 8 0 .4 0 9 , 
411

Povídky paiu i K očkodana  (Poláček)
591

Povídky z druhé kapsy (K. Čapek)
562. 592 

Povídky z hor  (Jirásek) 339 
Povídky z jed n é  kapsy ( K. Čapek)

592,593
Povinnost /D ie P flicht/ (VVinder) 541 
Pozdě li ránu (Hlaváček) 111.413 
Pozdravení slunci (Zahradníček) 623 
Pracující den  (Hora) 572-573
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Prager Pitaval -  viz Pražský Pilam i 
Prameny  (Jaroslav kratochvil) 562 
Prosinec (Wcrnisch) 881 
Pravda (Cech) 315
Pravidlo lidského života (Knnáě) 113 
Pravý výlet panu llroařka  do  Měsíce 

' (dech) 319 
Prázdniny na Šumavě a  jin é  kresby  

(Kloslermann) 361 
Pražák. Albert ( 1880-1956: I lnut 

a minut v českém písemnictví)
817. 683 

Pražská ckloga  (kovtun) 765. 893 
P ražskéfîgurlsy  (I lerrmann) 378 
Pražské legendy  (Г. langer) 593 
Pražské olinizky  (W inter) 348 
P ražský flam en d r  (Tyl) 225 
Pražský kruh /D er Prager k re is / 

(Brod) 540 
Pražský P itaval (Kisch) 542 
Pražští sbidci (Šedivý) 167 
Prcěan. Vilém 887 '
Prelát z Vlkanova, Oldřich 

(1523-1565) 122 
Preisucr, B io  ( 1925) 774. 893 
Preissig, Vojtěch 681 
Preissová, (Gabriela ( 1862-19 16: 

Cuzdina robu. Je jí pastorkyňu) 
3 67-368 . 385 

Prescott, W illiam 699 
Presl, Jan  Svatopluk 182 
Prévert, Jae<|tie.s 760 
Prévost ď  Exiles, Antoine-François

701
Princeznu Pampelišku  (Kvapil) 18 I.

505
Pro budoucí poutníky a  poutnice

(I)eml) 499 
Pro tlel/ina (Josef ( .upek) 569 -5 7 0  
Pro pět ran bláznu krá le  (Siktane) 

879
Problémy nadporučíka k n a p a

(Mucha) 722 
Proces /D er Prozeß/ (Kafka) 539.

756 .817  
Profesionální ženu (Páral) 854 
Proglas (Konstantin-!Árii) 17. 59 
Procházku, Arnošt ( 1869-1925) 324. 

384, 3 9 1 .4 5 6 ,4 6 5

Procházka, František laust in
(1749-1809) 160 

Procházka, Jan  ( 1929-1971 : lř' žije 
republika. Svatá noc) 766. 791. 
8 4 1 ,8 4 5  

Procházka, Miroslav (1942-1997)
901

Prokop, sv. 26. 691 
Prokop Holý (zcinř. 1134) 92. 181. 

859
Prokúpek. Václav (1902-1974: lluba) 

647. 648, 737 
Proměnu (llrubín) 5 8 1. 757 
Proměnu / Die Verwandlung/ (Kulka)

538
Prométheova já tra  (Kolář) 737. 747 
Prosinec! Dvk) 169 
Proslýchá se (Wcrnisch) 928 
Prosté motivy (Nerudu) 288. 289. 752 
Prostomírodní české písně и říkad la  

(Hrben) 238 
Prostopravda (Dačickv) 121 
Prošková, llana (192 í) 791 
Protest (Havel) 895. 896 
Proti pánům  (Winter) 3 19 
Proti všem (Jirásek) 342 
Protichůdci (Nebeský) 217 
Proust, Marcel 528. 597 
Protiza, P e tr ( 1911)854 .915  
P rozaická skutečnost (Lukeš) 907 
Prsten královnin  (Schulz) 697 
Pršelo jim  štěstí (Trelidka) 791 
První Češku (Světlá) 223. 281 
První lidová svita (Burian) 659 
První staroslověnská legenda o  sv.

Václavu 22 
První testament (Ilolan) 687.

692 -6 9 3
Prvosenky  (šolc) 298. 302, 303-301 , 

335
Przybyszcwski. Stanislaw 392. 453. 

480
Předtuchu (Pujmauová) 691 
Přehledné dějiny literatury české  

(A. Novák) 266. 491. 660 
Přehradu  (Majerová) 588. 591-592  
Přemvsl O takar I. 63 
Přemysl O takar II. 33. U, 54. 55 
Přestupný duben  (Srul) 881



Přetížený klas  (Svobodová) 137 
Příběh bledého  Dominika (Urbánek) 

695
Příběh inženýra lidských duši 

(Škvoreck <) 887.' 8 8 9 -8 9 0  
Příběhové Telem acha, syna l Ivssovu 

(Ziegler, adaptace) 192 
Příběhy  (Holan) 744, 776 
z Příbram ě. Jan  (zeinř. I 118) 9.4. 96 
Přidal, Antonín (1935) 771 
Přilba hlíny  (Seifert) 634, 722 
Příliš hlučná sam ota  (Hrabal) 735. 

860
Příliš štědrý večer (Blažek) 761 
P řípad kriniináilnílio r<td\ (Ink-) 

854
P řípad  profesora Körnern 

(llostovskv) 653 
Přítelkyně z domu smutku 

(Kantůrkova) 875-876  
Přívozník (I lálek) 271 
Psáno do mrttků (Josef tlapek) 638 
Psolilnvri (Jirásek) 338. 341. 140 
Psůtková. Zdeňka ( 1929) 871 
Ptáěek, Bohumil Malina 644 
Ptáčník  (Kliepera) 169 
Ptáčník, Karel ( 1921-2002: Ročník 

jedenadvacet) 752-753 . 758 
Puchmajcr, Antonín Jaroslav

(1769-1820: Óda na Jana Žižkn 
z Trocnovu. Óda nu jazyk český) 
164. 192, 394 

Pujman. Petr (1929-1989) 774 
Pujmanová, Marie (rod. jm.

I lennerová. Marie, 1893-1958: 
lira s ohněm. Lidé na křižovatce. 
Pacientka doktoru Пер/и. Pod 
křídly. Předtuchu. Život proti 
smrti) 436. 532. 636. 637. 640. 
6 4 5 ,6 4 8 .6 4 9 ,6 5 0 -6 5 1 . 694. 
717. 738. 739. 855 

Pulkava z Kadcnína, Přibík (zemř.
1380)81 

Půlnoční běžci (Zapletal) 9 1 1 
Půlnoční vítr (Josef Topol) 818 
Pulsy (Mikulášek) 732 
Puszta (Knap) 647 
Puškin. Alexander Sergejoviě 215.

259. 108. 658. 688. 689

Putík. Jaroslav ( 1923: llrána 
blažených. Ilu i s břitvou. 
Smrtelná neděli•) 797. 801. 882. 
8 8 1

Putna. Martin C. (1968) 6 14, 921 
Putování Petra Sedm ilháře (Drda) 700

Q

Quincey, Thom as do 334 
(t)uis, Ladislav (1846-1913) 208

R

Rabelais, François 659 
z Rabštejna, Jan  ( 1137-1473: 

Dialofrus) 1 1 0 -1 1 1 
Radim, hnězdenskv arcibiskup 24, 10 
Radimskv, Ladislav -  viz Den. Petr 
R ádio Netopýr (Rulf) 929 
Radok. Mfréd ( 1911 - 1976) 756. 762 
Radosti života (Gellner) 472 
Hadúz a  Mahulena (Zeyer) 335. 402. 

484
Raimund. Ferdinand 209. 226 
Rais. Karel Václav (1859-1926;

llorslié kořeny. Kalibův zločin. 
Pantáta Rezonšek. I ýminkáři. 
Zůpud. /.opotili vlastenci) 296. 
338. 347. 366. 367. 372-375 . 
473. 474 

R áj srdce (Kalista) 567 
Rajm ont, Ivan 912 
Rak. J iř í  (1947: Rohuslav lialbin 

a jeho místo v české kultuře 
/s Kučerou/) 900 

Rákóezi, Zikmund 129 
Rakous Vojtěch (vl. jm . Österreicher. 

Albert. 1862-1935; I ojkovičti 
и přespolní) 474 

R akovnická vánoční lira 146 
Ranitiz, Charles-Ferdinand 603 
Rank. Jo se f 359
Raúkiiv z Ježova. Vojtěch (koleni 

1320-1388) 83. 84  
Rastislav, moravský kníže 12, 15 
Rašín, Alois 517, 519
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Raupaeh, Ernst Salomon Benjamin 
486

R ealistické sloky  (Sovu) 416, 420 
Regal, Max (1874-1948) 360,361 
R egulace  (Hlatný) 575 
R egulae Veteris et Noci Testamenti 

(Matěj z Janova) 82 
Reichel, Tomáš ( 1971) 921. 931 
Reinerova (Reiner), Lenka (1916) 923 
Ueinhardt, Max 180 
R cininar von Zweiter 41 
Rejchrt, Miloš 869 
Rejehrt. Pavel (pseud. Lichý, Josef, 

1942) 931 
Rekviem  (Durvch) 602. 615 
Remar<|ue, Erich Maria 516. 559 
René, Václav (1911-1973; Setkáni 

s Minotnurern) 617, 624, 716, 
737, 743, 776. 789 

Renesanční touhy v umění (Karásek) 
393

Renoir, Picrre-Augusle 476 
Řepka, Peter 853 
Reportáž, psaná na oprátce

(J. l  učík) 666, 681. 721-722 
Rcspublica Uojema (Stránský) 132 
Kettigová, Magdalena Dobromila 

(1785-1845; Domácí kuchařka) 
192. 243 

Reubeni, Tiirst /1er Judeu  -  viz 
Hrubění, kníže židovské 

Reubeni. kníže židovské  /R eubeni, 
Fürst d er Ju den /  (Brod) 540 

Revoluční sborník Devětsil 577. 580 
Rcvnck, Bohuslav (1892-1971: Had 

na sněhu. Rty a  zuby) 497 , 529.
575, 616, 617. 729. 745. 746. 
789. 926. 927 

Rictus, Jehan 455, 573-574 
Richterová, Sylvie (1945: Návraty 

a  jin é ztrát y. Rozptýlené podoby. 
Slabikář otcovského jazyku) 
8 8 3 -8 8 4 , 901. 910. 926, 935 

Rilke. Rainer Maria (vl. jm . Rilke, 
Keně Maria, 1875-1926: Dech 
rodné země /M áj domov.
I.arenopfer/D vě pražské 
povídky / Zwei Träger 
Geschichten/. Elegie z Duma

/Duineser Elegien/. Knilia 
obrazů /Dus Ruch der Rüder/. 
Sonety Orfeovi /D ie Sonette an 
Orpheus/. Zápisky Mulla 
Ixmridse Rrigga /D ie 
Aufzeichnungen des Malte
l.aurid.4 Rrigge/ 498. 535, 
53 6 -5 3 7 . 538. 539. 617. 623, 
624. 707. 728 

Rimbaud. Arthur 453. 659 
Rinaldino  (Konrád) 559, 596 
Ripcllino, Angelo Maria 845 
Kobert, olomoucký biskup (zemř.

1240)33 
Robinson Crusoe (Mach) 46  I 
Robinsonéidu (Konrád) 596 
Kobinsonku  (Majerová) 650 
Ročník jeden advacet  (Ptáčník) 

752-753  
Rodin, Auguste 419 
Rodina llorvatoi'u  (Vančura) 600. 

645
Rodný kra j (Michal) 8 5 8 -8 5 9  
Roháč, Já n  762 
Riduič na Sioně (Cech) 316 
Rohovin Ctverrohý (Kliepera) 169 
R ok na vsi (A. a Mrstíkové) 

375-377 . 423. 797 
R oky v ilnech  (Kolář) 718 
R oky za století (Machar) 107 
Rokvcana, Jan  (po 1390-1471) 93.

' 95. 99, 106 
Rolland, Romain 668 
Bomains, Jules 512 
Román M anfréda M acmillena 

(Karásek) 4 1 1 
Román o  věrném přátelství Amise 

aA m ila  (Zeyer) 333 
Rom ance pro křídlovku  (llrubín) 

785. 78 6 -7 8 7 , 928 
Rom eo. Ju lie  a  tma (Otčenášek) 766 
Rosu, Václav Jan  (asi 1630/31-1689; 

Discursus l.ypironu. Crunimnticn 
linguae Rohemicae. Pastýřské 
rozmlouvání o narození Páně. 
Thesaurus Unguue liolieinicae) 
137-138. 144. 181. 184 

Kosí. Věra (vl. jm. Schelleová, Veronika. 
1976: llolý bílý kmen) 932



Rosnička  (Demi) 500, 501 
Rostand, Ldniond 324, 181 
Kolli, Philip 424 
Holi rkl. Zdeněk ( 1920: Barokní 

fenomén v současnosti, Skryla 
tvář české literaturySněhem  
zaváté vinobraní) (>24, 737. 770, 
789. 873. 803, 001, 926 

Rousseau, Henri 568 
Rousseau, Jean  Jacques 253, 270,

278, 283. 489 
Rouška Veroničina (Zahradníček) 724 
Rozanov, Vasilij Vasiljevič 498 
Rozenplut, Jan  (zemř. 1602;

Kancionál) 134 
Rozervaner (Tyl) 222 
R ozhraní (Řezáč) 694 -6 9 5  
Rozchod! (Konrád) 559, 5 9 6 -5 9 7  
Rozina sebranec  (Winter) 349 
Rozm arné léto  (Vančura) 599 
Rozmlouvání člověka se Smrtí 9 8 -9 9  
Rozmluva Panny Marie se sv.

Anselmem  63 
Rozpravy duše (Fric) 260 
Roz/itýlené podoby  (Hieliterová) 884 
Roztočené jeviště  (llonzl) 61 1 
Roztrhané panenky  (sborník) 631. 681 
Róževvicz, Tadeusz 758 
Rty a  zuby (Reynek) 575. 617 
Rubeš, František Jarom ír 

(1811-185.3) 208 .2 1 2  
Ruce (Březina) 428 , 455, 496 
Ruce Venušiny (Seifert) 6 3 3 -6 3 4  
Rudčenková, Kateřina ( 1976: \piií 

milné, abyste mě navštěvoval)
932

Rudé zpěvy (Neumann) 572 
R udoannějci (Holan) 693. 724. 744 
R u d o lfll. 116
Rudolf, Stanislav (1932) 794 
Ruch (almanach) 293, 308. 314 
Rukopis královédvorský  118, 159,

188-189, 190, 191, 197, 205,
267, 345. 363, 4 0 6 ,4 4 9

Rukopis zelenohorský  118, 159,
189-190, 191, 1 9 7 ,2 0 5 ,2 6 7 , 
345, 3 6 3 ,4 0 6 ,4 4 9

Rulf, J iř í  (1947; Maloměstské historie. 
Rádio Netopýr) 916, 929

Rulík, Ja n  ( 1744-1812; Sláva
a lýbornost jazyka českého) 172. 
176

IU R  (K. Čapek) 589. 6 0 8 -6 0 9  
Rul, Přemysl (1954: Takový

beznadějný přípail) 871. 913 
Rutte, Miroslav (1889-1954) 521,

567. 570, 584 
Růžová zahrada m alá a  velká  66 -6 7  
Rvačovský, Vavřinec Leander (1525- 

po 1590; Masopust) 122 
Rvbák, Jo sef (1904-1992) 592. 718. 

858
Rychlík, Jan  747 
Rvchman, Ladislav 816 
Rytíři и lupkové (Nový) 698 
Kzounck, Vítězslav (1921-2000) 907

Ř

Řeči a naučení hlubokých mudrců
(Češka) 113 

Řeči besední (Štítný) 83 
Řehoř VIL 27 
Řehoř Naziánský 12 
Řehoř Veliký 31.' 33 
Řezáč, Václav (pův. jm. Voňavka,

Václav, 1901-1956: Bitva. Cerné 
světlo. Nástup, Poplach 
v Kovářské uličce. Rozhraní, 
Stopy v písku. Svědek) 531, 636, 
637, 6 9 4 -6 9 5 , 699. 717. 739.
802. 855 

Řezníček, Pavel (1942; Alexandr
v tramvaji. Strop) 631, 870, 926, 
937

Říha, Bohum il (1907-1987) 718 
Ř íkejte si se mnou (Ilrubín) 690

s
S lodí, je ž  dováží čaj a  kávu  (Biebl) 

581-582
S městem za zády  (Neumann) 493 
S úsměvem idiota  (Vodňanský) 822 
Sabina, Karel (1813-1877; Rraniboři 

v Cechách. Demokratická
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literatura. Hrobník. Morami čili 
čili Srřt и jeho nicoty. Л'« poušti. 
Oživeně hroby. Prodaná nevěsta) 
206. 210. 212. 214, 237. 
2 5 5 -2 0 « . 202. 205, 378. 804 

Sado, Donatien-Alphonsc-Francois 
de 525, 628 

Salinger, Jerom e David 773 
Salivarová, Zdena (provd. Skvorecká.

1933; Hanzlová) 851. 877 
Salus, Hugo (1866-1929) 392. 535 
Sam á láska  (Seifert) 572 
Samotin  (Fikar) 729 
Sandburg, Carl 709. 730 
Sandová, George 208. 281 
Sanitární nor (l .andovský) 890 
Santa Luria  (\. Mrštík) 384, 402. 1-34 
Saroyan, William 705 
Satiry a rozm arné hříčky  (Arbes) 300 
Satiry a sarkasm y  (Dyk) 469 
Saturnin (Jirotka) 7 0 0-70]
Saudek, Kmil 685 
Saudek, Frik  Adolf (krycí jméno 

Brož. Karel, 1904-1963) 774 
Saussure, Ferdinand de 662 
Savonarola, Cirolanio 698 
Sbohem a šáteček  (Nezval) 629 
Srala roeli (Albert Pražský) 69 
Scarabeus (Karásek) 411 
Scestí (Orten) 707 
Scott, Walter 173 
Sebráni básní a zpěvá  (almanach)

164
Sebraný spis (Brikcius) 820 
Sedláček, Jo sef Vojtěch 182 
Sedlák, Jan  Vojtěch (1889-1941) 647 
Setím kantát (Kolář) 722 
Sedm ero zastavení -  viz Čtrnáctero 

zastavení 
Sedm ikostelí (l rban) 938 
Sedm ikráska  (Durvoh) 601-602  
Sedm iram enný svícen  (Škvorecký)

792
Sedm knit v hlavni úloze (llostovský) 

654. 682 
Seibt, Ferdinand 613 
Seiht, Karl Heinrich (1735-1806)

158
Seifert, Jakuh 326

Seifert, Jaroslav ( 1901 -1986 : Jablko  
z klina. Jaro. sbohem. Kamenný 
most, Koncert na ostrově. 
Maminka. Město v slzách.
Morový slonit. \a vlnách TSF 

/Svatební cesta/. Osm dní. Píseň
0 I iktorre. Přilba hlíny, lince
1 emišinv. Samá láska. Světlem 
oděná. I ějíi Hozeny Němcové.
I sečky krásy světa, /hasněte  
světla, /píváno do rotačky, l ěnec 
sonetů) 248, 252. 512, 548, 553,
558. 567, 568, 570. 572, 575, 
58 0 -5 8 1 , 582. 586. 619. 631. 
6 3 3 -6 3 5 , 668. 669, 670, 681. 
684, 686, 687. 688, 708. 717. 
719. 735. 746. 751. 752. 753,
754, 7 88-789 . 813, 836. 845. 
851, 861-862 . 863, 866. 869, 
875. 878. 907, 936

Sekyra  (Vaculík) 797-798 . 834 
Selské ba lady  (Vrchlický) 329 
Selské písně a  České znělky  (Sládek) 

311-312 ,313 ,351  
Semestr života (Červenková) 907 
Sen (I lolan) 679. 692 
Sen o mém otci (Sidon) 821 
Sen o mně (Sidon) 821 
Sen o zástupu zoufajících a  jin é  

brisně (Neumann) 465 
Seneca, Lucius Annacus mladší 107 
Sépie  (Halas) 619 
Sessius, Pavel 131
Sestra (Jáchym Topol) 9 0 4 -9 0 5 . 937 
Sešity Josephinv liykrové (Součková) 

'8 9 2
Setkán í s Minotaurem  (Heně) 624,

789
Seton, Ernest Thom pson 794 
Sever proti jihu  (Voskovec -  Werich) 

611-612
Severinova resta do  temnot (Leppin)

536
Severins Gang in d ie Finsternis -  viz 

Severinova cesta do temnot 
Severní m ídraži (Branald) 752 
Shakespeare, William 224, 293. 309, 

313. 3 46 , 482. 192. 506. 520. 
638. 655 , 766. 774, 814



Shapira  (Sidon) 895 
Schauer, llu hert Gordon

(1862-1892; Lihni tum a četba, 
Soše dvě otázky) .461. 3 6 5 .430, 
833

Scheinpflugová, Olga 589
Seheler, Max 498
Schiller, Friedrich 152. 154. 323.

356, 744
Selunid, Jan  ( 1936: Třináct ni ní. Život 

a smrt K. II. Máci,v) 807. 815. 
898; 9I3 

Schmidt Štětináč, O takar 913 
Sehorui, Rvald 898 
Schorsch, Gustav 703 
Schulz, Ferdinand (1835—1905)

295
Schulz, Karel (1899-1943; Kámen

11 bolest. Papežská mše. I’eniz 
z noclehárny. Prsten královnin) 
602, 615. 694. 696. 6 9 7 -6 9 8  

Schwarzenberg, Karl 888 
Sidon, Karol (1942; Boží osten, 

llrány mrazu. Latríny. Sen
o mém otci. Sen o mně. Sliapira) 
821. 846 , 866. 867. 870. 872.
884, 886. 985 

Sienkiewiez, Henryk 337, 341 
S ieť viery (Chelčický) 9 4 -9 5  
Sigoher 41
Simulanti (Pávek) 849 
Sim one, Claude 
Sinclair, llpton 590. 591. 650 
Sinowatz, Fred 899 
Siréna (Majerová) 6 4 9 -6 5 0  
Siréna (Závada) 621 
Sirový, Zdeněk 882 
Sivooltý dém on  (Arbes) 307 
Skácel, Ja n  (1922-1989; Co zbylo 

z anděla. Chyba broskví. Kulili 
příležitostí má ráže. Naděje 
s bukovými křídly. Oříšky pro 
černého papouška. Smuténka) 
719. 751. 757-758 . 759, 771. 
776. 787-788 , 840. 861,
8 6 3 -8 6 4 , 869. 907. 926 

Skála, Ivan (vl. jm . Hell, Karel.
1922-1997; Havran nepřilétá 
s květinou) 717. 747. 914. 915

Skála. Miroslav (1924-1989: Cesta 
kolem mé hlavy za W dmi) 856. 
882

Skála ze Zhoře, Pavel ( 1583—16*1-0;
Historie církevní) 132 

Skaláci (Jirásek) 339. 341 
Skaliěka, Vladimír 662 
Skály  (Jirásek) 3 4 1 
Skandál v obrazárně  (Jelínek) 752 
Skanseny  (Kabcš) 881 
Skarlant. Petr ( 1939: Hebká kiiže. I ěk 

slasti) 856 
Skláři (Klostermann) 360 
Skleněný havelok  (Nezval) 628 -6 2 9  
Skouinal, Alovs 848 
Skoumal, IVlr 822 
Skryla tvář české literatury  (Hol řekl) 

873
Skryté dějiny  (Březina) 131 
Skryté zdroje (V rchlický) 328 
Skřivánci písně (Sládek) 312 
Skřivánek na niti (Hrabal) 718 
Skvrny na slunci (Vrchlický) 329. 330 
S lab ikář otcovského jazyka  

(Richterová) 8 8 3 -8 8 4  
Sládek, Jo se f Václav (1845-1912:

Hásně. Jiskry na moři, V o prahu 
ráje. Selské písně a České znělky. 
Sluncem a stínem. Směska, 
Starosvětské písničky, I zimním 
slunci. Za soumraku. Zlatý máj. 
Zvony a zvonky) 272, 288. 293, 
296. 298. 299, 300. 303. 304. 
308-313 . 321. 326. 328, 329.
332, 338. 351, 386. 3 8 8 ,3 9 4 , 
403. 420. 455, 186, 520, 522 

Sláva и výbornost jazy ka  českého  
(Rulík) 176 

Sláva života (Šrámek) 477 
Slavíček, Vntouíii 375. 476 
Slavíček rájský  (Božun) 135 
Slávie (Čech) 310 
Slavik, Ivan (1920-2002; Osten. 

Snímání, Stín třtiny) 624, 728. 
729. 732, 716. 774. 789. 790, 926 

Slavík. Jan  668. 726 
Slavná Nemesis a jin é  příběhy  

(I.. Klíma) 525 
Slavník, český kníže 23
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К D N E Š K U

Slávy dcent (Kollár) 195-197, 205,
'  267

Slezské písně  (Bezruč) 389, 45 6 -4 5 9 , 
520, 540

Slovanské národní písně  (Celakovský) 
199

Slovanské starožitnosti (Šafařík) 187 
Slávce M 68
Slovenské poh ád ky  a  pověsti 

(Němcová) 245 
Slovesnost (J. Jungmann) 156, 180 
Slovník české prózy 1945-1994 

/S lovník českého románu 
1945-1992/ (kol. dílo) 922 

Slovník českého  románu 1945-1992
-  viz Slovník české prózy 

Slovník česko-ném ecký  (J. Jungmann) 
181

Slovník českých literárních časopisů  
(kol. dílo) 922 

Slovník českých spisovatelů  ( 1964) 
(kol. dílo) 8 0 5 -8 0 6  

Slovník českých spisovatelů o d  roku  
1945 (kol. dílo) 922 

Slovník českých spisovatelů. Pokus
o  rekonstrukci déjin české  
literatury 1948-1978 -  viz 
Slovník zakázaných autorů 

Slovník zakázaných autorů /Slovník 
českých spisovatelů. Pokus
o  rekonstrukci dějin české  
literatury 1948-1978/ (kol. dílo) 
901

Slovo a  svět (Fischer) 491 
Slovo k  m ladým  (K. Bednář) 705 
Slovo o  pluku  Igorové (Hanka,

J. Jungmann, přeld.) 188 
Sluncem a  stínem  (Sládek) 311 
Sluneční hodiny  (Toman) 4 6 8 ,4 6 9 , 

4 9 3 ,4 9 5 -4 9 6 , 514 
Služebnici neužiteční (Duryeh) 602, 

697, 741, 801 
Smaragdový příboj (J. Havlíček) 308 
Sm éska  (Sládek) 312 
Směšné lásky  (M. Kundera) 798 -7 9 9  
Sm etana, Bedřich 190, 2 5 6 ,2 8 0 , 291, 

396, 533, 5 3 8 ,6 8 4 ,6 8 9  
Smetanová, Jindřiška (1923; Koncert 

pod  platanem ) 765

Smi] Flaška z Pardubic (zemr. 1403;
Nová rada) 74—75 

Sm eček, Ladislav (1932) 775 
Sm oking Revue (Voskovec -  Werich) 

612
Sm olík, František 485 
Sm oljak, Ladislav (1931) 898  
Sm rek, Já n  557 
Smrkovský, Jo se f 838 
Smrt krásných  srnců (Pavel) 860-861  
Smrt svátého Vojtěcha (Körner) 936 
Smrtelná neděle  (Putík) 797 
Smuteční hrana za  O tokara Březinu 

(Nezval) 583 
Smuteční sUwnost (Kantůrkova) 882 
Sm uténka (Skácel) 7 8 7 -7 8 8  >:
Sněhem  zaváté vinobraní (Rotrekl) 

789
Snílci a  vrahové (F. Langer) 508 
Sním ání (Slavík) 729, 790 
Sňatky z rozumu (Neff) 765 
Soběslav  (Klicpera) 168 ,/;j
Soběslav I. 35
Sociální užitečnost uméní (Karásek) 

319
Sodom a  (Karásek) 409 
Sokol, Jan  779
Sokol, Karel Elgart (1874-1929) 435 
Sokolské sonety (Hlaváček) 411 
Solovjov, Vladimir Sergejevié 453 
Solženicyn, Alexander 773, 774, 834, 

908
Sonety Orfeovi /D ie Sonette an 

Orpheus/ (Rilke) 537 
Soucit i vzdor (Sova) 387 r
Souček, Ludvík (1927-1978) 794 ■ 
Součková, Milada (1899-1983; Bel 

canto. Neznámý člověk. Odkaz, 
Sešily Josephiny Rykrové.

V Zakladatelé) 6 3 6 ,6 4 5 ,6 4 6 , 694, 
695, 708, 740, 741, 7 4 2 ,8 3 0 , 
892

Soud boží (L. Khma) 524 
Soud lásky  (Vrchlický) 330 
Soud nad  B ábelem  (Křelina) 648 
Soudce z m ilosä  /Stojí, stojí

šibenička/ (I. Klíma) 8 7 7 ,8 8 2  
Soukrom á ga lerie  (Hiršal) 827 
Soukrom á vichřice (Páral) 829



Soukup, František 396, 518 
Sova, Antonín (1864;-1928: Draná 

láska, Ivův román, Jasná vidění, 
Ještě jednou  se vrátíme..., 
Krvácející bratrství, Květy 
intimních italad. Lyrika lásky 
a  života, O milkování, lásce 
a  zradě, Pankrác Budecius, 
kantor, Povídky a  menši črty. 
Realistické sloky, Theodoru 
Mommsenovi, Tóma Bojar, Údolí 
nového království, Vybouřené 
smutky. Výpravy chudých,
Z mého kraje, Zlomená duše, 
Zpěvy domova. Zně) 264, 305, 
329, 353, 383, 386, 387. 388, 
3 8 9 ,3 9 0 ,3 9 6 ,4 0 2 ,4 1 1 , 
4 1 4 -4 2 3 ,4 3 3 ,4 3 6 , 455, 459, 
463, 475, 476, 489, 508, 509, 
520, 534, 751 

Spálený, Ja n  584 i .ni
Spalovač mrtvol (Fuks) 793 . uvr 
Spartacus 605 1 íí-i Vi-,'-
Spee, Friedrich 134 -.ч i v j
Spengler, Oswald 528 
Spisovná čeština o  jazyková kultura 

(sborník) 662 
Splav  (Šrámek) 4 9 3 ,4 9 4 —495 , 567 
Spodní vody  (Brousek) 812 
Společná p íseň  (Celakovský) 210 
Spor duše s tělem, tzv. První 73 
Sporcková, Kateřina (Sweert&Sporck, 

Katharina von) 643 
Správcová, Božena (vl. jm.

Bohuslavova, Lenka, 1969) 926 
Spytihněv I. 20 
Spytihněv II. 27 
Srdce svého nejez (Šiktanc) 879 
Srpnová neděle  (Hrubín) 507, 762 
Srpnovští p án i  (Neff) 752 
Síaiin  (Nezval) 809 
Stalin, Jo sif Yissarionovič 5 8 6 ,6 6 8 , 

685, 738, 752, 754, 7 8 1 ,8 8 9  
.S/níiriskrí epocha  (Z. Havlíček) 750 
Stanislav ze Znojma (zemí. 1414) 90  
Stanislavskij, Konstantin Sergeievič 

480, 609
Stankovič, Andrej (1940-2001) 881, 

904

Stará bydliště (Blatný) 8 9 2 -8 9 3  j 
Stará historie (Zeyer) 335 .. ■
Stará rodina  (Tilschová) 476 
Stará zem ě (Zahradníček) 724 
.Staré pam ěti kutnohorské  (Kořínek)

143
Staré pověsti české  (Jirásek) 345 
Staré zvěsti (Vrchlický) 329 
Staré ieny  (Halas) 539, 620 
Starobylé obrázky s R akovnicka  

(Winter) 348 
Starosvétské písničky a  jin é  písně 

(Sládek) 312 
Stašek, Antal (vl. jm . Zeman, Antonín 

1843-1931; Blouznivci našich 
hor. Na rozhraní, O šet>ci 
Matoušovi a  jeho  přátelích,
V temných vírech, Vzpomínky) 
287, 3 0 1 ,3 5 4 -3 5 5 , 423, 473, 
503, 518 

Stavba a  báseň  (Teige) 661 
Stavitelé chrám u  (Březina) 427 
Steigerwald, Karel (1945; Dobové 

(алее, Foxtrot) 871, 912-913 
Steklač, Vojtěch (1945) 854 
Stendhal (vl. jm . Beyle, Henri) 659 
Sterne, Laurence 152 
Stibor, Oldřich 703 
Stifter, Adalbert (1805-1868) 251, 

359, 533, 542 
Stich, Alexandr (1934-2003) 901 
Stín kapradiny  (Josef Čapek) 638,

640
Stín třtiny (Slavík) 790 
Stöhr, Martin Jo se f (1970) 921, 931 
Stojaté vody (Karásek) 410 
Stojí, stojí Šibenička  -  viz Soudce 

z milosti
Stoletý ka len d ář  (Toman) 549, 553 
Stopy  t> písku  (Řezáč) 694 
Strakatý, Jo se f 305 
Strakonický du dák  (Tyl) 226, 234 
Stránský, Adolf 451 
Stránský, Jaroslav 558 
Stránský, J i ř í  (1931; Štěstí) 737, 803 
Stránský, Pavel (1583-1657;

Respublica Bojema) 132 
Streitbares Leben  -  viz Život plný bojů 
Strejc, J iř ík  (zemř. 1599) 132
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Strich , Fritz 125, 126 
Strindberg, August 369, 4 5 3 ,4 8 0  
Striptease Chicago (J. Novák) 886, 

888
Strm en, Karol 741 
Strnadoiy povídky  (Tille) 402 
Strobl, Karl Hans (1877-1946) 534 
Strohsová, Eva (1928-2006) 8 0 5 ,9 0 0  
Strojopisná trilogie (Červenka) 880 
Strom v květu  (Hora) 568 
Strom života (Vrchlický) 328 
Strop (Řezníček) 937 i,;>
Stroupežmcký, Ladislav (1850-1892;

Naši furianti) 305, 367, 701 ‘ 
Strož, Daniel ( 1943) 885, 920 
Strugackij, Arkadij 907 
Strugackij, Boris 907 
Struktura a smysl literárního d íla  

(sborník) 805 
Struktura vývoje (F. Vodička) 805 
Struny ve větru (Hora) 632 -6 3 3  
Středozem ní zrcadlo  (Konrád) 588 
ze Středy, Jan  (asi 1310-1380) 42, 76, 

107
ze Stříbra, Jakoubek (asi 1371-1429; 

Výklad na Zjeveni*- sv. Jana ) 87. 
90, 91 -9 2 , 93, 95, 96 

Stříbrný, J iř í  558
Stříbrný vítr (Šrámek) 477 i :  i

Střítecký, Jaroslav 841 
Studené slunce (Mucha) 803 
Studie o podobizny  (Vrchlický) 297 
Studie z estetiky  (Mukařovský) 805 
Studie, krátké a  kratší (Neruda) 283 
Stužkonoska m odrá (Bezruč) 459 
Stýblová, Valja (Valentina, 1922) 856 
Styl a  stylizace (Marlen) 397 
Styron, William 773 
Sud (Milota) 937
Suchařípa, Leoš (1932-2005; Meziřefi 

/s I. Vyskočilem/) 8 1 5 ,8 9 7  
Suchomel, Milan (1928) 792, 803, 

830, 900
Suchý, J iř í  (1931; Jonáš a tingl-tangl, 

Jonáš, dejme lomu j> úterý,
Kdyby tisíc klatieníů 
/s I. Vyskočilem/, Kytice /podle

i Erbena/, Zuzana je  sama doma) 
760, 815-816, 849, 898

S u c h ý ,Jo se f(1 9 2 3 -2 0 0 3 )6 2 4 ,762, ■ 
789

Suk, Jo se f 335, 402 .417 , 484, 533 
Surrealismus (sborník) 628 
Surrealismus proti proudu  (Teige) 661 
Surrealismus v diskusi (sborník) 628 
Surrealistické východisko  (sborník) 

825
Sus, Oleg (1924-1982) 664 ,7 1 9 , 777,

803, 805, 900, 901 
Svatá noc (Procházka) 791 
Svatá pravda  (Florian) 854 
Svatební cesta -  viz Na vlnách TSF 
Svátek, Jo se f ( 1835-1897) 334 
Svatopluk, moravský kníže 15 
Svatoroéní musiku  (Michna) 134, 135 
Svatováclavská b ib le  120, 135, 146, 

160
■Sraíý Václav (F. Langer) 607 
Svatý Václav (Zahradníček) 691 
Svatý Václave 50, 58, 6 7 ,9 6  
Svatý Xaverius (Arbes) 306-307 , 308 
Svědek  (Řezáč) 694 
Svědomím věků  (Machar) 4 0 6 .4 0 7 , ■ : 

455
Svejkovský, František (1923) 901 
Svěrák, Zdeněk ( 1936) 898 
.S4’ěť náš t>ezdejši (Solola) 759 
Svět, který voni (Teige) 661 
■St’ël zvířat (Pížl) 930 
Světlá, Karolina (vl. jm . Johana 

Mužáková, 1830-1899; Černý 
Petříček, Frantimi. Hubička,
Ještě několik archů z rodinné 
krámky, Kantůrcice, Kresby 
z Ještědí, Křiž и potoka , Miláček 
lidu svého, Několik archů 
z rodinné kroniky, První Češka, 
Upomínky, Večer и koryta, 
Vesnický román, Zvonečková 
královna) 2 2 3 ,2 4 4 , 253, 262, ■ 
2 6 6 ,2 6 7 ,2 6 8 , 2 7 4 ,2 7 5 -2 8 1 ,
282, 335, 351, 356, 357, 358, 
364, 370, 378, 410, 430, 437, 
648

Světlá lhůta  (Gruša) 809 
Světlem oděn á  (Seifert) 687, 688 
Světlo v září (Hau ková) 880 
Sviť hvězdy umřelé (Hrubín) 734



Svitáček, Vladimir 762 
Sviták, Ivan (1925-1994) 755, 778. 

836, 845
Svítání na záp ad ě  (Březina) 426 -4 2 7  
Svlékáni hadů  (Mikulášek) 783 
Svoboda, František Xaver 

(1860-1943) 387, 436 
Svobodová, Růžena (1868-1920; 

Černi myslivci. Milenky, 
Pěšinkami srdce, Přetížený klas, 
Zahrada irěmská) 384. 433, 
4 3 6 -4 3 8 ,4 4 9 ,4 7 5 ,4 7 8 , 479 

Svolinský, Karel 688 f
Swift, Jonathan 152 
Sym con, bulharský car 18 
Synáček  (J. Havlíček) 652, 695 
Synw ě  (Tilschová) 476 
Sýs, Karel (1946; JV(?m'íoh za ueúrody 

jab lek ) 822, 8 5 3 ,8 5 4 , 857, 900, 
907, 914,916, 920 

Szpuk, Roman (vl. j. Donnersberger, 
Jan, 1960; Bludiště) 931 -

Š

Šabach, Petr (1951; Hovno hoň, Ja k  
potopit Austrálii, Šakalí léta) 933 

Šabata, Jaroslav 846 
Šafařík, Pavel Jo se f (1795-1861; 

Geschichte der sla wischen 
Sprache und Literatur nach allen 
Mundarten. Počátkové českého 
básnictví, obzvláště prozódie 
/s Palac-kým/, Slovanské 
starožitnosti. Tatranská múza 
s /угон slovanskou) 137, 160, 
1 8 3 -1 8 4 ,1 8 6 -1 8 7 , 243 

Šafaříkův p lan kt  72 
Š a k a lí létu (Šabach) 933 
Šalda, František Xaver (1867-1937; 

Boje o zítřek, Duše a  dílo, Loutky 
i dělníci boží, Mácha sniiw 
a buřič, 0  nejmladší poezii české,
O tzv. nesmrtelnosti dila 
básnického, Zástupové) 48, 135, 
251, 292, 308, 313, 324, 326, 
327, 330, 331, 333, 337, 338, 
353, 365, 372, 384, 390, 391,

396, 3 9 8 -4 0 0 ,4 0 4 ,4 1 5 ,4 1 9 , 
436, 449, 478, 479, 4 81 ,487 , 
4 8 8 -4 9 0 , 508. 509, 519. 520,
523, 531, 548, 549, 552, 553, 
557, 568, 570, 571, 573, 577,
581, 5 9 8 ,6 0 0 , 605, 614, 615,
619, 623, 624, 635. 637, 
6 5 9 -6 6 0 , 662, 6 6 5 ,6 6 7 , 
6 6 8 -6 6 9 , 680, 689 

Šarlat (Šiktanc) 9 2 7 -9 2 8  
Šašek z Mezihorí (správně z Biřko+a), 

Václav 340 
Šavle m eěe  (L. Dvořák) 790 
Sóipaóov, Stěpan 752 
Sebíř, mělnický probošt 35 
Šedivý, Prokop (1764před 1810;

České Amazonky. Masné krámy, 
Mnxslav a  Světivína, Pražští 
dá<Lú) 167, 172 

Šem bera, Alois Vojtěch (1807-1882) 
190, 245 

Šik, Ota 832 
Šiklová, Jiřin a  862, 923 
Šiktanc, Karel (1928; Adam a  Em, 

Český orloj, Heinovské noci, 
Nebožka smrt, Pra pět ran blázna 
krále. Srdce svého nejez, 
Utopenejch voči, Hrad Kost, 
Šarlat) 682, 717, 719, 758, 785,
787, 8 6 9 ,8 7 8 -8 7 9 , 8 8 0 ,8 8 2 , 
926, 927 -9 2 8  

Šílený Fridrich  (Motýl) 927 ■ = v 
Ším a, Jo se f 556, 576, 626 ' .»*•.).ío£ 
Sim áček, Matěj Anastasia .

(1 8 6 0 -1 9 1 3 )3 4 7 ,3 6 4  
Šim eček, František (1842-1877) 268 
Šim ečka, Milan (1930-1990) 848,

8 5 3 .8 5 4 , 909 
Šimek, Miloslav (1940-2004; Návštěvní 

den /s Grossmarmem/) 816 
Šim on ze Slaného (zemř. 1471) 11Û 
Šim on, Jo se f ( 1948; Pouštní pták, í  

Vyvolávat) 8 4 0 ,8 5 7 -8 5 8  
Šípkový k e ř  (Křička) 498 , 517 
Škarka, Antonín 130 
Škleb  (Weiner) 627 
Šklovskij, Viktor Borisovič 6 4 3 ,6 6 2  
Škroup, František 225 
Škutina, Vladimír (1931-1995) 774
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Škvorecký, Josef (pseml. Pepýt, 1924; 
Konec nylonového věku. Na 
brigádě /s Brouskem/, Příběh 
'mženým lidských duší, 
Sedmiramenný svícen. Tankový 
prapor. Zbaběhv Nevysvětlitelný 
příběh) 646, 718. 719, 728. 747, 
748, 749, 756, 763-765 , 767. 
782, 792. 794, 846, 851. 882.
885, 901, 911. 920. 933, 935 

Šlejhar, Josef Karel ( 1864—1914: Dojmy 
z přírody a společnosti. Kuře 
melancholik. Upa, Maloměstská 
idyla, Zátiší) 297. 3 66 .384 . 396. 
4 3 3 ,4 3 9 -4 4 1 ,4 7 5  

Šlépěje  (Demi) 500. 543 
Šlilr, J iř í  (1924-1969) 815-816, 898 
Šmahelová, Helena ( 1910-1997) 794 
Šmeral, Bohum ír 553 
Šm eral, Vladimír 701 
Šmíd, František Leopold

(1848-1915: fíatalům) 485 
Šmíd, Zdeněk ( 1937; Cejcli) 936 
Šinída, Jo sef 703
Šniilovský, Alois Vojtěch ( 1837-1883) 

284
Šmoldas, Ivo (1955; Zimní srst) 

9 0 2 -9 0 3 . 916 
Šolc, Václav (1838-1871; Prvosenky) 

298, 30 2 -3 0 4 , 315. 335 
Šolochov, Michail Alexandrovi« 649 
Sostakovič, Dmitrij 726 
Šotola, J iř í  (1924—1989; liylo to 

v Evropě. Co a jak . Kuře na 
rožni. Svět náš vezdejší. 
Tovaryšstvo Ježíšovo, Waterloo)
728. 752, 758, 759. 785. 788. 
801, 809, 858, 866, 895, 909 

Špála, Václav 508. 512 
Špicnerová, Vlasta 897 
Špirit, Michael (1965) 921 
Šrámek, Fráňa (púv. jm. Šrámek, 

František, 1877-1952; červen.
Léto, Měsíc nad řekou. Moilrý 
a rudý. Osika, Sláva života. Splav, 
Stříbrný vítr. Tělo, Žasnoucí voják, 
Života bído. přec tě mám rád) 450, 
453, 456 .459,41)0 .462.
465-466, 467, 468, 477. 479,

4 8 4 ,4 8 6 .4 9 3 . 494-495, 496. 
5 0 5 .5 0 6 ,5 0 7 , 540 .5 5 9 ,5 6 7 . 
568. 570 .6 4 7 .7 5 2 . 81 1. 822 

Šrůt. Pavel (1940: Zlá milá) 807. 815, 
871, 881. 886, 887. 888. 
8 8 9 -8 9 0 . 9 2 8 -9 2 9  

Stambuch slezský  (Paproeky) 117 
Štcfánik, Milan Hastislav 517 
Štech, Václav (1859-1947; Třetí 

zvonění) 481 
Štech, Václav Vilém (1885-1974) 508, 

677 
Štěpán V. 16 
Štěpánek, Ja n  Nepomuk

(1783-1844; Břetislav, první 
česl, ý Achilles. Čech a  Němec) 
167- 221 

Šternberk, Jáchym  153 
Šternberk, Kašpar 153 
■Štěstí (Stránský) 803 
Števček, Pavoi 851 
Šteyer, Václav Matěj (1630-1692: 

Kancionál český, Postila 
katolická. Žáček) 135. 139. 144 

Štiljrid  77. 108
Stilfrid , kníže a  pán  český, a syn

je h o  Bruncvik (V. R. Kramer i us. 
úprava) 170 

Štítný, Tomáš (kolem 1333-1401/09; 
Knížky šesterý o obecných věcech 
křesťanských, přckl. O bojování 
hřiecháv s šlechetnostmi. Řeči 
besední) 58. 8 3 -8 4  

Štoll. Ladislav (1902-1981; Třicet let 
bojů za českou socialistickou poezii 
/Básník a naděje/) 668. 726. 735. 
7 52 ,753 , 755. 762. 776. 777.
780. 782, 8 0 3 ,8 0 9 ,8 4 7 , 900 

Storch-M arien, O takar (púv. jm .
Štorch, Otakar 1897-1974) 556, 
557

Štrougal, Lubomír 848
Študáci a  kantoři (Žák) 558
Štúr. Ludovít (F.udevít) 133, 213. 245.

258, 261, 675 
Sturm , Adam (ssemř. 1565) 119 
Štýrský, Jindřich (1899-1942) 556.

576. 579, 5 8 6 ,6 2 8 , 668 
Šukšin, Vasilij 871



Š usta, Jo se f 52 
Švanda, Pavel (1936) 874 
Svankmajer, Jan  920 
Svantner, František 603 
Švec, Josef J iř í  561 
Švehla, Antonín 551, 555 
Švejci (Badalee -  Potužil /podle 

Haška/) 899

T

Ta ženská musí být op ilá!  (Antošová) 
916

Tacitus, Cornelius 107. 121 
Tairov, Alexander Jakovlevič 609,

611
Tajemně dá lky  (Březina) 4 0 0 .4 2 4 .

426. 429, 430 
'Tajemství obrazárny  (Vaehek) 638 
Tajný čtenář  (Vladislav) 901 
Tajovský, Jo zef Gregor 560 
Tak pravil Švejk (Vokolek) 748 
Taková láska  (Kohoul) 761 
Talcový' beznadějný případ  (Hut) 913 
Takzvaný večer na přidanou  (kol.

dílo) 815 
Tulich, Václav 684 
Tam, kd e usínají motýlové 

(S. Vodička) 856-857  
Tam za vodou (Páral) 855 
Táňa z naší oktávy  (I líiltlová) 637 
Tandaríáš a  F loribella  66 
Tanec smrti (Demi) 500, 5 2 6 -5 2 7  
Taneční hodiny pro starší a  pokročilé  

(Hrabal) 794, 795 
Tankový prapor  (Skvoreeký) 763. 885 
Tanncr, Jan  (1623-1694) Í43 
las z Boskovic (1446-1482) 111 

la sso , Torquato 125 
Tatarka, Dominik 754, 771. 854. 914 
Tatranská múza s lýron slovanskou  

(Šafařík) 183 
Taufer, J i ř í  (1911-1986) 566. 678.

735. 809 
Taussig, Ervín ( 1887-1914) 514 
Taxová, Eva ( 1933) 9 0 1 
Teige, Karel ( 1900-1951; Jarmark 

umění. Stavba a báseň.

Surrealismus proti proudu. Svět, 
který voní) 553. 557. 570, 575. 
577', 579. 580. 596. 598. 627,
628. 631, 660. 661. 666, 668. 
7 1 6 ,7 3 6 . 737 .7 4 3 . 750 

Teilhard de Chardin, P ierre 777, 810 
Tělo  (Šrámek) 495 
Temno (Jirásek) 345. 473, 519 
Tento večer (Blatný) 708, 731-732 
Teorie spolehlivosti (Diviš) 894 
Terentius, Publius Afer 116 
Terezie z Avily 135 
Terezka Planetová  (Holan) 274. 687. 

693
Tčsnohlídek, Rudolf (1882-1928; 

Kolonia Kutejsík. Liška 
Byst rouška) 451. 462. 477. 503. 
592. 5 9 3 -5 9 4  

Těžítka (Kabeš) 881 
Těžká B arbora  (Voskovec -  Werich) 

657, 753
Těžká hodina  (Wolker) 568. 571-573 
Thálii, Karel Ignác (1763-1816: 

Obrana jazyka českého proti 
zlobivým jeho utrhačům) 161,
176. 181

Tháni, Václav (176:5- asi 1816) 163.
167. 344 

T hanatea  (Diviš) 788 
Theer, O takar (1880-1917; Taětlwn,

I zkostí a naděje, I šému 
navzdory) 3 2 1. 337, 3 4 7 ,4 2 4 , 
512-513. 519-520. 527 

Theodorieh 66
Theodoru Mommsenovi (Sova) 534 
Thcoktist 13
Theriobulia  (Dubravius) 112. 113 
Thesaurus linguae B ohem íeae  (Kosa)

144
Thêta  (llodrová) 910-911 
Thomaver, Jo se f (1853-1927) 321, 

338, 518
Thurzo, Stanislav ( 1496-1540) 111 
'Tchán Kim delík a  z eť  Vejvara 

(llerrinann) 474 
Tigrid, Pavel (pňv. jm . Schönfeld.

Pavel, 1917-2003) 742. 775 
Tichý, František 305. 556 
Tikal. Václav 728. 743
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l ilie, Václav (1867-1937; Uniemi 
Němcová. I.elní noc. Pohádka
o třech podivných tovaryších, 
Strnadovy povídky) 238. 245, 
402. 660

1'ilschová, Anna Maria (1873-1957; 
Filliy. Ilnldy. Stará rodina. 
Synové. I ýkoiipení) 367, 377. 
475-176. 479. 531. 645 

Tkudleček  7 8 -7 9 . 644 
Toboeus (Aíj uila ■/. Plavíc) 116 
Tobolka slutá (Lomnicky) 121 
'lačník (Klicpera) 173 
Tolkicn, John Ronald Reuel 923 
Tolstoj, Lev Nikolajevič 341. 353.

365. 369. 424. 152 
lom u B ojar  (Sova) 423 
Toman, Karel (vl. jm . Bernášek. 

Antonín. 1877-1946; 
Melancholická pont . Měsíce, 
Pohádky krve. Sluneční hodiny. 
Stoletý kalendář. Torzo života) 
305. 326. 450, 453, 456, 459. 
460. 462. 463. 464. 467-469 . 
4 9 3 .4 9 5 -4 9 6 , 5 1 4 .5 2 2 -5 2 3 , 
549, 553, 556. 632, 681, 689.
788. 878 

Tomášova, Marie 819 
Tomoěek, Jarom ír ( 1906-1997: llorn  

Iwří) 856 
Tomek, Václav Vladivoj (1818-1905) 

346
Tomeš, Jan  Marius (1913) 705 
Tom íček, Jan  Slavomír (1806-1866)

209 .217
Tomsa, František Jan  (1753-1814)

161
Tonoucí stíny (Ilora) 632 
Topič, František 315, 449 
Topinka. Miloslav (1945: Krysí 

hnízdo) 828 
Topol. Filip (1965) 937 
Topol. Jáchym  (1962; Milujit tě

li zbláznění. Sestra. I úterý hnile 
válka, in děl. Soční práce.
Trnová dívka) 526. 870. 
90 4 -9 0 5 . 906, 926. 929. 937 

Topol, Jo se f (1935: lloilina lásky. 
Kočka na kolejích. Konec

mosopustu. Půlnoční vítr. Básně) 
719. 762, 807. 817, 818-820. 
867. 904. 922. 928 

Torso o  tajemství Máchova díla  
(sborník) 662 

Torso naděje  (Halas) 620, 670. 679 
Torso života (Toman) 464, 468 
Tovačovskv /. Cimburka, Ctibor 

(1438-1494; lláilání Pravdy 
a l.ii. Kniha tovačovská) 9 3 -9 4 . 
106, 112

Továrna na Absolutno (K. Čapek) 
58 8 -5 8 9 . 591. 608 

Tovaryšstvo Ježíšovo  (Solola) 801 
'loven (vl. jm . Cermínová, Marie) 556.

576, 628, 668 
Träger, Jo se f (1904-1971) 702 
Tragická duha  (Benešová) 532 
Traj ánus, Marcus Ulpius 14 
Trakl, Georg 498. 529, 617 
Traktáty a  diktáty  (I.. Klíma) 524 
Trampoty pan a Huiiibla (Ncfl)

8 0 2 -8 0 3
Tráv nicek, J iř í  ( I960: V/ tvrdém loii 

z psího vína) 915. 921. 922. 926 
Trcfiilka, Jan  ( 1929: 0  bláznech jen 

dobré. Pršelo jim štěstí) 751. 766.
771. 7 9 1 .8 6 6 .8 8 2  

Trinkewitz, Karel (1931) 775 
Triptych (Václav Vokolek) 937 
Trístium Vindobona (Machar) 405 
Tristram a  Isa lda  66. 67 
Trium f smrti (Ilolan) 624 
Trnka, Bohumil (1895-1984) 662 
Trnka, J iř í  566. 818 
Trnová dívku  (Jáchym Topol) 937 
Trockij, Lev Davidovič 552 
Troeltsch, Ernst 104, 105 
Trojak , Bogdan (1975) 927. 932 
Frojánská kronika  77 
Troje pam ěti Víta CJioriíze (Zever)

333. 427 
Trosečník (Polívka) 899 
Troska, J .  M. (píiv. jm . Matzal. Jan.

1881-1961: Kapitán Уето) 636 
Trost, Pavel ( 1907-1987) 646. 662.

683. 804
Truchlivý Bítli (Jiří Kratochvil) 936 
Truhlář, Jo sef 106



Truchlivý (Komenský) 131, 132 
Třanovský, J iř í  (1592-1637; Citliara 

sanclorum) 133 
Třebický, Ja n  390 
Třešňák, Vlasliniil (1950: klič  jc  pixl 

rohožkou) 846, 867. 876. 877, 
888, 935

TřeStík, Micharl ( 1947; Zdi li č ) 91 i 
Třetí knihu lyriky (Maehar) 404 
Třeli přán i (Blažek) 761 
Třeli rola  (Kopta) 561 
'Třetí rotu domu  (Kopla) 561 
Třetí rolu na magistrál!)’ (Kopla) 561 
Třetí zraněni (V. Šleeli) 481 
Tři dukáty  (l)iiryeh) 569, 600 
Tři legendy o krucifixu  (Zeyer) 333. 

334
Tři Ironicky (l)uryeh) 569. 600 
Třicet lei bojů za českou

socialistickou poezii /liáisnik 
и n aděje/ (Štoll) 735, 776. 900 

Třicet roků (Maehar) 408 
Třináct vůní (Schmid) 898 
Třináctá kom nata  (Neff) 695 
Tříska, Ja n  819. 839 
Tuláici (Dušek) 906 
'Turbinu (Čapek Chod) 381. 175 
Turgeněv, Ivan Sergejevic 281 
Tváří к vesnici (sborník) 647 
Tvrdohlavá žena  (Tyl) 226. 234 
Tvůj lilas (I lora) 632 
Tivardowski (Vrchlický) 329 
Tvého de B rahc 116 
Tyl, Jo se f Kajetán (1808-1856; 

Bankrotář, Drahomíra a je jí 
synové, Fidlovačka, Chudý 
kejkliř. Jan Ilus. Jiříkovo vidění. 
Kusy mého srdce. Kutnolwrší 
havíři. Paličova dcera. Pani 
Marjánku. matka pluku. 
Pomněnky z Hoztěže. Poslední 
Cecli. Pražský flamendr, 
Hozervanec, Strakonický dudák. 
'Tvrdohlavá žena. I last a matka) 
154, 1 6 6 .2 0 8 .2 0 9 .2 1 0 ,2 1 1 . 
2 1 2 .2 1 3 .2 1 7 .2 1 8 -2 2 7 . 228. 
231. 232. 234. 243. 247. 252.
253. 26(i. 281. 296. 346, 402, 
701. 736. 847

Tvňanov, Ju r ij Nikolajevič 662 
Typll, Ja ro m ír (též Typlt, Jaromír 

Filip. 1973: Koncerlogrosso) 
926. 930 

Tyrkysový orel (Ajvaz) 936 
Tyrolské eleg ie  (Havlíček Borovský)

230, 2 3 3 -2 3 4 . 258 
T/.ara, Tristan 564, 579 
Ťažký, Ladislav 792. 851

u
(/nás (Jirásek) 337. 344, 423 
(/panských dveří (llálek) 275 
U snědeného krám u  (llerrmaiin) 365.

366. 378. 380 
U stolu (Ilrubín) 757 
účastníci záijezdu (\ iewegh) 934 
( 'čitel a  žák  (Vančura) 610. 6 1 1
l iládosti (Hanč) 731
1 Ider (Benešová) 532 
l !do lí nového království (Sova) 419. 

455
Uexkfdl, Jakoh Johann von 198 
Uhde, Milan (1936; Halada pro

banditu /podle Olbrachla/, krád-
I ái vra. Zvěstování aneb 
Hedřichu. jsi anděl) 6 4 0 ,8 0 7 . 
817.818. 8 2 0 .8 7 1 .8 9 6 . 897, 
899. 915. 922

l her. Jo se f (1880-1908: kapitoly
o hilech kočovných a jiná próza) 
503 

Ulil, Petr 846
Ujma (Fine Schädigung) (Moníková) 

923
( kryt (llostovskv) 682
llkřižavanái (Arbes) 307 
Ulička odvahy  (Muhen) 506 
< Потку žuly (Nováková) 358 
Ulrich von Kt/.enbaeh 1 1, 54, 59, 66 
Ulrich von dem Tiirlin 41 
Umění roniámu (M. Kundera) 777 
Uměni, skutečnost, poznáni (Mokrejš) 

806
Umučení Pátně H radecké lá.i. 64 
Umučení P áně Roudnické  63. 64 
Unainuno, Miguel de 701
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Února (Kolrlá) 873 
ljj>ír (Fric) 260
IJplně úzké úly (IV Holiilt) 930 
Upomínka na K. II. Máchu (Sabina) 

265
Upomínky (Světlá) 281 
Uprostřed nocí zpěv  (Jiří Kratochvil) 

910
Urban, Jo sef -  viz Urban. Miloš 
Urban. Milo 586. 676 
Urban, Miloš (pseud. Urban, Josef, 

1967; [lastrman, Paměti 
poslanci1 parlamentu. Poslední 
tečka za liuko/iisy, Sedmikosteli) 
9 3 8 -9 3 9  

Urban VII. 29 
Urbánek, Rudolf 683 
Urbánek, Zdeuěk (1917; Příl>čli 

bledého Dominiku, Ztracená 
země) 695, 704. 705, 728. 748. 
755, 774. 8 6 7 ,8 7 5  

Urvané listy (Kloslermann) 360 
Urzidil, Johannes (1896-1970;

Goethe v ('echách / Goethe in 
Hiihineii/. Hry и slzy. Život 
s českými malíři) 535, 542 

Ut annuncietur 39 
Utifz, Bedřich 8 5 1 
Utkvělé černě ikony  (Zábrana) 813 
Utonulá (Paulík) 597 
Utopenejch voči (Siktane) 879 
Utrpení knížete Sternenhocha  

(i.. Klímu) 525 
Uvotl povalutpisný (Sabinu) 212 
Úzkosti a  naděje  (Theer) 513 
Už na to seru, protože to mám za piir 

(sborník) 904

V

V cizích službách  (Jirásek) 341
V červáncích a  lesku ka licha  (Beneš

Třehízský) 336
V měšťanské světnici starodávné

(Winter) 347 
У přírodě  (llálek) 271, 294 
У ráji šumavském  (Kloslermann) 300 
У řad ě  (Halas) 682

У soum raku bohů (Zeyer) 333 
У srdci černého pavouka  (almanach) 

927
У sudu Diogenově (Vrchlický) 330 
У temných vírech (Slašek) 355, 423 
У třetím dvoře (Čapek Chod) 380 
У úterý- bude válka  (Jáchym Topol) 

904
У zám ku a  v podzám čí (Němcová) 

252 -2 5 3  
У záři helénského slunce (Machar) 

406
У zimním slunci (Sládek) 313 
Vacková, Blížena (1901-1982) 737 
Václav, sv. 22. 26. 27, 48. 549. 683.

691 ,745  
Václav I. 41
Václav 11. 42. 69. 80, 697 
Václav III. 42. 55, 56, 800 
Václav IV. 61, 7 4 ,8 5 . 90. 92, 173,

484, 698
yáclav z Michalovic (Cech) 315, 316. 

317
yáclav, Havel a  Tábor 9 7 -9 8 , 99 
Václavek, Bedřich (1897-1943; Česká 

literaturu 20. století. Od umění 
к tvorbě) 575, 579. 6 4 9 ,6 5 0 .
666. 678. 680. 721. 738. 758, 
771

Vaculík, Ludvík ( 1926; Český snář. 
Morčata, Sekyra. Ja k  se dělá 
chlapec. Milí spolužáci!) 717. 719 
728. 760, 797-798 . 801. 802. 
807. 8 3 4 -8 3 5 . 837. 845, 817. 
851. 864. 8 6 5 -8 6 6 .8 6 7 . 869, 
878. 920. 921, 933. 931 

Vácha!, Jo sef (1884-1969: Krvavý 
román) 477. 497. 501-502 . 909.
933

Vaehck, Linii (1889-1964: Tajemství 
obrazárny) 637 

Vachek, Jo sef 662 
Válčení civilistovo (Neumann) 559 
Valdice (Duryeh) 602 
Válek. Miroslav 851, 854 
Valenta, Kdvard ( 1901-1978: Jd i za 

zeleným světlem) 726. 737, 763. 
7 9 1

Valéry, Paul 508. 624, 691. 753



Válka imkračnjt> (Mucha) 739 
Válku S M loky  (K. čapek) 590, 642, 

656
Vančura, Vladislav (1891-1942;

Alchymista, Konec starých časň. 
Markétu Lazarová, Nemocná 
dívka. Obrazy z dějin národa 
českého, Pekař Jan Marhoul,
Pole orná a válečná. Poslední 
soud. Rodina I lorvalova. 
Rozmarné léto. I čitél n žák) 483, 
529, 5 4 8 ,5 5 3 , 557 ,572 . 575, 
5 8 6 ,5 9 8 -6 0 0 ,6 0 2 , 603. 610.
611, 615, 637. 63 8 -6 3 9 . 640, 
645. 646, 651, 654, 663, 665, 
678. 679. 680, 683, 694, 
69 6 -6 9 7 . 698, 716. 721,
732. 777 

Vaněk-Úvalský, Bohuslav (vl. jm. 
Vaněk, Bohuslav, 1970;
Zabrisky) 934 

Variace pro temnou strunu (Fuks)
793 

Váša, IV ír 917 
Vašek, Antonín 190 
Vašica, Jo sef (1884-1968; České

literární baroko) 126. 497. 644,
665, 683 

Vašinka, Ka<lini 820 
Vávra, O takar 786 
Vavřinec /. Březové (1370-asi 1137; 

Carmen insignis Coronae 
Bohentiae, Husitská kronika. 
Knihy snového tykládanie. 
Kronika světu, překl.
Mandeville) 77, 92. 97 

Včelí plást (Ilrubín) 624, 635, 687. 
690

Věeliěka, Géza (vl. jm . Včelička. 
Antonín Eduard. 1901-1966; 
Kavárna na hlavní třídě,
Policejní hodina) 591, 649 

Vdavky Nanynky Kalichový  
(Herrraann) 379 

Ve stínu lípy (Čech) 315. 440 
Věc M akropulos (k. Čapek) 608 
Večer na Bezdězu  (Mácha) 222 
Večer li koryta  (Světlá) 280 
Večerní písně (I lálck) 271. 272. 273

Večery na slamniku  (John) 562-563 . 
594

Vega Carpio, Lope Félix de 655 
Veis, Jaroslav (1946; Experiment pro 

třetíphmetu /s kranierera/, 
Pandořina skříňka 
/s Kramerem/) 906. 907

7, Veitmile, Beneš Krabice (zemř. 
1375)81

Vějíř Boženy Němcové (Seifert) 635, 
684. 687 

Vejvoda, Jaroslav (vl. jm. Marek, 
Jaroslav, 1940) 646. 886. 888 

Věk slasti (Skarlant) 857 
Velbloud uchem jeh ly  (V. Langer) 608
7. Veleslavína, Daniel Adam 

(1546-1599; Kalendář 
historický) 109, 116-117 

Veletrh splněných přáni (Páral) 829 
Veliký život Krista Jež íše  -  viz 

koeJiem 142 
Velitelem m ěsta Bugulmy (I lašek) 564 
Velkovýroba ctnosti (llaussmann) 587 
Velký román  (L. klíma) 524 -5 2 5  
Věnec sonetů (Seifert) 936 
Vergilius, Puhlius Maro 54, 137 
Verheeren, Emile 392, 5 12 
Verisimilia humaniorum

disciplinarum  (balbín) 146 
Verlaine, Paul 311, 391. 424. 453,

4 67 .476 , 537,634. 635 
Verne, Jules 278, 587 
Vernisáž (Havel) 895, 896 
Věrný hlas  (Biebl) 581 
Versuche des Ignaz M ácha (Mácha) 

213
Versus de passione sancti Adalberti 

40
Vesnický román (Světlá) 279 
Vest Pocket Revue (Voskovec -  

Werich) 474, 611. 612, 897 
Veteran rallye (Cincibuch) 857 
Větrná zátiší (Zedníček) 857 
Větry od pólu  (Březina) 419, 427  
Vévoda Arnošt 66 -6 7  
Vévodkyně a ku chařka  (Fuks) 908 
Vévodkyně valdštejnských vojsk 

(Daněk) 895 
lěsdejšina  (Kasal) 929
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Viděl js i, že js i (Kolniaěka) 931 
Vide fi (Machar) 108 
Vídeňské profily  (Machar) 408 
Viewegh, Michal (1962; Báječná léta 

pod  fisii. Názory' na vraždu. 
Výchova dívek v Čechlích,
( ičastníci zájezdu) 9 3 3 -9 3 4  

VigHie (Cep) 603 
Viklcf, John 8 9 -9 0 . 99 
Viklejice 99
Viková-Kunčtická, Božena 

(1862-1934) 437. 463 
Vildrac, Charles 498 
Vilém ■/, Pernštejna 113 
Vilém Rozknč (Čapek Chod) 382 
Vilém Zajíc /. Valdeka 52. 57. 58 
Vilímek, Jo se f Kichard I 19 
Villon, François 328. 492. 912 
Vina (Hilbert) 181
Yinccntiiis (/emř. kolem 1174) 37. 47 
Vít, děkan svatovítské kapituly 33 
Vila Ca roli (Karel IV.) 81 
Vilu sancli Procopii iniiior 39. 64  
Vilu sancli Procopii ininor 39 
Vila sanctorum  140 
Vítězové (F. Langer) 561
l ilia concionatorum , tj. Vady 

kazatelův  (Blahoslav) 119 
Vláčil. František 639. 801 
Vladimír, sv. 27 
Vladislav II. 37. 47 
Vladislav, Jan  (vl. jm . Bajnhásek, 

Ladislav, 1923: Tajný čtenář) 
774. 836. 846. 866. 873, 901 

Vlach, Antonín 741 
Vlach, Bobe г I ( 1917-1966) 741. 742 
Vlál za mnou směšný šos (Kolntačka) 

931
Vlasák, Vladimír 915 
Vlast a m atka  ( Tyl) 221 
Vlast a národ v českém  písemnictví 

(Pražák) 683 
Vlček. Jaroslav (1860-1930; Dějiny 

české literatury') 175. 487 
Vlček, Václav (1839-1908) 295 
Vlčí já m a  (Glazarová) 651 
Vočadlo, O takar ( 1894-1974) 557 
Vodák, Jindřich  ( 1867-1940) 150. 

481, 607. 660

Vodička, l-elix (1909-1974: Počátky 
k rásné prózy novočeské, 
Struktura vývoje) 175. 292. 662. 
664. 805, 900 

Vodička, Stanislav (1910-1982: Tam, 
kde usínají motýloví*) 8 5 6 -8 5 7  

Vodňanský, Jan  (1941: S  úsměvem 
idiota) 822 

Vohrv/.ek, Jo sef ( 1926-1998) 755, 
758, 760. 869. 905, 921 

Voígt, Mikuláš Adaukt 158 
Vojan. Eduard 305. 182. 607 
Vojkovičtí a  přespolní (Rakous) 474 
Vojnarka (Jirásek) 346 
Vojtěch, sv. 20. 21. 22. 23. 24, 27. 50, 

691
Vokolek, Václav (1947: Pátým pádem.

Triptych) 936, 937 
Vokolek, Vladimír (1913-1988:

Absurilanda. Atlantis 1947. Mezi 
rybou a ptákem. Tak pravil 
Švejk) 624. 722. 725. 748. 936 

Volný, Zdeněk (1946) 907 
Voltaire (vl. jm . Arouet. François 

Marie) 152. 231 
Voňková-Andrtová, Dagmar 917 
Vonnegut. Kurt jr . 871. 913 
VoreL, Tomáš 913 
Voskovce, J iř í  ( 1905-1981; Balada 

z liadrii. Caesar, Kal a blázen, 
Osel a slin. Pěst nu oko aneb 
Cuesarovo finále. Sever proli 
jihu. Smoking Revue. Těžká 
Barbora, I est Pocket Revue 
/všechna díla s Werichem/) 171, 
5 7 6 .5 8 5 ,6 1 1 -6 1 2 .6 1 4 , 
656-657 , 666, 671. 6 7 8 .6 8 2 . 
721. 740. 752, 769. 8 1 1. 822. 
913

Vozněsenskij, Andrej 758 
Vratislav II. 27
Vražda v Olomouci (Daněk) 800 
Vrba, Jan  (1889-1961) 636 
Vrbová. Alena (1919) 686 
Vrh kostek  (sborník) 827 
Vrchlický, Jaroslav (vl. jm . Emil

Frida. 1853-1912: Bar Kochba. 
Bodláčí z Parnasu. Breviř 
moderního člověka. Dědictví



Tantalovo, Dojmy a rozmary. 
Duch a svět. Hilarion, 
llippodamii’. Korálové ostrovy. 
Meč Damoklův, \oc na 
Karlštejně, Okna v bouři. Písně 
poutníka. Poslední sonety 
samotáře. Poutí li Eldorádu. 
Selské balady, Skryté zdroje. 
Skvrny na slunci. Soud lásky. 
Staré zvěsti. Strom života. 
Tvvardouslii. I sudu Diogenově. 
Zaváté stezky. Zlomky epopeje) 
18. 272. 287. 288. 291. 292.
295, 297, 299. 300. 301, 303. 
310, 313. 320. 3 2 1 -3 3 1 ,3 3 2 . 
336. 338. 347. 351, 360. 365. 
372. 383, 3 8 6 .4 0 3 , 404. 415. 
454. 455. 467. 472. 481. 512. 
535, 718. 795. 892 

Vršovický Ezop (Kolář) 785-786 . 827 
Všecky krásy světu (Seilerl) 862. 875 
ze Všehrd, Viklorin Kornel (koleni 

1460-1520; 0  právech, o  súdiech
i o tiskách země české knilty 
devatery) 109, 112 

Všemu navzdory  (Tlieer) 512-513.
519

Všeobecná estetika  (l)iirdík) 294 
Všeobecné spiknutí (lloslovský) 742 
Vteřinové smrti (Brousek) 888 
Vybouřené smutky (Sova) 388. 389.

390, 419. 534 
Vybrané báje a  pověsti národní 

jiných větví slovanských 
(Hrben) 238 

Vyhnanství (Klánský) 882 
Vychodil. Pavel Julius (1862-1938) 

394
Výchova dívek v ( '.echách (Viewegh)

934
Výklad na p rá m  zem ě české  (Ondřej 

z Dub.'-) 79 
Výklad na Zjevenie sv. Ja n a  

(Jakoubek ze Stříbra) 91 
Výklady (Ilus) 90 
Vykoupení (Tilschová) 476. 531 
Výkřiky a vzdechy (Nováková) 358 
Výminkáři (Rais) 366. 374 
Vypovězen (Klosteruiann) 360

Vyprahlé touhy -  viz Petrolejové lampy 
Výpravy chudých (Sova) 122. 423 
Vyprodáno (Poláček) 645 
Vyrozumění (I lavel) 818 
Vyskočil. Albert (1890-1966:

Básníkova cesta. Hásníkovo 
slovo) 497. 615. 6 6 4 -6 6 5  

Vyskočil, Ivan (1929: llaprdáns neboli 
llamlet. princ dánský, kdyby  
tisíc klarinetů /se Suchým/,
Kosti. Malé hry aneb Maléry. 
Meziřeči /se Suchařípou/) 762. 
815. 826. 831. 8 9 7 -8 9 8 . 913 

Vyskočil, Quido Maria (vl. jm. 
Vyskočil, Antonín Ludvik,
1881-1969)474 

Vysockij, Vladimir 821 
Vyšehrad (Zeyer) 332. 333 
Vyvoláivač (Šimon) 840 , 858. 916 
Vyznamenání za prohranou válku 

(Murrcr) 931 
Vyznání a  obrana táborů  (Biskupec) 

93
Vzbouření na jevišti (Bartoš) 610 
Vznešenost přírody  (Polák) 194. 195. 

263
Vzpomínky (Stašek) 355 
Vzpomínky z cest a  života (Cech) 319 
Vzývání Panny Marie 68

w
Wagner, Kichard 356. 534 
Waldhauser, Konrád (zemř. 1369) 82 
de Wählt, Ondřej František

(1683-1752: Chválořeč) 139 
Walther von tlcr Vogelvveide 29 
Washington, George 888 
Waterloo (Sotola) 801 
Wedekind, Frank 529 
Weigl, Petr 335
Weil, J iř í  (1900-1959; Dřevěná lžíce. 

Makanna, otec divil, Moskva- 
liranice. \a střeše je  
Mendelssohn. Život s hvězdou) 
575. 592. 649, 668. 678. 699. 
716. 719. 732-733 . 736. 737. 
738, 767. 792. 793
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Werner, Richard (1884-1937; lim  
doopravdy. Lazebník, Ulici\
MezopoUmúe, Mnolio noci.
Škleb) 5 1 4 ,5 2 7 -5 2 8 , 5.40. 559, 
567, 617. 626-627 . 6 3 6 .6 4 6 . 
652, 728, 790. 808, 8 13 .830 , 
926, 932. 933 

Weiskopf, Franz Carl (1900-1955;
IM lčeni/Abschied vom Frieden/. 
Země na druhém břehu) 535. 
5 4 3 ,5 7 5  

Weiü, Ernst ( 1882-1940; Jarmilu. 
Očitý svědek /Ich . der 
Augenzeuge/) 541 

Weiss Jan  ( 1892-1972; líarált smrti. 
Dům o tisíci patrech, Zrcadlo, 
které se opožďuje) 559. 588 

Viel lek, René ( 1903-1995) 662 
Wells, Herbert George 587. 590 
Wenzl, Oldřich (1921-1969; Yelmdi 

Menuhin) 826 
Werfel. Franz (1890-1945: llnrbora 

neboli Zbožnost /H arbam ailer 
Die Frömmigkeit/. Čtyřicet dnů 
Miiso Dagh /D ie vierzig Tage des 
Musa Dagh/) 520, 529. 535.
539, 540. 542 

Werich, Ja n  (1905-1980; liait,da 
z hadrů. ('.aesar, Kat a blázen. 
Osel a  stín, Fest nu oko aneb 
Caesarovo finále. Sever proti 
jihu. Smoking Revue, Těžká 
Barboru, lest Pocket Revue 
/všechna díla s Voskovcem/) 474, 
566. 611-612. 614. 65 6 -6 5 8 ,
666. 671. 678. 682. 721. 752.
753. 814, 822. 824. 897. 906. 
913

Werniech, Ivan ( 1942; Dutý břeh.
Kam letí nebe, Pojízdný liřbilov. 
Prosinec. Proslýchá se) 692, 719.
807, 809. 811. 815, 828. 871. 
881. 903. 928. 931 

We.sfonia, Alžběta Johanna 
(1582-1612) 115 

W liitman, Walt 328, 512. 709, 730 
Wiendl, Jan  (1969) 921. 931 
Wiener. Oskar ( 1873-1944) 535 
Wiesenbergerová, Eliška 499

Wiehing, nitranský biskup 16 
Wilde, Oskar 391, 453 
Windet, Ludwig ( 1889-1946;

Povinnost /D ie Pflicht/) 541 
W inter, Zikmund (1846-1912;

Dějiny řemesel a obchodu 
v ('.echách. Krátký jeho  svět. 
Mistr Kampanus, Nezbedný 
bakalář. O životě na vysokých 
školách pražských knihy dvoje. 
Pražské obrázky, Proti pánům. 
Rozina sebranec, Starobylé 
obrázky z Rakovnicka.
I měšťanské světnici starodávné. 
Zač bylo živobytí za starodávna. 
Zlatá iloba měst českých. Život 
církevní v Čechlích) 301, 302, 
336, 338. 340. 3 4 6 -3 5 1 , 473. 
475, 602 

Wittgenstein, Ludwig 909 
Wölfffin, Heinrich 125 
Wolker J iř í  (1900-1924; llost do 

(Io iiiii . Těžká hodina) 553. 
567-568 . 570. 571-572 , 574. 
575. 5 8 1 ,5 8 5 . 587. 638. 661, 
665, 706, 718. 809. 8 1 1 

Woolfová, Virginia 528 
Wvclif. John -  viz Wiklef 8 9 -9 0 , 99

Y

Yeats, William liutlcr 498 
Yehudi Menuhin (Wenzl) 826

Z

Z Cech až na konec světa (Jirásek) 
340

Z duševní dílny biísnikii (Arbes) 305 
Z kam enité stesky  (Nováková) 358 
Z m alého  světa (Pfleger Moravsky) 

268
Z m ého kraje  (Sova) 386. 387. 416 
Z pražských zákoutí (Herrinann) 378 
Z ruchu (<,)uis) 208 
Za soumraku  (Sládek) 313 
Za štěstím (kloslermann) 360



Zábrana, Jan  ( 1931-1984; Celý život. 
Utkvělé černě ikony) 747, 749.
772, 774, 78Г». «08. 813. «75. 
934

Zabrisky  (Vančk-l valský) 934 
Zač bylo živobytí za starodávna 

(Winter) 347 
Zádušní básně za Pavla Buksu 

(V. Fischerova) 928 
Z áhada hlavolam u  (Foglar) 636 
Z áhadné povahy  ( \rbes) 305 
Zahořanský hon (Jirásek) 345 
Z ahrada irém ská  (Svobodová) 138 
Z ahrada m ariánská  (Zeyer) 335 
Z ahrada Popelčina (Ilora) 689 
Zahradní slavnost (Havel) 807. 818 
Zahradníček Jan  (1905-1960; Čtyři 

léta. Dům Stmelí. Jeřáby. 
Korouhve, l.a Salettu, l ’od bičem 
milostným. Pokušení smrti, 
Pozdravení slunci. Houšku 
( ěroničina, Stará země, Svatý 
Václav, Znamení moci. Žíznivé 
léto) 537, 548. 602, 617. 618.
619, 62 2 -6 2 3 . 624. 631. 635. 
659, (»86. 687, 690. 691. 716, 
71«. 719, 722. 724-725 . 727,
729, 735. 736. 737. 741. 743, 
745-746, 774, 789. 806. 836.
874. 917. 926 

Zajac, Peter 854 
Zajíc. Jan  840
Zajíc ■/. llazm burka. Zbvněk 90. 99 
Zajíc z Valdcka, Vilém 52. 57. 5« 
Zajíc biskup abeceda  99 
Z akladatelé  (Součková) 646 
Z áklady českého verše (Jakobson) 663 
Z akletá zem ě  (llloticha) 474 
Z ám ecký pán  aneb Antikuro 

(Křesadlo) 936 
Z ám ek /D as Schloß/ (Kafka) 538,

539
Zamřížované zrcadlo  (Olbracht) 591. 

640
Zaorálek, Jaroslav 455, 560 
Z ápad  (Kais) 366, 367, 374 
Z apadlí vlastenci (Kais) 366. 373 
Zápas s andělem  (Pavlíček) 818 
Zápisky  (J. Jungmann) 182

Zápisky Malta Lauridse Briggu /D ie 
A bzeichnungen des Malte 
Lanrids Drigge/ (Hilke) 537 

Zapletal, Zdeněk (1951; Půlnoční 
běžci) 9 1 1 

Zapomenuté světlo (Demi) 6 4 3 -6 4 4  
Zápotocký, Antonín (1884-1957) 738 
Zapo vězené loká ly  a  jin é obrázky  

(Kisch) 542 
Záře nad  pohanstvem  (Linda) 178.

191.218
Září 1938 (llolan) 670. 684 , 692 
Zářijové noci (Kohout) 753 
Zářivé hlubiny a  jin é prózy  (J. a K.

Čapkové) 508, 510. 514. 5 2 9 ,6 4 3  
Zástupové (Salda) 605 
Zátiší (Šlejhar) 440 
Závada, Vilém (1905-1982; Cesta 

pěšky, llradní věž. Jeden život.
Wi pralui. Panycliida, Polní kvítí. 
Siréna, Živote. díky) 557, 582, 
583, 585. 616. 617. 618. 
621-622 . 623. 624, 690, 691. 
718. 752. 786, 854. 855. «62 

Zaváté stesky  (Vrchlický) 32«
Závis ze Zap 69 
Zátvišova píseň  6 9 -7 0  
Zavřel, František 183. 529 
Z azděná okna  (Karásek) 409 
Záznam o potopě  (Florian) 7S7 
Zázračná m adonu  (Arbes) 307 
Z babělci (Škvoreckv) 71«. 74«, 756, 

763-765 . 782. ««2. 9 1 1 
Zborov (Medek) 669 
Zbraslavská kronika  -  viz Chronicon 

lulae Rejiine (37), 80 
Zbyněk Zajíc /  llazm burka 90. 99 
Zde by měly kvést růže (Maehar) 407. 

463 ‘
Zdenino štěstí (Fastrová) 174 
Zdi tvé (Třeštík) 91 1 
Zdík, Jindřich (zemř. 1150) 33. 34 
Zdoroslaviček (Kadlinský) 134 
Zdorosla víček na po li požehnaném  

(Dlouhoveský) 134 
Zdrávas, staročeský p řek lad  50 
Ze starých letopisů (Olbracht) 698 
Ze světa lesních sam ot (Klostermann) 

360
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Ze Šumavy (KJostermann) 359 
Ze Šumavy a  Pošumaví 

(Kloslermann) 360 
Ze ženského hnulí (Nováková) 357 
Ze života hmyzu (J. a K. Čapkové) 

605, 606 
Z ednická novela  (Mikeš) 857 
Zedníček, Stanislav ( 1011—2002: 

Větrná zátiší) 857 
Zelené p eř í (sborník) 916 
Zcliuský, Miroslav (1961) 922 
Země beze jm én a -  viz llory a staletí 
Země m noha jm en  (Josef Čapek) 608 
Země na druhém břehu (Weiskopf) 

543
Země po  polednárli (llrubín) 635 
Země sudička  (f Irubín) 635 
Zeměžluč (Cep) 603 
Zeyer, Julius ( 18-11 —1901 : Dům

l Tonoucí hvězdy. Fantastické 
povídky, Grizetda, Jan  Maria 
Plojhar, Karolinská epopeja,
\ové básně. Ondřej Cemyšev, 
Poezie. Rudúz a  Maliiilena, 
Román o věrném přátelství imise 
a A mi la. Stará historie. Troje 
paměti l ita Chorázv, Tři legendy
0 krucifixu, I yšelirad. Zahradu 
mariánská) 118,208. 288. 297. 
298. 299, 301. 302. 311, 322, 
331-335 . 336. 365. 378. 395. 
427. 455. 484. 187. 535

Zhasněte světla (Seifert) 634, 670 
Ziegler, Jo se f l.iboslav (1782-1846: 

Příběhové Telemacha, syna
1 lyssova /adaptace/) 192 

Zieh, O takar ( 1879-1934) 662 
Zikiuund Lucemburský 85. 86. 93.

97
Zima, Antonín Jo sef ( 1763-1832;

Oldřich a Rozena) 168 
Zimní spánek  (Brousek) 888 
Zimní srst (Šmoldas) 9 0 2 -9 0 3 . 916 
Zítřek (sborník) 682 
Zlá milá  (Šrůt) 9 2 8 -9 2 9  
Zlatá doba  měst českých  (Winter) 347 
Zlatá legenda -  viz Jakub de 

Voragine 32, 56, 76 
Zlatá reneta  (llrubín) 7 9 6 -7 9 7

Zlatá Venuše (F. Langer) 478. 508 
Zlatí hadi -  zlatě k a ilí  (sborník) 930 
Zlatý m áj (Sládek) 312 
Žlutý n ebeklíč  -  viz Kochem 140 
Zloděj z Bagdadu  (Biebl) 581 
Zlodějina  (Brabcová) 906 
Zlomená iluše (Sova) 402. 418. 420 
Zlomky epopeje  (Vrchlický) 300. 329 
Zmoudření Dona Quijota (Dyk) 483 
Znamení m oci (Zahradníček) 718.

745-746 , 789. 836 
Znamení zrodu (Macura) 900 
Znamení svěrokruhu  (sborník) 743 
ze Znojma. Stanislav (zetnř. 1414) 90 
Zola, Krnilc 296. 297. 423, 424. 133, 

453. 475 
Zoščenko. Michail 726 
Zoufalství a víra (A. Novák) 492 
Zpěv tříkrálový  (Ilolan) (»92 
Zpěvy dom ova  (Sova) 417. 520 
Zpěvy pátečn í (Neruda) 291-292 ,

’ 303. 335 
Zpíváno do rotačky  (Seifert) 6 3 1 
Zpíváno z dá lky  (llrubín) 635 
Zpvéiva a  naučení synu Jaroslavovi 

(J. Ilasištejnský) 113 
Zpráva z Lisabonu  (Kovtun) 893 
Zrcadlo, které sc opožďuje (Weiss) 

588
Z ranilo noci (Biebl) 628 
Zrcadlo slavného Margkrabství 

m oravského  (Paproeký) 117 
Zrození básn íka  (Krejčí) 400 
Zrzavý, Jan  501. 556. 567 
Ztracená zem ě (Urbánek) 875 
Ztracený réij (J. Jungmann /překlad/) 

182
Ztráty a  nálezy  (Branald) 765 
Zubatý, Jo se f 520 
Zumři (V. Mrštík) 135 
Zuzana j e  sam a domu  (Suchý) 815 
Zvěřina, Jo se f (1913-1990) 867-868  
Zvěstování aneb Bedřichu, js i anděl 

(Uhde) 896 
Zvonečková královna  (Světlá) 281 
Zvony a zvonky (Sládek) 312 
Zwei Prager Geschichten -  viz Dvě 

pražské povídky 
Zweig, Arnold 534. 606



ž

Ž áček  (Šteyer) 144'
Žáček, J iř í  (1945: Inonvmní múzu. 

■Iprilová školti) 822,857. 900. 
916

Z ak  -  viz Bratr Žak 
Žák, Jaroslav (1906-1960; Cesia ih> 

hlubin študákovy duši'. Študáci 
a kantoři) 558, 636 

Ž alář nejtemnčjší (Olhracht) 530, 
531.651 

Žalman (Lohonka), Jan 917 
/(lim y  (Hlaváček) 414 
/n iobu  Koruny české  07. 681 
žaltář, staročeský p řek lad  58 
Žaníovskv. Michael 871 
Žasnoucí voják (Šrámek) 550 
Ž ebrácké /tísné (Duryeh) 600 
Železná košile  (kolman Cassius) 670. 

687
Železná košile  (V. R. Kramerius) 171 
Železný vlk (I'. Langer) 561 
Želivskv. Jan  (zemř. 11-22) 96 
Žena v množném čísle (Nezval) 

630-631
ze Žcrotína. Karel starší (1561-1636;

i/Hilogia) 120-121. 128. 131 
Žert (M. Kundera) 791. 797. 799-800 , 

840. 891
Žerty, hravé i dravé  (Neruda) 283 
Živá voda (Drda) 695 
Život II  (sborník) 610

Život a  ilílo skladatele  1'oltýna 
(K. Čapek) 643 

Život и smrt K. II. Máchy (Sehmid) 
898

Život církevní v Cechách  (Winter) 347 
Život j e  jin ile  (M. Kundera) 800 
Život j e  všude (sborník) 749 
Život Konstantinův (staroslověnský) 

17-18 
Život Krista Pána  76 
Život Metodějův (staroslověnský) 17. 18 
Život plný bojů /Streitbares L eben / 

(Brod) 540 
Život proti smrti (Pujmanová) 739 
Život s českými m alíři (I rzidil) 542 
Život s hvězdou  (Vieil) 733. 767. 792.

793
Život sv. B enedikta (staroslověnský) 

26
Život sv. Ivanu (Bridel) 140 
Život sv. Víta (staroslověnský) 26 
Života bído. přec tě mám rád  

(Šrámek) 466 
Živote, d íky  (Závada) 855 
Životní symfonie Antonína Dvořáka 

(Beran) 780 
Životy sv. Otců 76 
Žíznivé léto (Zahradníček) 623 
Žižka (Čech) 316 
Žižka, Ja n  «>2. 96. 98 
Žně (Sova) 417
Žurnalistický slovník (Poláček) 558, 

593
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1068
ČESKA 

LITERATURA 

OD POČÁTKU 

К DNEŠKU

Tato kniha vznikala původně jako čtyřdílná učebnice české literatu
ry pro střední školy. Hranice jednotlivých dílů určil zřetel к středoškol
ským osnovám. Součástí projektu byly čítanky к příslušným dílům.

Z původního projektu byly postupně vydány tyto části:
1996 Česká literatura 4, Čítanka české literatury 4  (ČS)
1997 Česká literatura I, Čítanka české literatury 1 (CS)
1998 Česká literatura 2 (N1,IN)

Nově vydalo celý projekt učebnic Nakladatelství Lidové noviny v ro
ce 1998 souhrnně pod titulem Česká literatura od počátků к dnešku 
jako 4. svazek edice Česká historie, s obrazovým doprovodem. Nato 
následovalo vydání čítanek-Knih textů (1 -  2000, 2 -  1999, '.i -  1999. 
4  -  2001), rovněž s obrazovým doprovodem.

V roce 2002  byla rozšířena a věcně doplněna 12. kapitola 4. dílu 
(Devadesátá léta) a zároveň aktualizován seznam literatury o nové 
práce týkající se tohoto období.



Obsah

1. díl (Jan Lehár, Alexandr Slich)

STŘEDOVĚK (Jan Lehár)

1. kapitola: ČKSKA LITERATURA A PŘEDCHOZÍ T R A D IC E -------
1. Počátky české literatury 11
2. Předchozí literární tradice 11

2. kapitola: STAROSLOVĚNSKÉ PÍSEM N ICTVÍ
NA V ELKÉ MORAVĚ: 8 6 3 -8 8 5  ........................................................................

1. Byzantská misie 12
2. Konstantin a Metoděj 12
3. Slovanská liturgie 11
4. Osudy byzantské misie 15
5. Literární odkaz Velké Moravy 17
6. Druhý život staroslověnského písemnictví líi

3. kapitola: LATINSKÁ A SLOVANSKÁ TRADICE
V PŘEM YSLOVSKÝCH ČECHÁCH: 1 0 .-1 ] . ST O LE T Í ........................

1. Historické předpoklady kulturního vývoje 20
2. Záhady 10. století 20
3. Doba sv. Václava 22
I. Doba sv. Vojtěcha 22
5. Kristiánova legenda 23
6. 11. století 26
7. Sázavský klášter 26
8. Zápas latinské a slovanské liturgie 27
9. Význam vítězství latiny 27

4. kapitola: LATINSKÁ LITERATURA 12. A 13. S T O L E T Í ...............
1. Evropa kolem roku 1100: zrod novodobých národních literatur 2
2. Pojem středověku 30
3. Latinský středověk 31
4. Latinský středověk a národní literatury 31
5. Latinská literatura v Čechách 32
6. Kosmas 34
7. Kosinoví pokračovatelé 36
8. Latinská legendistika 37
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6. kapitola: IIE B R E JS K É  PÍSKM NIC'I'VÎ
V PŘEMYSLOVSKÝCH ČECHÁCH ............................................................ 44

1. Trosky literární činnosti z doby přemyslovské -14
2. Význam kulturního vzestupu pražské židovské obce 14

7. kapitola: FOLKLORN Í SLOVESNOST: FAKTA \ DOMNĚNKY . - . 16
1. Co je  folklorní slovesnost 16
2. Pohanské pověsti u Kristiána a Kosmy 47
3. Existoval v českém básnictví hrdinský epos? 47 
L Svědectví o existenci kultických písni 18
5. Fakta a domněnky 48

8. kapitola: /HOZENÍ ČESK É LITERATURY:
DOBA KOLEM ROKU 1300 ...................................................................................  50

1. První doklady českého jazyka a písemnictví 50
2. Předpoklady vzniku české literatury 51
3. .Nejstarší epika: Dalimilova kronika, Alexandreida, veršované legend) 53
4. Nejstarší lyrika 56
5. Překlad žaltáře a evangeliáře 58
6. Literární kontext počátku české literatury -  evropský a domácí 58

9. kapitola: DOBA LUCEMBURSKÁ............................................................ 61
1. Literární vývoj v době lucemburské 61
2. Veršovaná epika 63
3. Lyrické básnictví 67
I. Drama 70
5. Básnictví Ivrickoepické a lyrickodramatické 72
6. Didaktické básnictví 74
7. Počátky české prózy 75

10. kapitola: DOBA HUSI TSKÁ.................................................................... 85
1. Literární vývoj v době husitské 85
2. Próza 89 '
3. Básnictví 96

HUMANISMUS (Jan Lchár)

11. kapitola: O BD O BÍ RANÉHO H U M A N ISM U .......................................... 103
1. Renesance, humanismus, reformace 103
2. Literární vývoj od konce doby poděbradské do Bílé hory: 

období raného a vrcholného humanismu 106
3. Latinský humanismus doby poděbradské a jagellonské 110
4. Česká literatura v období raného humanismu 112

12. kapitola: O BD O BÍ VRCHOLNÉHO HUMANISMU.............................. 114
1. Latinské písemnictví 114
2. Česká literatura v období vrcholného humanismu 116 

BA RO K O  (Ja n  Leliár)

13. kapitola: EVANGELICKÉ BAROKO
I. Pojeni baroka 125

125



2. Literární vvvoj v době biirokní; evangelické baroko, 
katolické baroko 127

3. Evangelické baroko 128

14. kapitola: KATOLICKÉ BAKOKO.......................................................... 134
1. Poezie 134
2. Próza 138
3. Drama 146
4. Folklorní slovesnost 147

RANK OHROZENÍ (Alexandr Stich) 

15. kapitola: OSN ÍCENSKÝ KLASICISMl S \ JÉI10 ÚSTUP 
PŮSOBENÍM ROMANTISMl V NÁRODNÍCH SN AH  151

1. Pojem osvícenského klasicismu 151
2. Podněty pro novou národní kulturu na konci 18. a v I'), století 152
3. Čtenáři a adresáti české produkce 155
4. Osvícenská véda 157
5. Almanachy 163
6. Drama a divadlo 166
7. Knížky lidového čtení 169
8. Dvojí zdůvodnění pro český jazyk 173
9. Obrození (obsah a rozsah pojmu) 175

16. kapitola: PREROMANTISMUS ............................................................  177
1. Pojem preromantismu 177
2. Idea svébytné národní literatury a kultury 178
3. Nabádavá mluva dějin 183
4. Ve stopách hrdinského eposu 187
5. Východočeské kulturní ohnisko 192
6. Poezie velkých idejí a prožitků 195
7. Ohlasová poezie 198

II. díl (Jaroslava Janáčková)

I. kapitola: ROMANTISMUS -  BIED ERM EIER.....................................205
1. Kdo je básník 206
2. Romantismus 206
3. Biedermeier 208
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