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Sylabus  

Česká literatura 2. pol. 20. stol.  

 

Garant předmětu Křivánek Vladimír 

Garantující katedra KČJL - Katedra českého jazyka a literatury 

Způsob ukončení 

předmětu 
Z – zápočet, Zk - zkouška 

Rozsah výuky 

předmětu pro formu 

studia 

P - přednáška 1 hod. týdně  

S - seminář 2 hod. týdně  

Anotace předmětu Přehled vývoje české literatury od roku 1938 po současnost bude 

sledován v druhových, žánrových a směrových souvislostech, 

typologických sondách a interpretacích významných či 

charakteristických děl sledovaného období s přihlédnutím k proměnám 

společnosti a estetických norem, literárního života i dobového myšlení o 

literatuře. 

Cíle předmětu a 

charakteristika 

získaných 

dovedností 

Podat studentům solidní vhled do historických proměn české poválečné 

literatury, seznámit je s vývojově relevantními díly tohoto období a 

posílit jejich poznání uměleckého literárního díla v jeho estetické 

svébytnosti. 

Témata předmětu ve 

vztahu k časovému 

rozvrhu výuky 

1. Reflexe války v české literatuře v letech 1945–1948 

2. Budovatelská kultura a její překonávání 

3. Typologie české poezie šedesátých let 

4. Typologie české prózy šedesátých let 

5. Proměny dramatu v šedesátých letech 

6. Literatura v období normalizace 

7. Exilová a samizdatová literatura 

8. Literární život po roce 1989 

9. Nejvýznačnější trendy a osobnosti současné české literatury 

Literatura, na níž je 

předmět vystavěn 

JANOUŠEK, P. a kol.: Dějiny české literatury 1945–1989, I., 1945 –

1948, Praha 2007. 

JANOUŠEK, P. a kol.: Dějiny české literatury 1945–1989, II., 1948–

1958, Praha 2007. 

KŘIVÁNEK, V.: Kolik příležitostí má báseň, Brno 2007. 

KOŽMÍN, Z. – TRÁVNÍČEK, J.: Na tvrdém loži z psího vína. Česká 

poezie od 40. let do současnosti, Brno 1998. 

ČERVENKA, M.: Dějiny českého volného verše, Brno 2001. 

HODROVÁ, D. a kol.: ...na okraji chaosu. Poetika literárního díla 20. 

století, Praha 2001. 

ČERVENKA, M. – JANKOVIČ, M. – KUBÍNOVÁ, M. 

LANGEROVÁ, M.: Pohledy zblízka. Poetika literárního díla 20. století, 

Praha 2002. 

 



ČERVENKA, M. a kol.: Na cestě ke smyslu. Poetika literárního díla 20. 

století, Praha 2005. 

Literatura 

doporučená 

studentům 

Lehár, J. a kol.: Česká literatura od počátků k dnešku, Praha 1998. 

KŘIVÁNEK, V.: Kolik příležitostí má báseň, Brno 2007. 

KOŽMÍN, Z. – TRÁVNÍČEK, J.: Na tvrdém loži z psího vína. Česká 

poezie od 40. let do současnosti, Brno 1998. 

DOKOUPIL, B. a kol.: Slovník českého románu 1945–1991, Ostrava 

1992. 

HODROVÁ, D. a kol.: ...na okraji chaosu. Poetika literárního díla 20. 

století, Praha 2001. 

Způsob a pravidla 

výsledné klasifikace 

předmětu 

Seminární práce po každém semestru 

Účast v seminářích min 85 % 

Aktivita v seminářích 

Zápočet 
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12. Udání Milana Kundery 
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Studijní materiály k vybraným tématům k předmětu česká literatura druhé 

poloviny 20. století: 

 

Autoři publikující v oficiálních nakladatelstvích – s omezením a s cenzurními zásahy- 

Bohumil Hrabal 

 

 

Bohumil Hrabal – Kdo jsem 

Motto: 

Z kteréhokoli konce o Bohumila Hrabala zavadíš, 

je problematický, staví tě před otázku, rodí spornost a nedorozumění, 

tropí nesnáz, a je to nesnáz tím nesnázovatější,  

že ji způsobil nevědomky a nevolky, nechtěl ji způsobit, nechce být problematický, 

málokdo se v literatuře podává tak upřímně, nelíčeně a nesporně, takový, jaký je. 

 

Václav Černý: Zesurovělý pierot 

 

1) 

 

 Nikdy mi ani ve snu nenapadlo, že bych si přál nebo chtěl změnit politické události, ve 

kterých jsem žil. Nikdy jsem si nepřál měnit ani řeč, ani svět, když jsem citoval Marxe, když 

jsem citoval Rimbauda, když jsem citoval Mallarméa, tak vždycky jsem si přál měnit sám 

sebe, toho, kterého jsem měl na dosah ruky, sebe sama. Odtud se považuji vždycky za svědka, 

nikdy ne za špatné svědomí doby, na to jsem nikdy neměl, protože už od dětství jsem byl 

naplněn obdivem ke skutečnosti, kterou jsem nevytvořil, která byla dřív, než jsem byl já, ten, 

který si nepřál nic víc než ji zrcadlit, tolik krásy měly pro mne i ty nejhroznější události. 

Vždycky jsem byl tím kulovým filkem, který se prochází ve slunci s rolničkou v ruce, ta 

zdánlivě šaškovská čepice mne provází i dnes. Vždycky jsem byl poctěn tím, že jsem jako 

výpravčí byl svědkem té druhé války, nevěřil jsem nikdy svým očím, ta ohromující byly ty 

drastické události, zrovna tak, jako když válka skončila, viděl jsem vedle sebe i v sobě tolik 

krásné hrůzy a účastnil jsem se tolika utrpení v lásce, že z toho špatně spím i dneska, protože 

ten můj zdánlivě obyčejný život je dramatický sám sebou. Jsem tedy poctěn tím, že žiji 

s tímto národem, o jehož kvalitách pochybuji zrovna tak jako o moralitách svých, vlastně 



jsem tak trochu rouhačem, jsem kacířem všeho toho, čím tento národ v jisté ideální řadě žije, 

v co doufá, co má dokonce i napsáno na své vlajce, jsem velký pochybovač, že Pravda vítězí, 

velice pochybuji o tom, že jsme národ, který si pravdu přeje a v ni doufá, aniž bych upíral 

velikost těm, kteří tu pravdu razili a za ni platili, jak Mistr Jan Hus, tak Jiřík z Poděbrad, 

nakonec i profesor Masaryk. Teď žiji v omezené suverenitě, jak nám tu naši pravdu ozřejmil 

Brežněv, a nic mi ta věta nevadí, nic míň, než to, že Pravda vítězí. Žiji si zrovna tak, jako 

jsem žil, jak bych žil, kdyby na Hradě byl pan místodržící habsburské dynastie. Mám sám se 

sebou, abych sám sebe ukul, tolik trápení, tolik trápení se svými bližními, že na jakoukoliv 

změnu politických událostí nemám čas, dokonce ani nevím, o čem to hovoří ti, kteří si změnu 

přejí, protože já bych chtěl změnit pouze sám sebe, sám sobě bych přál dosáhnout k nebesům, 

ve kterých bych mohl říci o sobě, jsem ten, který jsem … Jsem pouze špatným svědomím 

sebe sama, zatím. O tom, co se mi přiházelo, jsem si vždycky myslel, že se to přihází jenom 

mně, proto ten ostych, proto ten stud, proto jsem to, co jsem začínal psát a napsal, vždycky 

ukazoval, jako že to napsal někdo jiný než já, tak mě to přivádělo do rozpaků, ty moje první 

texty, tak jsem se za to styděl. Až teprve pak, když jsem vyšel do světa a když jsem se naučil 

vydávat těm druhým, když jsem se v hospodě začínal radovat, že to, co se přiházelo jenom 

mně, to že se přihází i těm druhým, to mi začalo dodávat kuráž, že přece jenom nejsem tak 

sám. A tak jsem tolik let naslouchal těm druhým, že ty moje největší tajemnosti, ty moje 

největší nehoráznosti, ty moje největší opuštěnosti a zase tak něžné důvěrnosti nejsou jenom 

mojí tajnou chorobou, ale že se to všechno přihází těm druhým víc než mně, větší intenzitou, 

větším nábojem to osciluje v celých skupinách těch druhých, že jsem začínal považovat 

všechno to, co se přicházívalo těm druhým, jako by se to stalo mně, dokonce jsem měl větší 

radost, když to, co se stalo těm druhým, stalo se i mně, a tak raději jsem vydával za svoje to, 

co se stalo těm druhým. A tak jsem se těmi druhými nějak zpevnil, tak nějak jsem dostal 

odvahu vstupovat na tenký led, na strop, který hrozil probořením duše, dodával jsem si 

odvahu, abych zase to, co jsem si myslel, že je jen moje, shledal v hospodách, že se to stává i 

těm druhým. Ty moje hospody, to nebyl nikdy nějaký úřad, nějaká zpovědnice, nechodil jsem 

do hostince jen proto, abych se vyptával, ale abych je tak seděl a abych nenásilnil, abych 

nezačal jako reportér, jako vyptávač na veřejné mínění, tak jsem sedával a pil a naslouchal a 

čekal, nikoliv chtěně, ale najednou když někdo pod dojmem chvil začal sám, jako já, když 

jsem nechtěl, ale najednou musel sednout k psacímu stroji, tak ten druhý, když začal vyprávět 

o tom, co by se zdálo asociální, co by se zdálo pobuřující, co by se zdálo dokonce nechutné, 

že se to blíží vraždě, smilstvu … tak tyhle chvíle jsem míval v hospodě pocit, že hovořím sám 

k sobě a se sebou, že ke mně hovoří ten můj veřejný žalobce a současně zpovědní, že všechno 



to, co jsem si sám o sobě myslel, že se to přihodilo jenom mně, je obecné, že dokonce ten 

vypravěč a sebežalobce jako by přišel jen proto, jako by se narodil jen proto, aby mi pomohl 

ty moje úchylky, ty moje zvláštnosti, ta moje nejtajnější přání a zvrhlosti, aby mi pomohl nést 

… Snažím se dobrat svého hlubokého nevědomí tím, že vědomím je špatně přesouvám do 

podvědomí a teprve nyní se snažím ozářit svůj minulý život světlým vědomím, abych sám 

sebe spasil, abych vysvětlením sám sebe léčil, abych se zvolna hojil. Moje literatura a tedy 

moje texty nejsou nic jiného než hledání mého ztraceného času, jsem tím hledáním ohromen, 

ale současně se tím i bavím, proto tak kladu důraz na zábavnost mých textů, na bavení sebe 

sama nesnadností takového hledání. Považuji všechny mé retardace nikoliv za chtěné, 

neusiluji o to, abych psal, co vím, ale abych se dobral toho, co ještě nevím. Dělám tedy ani ne 

tak to, co chci, ale co nechci, vím, že je třeba chcát proti větru, že je třeba páliti se tím, co 

nelze uhasit. Jsem sám před svým soudem a ten můj vnitřní soud je velké vyptávání, je to 

současně obžaloba a současně obrana, jsem sám sobě prokurátorem a obhájcem. Tento můj 

způsob psaní nese s sebou předčasné křižování rovnoběžek, vskakování sám sobě do řeči, 

protože mechanickou cestou nelze jít dopředu, jen cestou porušovaného vnitřního monologu, 

zásahem události zvenčí. Tím ale moje texty jsou mojí cestou, ze dne na den, z měsíce na 

měsíc, z roku do dalšího roku, tak nikoliv ad infinitum, ale až do té chvíle udržovat sám sebe 

v tvořivém napětí, až přijde poslední hodina, ve které snad uzřím tu svou účtenku, ten svůj 

účet, tu svou útratu v té gigantické hospodě, kterou je pro mne svět. Zatím pouze dělám účty 

bez hostinského, zatím jen vím, že žiju na sekyru, že všechna moje útrata je napsána na futře 

dveří, které jsou otevřené a kterými vidím ten divukrásný svět, ze kterého opisuji pouze to, co 

bude jednou mojí polehčující okolností, i když dobře vím, že si tohle jen namlouvám, že to, o 

čem myslím, že by mohlo vylehčit mou vinu za to, že žiju, to všechno spíš bude tím, co mne 

osolí, co mi přitíží, čím budu shledán totálně vinným … Moje texty zatím jsou mi trestem za 

to, že těkám mezi zločinem a nevinností, že neustále odkládám definitivní zúčtování a 

rozsudek, že tak trochu jsem se stal tím, kterým jsem vždycky toužil být, prokletým 

básníkem. Teprve teď, když se sám sebe hrozím, když povolávám k mému soudu to, co leží 

hluboko v mém nevědomí, teď uvědoměním si své minulosti sám nad sebou zalamuji ruky, 

sám sobě nemohu dát rozhřešení, a tak jsem alespoň statečný v tom, že nesu textem a v textu 

pocit své viny. A přitom se napraskle usmívám. Je to můj šibeniční humor … ta moje ironie. 

 

HRABAL, Bohumil a DOSTÁL, Karel, ed. Kdo jsem. 2. vyd. Praha: Pražská imaginace, 

1989. ISBN 80-7110-001-3, s. 7 – 10. 

 



Otázky a úkoly: 

 

1. Jak byste žánrově zařadili uvedený text? 

2. Jak autor charakterizuje svoji tvorbu? 

3. Které typické prvky Hrabalovy poetiky text obsahuje. 

 

 

 

Ondřej Nezbeda – Normalizační partie Bohumila Hrabala 

 

 Měl nakročeno mezi světové literární celebrity. Byl zván na čtení a sympozia do 

Paříže, Londýna, Říma, Ostře sledované vlaky natočené podle jeho knižní předlohy získaly 

v roce 1967 Oscara. Pak ale do Československa vtrhly ruské tanky a začala „normalizace 

poměrů“. Bohumil Hrabal byl zařazen na seznam zakázaných spisovatelů. Namísto světového 

úspěchu jej čekala úzkost, strach a těžké volby, co ze svého života a práce zradit, aby něco 

jiného mohlo přežít. Na podobné obchodování musela během tzv. normalizace přistoupit 

většina Hrabalových čtenářů a spoluobčanů, takže by Češi měli svému autorovi dobře 

rozumět. Příznačným dědictvím doby však zůstává, že osobnost i dílo slavného spisovatele, 

od jehož narození uplyne 28. března sto let, přetrvávají v povědomí domácího publika v jeho 

zkreslené cenzurní podobě. 

… 

 Když 3. února 1997 zemřel slavný spisovatel po pádu z okna, téměř nikdo z jeho 

blízkých přátel nepochyboval, že šlo o sebevraždu. Přiměly jej k ní nejen nemoc a bolesti těla, 

ale především bolesti duše ztrápené rozkladnou hrou normalizačního režimu, na niž přistoupil 

a kterou vyhrát nebylo vlastně možné. 

 V obecném povědomí dnes Bohumil Hrabal zůstává jako hospodský kumpán, pábitel, 

laskavý vypravěč, který i v surovém světě dokáže objevovat krásu. To je však jen jedna 

z vrstev jeho osobnosti a díla.  Co má totiž s pábením společného Jan Dítě z Anglického 

krále? Jeho osud je mnohoznačnější než ten bodrého blonďatého chlapíka z Menzelova filmu. 

Je to bestie, člověk mimo dobro a zlo. A jak koresponduje úzkost a deziluze „hlučné samoty“ 

s krasosmutnou atmosférou Postřižin? 

 Sté výročí Hrabalova narození je pro jeho čtenáře výzvou. Vrátit se zpět k původním 

verzím jeho textů a číst je v nezkreslené podobě, bez zpotvoření cenzurou, bez líbivých 



filmových interpretací. Jen tak se dá nahlédnout do hry, kterou se rozhodl tak jako spousty 

ostatních podstoupit. Jen tak je možné dobrat se pravdy jeho literárního svědectví, jak doufal.  

 

NEZBEDA, Ondřej. Bohumil Hrabal v osidlech normalizace. In: Respekt 13, 24. – 30. března 

2014. ISSN 0862-6545, s. 48 – 54. 

 

 

Otázky a úkoly: 

 

1. Proč se jeví osobnosti a dílo Bohumila Hrabala jako problematické? 

2. Vyhledejte celý text a vysvětlete rozporuplné přijetí a hodnocení Hrabalova díla. 

3. Které jeho texty vyšly ve více variantách? Najděte ukázky. 

 

 

 

 

Bohumil Hrabal – Majitelka hutí 

(ukázka textu) 

Ediční poznámka: 

Próza Majitelka hutí je původní, „nezušlechtěná“ podoba prózy Jarmilka,  

tedy „Ur-Jarmilka“.  

V této podobě vyšla v časopisu Plamen v roce 1969  

a byla zařazena do knihy Poupata, jejíž velký náklad 

v roce 1970 spolkla papírenská stoupa.  

 

 

Jsem zase na huti. Už zdaleka vidím nosičku Jarmilku, jak vleče kbelíky s polívkou. 

Spěchám jí vstříc, a když se na ni zahledím, klopí oči. Je v šestém měsíci, otvírá ústa a znovu 

se přesvědčuji, že jí chybí celá půlka chrupu. Ale ona je prostá a tím i kráska krásek. 

 Kráčím podle ní a šeptám: Tak Jarmilko, kdypak budete mít svatbu? 

 A ona odpovídá: Až pokvetou hovna! 

 Povídám: Ale, ale … to už mě nemáte ráda? 

 A ona beze zbytku tvrdí: Ne … protože pořád tady po Poldovce lítáte, jako byste měl 

v prdeli šípy! 



 Pokládám kbelíky, hledím vyčítavě na ni a ona opět klopí oči. Vidím zduřelá víčka, 

vidím jaterní skvrny … a ano, má dneska zase ten bavlněný kabátek převázaný provázkem. 

 Zdvihla oči a říká: Co na mě koukáte jak dědeček na voračku? 

 Tak jí říkám: Když vy jste na mě poslední dobou nějaká chladná … Tak se aspoň ode 

mne napijte! 

 A dávám jí zavdat z polní láhve, ale Jarmilka odvrací hlavičku: To tak … to bych se 

vám tam mohla akorát vychcat! 

 Raději zdvihám kbelíky a zase je nesu, protože se to nesluší, aby těhotná ženská nesla 

tak těžký kbelíky. Na rohu učňovské školy ale Jarmilka se opírá o roh a zvrací … Když na 

mne obrací opět svůj strhaný obličej, omlouvá se mi: To víte, strejdo … jsem napakovaná! 

 A oběma rukama potěžkává svůj vystouplý život. 

 Ptám se v chůzi: Tak co? Ten váš …Copak je to za způsoby, holku nám nabourat a 

pak ji nechat? 

 Jarmilka se zastavuje a zpřísní: A víte strejdo, co ji odpověděl? 

 To teda nevím. 

 Jarmilka se rozkřikuje: Řekl … no a co, teta, mám se posrat do vejšky? Řekněte, 

strejdo, hovoří takhle ženich? 

 Zdvihám kbelíky a doznávám: To teda nehovoří, aspoň nemá tak hovořit! 

 Tak vidíte, a to máme mít veselku! Ale já už za ním nepolezu, to všechno ta jeho 

máma. Já tam jednou k nim vletím a řeknu, tak tady ho máte, synáčka, skovejte si ho do 

prdele! 

 Zlobí se, ale vcházíme do jídelny, kde chlapi Jarmilku vítají: Ty seš holka ale dneska 

nasypaná! Polkla jsi cylindr nebo tvrďák? 

 Ale Jarmilka se nedá: Jděte, pacholci, jděte! Každej ze sebe dělá, že je svobodnej, a 

když mu dobrák ženská podrží, tak jí nakopete a ještě posíláte domů anonymní dopisy, že se 

tady kurvím s ženatejma chlapama! 

 Jarmila křičí, ale je potěšená, usmívá se. Zná je a chlapi jí sahají na život a ona, jak 

uhýbá, rozlívá polívku. Hrozí jim sběračkou: No tak! Že ti dám na držku facku! 

 Tak zpovzdálí se koukám na Jarmilku, srovnávám ji se všemi ženami, které jsem 

poznal … a hledím na ni s obdivem. Jím polívku pomalu, mám čas a jsem zase s Jarmilkou 

sám. Sedla si tam na konci ke stolu a chladí si tváře o cínový plech. Povídám: Říkala jste, že 

jste s panem Jaroslavem mluvila v neděli? 

 Zdvihla se: To ju, ale nevšimnul si mě. Tancoval pořád s jinou krávou a tak to moji 

sestru dožralo, přistoupila k němu v tanci a povídá, to se ani trochu drbane nestydíš? Sestru 



mi sbouchnout a pak se tady před ní kurvit s jinou?… A on jí dal v kole facku! Řekněte 

strejdo, sluší se to dát dámě v kole facku? No řekněte! 

 Povídám: Ne, to nesluší … 

 Tak vidíte! Ale já půjdu na soud a bude platit! 

 Jarmilo, slyšíte mne? Vono se to všecko v dobrý obrátí, to von si jenom teď před 

svatbou, hází fráčkem! 

 Vzala misku a v rozpacích se kamsi zahleděla a zjihla: Vy myslíte? Vy myslíte? 

Vždyť já ho mám pitomce tak ráda! Řekněte strejdo, jakej by to byl život … to už bych to 

měla posraný nadosmrti … co jsem se naplakala, nabečela … 

 Vstávám a musím už jít. Jarmilka ještě za mnou otevřela dveře a řekla: Přijďte, strejdo 

zas! 

 Pak mezi týglovnou, meziskladem diadurem kopu haldy zrezivělých špon, které pak 

nakládají trestankyně. To se musí napřed ostrou tyčí a kladivem nadělat díry a pak to lámat 

jako skálu, tak spečené ty špony jsou. Stojím nahoře a pode mnou pracuje rota trestankyň, 

vidím, že vykopaly podkovu. 

 Volám na ně: Ať vám přinese hodně, hodně štěstí! 

 Ale dozorce s revolverem na opasku ke mně přiskakuje: Co jste to říkal? 

 Povídám drze: To já si jen tak pro sebe říkám nahlas grafikon cykličnosti. Hodně 

štěstí! Pro nás všecky … 

 A on klade významně prst na revolver: No proto! 

 Slízá z haldy dolů, ohřát se k plechovému sudu se žhavým koksem. Jsou stejně divní 

lidé, tihle dozorci, celých osm hodin stojí a hledí před sebe, nebo tupě pozorují práci jiných … 

Vzpomínám si, jak jsme jednou seděli při obědě vedle trestankyň a měli jsme taky hlávkový 

salát … Pepík našel v talíři slimáka a chtěl ho zašlápnout, ale já jsem vzal slimáčka na lupen a 

nesl ho ven. Když jsem tak šel kolem trestankyň, povídám, i ten slimáček je rád na světě, kdo 

svobodu ztratil, ten pochopí. Trestankyně se dívaly jinam; jen profilem ukazovaly, že 

rozuměly, a pan strážný přiskočil a hned na mě takhle, číslo vaší legitimace! tohle je 

pobuřování! Ale já jsem se otočil, a aby mě celá kantýna slyšela, povídám, to jsem přeci 

neřekl pane vachmajstře jim, ale tadyhle kamarádovi … je to tak? A Pepík zakýval, že to tak 

je, a dodal, kdybyste řači šel něco dělat, takovej silnej, fešnej člověk! Když jsme pak 

vycházeli, tak jedna z těch trestankyň, říkali jí Princezna, mi zašeptala, aniž by odvrátila ze 

směru hlavu, dobře jste to dal tomu volovi sežrat … 

 Teď hledím na ty ženy, lezou po těch hromadách špon a vidím, že ani na okamžik 

neztrácejí život, iluzi života … a tak se jim nějak zhluboka hluboce klaním, protože často se 



smějí a často ty ženy pláčí … teď se hřejí v závětří u plechového sudu s koksem, mají pauzu a 

tedy pijí čaj, polívku a k tomu chleba … některé kouří cigarety. Jednou, to bylo v létě, jsme 

dělali až tam vzadu na vlečce, místní rozhlas ze Švermova vyhrával valčíky, tyhle ženy 

zrovna měly pauzu, tak místo jídla si vylezly na vagón a jedna s druhou tančily, tančily 

uprostřed několika set metrů se táhnoucí německé kořisti odněkud z Belgie … 

 Stojím nad trestankyněmi a vidím, že život nekončí, ba právě tam, kde by nebyl 

očekáván, tam pořád začíná. Je půl desáté, tak se jdu ohřát k paličům do boudy, podobné 

docela té boudě ze Zlatého opojení. 

 Paliči sedí kolem kamen, žvýkají, pijí pivo, kouří a jejich helfři též. Usedám a 

naslouchám.  

 Stará žena, které říkají Sloní samice, končí nějakou přednášku: … Jestli to takhle bude 

pokračovat, tak vopravdu nevím … To abychom do soboty dělali na lajdáky a pak teprve na 

sebe! 

 Vedle mne vyskočila hezká dáma a zakřičela: Co se mi tady pořád kolem držky klinká 

to hilterovský sako? 

 Strhla vojenskou blůzu z hrebíku, hodila ji na lavici a spustila: To je pořád mlácení 

držkou a nikde nic! To se musí křičet napřed! To bych tam mohla bejt já! To je zrovna tak, 

jako když mi někdo zprcne holku. To je prd platný dělat cirkus potom. To, pane ministerský 

předsedo, se musí dělat brajgl napřed. Ale takhle? To je samý šušušušů a nakonec bác ho! Že 

je to na sračku, že možná ani ten volný obchod nebude. To přeci vědí malý děti, ale tůůhle! A 

vůbec je ten život! Pánbůh dělal šest dní a sedmý den měl lehy … já bych to obrátila a bylo 

by to stejný, jak rádio hlásí. Až bolejí hřbety z poslouchání … a na to já nejsem zvědavá! 

Pustím si pěkně Štutgart nebo Vídeň, nakonec mi z Říma zacvrlikají ptáčci a jdu spat. A nic 

nebudu dělat na vánoční svátky. Já nebudu kupovat na volným! Nechám si udělat dort a bude! 

A to holku mám u báby a nedám na ni ani tohle! Já dělám, starej dělá a voba máme hovno. 

Ale ať pak blbouni nekecají držkou! A ještě votravujou a svádějí to na jiný lidi … jako s těma 

trestankyněmi, kdekdo se vo ně votře, přijdou do koupelny, mladý holky, profesorky, 

študentky, pěkný tělíčka a pod sprchou dělají bejkoviny … ale soudružky, skoro každá jak 

kakáč, říkají, už je zase tady ta pakáž? A já povídám, jaká pakáž? Holky plný života, spíše 

nešťastný než pakáž! Ale soudružky zase, že kurvy to jsou, kopečkářky, teroristky, 

diverzantky, patří je všecky voddělat …, Ale já jsem jim dala držkovou! Povídám, co to 

žvýkáte, jaký kurvy? To větší kurvy chodějí po Poldovce a kurvějí se se ženatejma mistrama! 

A ta, kterou to trefilo, běsnila, že na takový, jako jste vy, by se mělo posvítit a dejte si pozor, 



ať se nekoupete s nima! To mi řekla! Pak veďte akademickou debatu a buďte upřímnej … ale 

co bych se žrala, kůň má větší hlavu, pojďme! 

 

HRABAL, Bohumil. Majitelka hutí. K autorovým pětasedmdesátinám vydal Vladimír Sainer 

jako soukromý tisk člena Spolku českých bibliofilů v Praze roku 1989, s. 7 – 13. 

 

 

 

Otázky a úkoly: 

 

1. Kdy se děj textu odehrává – doložte textem. 

2. Najděte v textu charakteristické prostředky Hrabalovy poetiky. 

3. Jaký typ ženských hrdinek  - mužských postav Hrabal v textu zobrazuje? 

 

 

 

Vladimír Pistorius – Stárnoucí literatura (Bohumil Hrabal) 

 

 Hrabal si své přední místo vydobyl jednak svou mimořádnou a neodolatelnou 

vypravěčskou invencí a pak a hlavně svým objevem lidského mikrosvěta, objevem, že život 

každého člověka je, alespoň při pohledu zevnitř, plný úžasných událostí a velkých vášní, které 

blednou teprve ve srovnání s jinými životy. Ale toto porovnání Hrabal nikdy neudělá a také se 

nikdy nepustí do psychologické analýzy, neboť svět jeho knih je epický a jevový. Celá tato 

koncepce, založená na úctě ke každému člověku, nepřímo odmítá celou sféru „makrokosmu“ 

– velkého světa, představovaného politikou, dějinnou nevyhnutelností, potřebami společnosti 

apod. Všude tam, kde se oba světy setkávají, nachází Hrabal pravdu světa malého a naopak 

nelidskost a nepřirozenost světa velkého. Zde byl Hrabal nejsilnější. Právě knihy, ve kterých 

je víc než jen líbezné pábení, jsou ty nejlepší. Patří mezi ně texty z padesátých let, jež 

postupně dával k dispozici ineditním edicím (Majitelka hutí, Skřivánci na niti, Tři teskné 

grotesky a Poupata – tato kniha byla v roce 1970 již vytištěna, ale náklad byl zničen), stejně 

tak jako jeho kladenské povídky (Inzerát na dům, ve kterém nechi bydlet, 1965) a také dvě 

knihy z poloviny sedmdesátých let (Obsluhoval jsem anglického krále (1975) a Příliš hlučná 

samota (1976). 



 Jenže ono křísnutí obou světů z Hrabalovy tvorby v posledním desetiletí mizí nebo 

spíš posunuje se do pozadí. Hraba také postupně opustil současný námět a s jistou nostalgií se 

obrátil k dobám dřívějším. Tak vznikla trilogie, jejíž hlavní hrdinové mají své vzory 

v postavách autorových rodičů a v postavě jeho strýce Pepina: Postřižiny (1973), Městečko, 

kde se zastavil čas (1973) a Harlekýnovy milióny (1981). Tato trilogie, kterou řadím k těm 

slabším Hrabalovým knihám, tvoří pozoruhodný dokument postupné tvůrčí deformace, 

vyvolané nejprve cenzurou a později i autocenzurou. Prvé dvě knihy byly sice napsány ještě 

před známou Hrabalovou sebekritikou v Tvorbě, která mu otevřela dveře do státních 

nakladatelství, avšak oficiálně vyšly obě samozřejmě až po ní. Postřižiny ještě tak, jak byly 

napsány a jak se objevily již dříve v ineditních edicích, zato Městečko, kde se zastavil čas 

muselo už být pro oficiální vydání přepsáno a vyšlo v nové podobě jako Krasosmutnění 

v roce 1979. Zásadní změnou, kterou tu Hrabal provedl, bylo vypuštění závěrečných kapitol, 

ve kterých byla pointa celého životního příběhu otce Francina i strýce Pepina – otcovo 

vyhnání z místa správce pivovaru nově ustavenou dělnickou radou v roce 1948 a proměna, 

kterou v něm tento životní zlom způsobil. Zvlášť trapně působí přepsání jedné z klíčových 

scén této sekvence, totiž té, kdy vyhnaný Francin opouští pivovar a odnáší si své věci. 

V původní verzi, v Městečku, kde se zastavil čas, zní takto: 

 Když si tatínek odvezl poslední krabici s pery a kalendáříčky a notýsky, otevřel skříňku 

a vzal dvě bachraté lampy, ty lampy, v jejichž svitu psával před lety, a které byly připraveny, 

kdyby elektrika vypnula, bachraté lampy se zelenými stínítky, a když je odnášel, pravil 

dělnický ředitel: „Ty lampy jsou ale v invetáři pivovaru…“ a vzal je tatínkovi z rukou. „Já si 

je koupím,“ řekl tiše tatínek. Ale dělnický ředitel vrtěl hlavou a řekl cize: „Nahrabal jste si 

dost, postavil jste si vilu …“ A když tatínek vyšel z kanceláře, dělnický ředitel na to čekal a 

obě lampy i se zelenými stínidly vyhodil oknem na hromadu harampádí k šrotu a zelená 

stínidla a cylindry se roztříštily a tatínek se chytal za hlavu a křuplo mu v ní, jako by se 

roztříštil mozek.“ 

V Krasosmutnění tuto scénu nenalezneme. Zato ji Hrabal použil v Harlekýnových miliónech, 

kde ovšem vypadá takto:  

 A když se vrátil pro poslední věci, vzal ze skříňky i ty dvě bachraté lampy, které když 

svítily, tak bzučely a vydávaly takové teplo na píšící ruce, tak dělnický ředitel pravil … Ty 

lampy ale nejsou vaše, ty jsou v inventáři pivovaru, který jsme se vším všudy přejali do 

vlastnictví my … Píchnul se do prsou a Francin se začervenal a prosil … Já ty lampy koupím, 

ty lampy jsou svědky mých starých zlatých časů, kdy jsem byl šťasten … Ale ředitel trval … Ty 

lampy jsou naše, nahrabal jste si v pivovaře dost, postavil jste si vilku, zatímco my jsme žili 



z žebračenek. Jen si vzpomeňte na šalandu tady u nás v pivovaru, na Pepina, váš vlastní bratr 

jak tam měl kavalec vedle slaďáka Máry, na naše děti v deputátních dírách, kde v zimě 

zamrzala voda v kamenci na plotně, jen si vzpomeňte, jak jste byl pln starostí, abyste 

nenarazil, pořád abyste si nikoho ze správní rady nerozhněval … ale konec konců, co myslíte, 

soudruzi? Budeme velkorysí, tak si ty lampy vezměte, jako pamětníky pro vás zlatých časů … 

 Tento posun je pro Hrabalovu tvorbu posledních let charakteristický. V jeho knížkách 

už není místo pro vězenkyně na nucených pracích, ani pro onu opilou dívku z povídky „Ingot 

a ingoti“, která volá „Nechte mne žííít!“ Vše je přetřeno růžovým smířlivým štětcem, a pokud 

příběh přece jen narazí na nějaké bolavé místo oné vzdálené doby 50. let (o dnešku ani 

nemluvě, ten se v Hrabalově tvorbě odrazil jen v jeho nejslabší knížce, upovídané sbírce 

nekonfliktních povídek Slavnosti sněženek, 1978), dotkne se jich opravdu jen zlehka.  

 

PISTORIUS, Vladimír. Stárnoucí literatura: (česká literatura 1969-1989). Praha: Státní 

pedagogické nakladatelství, 1991. 109 s. Maják. ISBN 80-04-25549-3, s. 59 – 61. 

 

 

Otázky a úkoly: 

 

1. Srovnejte autorovo hodnocení díla se studiemi uveřejněnými ve sborníku: 

JANKOVIČ, Milan, ed. a ZUMR, Josef, ed. Hrabaliana: sborník prací k 75. 

narozeninám Bohumila Hrabala. Praha: Prostor, 1990. 184 s. ISBN 80-85190-04-4. 

 

 

 

 

 

Moc bezmocných – 70. a 80. léta 20. století  

 

Ladislav Mňačko – Jak chutná moc (úryvek) 

 

 Smuteční akt začal přesně v deset. V síni se sešlo padesát pozvaných smutečních hostí. 

Ulice, jimiž půjde průvod, lemovaly venku tisíce občanů. Když Frank přecházel ulici, zahlédl 

v zástupu Margitu. Nehlásil se k ní, mohlo by jí to být nepříjemné, chtěla být zřejmě sama, 

ztracena v zástupu. Přece tedy přišla. Frankovi bylo milé, že přišla, ne tak kvůli mrtvému, 



jako kvůli ní samé. Nezměnila se. Snad kdyby se byl tenkrát nesetkal s tou blondýnou, mohlo 

být všechno jiné. Snad. Jenže on se s ní setkal. Lidé stáli a čekali, takový pohřeb bývá 

okázalým divadlem, které si nikdo za nic na světě nedá ujít. 

 Na náměstí, trochu stranou, stálo dvě stě mladých lidí v modrých košilích, 

navlečených přes tlusté svetry. Ponesou sto věnců. Věnců je víc než sto. Je jimi obložen 

katafalk, uložili je za vavřínový hájek, zaplnili jimi chodby. V boční ulici čekalo dvacet 

černých nablýskaných limuzín. Kousek dál stála čestná rota vojska a čestná rota milice. 

Povezou mrtvého na dělové lafetě, kterou potáhne vojenský kamión, obsazený vojáky 

v helmách. Na poslední cestě mu bude vyhrávat vojenská kapela.  

 Frank znal přesný program. V deset hodin zazní úryvek z Dvořákova Rekviem. Projev 

bude jen jeden. Pronese ho Galovič. Pak odnese šest generálů rakev na ramenou k lafetě. 

Rakev bude zahalena do státní vlajky. V čele průvodu bude pochodovat rota vojáků. Za nimi 

milice. Potom generál s poduškou s řády a vyznamenáními. Pak ponesou věnce. Za nimi 

potáhne dělová lafeta rakev. Za rakví půjde vdova, podpírána otcem zesnulého. Za vdovou 

čelné osobnosti veřejného a politického života. Pak šestistup vysokých důstojníků a za ním 

ostatní oficiální smuteční hosté. Počítá se s tím, že se budou k průvodu připojovat občané, 

kteří lemují ulici. Tak ujde průvod dva kilometry, od smuteční síně, kde byl mrtvý vystaven, 

k jeho bývalému sídlu, k rezidenci. Tam se s ním rozloučí velmi krátkým projevem jeden 

z členů kabinetu. Frank se nedozvěděl, kdo to bude. Fakt, že to zatajili, může naznačovat, že 

to bude jeho designovaný – designovaný znamená samozřejmě zvolený, ačkoliv volby jsou 

určeny na druhou hodinu odpoledne – nástupce. Po rozloučení přenesou rakev z lafety do 

pohřebního vozu. Dvacet černých limuzín ho doprovodí na hranici města. Ještě jeden krátký 

projev a vůz s mrtvým opustí město, které bylo jeho sídlem. Odvezou ho do krematoria ve 

vzdáleném místě.  

 Tak to všechno proběhne. Frankova práce končí v smuteční síni. Na další průběh aktu 

určil vedoucí fotooddělení jiné fotoreportéry. 

 Neviditelná hudba na galerii dohrála. Chvilku znělo jen odkašlávání přítomných. Pak 

přistoupil ke katafalku, na němž ležela rakev zahalená už do vlajky, Galovič. Má v ruce 

červené desky se smutečním projevem. Rozhlíží se. Oslovuje vdovu a příbuzné, oslovuje 

smuteční hosty. Galovič řeční. … 

 Galovičovy projevy jsou pořád stejné. Fádní, suché, frázovité. Zřejmě mu je už léta 

píše jeden a týž člověk. Frank neví, kdo, ale žádný lumen to nebude. 

 Galovič vždycky mobilizuje, bude mobilizovat i tady. Filmová kamera bzučí. 

Reflektory svítí naplno. Frank cvaká obrázek za obrázkem. Oko televizní snímačky je upřeno 



na Galoviče. Galovič řeční. Vdova sedí na židli, sklání hlavu. Její závoj není natolik 

průsvitný, aby dával možnost pozorovat její výraz. Když ji Galovič oslovil, zdvihla trochu 

hlavu. Frank měl dojem, že ze vzdoru. Jako by chtěla říci: Ty mě nemáš co oslovovat. Ale co 

když myslí na totéž, co Frank? 

 Tenhle mrtvý měl svého času velkou příležitost. Tenkrát byla Galovičova pozice silně 

otřesena. Veřejné, i když nevyslovené mínění bylo proti němu. I ti, kdo se ho báli, zdvihli 

trochu hlavy. Kolovaly o něm nevkusné anekdoty a nepěkné klepy. Lidé si vykládali, že 

nemůže celou noc spát, když se mu nepodařilo dát přes den někoho zatknout. To bylo 

přehnané. Ale ty řeči byly ukazatelem toho, co si lidé o Galovičovi myslí.  

 Tenkrát všichni čekali, že se najde někdo nebojácný, statečný, kdo Galoviče vyžene 

z veřejného života. Kdo veřejně odhalí jeho těžké chyby. Měli přitom docela konkrétní 

představu, kdo měl tím statečným být. Ten mrtvý. Jenom on se mohl Galovičovi postavit, 

jenom on se s ním mohl vypořádat. Vědělo se, že už se dávno nenávidí. Jednou mezi nimi 

muselo dojít k prudké srážce, to cítil každý. A tenkrát byla příležitost. Galovičovo postavení 

bylo natolik otřesené, že už na recepcích sedával sám, každý si od něho odsedal. Zdálo se jen 

otázkou krátkého času, kdy padne.  

 S napětím se očekával projev velkého muže. Lidé si byli jisti, že to bude poslední den 

Galovičovy moci. Ale velký muž mlčel. Bál se. Tenkrát prohrál všechno. Od té doby už od 

něho nikdo nic nečekal. Byli by mu všechno prominuli, všechno odpustili, a ti, kdo ho znali 

už dávno, mezi nimi i Frank, by byli zajásali – přece jen je to chlap, jaký býval kdysi. 

Samozřejmě také tropil hlouposti, ale kdo na jeho místě by hlouposti netropil? Odstraněním 

Galoviče by byl dokázal, že se staví za něco nového, teprve tušeného, co jednou, dříve nebo 

později, musí přijít.  

 Mlčel. Neudělal nic. Bál se. Ztratil zbytky sympatií a respektu. Bál se Galoviče? To 

sotva. V té době už nebylo třeba bát se Galoviče. Bál se něčeho jiného. Bál se, že odhalením 

Galovičových chyb vyvolá řetězovou reakci, že poruší rovnováhu sil ve vedení, že zahýbá 

škatulemi, a to považoval za nebezpečné; jak se jednou začne, kdo ví, kde a u koho se to 

zastaví? 

 Neudělal nic. Nevyhnal z klíčového mocenského křesla všemi nenáviděného muže, 

reprezentanta tvrdého kursu. Tím mlčením vyslovil ortel sám nad sebou. Vhodná příležitost 

minula, Galovič udržel a dále upevnil svoje postavení. Poučil se. Poznal, že zárukou jeho 

postavení je koncentrace veškeré dostupné moci. A on, na rozdíl od toho mrtvého, věděl, co je 

moc, uměl s ní zacházet. Tenhle mrtvý ještě nějaký čas reprezentoval. Galovič nikdy 

nereprezentoval, byl vždycky spíš v pozadí. Ale vládl, skutečně vládl on, Galovič.  



 Galovič řeční: 

 „Odešel věrný syn revoluční dělnické třídy … z ní vzešel, za ni se bil, ji 

reprezentoval…“ … 

 Teprve tehdy, teprve v tu chvíli, kdy Galovič končil svůj projev, začalo být Frankovi 

toho mrtvého líto. Ledacos se mu dalo, samozřejmě, vyčítat. Prohospodařil důvěru veřejnosti, 

a to nejen důvěru v sebe, ale i v společenský systém, který reprezentoval, v hnutí, v němž 

vyrostl. Zklamal naděje, které do něho vkládali. Jenže Frank ví víc než mnozí jiní, Frank o 

něm ví téměř všechno. Dopustil se nejedné špatnosti, nejednou zneužil moc, která nepatřila 

jemu osobně, způsobil nejedno lidské neštěstí. Ale to všechno bylo přece jen nějak cítit 

člověčinou. Jeho pohnutky, jeho motivy, jeho kroky nebyly vždy důstojné, ale vyplývaly 

z lidských, i když ne čistých a správných pohnutek. Byl to přece jenom člověk. Chybující. A 

snad i ubohý a nešťastný člověk. Frank pro něj nehledal omluvy. Snažil se jen vysvětlit si ho, 

pochopit ho. Poznal ho i jinak a jiného. 

 Galovič nebyl chybující. Za celý čas svého úřadování se nedopustil žádné chyby. 

Galovič byl monstrum, monstrum s absolutní morálkou. Bez slabosti. Bez vášně. Snad i bez 

jakékoliv touhy. … 

 Ten mrtvý ho nenáviděl. Pudově, vášnivě, bytostně. A bezmocně. Frank zažil, ještě 

v kraji, nejeden výbuch jeho vzteku, nejeden pocit zoufalství z Galoviče. Bál se ho. Když byl 

jmenován šéfem kabinetu, neskrývaně triumfoval, považoval ten den za svůj den, za den 

vítězství nad Galovičem. Zdálo se mu, že teď je od něho daleko a z dosahu jeho pravomoci. 

Ale krátce nato zaujal Galovič svoje nynější místo. A ten mrtvý se ho zase bál. 

 Galovič se nebál. Nikoho a ničeho. A sotvakdy pocítil osobní nenávist i k tomu 

mrtvému. Galovič nenáviděl třídně, jediná důstojná nenávist, kterou uznával, byla třídní 

nenávist. Ale byl povolán bdít nad mravy země, tak nad nimi bděl, vždycky a všude. U 

každého. Pozorně soustřeďoval hlášení o činech a výstřelcích šéfa kabinetu. Někdy se to 

může hodit. Tak soustřeďoval informace i o jiných, i o těch, proti nimž nenajde nikdy důvod 

zakročit. Galovič měl vědět všechno, musel vědět všechno, tak taky věděl. Všechno. … 

 Ještě je mocný! Nikdy nebyl tak mocný! Teď má v rukou veškerou faktickou moc a 

zároveň příslušný aparát, který ji hlídá a uplatňuje. Ale sám cítí, že je konec. S tím mrtvým 

odchází jedna celá éra. Galovič je jejím pozůstatkem. Bude už jenom překážet. Překáží už 

dlouho, ale ne všichni to připisovali jemu, hromosvodem veřejného mínění byl ten mrtvý, ne 

on. Od nynějška to bude on. On, a sám. Byl jako výr. Lovil v tmách. Teď nechtěně se 

najednou ocitne na výsluní. Všichni ptáci se na něj vrhnou. Ukovou ho.  

 



(ze slovenského originálu přeložili Gustav Hajčík a Zdeněk Koňák) 

MŇAČKO, Ladislav. Jak chutná moc. Praha: Československý spisovatel, 1968, s. 161 – 171. 

 

 

Otázky a úkoly: 

 

1. Zjistěte základní informace o autorovi i textu, z něhož je uvedená ukázka. 

2. Jaký má v textu význam popis rituálního státního pohřbu? 

3. Vysvětlete kontrast mezi důstojným pohřbem a pochovávaným politikem, který ztratil 

moc. 

4. Kdo je hlavní postavou textu a formulujte téma textu. 

5. Vysvětli význam věty: „Fakt, že to zatajili, může naznačovat, že to bude jeho 

designovaný – designovaný znamená samozřejmě zvolený, ačkoliv volby jsou určeny 

na druhou hodinu odpoledne – nástupce“. 

6. Mechanismus manipulace je v české literatuře 20. století tematizován často, uveďte 

příklady a zdůvodněte (viz např. Žert Milana Kundery apod.). 

7. Jde pouze o dobově politický román, nebo stále aktuální problém veřejného života? 

 

 

 

 

 

Paměť a zapomínání 

 

 

Sylvie Richterová – Paměť jako hodnota, jako téma a forma v české literatuře 

devadesátých let (zkrácený text) 

 

 „Vše bude zapomenuto a nic nebude odčiněno“ – tento překvapený a tristní povzdech 

nad pomíjivostí osobní i historické paměti vůči zločinům a mravní křivosti „stalinismu“ stojí 

na jedné z posledních stránek Žertu Milana Kundery. Během šedesátých a sedmdesátých let 

minulého století se stal, zejména na Západě, nejcitovanější větou románu. Zazníval Evropou 

jako (dosti pozdní) připomínka a ohlas prvních závažných pokusů zveřejnit celou pravdu o 

historii zemí sovětského bloku. 



 V šedesátých letech začala sezóna pomalého probouzení paměti, která byla v zemích 

podrobených totalitárním režimům sražena pod bod mrazu. Československo se – díky své 

minulosti a hlavně přítomnosti – ocitlo v prvním plánu „napravování“ a vystupovalo 

v mezinárodním kontextu nejprve jako osobitý dějinný vzor, posléze jako příklad tragédie. 

Metafora „studené války“ se během známých historických událostí rozbujela o nové nečekané 

významy; ukázalo se – jak dobře věděli velcí ruští spisovatelé -, že když na řekách praská 

tlustý příkrov ledovců, rozléhají se rány tak mocné, že každého vzburcují ze spánku. Nikdo 

neodolá, všichni se pospíchají podívat. Taková velká rána se rozlehla, když Jeden den Ivana 

Děnisoviče Alexandra Solženicyna vynesl na světlo svědectví o zločinech a hrůzách 

páchaných „socialistickým zřízením“, všechny pohledy se upřely ke „Gulagu“. V českém 

kontextu se ze tmy mlčení začala vynořovat první svědectví o stalinských procesech 

padesátých let. Poprvé vycházely knihy dlouho blokované cenzurou, začaly se objevovat 

zprávy z kulturního „podzemí“. Po dlouhých letech úzkostného mlčení tu opět byla jména 

katolických autorů, obětí absurdních politických procesů. Ale nejen jich, prostě všech, kteří 

v padesátých letech prošli dlouhým a těžkým vězněním: vždyť tvrdé tresty stihly i některé 

zastánce „revoluce“, jež – poslušna temných zákonů známých z lekce revoluce francouzské – 

začala „požírat vlastní děti.“ 

 Teprve v polovině šedesátých let se do obecného povědomí začala znovu vracet jména 

odsouzených autorů, ať už katolíků jako Jan Zahradníček nebo levicových intelektuálů jako 

Záviš Kalandra, popravený v roce 1950. 

 První svědectví týkající se mravní paměti vyvolala v českém kontextu obzvlášť silný 

ohlas; vedle Kunderova Žertu to byla zejména Sekyra Ludvíka Vaculíka: tyto dvě knihy 

doslova „prolomily ledy“ ticha, které krylo minulost bývalé komunistické mládeže, jež se 

v padesátých letech více či méně podřízeně podílela na činech páchaných režimem. Generace 

nevědomých – prožitými dějinami podmíněných – lidí, kteří byli na konci války mladí jako 

melancholický hrdina Žertu (a která se v šedesátých letech měla znovu ocitnout v historické 

úloze), začala nahlížet do nemilosrdného zrcadla, které historie nastavuje svým hrdinům, aby 

v něm spatřili zapomenuté tváře své minulosti. Groteskní postava nezralého básníka, 

sloužícího revoluci stylem: „Jednou rukou verše píšu / v druhé držím revolver“, jak zněly 

jisté posmívané verše Pavla Kohouta, byla pro konce čtyřicátých a první polovinu padesátých 

let příznačná. Kundera se k ní v sedmdesátých letech vrátil románem Život je jinde a povýšil ji 

na příklad fenoménu v evropských dějinách univerzálního: razí pro něj termín „lyrismus“ a 

označuje jím úspěšnou směs nezkušenosti a nezodpovědnosti v přesvědčivé a líbezné poetické 

formě. Jejím karikaturním představitelem je básník tančící se svými verši před zdí zakrývající 



gulag. Její každodenní verzí je egocentrické oslnění vlastní důležitostí zabraňující dohlédnout 

důsledky vlastního jednání. 

 I nevědomí je ovšem součástí paměti. V okamžiku, kdy dějinná pravda, kterou 

málokteří znali, mnozí tušili a všichni zamlčovali, prorazila na veřejná prostranství, propuklo 

v Československu jaro: „probudila“ se lymfa a život znovu „začal proudit“, „bujet“ a „hrát 

všemi barvami“: víme, že tento jev zapůsobil na Evropu ohromivě jako náhlý, zázračný a 

krátký „rozpuk“ sibiřské květeny. Dnes, z perspektivy let, která nás dělí od „pražského jara“, 

zjišťujeme, že skutečným protagonistou těch několika krátkých měsíců, které postačily ke 

vzniku jedinečné historické události, byla paměť. Metaforický, symbolický i historický příběh 

ukazuje jednoznačně na to, že „jaro“ bylo zabito vpádem vojsk Varšavského paktu, po kterém 

následovalo utvrzení režimu paradoxně nazvané „normalizace“: její první kroky měly za cíl 

znovu umlčet všechny, kteří k „oblevě“ přispěli. 

 Monopolní – ani monolitické – myšlení nemůže existovat bez zatemňování paměti; 

paměť je naopak bezpodmínečně nutná k utváření totožnosti ve všech rovinách, od 

individuální po kulturní či národní. Věděli to všichni, kdo nějakým způsobem k záchraně 

paměti přispěli, ať už tím, že se nazpaměť naučili veršům, které vznikaly ve vězení, nebo že si 

nemohli vzpomenout, kde ukrývají zakazované a vyřazované knihy, nebo že ani v exilu 

nezapomněli pokračovat ve své práci. V tomto smyslu se mi jeví role, kterou sehrála 

literatura, jako základní. 

 Termín paměť se netýká samozřejmě pouze faktů nebo informací, ale obecněji 

materiálu nezbytného k tvůrčí činnosti. K paměti patří i způsoby, „poetiky“, jimiž lze materiál 

používat, patří sem také podmínky použití čili etika. Způsob, jakým společnost metabolizuje 

prožitou zkušenost, má dlouhodobé fyziologické následky a i po letech, kdy se zdá, že 

samotná informace je už zapomenuta, působí ve zdravém organismu pozitivně, zatímco tam, 

kde je informace potlačena, deformovaná a zcenzurovaná, se objevují společenské patologie. 

 Společnost může čelit útoku na paměť aktivací různých forem obrany, bdělosti a 

reflexe, které by se za normálních okolností neobjevily. Sám dynamický a často i dramatický 

konflikt mezi institucemi, jejichž úkolem je kontrola informace, a složkami veřejnosti 

rozhodnutými nevzdat se vlastního svědomí je také dějinnou skutečností a objektem nově 

utvářené paměti. Kdyby ve společnosti nepůsobily pozitivní kompenzační síly probuzené 

novými originálními informacemi či obsahy vědomí, došlo by udržováním prázdných míst 

k duchovní skleróze a třeba i k celkové paralýze tvůrčích sil. Patologie způsobená 

poškozením paměti se nedá zhojit automaticky ani rychle a může negativně ovlivnit i několik 

generací. 



 Deviantní projevy kompenzace a falzifikace společenského vědomí tvoří jakési druhé 

dějiny, stínovou karikaturu, fantom. Jsou cenným dokumentem ducha doby, pokud je 

v lidských silách se do nich ponořit: filmové týdeníky z padesátých let promítané Českou 

televizí v letech devadesátých jsou vynikající ukázkou; ještě hlubší ponor do patologické 

mentality by poskytly stranický tisk a materiály pro vnitřní potřebu mocenských institucí.  

 Metafory, kterých se běžně používá k označení úlohy české kultury, se nedotýkají jen 

dějin, ale právě specifické role paměti, a tedy i jazyka a literatury: křižovatka kultur, most 

nebo práh (mezi Západem a Východem), srdce Evropy. Na rozdíl od dějin, nevydává se 

pasivně a poslušně proudu dění: tradice a hodnoty, myšlenky a jejich plody, ale také učitelé, 

inspirátoři, tvůrčí osobnosti i marnotratní synové minulých generací jsou pořád potenciálně 

přítomní, jejich dědictví může promluvit v každém okamžiku a v každém díle. Jazyk a 

literatura tak hrají dvojitou úlohu strážců a prostředníků paměti a chovají se víc jako živý 

organismus než jako mechanismus. Přítomnost jazykového a literárního vývoje sahá daleko 

za známé pojmy synchronie a diachronie; každé zde a nyní je totiž vždy alespoň částečně 

indeterminované, neboť do něho může kdykoliv nějakým způsobem zasáhnout minulost. 

Pokud ovšem zůstaly zachovány alespoň zbytky paměti, jinými slovy, pokud máme 

k dispozici jazykový a literární materiál, který během doby vešel ve známost, je používán, 

zpracováván, poznáván v novém a aktuálním světle, podrobován hodnocení, exegezím, 

diskusím, kritice, odmítání i obhajobám, jinými slovy, pokud je přítomný jako kulturní 

majetek, jímž generace žijí. … 

 Skutečnost, že paměť je i po pádu totalitních systémů stále ústředním tématem, 

dosvědčuje i prostá statistika: nakladatelství zpřístupňují autory vyloučené z minulosti a 

vydávají významné memoáry; celé dějiny české literatury se píší znovu. 

 Ale i nové knihy relativně mladých současných autorů potvrzují důležitost paměti – 

nejen literární, ale i jazykové. Jedná se o zachycení terminologických oblastí, které se dosud 

nikdy neobjevovaly na stránkách beletrie (např. hornický slang v Pestrých vrstvách Ivana 

Landsmanna), pokusy rekonstruovat jakkoli setřené či zastřené podobizny (vynikající práce 

od Pavla Kosatíka), návraty do dětství (Báječná léta pod psa Michala Viewegha), imaginární 

cesty do minulosti (Uprostřed nocí zpěv Jiřího Kratochvila), lexikální a stylistické „nostalgie“ 

(zejména Sedmikostelí Miloše Urbana) a, obecněji vzato, silné stopy a ohlasy mýtů, 

předkřesťanských náboženských kultů či ezoterického vědění (v díle Daniely Hodrové, 

Michala Ajvaze či Ivana Matouška). … 

  Historické datum z přelomu let 1989 – 1990 vykonalo v procesu rekonstrukce 

kulturní paměti funkci zrcadla: do zatemnělé minulosti začalo pronikat světlo jakoby po 



zpátku, jako první se vynořila doba právě minulá, pak obraz začal nabývat stále větší časové 

hloubky. Jako prvá byla vydávána tvorba ze sedmdesátých a osmdesátých let, knihy, které 

před rokem 1989 kolovaly jen v úzkém okruhu samizdatů a exilových nakladatelství. Jde o 

produkci obsahující všechny literární žánry, poezii, román, literární deník, paměti a slovník 

spisovatelů; nechybí původní i překladová filozofická literatura a literární kritika. V období 

těsně následujícím po „sametové revoluci“ se v zrcadle času rozevřeném časovým zlomem 

pátralo především po tváři současnosti: dopisy z vězení a úvahy Václava Havla, Český snář 

Ludvíka Vaculíka, výbory fejetonů napsaných desítkami zakázaných autorů v právě 

uplynulém období a tvořících mozaiku velké i každodenní historie. Knihy Josefa 

Škvoreckého, Jiřího Gruši, Jiřího Koláře, Bohumila Hrabala. Z obskurních kufrů 

uskladněných v jedné londýnské garáži se do básnické sbírky přestěhovaly verše Ivana 

Blatného. … 

Česká kultura je příkladem, že diskontinuita (i katastrofy) mohou být a bývají pro 

národní dějiny příznačné, že dokonce mohou tvořit historickou konstantu. Utopický pokus o 

„jaro“ a demokratizaci komunistického totalitního režimu a následující vláda 

institucionalizované lži „srdce Evropy“ těžce poznamenaly a zdravím nepřekypuje ani ostatní 

organismus. Paradoxně je však dnes právě české kulturní prostředí relativně velmi živé. 
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Otázky a úkoly: 

 

1. Formulujte mj. na základě přečteného textu problematiku kontinuity dějin české 

literatury. 

2. Vyberte si umělecký text, pro který je tato diskontinuita charakteristická. 

3. Jaké zajímavé trendy se v kontextu tématu paměti objevují v české literatuře po roce 

1989? 

 

 

 

 



Fenomén Milan Kundera 

 

Milan Kundera (1929) 

  

Spisovatel. 1946 vstoupil do KSČ, 1950 vyloučen, 1956 členství obnoveno, 1970 vyloučen 

podruhé. V šedesátých letech jeden z nejvýznamnějších představitelů reformního proudu v 

české literatuře a kultuře. Od roku 1975 žije ve Francii, nositel dlouhé řady hlavně 

zahraničních cen a vyznamenání. 

 

Pavel Kosatík: Násilník tlustých čar 

 

Ve světě nejznámější český spisovatel posledních čtyř desetiletí, který se nerad baví 

s novináři. Dvě charakteristiky Milana Kundery, které mají jedno společné: stav oddělení. 

Světovou slávu Kundera získal výměnou za ukončení kontaktů s domácím světem a 

od novinářů kladoucích otázky se odtrhl jako člověk, který chce svá sdělení diktovat od A 

do Z sám. 

O jeho světové slávě od Paříže po Peking je známo všechno. A také nelásku 

k žurnalistům Kundera vysvětlil už před lety trojím způsobem: novinář se ptá zásadně na věci, 

které tázaného nezajímají, z odpovědí použije jenom ty, které se mu hodí, a navíc je 

převypráví svými slovy, čímž pošle tázaného definitivně do kolen. Kdo kdy přičichl k práci 

v novinách, ten ví, že Kundera má v tom všem pravdu, přesto však asi sotva lze říci, že 

všichni, kdo na rozdíl od něho martyrium s novináři podstupují, jsou lidé, kterým na smyslu 

slova nezáleží, popřípadě exhibicionisté, kteří chtějí mít jméno v novinách za každou cenu. 

Zkreslení, vytýkané Kunderou, je přece podstatou každé komunikace, slyšet se navzájem 

znamená vždycky přeložit si řeč druhého do vlastního jazyka a o přesnosti si při tom netřeba 

dělat iluze. Položil si Kundera někdy otázku, jakým způsobem čtenáři vlastně vnímají jeho 

romány, tedy texty, které na rozdíl od kompromisních rozhovorů považuje za kanonické dílo? 

V hlavách těchto čtenářů přece nakonec nutně vznikne stejný galimatyáš jako v představách 

zlořečených novinářů: napíše-li spisovatel "dům", "pes" nebo "láska", představí si každý 

čtenář něco trochu jiného, podle své zkušenosti - a určitě odlišného od toho, co měl na mysli 

pedantický spisovatel. 

Proč tolik úzkostlivé kontroly nad výsledkem práce, jejíž proměně v chaos stejně nelze 

zabránit? Co je důležitější: když čtenář pochopí text podle autora, anebo když mu porozumí 

podle sebe? 



 

Důležité je, kdo mluví 

 

Není to dobře ani špatně, jen konstatujeme: svou první tlustou čáru v životě Kundera 

udělal, když mu bylo třicet - a svůj literární život od té doby dodnes počítá až od té chvíle, 

od napsání první povídky z pozdější knihy Směšných lásek. Co bylo předtím, přestalo pro něj 

existovat. Dokud bude naživu, tiskem asi nevyjde jeho básnická prvotina Člověk, zahrada širá 

(1953), fučíkovská poéma Poslední máj (1961), kniha o Vladislavu Vančurovi Umění románu 

(1960) apod. Kunderovi nepřátelé v tom vidí projev snahy dodatečně retušovat literární 

životopis, pro toto podezření však není žádný důkaz. Daleko pravděpodobnější se zdá, že se 

tak v Kunderově životě poprvé silně projevila tendence, jež potom s lety rostla, až dnes 

zbytněla - totiž vládnout rozumem všemu, i skutečnostem tak na pohled se vzpírajícím 

ovládání, jako je minulost, jež se stala. Pro osobnost Kunderova významu by sotva bylo 

problémem přiznat se dodatečně k dávným omylům. Ty staré texty však mají v jeho očích 

ještě jednu, horší vlastnost, která je odeslala mezi neviditelné: jsou špatně napsané. 

V totalitních režimech není důležité jenom to, co se říká, ale kdo to říká. Žádný fakt 

nehraje roli, dokud ho nevysloví a vahou své osobnosti neprosadí správný člověk. 

V padesátých, a dokonce ani v šedesátých letech si komunistická strana nemohla stěžovat 

na nedostatek psavců ochotných sloužit jí do roztrhání těla, ale žádného z oněch pokorných 

děldopů (dělnických dopisovatelů) si režim nemohl postavit do výkladní skříně. Pro Kunderu 

však v té době mluvilo mnohem víc než to, že psal loajálně. Pocházel ze špičkové brněnské 

kulturní rodiny (otec byl významný klavírista a rektor JAMU) a vyrostl v domácnosti, kde se 

dalo do knihovny sáhnout po kterémkoli významném díle klasické i moderní literatury. 

Ze snů o sochařské, malířské, případně skladatelské dráze nakonec sice zbyla "jen" literatura, 

už jako mladík ji však Kundera psal podstatně jinak než jeho vrstevníci. 

Jeho texty prozrazovaly: je vzdělaný. Zatímco jiní v Praze zaváděli literární normy 

dovezené ze Sibiře, Kundera studoval evropskou kulturní tradici. Své psaní opřel nikoli 

o pozorování skutečnosti, ale o její analytické promýšlení. Místo pocitů sliboval: s logikou 

člověk dojde dál. Proti ničemu z toho v obecných rysech komunisté nic nenamítali - dokud se 

neukázalo, že i tímto, jako každým jiným způsobem myšlení, člověk nakonec dospěje 

do bodu, ve kterém zjistí: hnutí, jemuž sloužím, je v zásadním rozporu s hlavní otázkou 

moderního člověka, otázkou svobody. 

Zatímco tedy Kundera vystupoval na spisovatelských sjezdech a konferencích 

s úvodními projevy, ve kterých (tak jako třeba na proslulém IV. sjezdu v roce 1967) tváří 



v tvář socialistickým realistům kombinoval Voltaira a Helvetia (a tím automaticky podřizoval 

českou literaturu evropským měřítkům), dostával se vůči nim do opozice. Věděli to o něm, 

báli se ho dokonce víc, než odpovídalo jeho tehdejšímu přesvědčení, na zmíněném IV. sjezdu 

v něm spatřovali hlavu spisovatelské opozice, kterou nebyl. Už románem Žert, který vyšel 

v roce 1965, se jim však vysmál do tváře: upřel jejich hnutí všechen smysl a v jejich očích je 

zradil. Odřízl se od nich a od hnutí - jak jinak - tlustou čarou. 

 

Je možné zapomenout? 

 

V názoru na to, jaký druh zlé choroby představuje komunismus, není dodnes jednoty. 

Podle některých je to chrchel rýmy, kterého se lze zbavit vysmrkáním do kapesníku. Ale cosi 

do sebe má i přirovnání ke složitějším chorobám, jejichž virus poté, co jednou vstoupil 

do těla, sice může časem v řádění polevit, ale z organismu už nikdy nezmizí a může znovu 

zaútočit i po letech. Kundera se v Žertu představil jako zastánce prvního názoru. Vyrostl jsem, 

děkuji, sbohem. Málokterým jiným svým názorem u nás od té doby provokuje tolik jako 

tímto, ve všech dobách a režimech, které přišly. A nejvíc se zdá iritovat ty, kdo s ním kdysi 

komunistické okouzlení sdíleli – na rozdíl od něj však dospěli k závěru, že to s tlustými 

čarami není tak jednoduché. 

V roce 1986 vyšla v pařížském Tigridově Svědectví stať Milana Jungmanna 

Kunderovské paradoxy. Pojednávala kriticky o tehdejší spisovatelově novince, románu 

Nesnesitelná lehkost bytí. Dnes se tato stať většinou cituje jako příklad kritikova nepochopení 

textu: Jungmann si knihu vyložil jako realistický román v duchu ruské nebo americké tradice 

a obořil se na autora za to, že jeho kniha neodpovídá skutečné situaci, v níž žijí pražští 

disidenti. Jeho příspěvek však měl víc než jenom tuto jednu problematickou rovinu. 

Jungmann mimo jiné Kunderovi vytýkal právě jeho tlusté čáry. "Zavrhuje všechno, čím byl 

spolutvůrcem socialistické kultury, v čem byl v zajetí avantgardních představ o socialismu 

jako říši svobody a nového lidství, zavrhuje i to, v čem se přel s křiviteli této vize. Chtěl by 

násilím zpřetrhat pouta s minulostí, v níž jeho vědomí ovládala krásná iluze o Velkém 

pochodu, a touží získat pověst romanopisce a publicisty, který jakmile lidsky a umělecky 

uzrál, stál zvenčí socialistické kultury, chce do zapomenutí odsunout vše, co vytvořil a čím 

byl uvnitř ní, kdy se snažil svým kriticismem najít zasuté cesty k východisku ze zhudlařeného 

původního Marxova konceptu." 

I v těchto větách někteří četli zpozdilý nářek regionálního (českého) kritika, který 

autorovi úspěšnému v Americe i Číně vnucuje pravdu Pelhřimova nebo Znojma. Cosi jako 



obdoba starého známého hysterického Dykova "Opustíš-li mne, zahyneš": osiřelý rodný 

region nepřestává za uprchlíkem hrozit zpuchřelým dravčím spárem... Bylo by však chybou 

připisovat oběma citovaným Jungmannovým větám kádrováckou výčitku. Spíš z nich plynula 

otázka, kterou řeší potomci ve všech kdysi totalitních režimech: jistěže si člověk umí mnohé 

namluvit, ale jde na ty staré viny a chyby doopravdy zapomenout? Je zapomnění v principu, 

nejenom v románové rétorice, filozoficky a psychologicky možné? 

 

Dobré dílo neplniče 

 

V roce 1975 Kundera, doma zakazovaný a pronásledovaný autor, odešel do Francie. 

Dosáhl tam rychlého a fenomenálního úspěchu, získal občanství, od poloviny osmdesátých let 

začal psát ve francouzštině. Že si analytik a racionalista zvolil právě francouzskou jazykovou 

kulturu, nebude překvapením: umožnila mu vyjadřovat se přesněji, než byl ve staré vlasti a 

v původní řeči zvyklý. Své první knihy, které tam vydal, však napsal ještě česky. Dvě z nich, 

Život je jinde a Knihu smíchu a zapomnění, po roce 1989 nedovolil doma vydat - a čtenáři 

jejich starých exilových vydání se chce uhodnout proč. Ze zmíněné Knihy smíchu a 

zapomnění se dnes v podstatě cituje jediná pasáž: ta, kde se o nejpopulárnějším českém pop 

umělci mluví jako o "idiotu hudby". U jinak většinou jemného Kundery šlo o hrubost 

vysvětlitelnou snad tím, že na základě další tlusté čáry, jíž se rozžehnal se starým režimem, 

začal psát jednou provždy pouze pro nečeské a světové publikum. V tom smyslu ho listopad 

1989 vlastně zaskočil: že by se jeho texty jednou jako bumerang mohly vrátit domů, ho 

předtím nenapadlo. 

Vyčítají mu, že svým univerzálním, prostupným a pro překladatele v celém světě 

snadným jazykem otevřel náruč komerčnímu úspěchu. Ale jakým jazykem má psát člověk, 

který se i od jazykových kořenů své nové vlasti postupně odřízl tlustou čarou? Věří-li člověk, 

že rozum je vším, že je plným a absolutním vládcem, pak si ani nemusí uvědomit, jakým je 

na svých textech, na čtenářích a samozřejmě i sám na sobě násilníkem. 

Ale i tak má Milan Kundera nejen pro svět jako takový, ale zejména pro svět český, 

přestože v něm nežije, klíčový význam. Coby solitér je vůči němu variantou. Stojí mimo 

národní kolektiv, čímž nabourává jeho jinak silnou sebestřednost: Podívejte se, jde to i 

bez vás. Nelze ho litovat, nikdy nezaujal v Čechách tak oblíbenou pozici trpitele. Pokud trpěl, 

nikdo se to od něj nedozvěděl. A na další jeho zvláštnost upozornil kdysi básník Petr Král: 

"Upadl v nemilost už proto, že vůči disidentům neprojevil povinnou úctu." Za slovo disident 



dosaď slovo Čech a porozumíš Kunderově situaci. Tím, že neplní nepsané kolektivní 

povinnosti, prospívá nám všem.  
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Adam Hradilek: Udání Milana Kundery 

 

Milan Kundera za sebou vždy pečlivě zametal stopy. Už čtvrt století neposkytuje 

rozhovory, do rodné země jezdí na návštěvu jen inkognito a ubytovává se v hotelech 

pod falešnými jmény. Své české přátele si zavázal slibem mlčenlivosti, takže ani oni nechtějí 

s novináři mluvit o tom, kým byl a je Milan Kundera. Shodou náhod teď z minulosti 

nejslavnějšího českého spisovatele vyplouvá na povrch temný a spletitý příběh, který ukazuje, 

že ona uzavřenost může mít ještě jiné důvody, než jsme si dosud mysleli. 

 

 

 

Čtrnáctý březen 1950. Od komunistického puče právě uběhly dva roky a stalinistické 

zúčtování s třídním nepřítelem vrcholí. Milada Horáková je již půl roku vyslýchána a mučena 

v ruzyňské věznici. Za měsíc ji čeká soud, za tři měsíce bude spolu s dalšími odsouzenými 

popravena. Na několika policejních služebnách v Praze probíhají první výslechy deseti 

hokejových mistrů světa zatčených večer předtím za to, že v restauraci U Herclíků "veřejně 

pobuřovali proti republice". Za velezradu budou odsouzeni k mnohaletým trestům, které si 

zčásti odpykají v uranových dolech na Jáchymovsku. Tou dobou je v tamějších lágrech 

internováno již více než 10 000 lidí. 

 

Právě 14. března 1950 se poprvé a naposledy protnuly životní osudy dvou mladíků 

Miroslava Dvořáčka a Milana Kundery. První z nich jen o vlásek unikl trestu smrti a dlouhá 

léta prožil ve věznicích a pracovních táborech. Ten druhý se brzy poté stal vycházející 

hvězdou budovatelské literatury a postupně pak jedním z klíčových českých intelektuálů 

60. let a světoznámým spisovatelem. 

Z několika aktérů tehdejšího dramatu byl Milan Kundera dlouhých padesát osm let 

pravděpodobně jediným, kdo věděl, co se tehdy na studentských kolejích Kolonka na pražské 

Letné vlastně stalo. Až letos na jaře z archivů komunistických bezpečnostních složek zcela 



nečekaně vypadl strojopis úředního dokumentu, který zapomenuté události poodhalil. 

Vezměme to ale popořádku. 

 

Konec snu 

 

Miroslav Dvořáček se narodil roku 1928 v Kostelci nad Orlicí v rodině státního 

úředníka. Během studií na gymnáziu se seznámil se stejně starým Miroslavem Juppou, který 

za války přešel do Kostelce ze zavřeného rychnovského gymnázia. Juppa u Dvořáčkových 

našel ubytování a nerozlučné přátele. Kromě společné střechy nad hlavou je brzy spojil také 

velký životní sen - oba se chtěli stát letci. Válečné ponížení a hrdinství českých pilotů 

v britských uniformách dětskou touhu přetavilo v pevné rozhodnutí. Po absolvování gymnázia 

byli oba přijati na Leteckou vojenskou akademii v Hradci Králové. Psal se rok 1947. 

"Pamatuji si, jak byli šťastní, když je vzali. Tak strašně jim na tom záleželo," 

vzpomíná jejich společná přítelkyně Iva Militká, která v příběhu sehraje zásadní roli. 

Miroslava Dvořáčka znala od dětství, do Juppy se zamilovala na studiích a začala s ním 

chodit. "Občas létal nad náš dům a mával mi křídly," vypráví dnes devětasedmdesátiletá žena. 

Štěstí obou mladíků ovšem netrvalo dlouho. Po únorovém převratu došlo k čistkám 

v armádě a letectvo bylo zasaženo obzvlášť tvrdě. Čtyřicet procent důstojníků tvořili bývalí 

příslušníci britské RAF, které nový režim nenáviděl. Coby nespolehliví nepřátelé socialismu 

byli piloti degradováni, vylučováni z vojenského stavu a zavíráni do komunistických lágrů. 

Čistky se nevyhnuly ani studentům. "Ročník, kam Juppa s Dvořáčkem chodili, byl rozpuštěn. 

Vzali jim hodnosti, zbraně a možnost létat," vzpomíná Iva Militká a dochované dokumenty 

z archivů její slova doplňují suchou úřední řečí. "Je třeba ihned propustit z LVA uvedené 

letecké vojenské akademiky, kteří nejen že nemají kladný postoj k lidově demokratickému 

zřízení našeho státu, ale přímo a otevřeně se stavějí proti státu a straně," říká zpráva hlavního 

štábu z 20. ledna 1949 o čistce ve III. ročníku akademie, do kterého oba přátelé patřili. 

Mladí muži dostali v únoru rozkaz o převelení k pěšímu pluku do Plzně a opustili 

kasárna. K pěchotě však nikdy nedorazili. Vědomi si své bezvýchodné situace a nejisté 

budoucnosti se už před časem rozhodli utéct na Západ a přihlásit se k letectvu tam. Stavili se 

doma, aby si vyzvedli civilní šaty, poté se několik dní skrývali u pražských příbuzných Ivy 

Militké. "Několikrát jsem je navštívila a donesla jim jídlo. Řekli mi, že mají být během pár 

dní převedeni přes hranici. Rozloučili jsme se krátce, tehdy jsem si ještě myslela, že za nimi 

později přijedu," vzpomíná žena dnes. V Praze si pak oba muži koupili mapu a kompas a 

hlubokými šumavskými lesy prošli nespatřeni do západní zóny Německa. 



 

Komunista mimo průvod 

 

Ve stejnou dobu a ve stejné zemi prožívá Milan Kundera docela jiný příběh. Vyrůstá 

obklopen knihami v rodině známého brněnského muzikologa, hudebníka a vzdělance Ludvíka 

Kundery. Už coby student gymnázia předčí své vrstevníky sečtělostí, vzděláním a rozhledem, 

sdílí nadšení pro ideje socialismu a obdiv ke Stalinově Sovětskému svazu. "Pro generaci, 

která dospívala kolem války, bylo velmi těžké nepodlehnout téhle iluzi," vysvětluje kolega 

spisovatel Ivan Klíma, který mladistvé poblouznění komunismem zažil na vlastní kůži a 

na rozdíl od Kundery je dnes ochoten je reflektovat. "Vyrůstali jsme odtržení od informací, 

ani v letech 1945-48 si nikdo netroufl napsat, co je Stalin zač, i když už se o jeho zločinech 

vědělo. Pro tehdejší mladé levicové intelektuály byl tím, kdo ukončil válku, a socialismus 

představoval naději na lepší svět." 

Milan Kundera vstupuje do KSČ, píše poezii i písňové texty v duchu dobového 

socialistického nadšení. "Ta naše družba, ta se klene/ jak oblouk duhy oblohou. Sovětský svaz 

a naše země/ navždycky navždy spolu jsou. Vysoko naše družba stojí/ jak nad příboji skalní 

štít. O ten štít si lebku svoji/ váleční štváči roztříští," zpívá se například v jedné Kunderou 

otextované písni. Dnes to zní hrozivě, tehdejší básníkovi přátelé se však vesměs shodují, že 

na levicové kulturní frontě 40. a 50. let patřil nadaný brněnský intelektuál spíše ke kritičtějším 

vyznavačům stalinismu. Vzdělaný estét si ošklivil masové třeštění, nechodil prý ani 

do prvomájových průvodů a svůj postoj ke komunismu se snažil odůvodňovat racionálně. 

"Milan byl naprosto odlišný typ než já," vzpomíná spisovatel Pavel Kohout, v 50. letech 

známý hlasatel stalinismu, později chartista a disident. "Velmi uzavřený a křehký člověk, což 

ale neznamená, že myšlenkám socialismu doopravdy nevěřil. Každý to zkrátka tehdy 

vyjadřoval jinak." 

V roce 1948 se Kundera přestěhoval z Brna do Prahy a přihlásil se na studium režie 

na FAMU. "Seděl jsem v životě u mnoha přijímacích zkoušek, ale jen dvakrát se mi stalo, že 

kandidát vešel a všem bylo okamžitě jasné, že ostatní vysoce převyšuje," vzpomíná režisér 

Antonín Kachlík, tehdy aktivní straník a šéf studentské rady, který se s Kunderou důvěrně 

spřátelil. "Ta obrovská vzdělanost, rozhled, koncepční uvažování, to člověk viděl málokdy." 

Mladý komunista-intelektuál se stal brzy na fakultě i v pražských kavárnách pojmem. 

 

Krásné chvíle na Kolonce 

 



Bezstarostná studentská léta pod rudým praporem prožívala ve stejnou dobu i Iva 

Militká. Její gymnaziální láska Juppa zmizel s přítelem Dvořáčkem za hranicemi a ona se 

přihlásila na Karlovu univerzitu ke studiu germanistiky a nordistiky. "V Praze se mi otevřel 

nový svět," vypráví dnes. "Dostala jsem ubytování na studentské koleji Kolonka, měla jsem 

malý ajnclík, před oknem mi kvetla třešeň. Tam jsem prožila nejkrásnější chvíle svého 

života." 

Na univerzitu Militká přišla až po hlavní vlně bolševických čistek, během nichž 

musela lavice opustit čtvrtina všech studentů a tisíce učitelů. Zůstali hlavně loajální komunisté 

a život na kolejích připomínal budovatelskou idylu. Nakažlivé ideologii brzy podlehla i mladá 

studentka (ačkoli do strany nevstoupila). "Dnes už to asi nikdo nepochopí, ale vzpomínám si 

například na procházku s jedním spolužákem po Petříně," vykresluje atmosféru na Kolonce. 

"Zastavili jsme se, povídali si a on snil o tom, jak jednou Československo bude jednou 

ze svazových republik SSSR."  

Součástí těch krásných chvil se brzy stal i student estetiky a zapálený mladý 

komunista Miroslav Dlask. Seznámili se na brigádě v Ostravě a brzy spolu začali chodit. 

Dlaskův otec prošel coby sociální demokrat koncentračním táborem Osvětimí a mladý student 

své nové lásce nadšeně hlásal, že humanismus zvítězí jen spojením sociální demokracie a 

komunismu. Svou novou dívku Dlask seznamoval i se svými stejně smýšlejícími přáteli. 

Jedním z těch blízkých byl student filmové školy a charismatický intelektuál Milan Kundera. 

Iva Militká se tehdy rozhodla, že za svým někdejším přítelem Juppou už do emigrace 

neodjede. 

 

Mise generála Moravce 

 

Uprchlický tábor Leopoldkasarne v Mnichově měl do pražské studentské idyly hodně 

daleko. Mezinárodní síť uprchlických táborů tehdy využívala prostor bývalých 

koncentračních táborů a kasáren, ve kterých se tísnilo 150 000 lidí. Panovaly tu hrozné 

podmínky. Čeští poúnoroví emigranti zakoušeli šikanu od odsunutých sudetských Němců, 

rozvědky komunistických a západních zemí se předháněly, kdo mezi uprchlíky naverbuje více 

tajných spolupracovníků. 

Miroslav Dvořáček a Miroslav Juppa měli jasno v tom, pro kterou stranu chtějí 

pracovat. Prodělali výslech u americké armádní kontrarozvědky CIC, během nějž popsali 

hradecká kasárna, počet letadel, personálu, výcvik, nakreslili mapy letišť. V polovině 

listopadu 1949 byli pozváni do nenápadné vily nedaleko uprchlického tábora v Ulmu. Setkali 



se tu s generálem Františkem Moravcem, válečným hrdinou a legendárním velitelem 

zvláštních služeb, který jim nabídl práci pro "československou zpravodajskou službu 

podporovanou Američany". Budou pracovat jako kurýři a plnit v Československu úkoly, které 

napomohou obnovení demokracie. Mladí piloti přijali s podmínkou, že jim generál Moravec 

později zajistí umístění u letectva. 

Prošli speciálním výcvikem a pár dní po Štědrém dnu roku 1949 je vybavené 

falešnými doklady převaděči provedli šumavskými hvozdy zpátky domů na první misi. 

Dvořáček měl kontaktovat inženýra Václavíka, vysoce postaveného zaměstnance Chemapolu, 

a získat jej pro poskytování informací z oboru chemického průmyslu. Když dorazil do Prahy, 

zmocnil se ho nutkavý pocit, že je sledován. Začal přejíždět tramvají sem a tam, aby případné 

pronásledovatele setřásl. Pocit byl natolik intenzivní, že se rozhodl raději odjet zpět. 

 

Vidím to jako dnes 

 

Podruhé se Dvořáček do Čech vydal 13. března následujícího roku doprovázen 

převaděčem. Zahaleni v krycích bílých pláštích překročili zasněženou hranici a pokračovali 

na lesní samotu U Vítků u obce Pocínovice, kde tehdy kurýrům poskytovala útočiště rodina 

Toušových. "Představil se, myslím, jako Karel, pravé jméno jsme samozřejmě neznali," 

vzpomíná na Dvořáčka Josef Touš, jenž na statku hospodaří dodnes. Tehdy mu bylo 

jednadvacet a pomáhal otci, zkušenému převaděči. "Velmi na mě zapůsobil. Byl to příjemný, 

mladý chlapec, starý asi jako já. Jeho úkoly a jeho poslání nás nezajímaly. Na nás bylo zajistit 

mu, stejně jako ostatním, bezpečí a přenocování." 

V časech poúnorové kolektivizace, kdy se vesnice rozpoltila a začal tvrdý třídní boj, 

se Toušovi jednoznačně postavili na stranu svobody. Poskytovali útočiště desítkám lidí, 

kurýrům, pracujícím pro západní rozvědky, převaděčům i uprchlíkům, kteří před komunisty 

utíkali do Německa. 

 

Proč to Kundera udělal?  

 

Možností je několik.  

 

Miroslav Dvořáček na statku přespal, ale hned druhého dne se vydal na další cestu. 

Když dorazil do Prahy, snažil se splnit svůj původní úkol - vyhledat inženýra Václavíka. 



Po několika hodinách pátrání náhodou z tramvaje na Mánesově mostě zahlédl dávnou 

kamarádku a bývalou dívku svého přítele Ivu Militkou. Rychle vyskočil, aby ji pozdravil. 

"Vidím to jak dnes," vzpomíná žena. "Měla jsem ohromnou radost. Nepamatuji se, jak 

mi vysvětlil, že je v Praze, byla jsem tenkrát naivní a moc jsem o tom nepřemýšlela, Ptala 

jsem se, jak se má Juppa, a Mirek mě pak doprovodil na kolej. Požádal mě, jestli si tam může 

na pár hodin schovat kufr. Prý má v Praze nějaké zařizování a odpoledne se pro něj vrátí," 

vypráví Iva Militká. 

Dvořáček pak opět odešel hledat Václavíka. Zkoušel to na vinohradské adrese, kde 

měl podle instrukcí z Německa chemik bydlet, ale neúspěšně. Když nepochodil, vydal se před 

budovu Chemapolu a snažil se muže poznat v davu zaměstnanců podle popisu, který měl 

k dispozici. Ani tentokrát neměl štěstí. Řekl si tedy, že pátrání odloží na další den a vrátí se 

na studentskou kolej, kde měl podle dohody s Ivou tu noc přespat. Kolem osmé hodiny večer 

vstoupil do Kolonky, za dveřmi ho ale místo kamarádky Ivy čekali dva ozbrojení policisté. 

Miroslav Dvořáček byl zatčen. 

 

 

Obraz, který nezmizí 

 

"Dnešního dne o 16. hodině dostavil se ku zdejšímu oddělení studující Milan Kundera 

nar. dne 1. 4. 1929 v Brně, bytem v Praze VII, Studentská kolej, Tř. Krále Jiřího VI. a udal, že 

v této koleji bydlí studentka Iva Militká, která sdělila studujícímu Dlaskovi z téže koleje, že 

téhož dne se sešla na Klárově v Praze s jistým známým Miroslavem Dvořáčkem. Ten si k ní 

prý dal do úschovy 1 kufr s tím, že si pro něj přijde během odpoledne.(…) Dvořáček měl 

udánlivě sběhnouti z vojny a snad měl býti od jara minulého roku v Německu, kam ilegálně 

odešel." 

Strohý policejní záznam evidovaný pod jednacím číslem 624/1950 umožňuje 

rekonstruovat, co vlastně přivedlo Miroslava Dvořáčka do komunistických lágrů. Když Iva 

Militká ubytovala návštěvníka u sebe na pokoji, zašla na oběd s přítelem Dlaskem. Zmínila se 

mu o nečekané návštěvě (Dlask o osudu obou emigrantů věděl) a požádala jej, aby k ní ten 

večer nechodil, protože Mirek tam pravděpodobně přespí. Dlask čerstvou novinku o něco 

později sdělil svému příteli Milanu Kunderovi. A ten ji šel nahlásit na obvodní oddělení 

pražské policie. 

"Když jsem se vracela na kolej, přistoupili ke mně dva muži a odvedli mě 

do vedlejšího pokoje," vypráví Iva Militká, co prožívala ona. "Řekli mi, že ten, kdo má 



ke mně přijít, bude zatčen a ať se nepokouším jej varovat. Kdybych to bývala věděla dřív, 

čekala bych někde jinde a varovala ho." Obraz, který průhledem z pokoje viděla, jí nikdy 

nezmizel z paměti, často se vracel ve snech a nočních můrách. Nic netušící kamarád přichází 

do Kolonky a vzápětí jej policejní eskorta odvádí pryč. Už nikdy v životě pak Miroslava 

Dvořáčka neviděla. "Dodnes mám pocity viny za to, že jsem o něm mluvila. Byla jsem příliš 

naivní," vypráví Iva Militká. "Odjela jsem do Kostelce za rodiči, abych jim řekla, že jsem 

způsobila zatčení Mirka. Můj otec pak navštívil jeho rodiče a řekl jim to. Ten pocit, se kterým 

jsem pak musela žít, byl strašný." 

 

Nejasné motivy 

 

Než popíšeme následky Kunderova činu, je nutné si položit otázku, co ho k němu 

vlastně vedlo. Jaký měl motiv udat člověka, kterého neznal? V době, kdy stránky Rudého 

práva přetékaly propagandistickými články o zúčtování s třídním nepřítelem a padaly 

rozsudky smrti, nemohl udavač nevědět, jaký osud Dvořáčkovi připravuje. Například přesně 

v den udání vyšel v hlavním stranickém listě článek o dvou mladých českých zaměstnancích 

amerického velvyslanectví, odsouzených k trestu osmnácti a patnácti let těžkého žaláře. 

Odpověď na otázku, proč to Kundera udělal, není tak jednoduchá, jak by se mohlo 

zdát. Kundera byl sice přesvědčeným komunistou, a je tedy možné, že se rozhodl zničit lidský 

život čistě z ideologických důvodů. Ale podle svědectví všech známých, kteří jsou dnes 

ochotní o něm mluvit, byl na tehdejší poměry spíše komunistou kritickým, zdaleka ne 

spokojeným se vším, co se ve společnosti dělo, a rozhodně ne volajícím po krvi. "Měl v sobě 

zdrženlivost, neměl rád pouliční masové blbnutí," vzpomíná na svého přítele spisovatel Milan 

Uhde, "vnímal jsem ho spíš jako statečného člověka, který se nebojí říkat nepohodlné 

názory." Na otázku, jestli dával najevo nenávist vůči "třídnímu nepříteli", odpovídají tehdejší 

známí negativně - Kundera byl spíše pozitivním budovatelem socialismu než lovcem jeho 

oponentů. "Na zuřivé útoky proti kulakům a ospravedlňování procesů tu byli jiní jako Skála a 

Pilař," vysvětluje spisovatel Ivan Klíma. 

V úvahu připadá také osobní motiv. Je pravděpodobné, že Dlask mohl 

na antikomunistického návštěvníka z minulosti své dívky (a nastávající manželky) žárlit a 

požádat přítele Kunderu, ať mu pomůže se ho zbavit. Pak by ovšem vyvstala otázka, proč 

Dvořáčka neudal sám Dlask. Ostatně rodiče Militké celý život podezřívali právě jeho. Ona 

sama si nedokázala představit, že by toho byl její budoucí manžel schopen. Dlask na její 



přímé otázky, co se tehdy vlastně stalo, odmítal odpovídat. Než v 90. letech zemřel, přiznal 

jen to, že se o jejich rozhovoru zmínil Kunderovi. 

Třetí možný motiv souvisí s událostí, která se stala krátce před tragédií na Kolonce a 

začínajícímu spisovateli posloužila jako inspirace pro jeho budoucí románovou prvotinu Žert. 

V roce 1949 Kunderovi jeho přítel Jaroslav Dewetter poslal dopis, v němž kritizoval vysoce 

postaveného komunistického funkcionáře. Kundera odpověděl v podobném duchu. Oba 

dopisy ovšem četla tajná policie a mladí straníci se dostali do problému. Kromě nich musel 

před disciplinární řízení i jejich společný přítel Jan Trefulka, který se Dewettera zastal. Postih 

byl nakonec poměrně nevyvážený - zatímco Trefulku s Dewetterem soudruzi vyloučili 

ze strany i z univerzity (jeden dostal povolávací rozkaz, druhý se musel živit jako traktorista), 

Milana Kunderu čekal pouze vyhazov z partaje. Na FAMU směl zůstat a v 50. a 60. letech tu 

udělal slušnou akademickou kariéru. 

Chtěl tímto udáním vykoupit svůj prohřešek vůči straně? Archivy na tohle nedávají 

žádnou odpověď. Jediný z žijících účastníků, kdo ji zná, je sám Milan Kundera, který ovšem 

už čtvrt století nekomunikuje s veřejností a novináři. Na fax adresovaný do jeho pařížského 

bytu s žádostí o vysvětlení tehdejších událostí nepřišla žádná odpověď. 

 

Hloubkový výslech 

 

Co se dá ovšem z archivů a výpovědí zrekonstruovat poměrně přesně, jsou následky 

Kunderova činu. Není to lehké čtení. Pro kurýry, kteří našli odvahu zapojit se 

do protikomunistického odboje, měl režim připraveny ty nejtvrdší tresty. "V období 1948-

1956 bylo Státní bezpečností zadrženo přibližně asi 500 kurýrů, v terminologii StB 'agentů - 

chodců'. Tresty se většinou pohybovaly od 12 let do doživotí. Více než dvacet kurýrů bylo 

popraveno," říká historik Prokop Tomek z Vojenského historického ústavu. 

Miroslav Dvořáček po svém zatčení absolvoval obvyklý kolotoč výslechů, který z něj 

měl všemi dostupnými prostředky dostat další informace. Archivní dokumenty hovoří mimo 

jiné o "hloubkovém výslechu" ve věznici na Hradčanech. Vojenská kontrarozvědka v ní 

podědila bývalou mučírnu gestapa nazývanou Domeček, v níž politické oponenty vyslýchala 

podobnými metodami jako její předchůdci. Hloubkový výslech na Hradčanech mohl podle 

pamětníků znamenat prakticky cokoliv - od facek až po mučení sofistikovanými nástroji. 

Záznamy výslechů dochované v Archivu bezpečnostních složek jsou působivým 

dokladem Dvořáčkovy snahy krýt lidi, kteří mu pomáhali. Ačkoliv si myslel, že jej zradila Iva 

Militká, nikde nezmínil, jakým způsobem mu ona a její rodina pomáhali na útěku. Od svého 



zatčení až do poloviny dubna se mu rovněž dařilo zamlčet pobyt na statku u rodiny 

Toušových. Teprve 15. dubna poprvé popisuje skutečné místo přechodu hranice a samotu 

U Vítků. Z archivních materiálů však není zřejmé, zdali se vyšetřovatelům podařilo Dvořáčka 

zlomit, nebo si spojili informace získané mezitím od Toušových a dalších členů jejich 

skupiny, zatčených o čtyři dny dříve. Zcela nezávisle na Dvořáčkově kauze se totiž Státní 

bezpečnosti podařilo dostat mezi statečné převaděče konfidenta. 

V září 1950 byl Miroslav Dvořáček souzen za zběhnutí, vyzvědačství a velezradu. 

Prokurátor navrhoval trest smrti. Nakonec mu byl vyměřen trest 22 let těžkého žaláře, pokuta 

10 000 korun, propadnutí veškerého majetku a ztráta občanských práv na dobu deseti let. O tři 

měsíce později byli odsouzeni také otec a syn Toušovi spolu s dalšími členy jejich skupiny. 

"Byl to monstrproces, který trval tři dni a vysílal ho dokonce místní rozhlas," vypráví dnes 

Josef Touš. "Kromě pár doprovodů mi dávali za vinu hlavně to, že jsem o celé věci věděl a 

nenahlásil jsem to." Coby nejmladší člen skupiny dostal deset let vězení, ostatní vyšli 

s dvojnásobnými tresty a jeden z převaděčů byl dokonce popraven. 

 

Cukr a bláto 

 

Po pobytu na Pankráci, Borech a v dalších věznicích byl Miroslav Dvořáček počátkem 

března roku 1952 přemístěn do tábora Vojna u Příbrami, jednoho z nejhorších míst 

komunistického represivního systému. Po vstupní prohlídce dostal číslo AO-3016, nafasoval 

hnědé vězeňské oblečení z hrubého plátna, spodní prádlo, ručník, dva ešusy, lžíci, přikrývku, 

pracovní boty, holínky a lodičku. Spodní prádlo a ručník se měnily jednou za 14 dní. Svrchní 

oblečení se nosilo do roztrhání. V prvních letech tábora se fasovalo pouze jedno oblečení. 

Špinaví a často mokří vězni v něm museli po práci v uranových dolech trávit veškerý čas. 

Život v táboře byl vysilující a ponižující. V červenci 1955 zde Dvořáček zažil 

tzv. nudlovou aféru, pověstnou hladovku a stávku, kterou vyvrcholila dlouhodobá 

nespokojenost vězňů. Těžce pracující vězni odmítli jíst červavé a studené nudle, které měli již 

několikátý den za sebou, a odmítli sfárat do dolů. Vedení tábora nechalo celý prostor obklíčit 

pohotovostním oddílem s kulomety, vyházelo jim z baráků prádlo, tabák a cukr do bláta. 

Trvalo čtyři dny, než se bachařům podařilo hladovku a stávku zlomit. 

Nicméně individuální odpor jednotlivců pokračoval dál. Ve spisech Miroslava 

Dvořáčka se dochovalo množství zápisů jeho prohřešků proti táborovým předpisům: 

16. dubna 1956 - pět dní korekce a deset dní izolace bez vycházek za psaní "štvavých" hesel 

na 4. patře dolu Vojna II; 21. května 1956 - tři dny izolace za čtení anglické detektivky 



Design for murder; 9. června 1956 - pět dní korekce za studium anglických slovíček. 

Doplňme, že korekce byla přízemní budova s malými betonovými kobkami, v nichž se nikdy 

netopilo. 

Někdejšímu kurýrovi nepomohla ani amnestie v roce 1960, při níž byla značná část 

politických vězňů propuštěna. Podmínky v lágrech, kde nyní převládali skuteční kriminálníci 

a vytratila se někdejší solidarita, se výrazně zhoršily. Miroslav Dvořáček tu strávil ještě další 

tři roky. Bránu opouštěl na konci roku 1963, téměř po čtrnácti letech. Na pultech knihkupectví 

tehdy ležela čerstvě vydaná povídková kniha, o níž vzrušeně diskutovala celá česká kulturní 

scéna: Směšné lásky Milana Kundery. 

 

Začátek pochybnosti 

 

Zatímco vězeň číslo AO-3016 fáral v odrbaných hadrech v uranových dolech, jeho 

udavač mezitím urazil pořádný kus cesty. Z prakticky neznámého studenta zapáleného 

pro budování lepších zítřků se stal uznávaný socialistický básník. Vydal dvě sbírky lyrických 

veršů, které o něco převyšovaly dobový průměr, takže generace mladých komunistů v něm 

viděla odvážného reformátora. Stal se žádaným přednášejícím na FAMU a členem vedení 

Svazu spisovatelů. 

Někdy kolem roku 1954 pak přišlo Kunderovo zásadní prozření. "Vrátil se tehdy 

z návštěvy Sovětského svazu a já se ho ptal, co si odtamtud přivezl," vzpomíná Kunderův 

přítel Milan Uhde. "Odpověděl mi - člověče, já si přivážím zásadní pochybnosti, jestli říjnová 

revoluce náhodou nebyla nejstrašnějším zločinem 20. století." Jako velká část jeho 

generačních druhů se pak Kundera od bolševismu odvrátil a v 60. letech se stal významným 

reformním intelektuálem. Jeho projev na sjezdu spisovatelů v roce 1967 a polemika 

s Václavem Havlem nazvaná Český úděl vstoupily do čítanek a učebnic dějepisu coby zásadní 

pokusy o interpretaci zdejších dějin. 

O temné minulosti Milan Kundera mlčel a nikdo jiný (snad kromě Miroslava Dlaska) 

k ní neměl klíč. Iva Militká, která se v těžké životní situaci za Dlaska provdala, se nemohla 

zbavit pocitu viny a u manžela nenacházela vysvětlení. Miroslav Dvořáček si myslel, že 

do vězení jej dostala právě ona. Čtrnáct dní po jednadvacátém srpnu 1968 na nic nečekal a 

emigroval na Západ, odkud se již domů nevrátil. A k velkému štěstí Milana Kundery staré 

udání s největší pravděpodobností uniklo i pozornosti tajné policie, která se na něj coby 

jednoho z klíčových reformistů zaměřila s příchodem normalizace. StB dělala všechno proto, 

aby ho zdeptala, ale nikdy se ho nepokusila vydírat dvacet let starými událostmi. 



Doma na zapřenou 

 

Poznání minulosti skýtá nový pohled na spisovatelovu práci. Kundera se vždy 

úzkostlivě snažil, aby vykladači jeho život nespojovali s dílem, ale některé paralely se přímo 

nabízejí. V roce 1962 například vychází knižně Kunderova hra Majitelé klíčů, zasazená 

do období druhé světové války. Hlavní hrdina Jiří bydlí s manželkou u jejích rodičů. Jednoho 

dne jej požádá o úkryt stará láska Věra, která je pronásledována gestapem. Jiří tak musí řešit 

dilema, zdali pomoci bývalé milence a ohrozit tím rodinu. Nakonec ji ukryje, jsou však 

odhaleni domovníkem, který je chce udat. Můžeme sice jen spekulovat o tom, co bylo 

inspirací pro děj hry, nicméně námět se v několika bodech pozoruhodně shoduje s událostmi 

roku 1950. 

Po emigraci z Československa do Francie se Kunderova snaha o utajení vlastního 

života stala téměř obsesí. Po jedné špatné zkušenosti s novináři přestává spisovatel dávat 

rozhovory, odmítá jakkoli komentovat svůj život a minulost. Píše, že jediné, na čem záleží, 

jsou jeho romány, svébytně existující výpovědi, které v žádném případě nemají být spojovány 

s osobností autora. 

Po revoluci navštěvuje bývalou vlast pouze tajně, ubytovává se v hotelech 

pod falešnými jmény. Pár starých přátel žádá, aby o něm novinářům nic neříkali. "Moc rád 

bych s vámi o Milanovi mluvil, ale mezi námi existuje úmluva, že to za jeho života 

neudělám," vysvětluje starý Kunderův přítel, brněnský herec Mojmír Heger. Podobně reagují 

i další, například spisovatel Jan Trefulka nebo Kunderův starší bratranec Ludvík. Těch, kteří 

jsou ochotni vzpomínat, je velmi málo. 

Je tohle zametání stop přirozenou potřebou světoznámého spisovatele, který byl 

vždycky introvertem, nebo se za ním skrývá snaha utajit nepohodlnou minulost? Můžeme jen 

spekulovat. Majitelem klíčů k pravdě je i tentokrát pouze Kundera sám. 

 

Epilog 

 

Odhalování tajných udavačů a spolupracovníků minulého režimu se v poslední době 

stalo v médiích populární, tenhle příběh se však rodil trochu jinak. Již několik let sbírám 

osudy pamětníků, kteří byli důležitými svědky událostí moderních českých dějin. Jejich 

vyprávění jsem zaznamenával nejprve pro sdružení Post Bellum a začátkem tohoto roku jsem 

přijal nabídku natáčet je pro nově zřízený Ústav pro studium totalitních režimů. S potěšením, 

ale i obavou z toho, s jakými tragickými osudy se zase setkám, jsem nabídku přijal. 



Koncem května jsem se dozvěděl od bratrance Matěje kusé informace o příběhu mé 

příbuzné, starém přes padesát let, ve kterém figuruje láska, zrada, agenti, útěk, pocit křivdy a 

mnoho neznámých. Ivu Militkou přes půl století staré události nikdy nepřestaly tížit a ráda by 

se dozvěděla, co se tenkrát opravdu stalo. Nechal jsem si v archivech dohledat materiály a 

ve volném čase je procházel. Poměrně běžný příběh počátku 50. let, opepřený rodinnou 

vazbou, se proměnil ve chvíli, kdy jsem se dostal ke zprávě popisující zatčení Miroslava 

Dvořáčka. Právě v ní se objevilo jméno, dávající událostem jiný rozměr. Nikdo z žijících 

aktérů netušil, že Milan Kundera byl v jejich osudech zapleten tak zásadním způsobem. 

Iva Militká po dlouhém váhání souhlasila s vyprávěním svého životního příběhu. 

Za její upřímnost jí patří velký dík. Rozhodl jsem se pak vyhledat další osoby a sestavit 

mozaiku celého příběhu. Zásadní pro moje pátrání bylo nalézt hlavní oběť udání, Miroslava 

Dvořáčka. Bohužel to bylo nakonec snazší než jej vyzpovídat. Zprvu byl sice ochoten 

spolupracovat, ale pak si to náhle rozmyslel. O svém útěku, práci pro generála Moravce a 

věznění se nikdy nebavil ani s nejbližšími příbuznými. "Vždycky jsem chtěl znát příběh 

tátova útěku a pobytu ve vězení, ale on o tom nikdy nechtěl mluvit," říká Dvořáčkův syn 

Patrik, který žije v Kanadě. Dva měsíce po našem prvním kontaktu byl Miroslav Dvořáček 

stižen mrtvicí, ze které se dnes zotavuje. Žije v domnění, že jej zradila Iva Militká. 

Další přímý aktér příběhu byl Miroslav Dlask, ten ale v 90. letech zemřel. Ironií osudu 

byl rovněž pro své reformní názory v roce 1968 vyhozen z práce a sledován tajnou policií. 

A posledním je Milan Kundera, který na žádost o rozhovor nereagoval. Co se přesně toho dne 

odehrálo a proč se rozhodl zajít na policii a udat někoho, koho vůbec neznal, tak zůstává 

záhadou. Tíha toho, co 58 let skrývá, není malá. Chybělo málo a Dvořáček byl odsouzen 

k trestu smrti. 

Dlouho jsem zvažoval, jestli je mravné příběh publikovat. Přesvědčení, že jeho 

zveřejnění může pomoci vyjasnit slepá místa, přispěje k uznání statečných lidí a obohatí 

diskusi o poválečném vývoji v Československu, však nakonec zvítězilo.  

 

 

In: Respekt 42, 13. – 19.10.2008. ISSN 0862-6545, s. 38 – 45. 

 

Doplňující materiál k textu:  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zat%C4%8Den%C3%AD_Miroslava_Dvo%C5%99%C3%A1%

C4%8Dka 

 



Otázky a úkoly: 

 

1. Jak byste charakterizovali výše uvedený životní příběh Milana Kundery? 

2. Co vypovídá o uplynulé době a co o Kunderově literárním díle? 

3. Uveďte z historie literatury jiné podobné příklady a jejich dobové hodnoceni (viz např. 

v české literatuře Karel Sabina). 

4. Srovnejte téma zrady - udání v románu Žert a (1967) a v divadelní hře Majitelé klíčů 

(1962). 

 

 

 

 

 

Autoři publikující v oficiálních nakladatelstvích bez omezení a autoři režimem 

pronásledovaní 

 

Ukázky tendenční poezie 

 

Vítězslav Nezval – Vyzvání na cestu 

 

Znám zemi blízko pólu 

znám divukrásnou zem 

a do té země spolu 

a navždy ujedem 

 

není to Amerika 

zem klamných miráží 

kde otrok černoch vzlyká 

na moři plantáží 

 

a nerostou tam palmy 

ni žhavé pinie 

tam nezpívají žalmy 

na počest hostie 



 

ta zem je divukrásná 

a plna lahody 

ach tam bys byla šťastna 

je to zem svobody 

 

tam najde člověk práci 

tam nemá dělník hlad 

tam můžem jako ptáci 

žít zpívat milovat 

 

v té zemi není pánů 

ni chudých žebraček 

na tisíc širých lánů 

a tisíc oraček 

 

tu přetvořuje hmotu 

z níž je i srdce tvé 

pomalé stádo skotu 

jde jako opilé 

 

znám zemi v které vládne 

muž s čelem sedláka 

tam půjdem tam se mládne 

poslechni tuláka 

 

jenž narodil se ve mně 

jen proto že chci žít 

pojď se mnou do té země 

kde skutku vládne lid 

 

pojď neplač čas již letí 

ať zhyne starý svět 

v té zemi rostou děti 



jež vedou lidstvo vpřed 

 

dost slov a rajských tónů 

pojď navštívit ten kraj 

jen v zemi miliónů 

je radost krása ráj 

 

 

NEZVAL, Vítězslav a KÚN, Vilém, ed. Vyzvání na cestu: výbor z poezie. Praha: Práce, 1976.  

 

 

 

 

Jan Pilař – Sovětské zemi 

 

Netřeba zvyšovat hlas a o stupeň výš 

nést svoji lásku, aby se zaskvěla živá. 

Ty, česká země, ji znáš, ty o ní víš, 

travinami šumí, každý potok ji zpívá. 

 

Netřeba velikých slov ani bubnů a ód, 

spíš zašeptat do ucha bylo by třeba. 

Jak růže voní a hledí přes tyčkový plot, 

každému blízká jak krajíc žitného chleba.  

 

Raší v korunách lip a její svinutý list 

pokaždé v máji v sadech se otevírá. 

Na hrobech padlých vojáků můžeš ji číst, 

hlohový keř ji ve svých kořenech svírá. 

 

Vyčteš ji z očí, jen přibliž se k nim, 

v paměti kraje dozvíš se o ní, 

když nad břízou po nebi přeletí stín 

a matky se k postýlkám s úlekem skloní … 



 

I mně je tak dnes, a proto můj hlas, 

spíš dojatý, zadrhlý, němý, 

drolí tu hojivou lásku na vzbouřený čas, 

tu lásku k prostému člověku v sovětské zemi.   

 

 

 

PILAŘ, Jan. Láska k sovětské zemi: [Netřeba zvyšovat hlas a o stupeň výš / nést tuto lásku, 

aby se zaskvěla živá]. Rudé právo. 1956, roč. 37, č. 311, s. 3. 

 

 

 

Otázky a úkoly: 

 

1. Zjistěte o autorech bližší informace a porovnejte jejich angažovanou poezii s realitou. 

2. Uveďte, v čem spočívala obliba angažované poezie – viz výše? 

3. Porovnejte s osudy a poezií básníků, kteří nebyli pro komunistický režim pohodlní a 

zjistěte více informací o jejich osudech (viz níže např. Jan Zahradníček, Bohuslav 

Reynek): 

 

 

 

 

 

 

 

Ukázky z textů autorů režimem pronásledovaných 

 

Jan Zahradníček 

1905 – 1960, český básník, překladatel, novinář, z důvodu katolické orientace a 

protikomunistického postoje v letech 1951 – 1960 vězněn, krátce po propuštění zemřel. 

 

Jan Zahradníček – Co zpíval kos zatčenému 



 

Jakým jak vyjádřit tvůj život, 

zvěstovateli rozbřesků, jenž sis vybral 

tuto ulici, tento dům naproti mému oknu, 

jež kalně mžourá 

napodobujíc den a noc. 

 

Zní kloakové povrkávání harmonik. 

Zní vřískot činžáků, jež plivají chodce a zas jej lížou 

Ale jen ty, tvůj chvalozpěv započatý už v ráji 

proniká tmou, jež drtí mě, 

k podobě červa leda, 

ten chuchvalec žalu, chrchel z úst Molochových. 

 

A zatím co venku s hedvábnou vláčností 

přelévají se vlny trav, réva kvete, 

a zatím co proud modliteb k nebesům stoupá 

a u přátel smutno, kam zmizel sen, 

ty říkáš, že je radost, jež nepřestává. 

 

Abych se nebál, je radost, jež nepřestává. 

A já slzami zalit zas oddychuji, dík vzdávám. 

Dík vzdávám vzpomínaje děťátek  

                     očí tak nezáludných 

v psí potměšilosti špehýrek 

a dveří bez kliky. 

 

Pohrávají si se mnou jak kočka s myší. 

Sbohem má ženo, sbohem vy doma. 

Je radost, je radost, je radost 

i tady dole, kde žal světa dno má. 

I mezi tím smutným nábytkem vězeňským 

ze dřeva getsemanského. 

 



Jan Zahradníček. Dům strach. Rozmluvy, England 1986, s. 7 – 8.                  

 

 

 

Jan Zahradníček – Své dceři 

 

Co se to stalo 

mezi hvězdami, mezi lidmi, 

jaký průvan syrové nezbytnosti tě odvál 

daleko od mých očí, 

dcero má, plamínku rozkřísnutý 

srdcem o srdce, 

Dechu Boží, jenž utkvěls 

mezi námi. 

 

Zatímco já hleděl do tmy, 

veliký sametový motýl blankytu 

vzlétal a vznášel se 

k tvým očím, tůňkám záhad, 

ke kolébce ve hvězdách zavěšené. 

Tvé údy se prodlužovaly s lokýnky jehňátek, 

jak spalas a zajíček modlil se v prázdných polích 

pašijového týdne. 

 

Zatímco já vcházel a vycházel 

ponurými portály potupení, 

ty k slunci ses rozvíjela. Tvé sestry, 

růže a pivoňky, 

zářily na oltářích a vítr letnic 

unášel srdce zlomená 

vysoko z prachu země. 

 

Ani noc, ani včelka mezi květem a květem 

nezapomínaly na tebe. A viditelní 



a neviditelní stavitelé se těšili 

ze svého díla, křehký chráme 

Svatého Ducha. 

 

A jak se těšily 

starodávné pěšinky země 

na tvůj první krůček, 

jak se těšilo 

ticho vločky, jež taje na rtech zmlklých, 

až řekneš první slovo, 

ty vrstevnice běd nevýslovných, 

jež nevíš o ničem. 

 

Jed zrá 

a zlo prašivě rozlétá se. Však přes celou zem 

větve plné ovoce natahují se po tobě. 

Je to můj ráj. Nevíš o ničem. Tvá matka pořád, 

pořád ještě obklopuje tě se všech stran jako světlo 

a já opodál  

svou bezmocí mocný prosím jen: 

 

Bože otců našich, 

na své milosrdenství se rozpomeň! 

 

Jan Zahradníček. Dům strach. Rozmluvy, England 1986, s. 77 – 78. 

 

Sbírka vyšla poprvé v roce 1981 v torontském nakladatelství 68 Publishers, v edici Rozmluvy 

v Londýně vyšlo 3. vydání v roce 1986. 

 

 

Otázky a úkoly: 

 

1. Zdůvodněte, proč je autor pokládán za jednoho z největších českých básníků 20. 

století.  



2. Proč je např. Zahradníčkova poezie pro čtenáře náročnější než Nezvalovy angažované 

verše (přesně pojmenujte)? 

3. Jaká rodinná tragédie Jana Zahradníčka potkala během jeho věznění? Vztahuje se k ní 

báseň Své dceři? 

4. Zjistěte více informací o nakladatelství 68 Publishers v Torontu a edici Rozmluvy 

v Londýně. 

 

 

 

 

Bohuslav Reynek  

 

1892 – 1971, český básník, překladatel, grafik  

Narodil se v Petrkově u Havlíčkova Brodu, přátelil se s Josefem Florianem ze Staré 

Říše, svými překlady poezie i prózy, vlastními básněmi a grafikami velmi obohatil staroříšské 

edice, zejména edici Dobré dílo. V roce 1926 se oženil s básnířkou Suzanne Renaud, s níž měl 

syny Daniela a Jiřího. Po roce 1948 byl Reynkův statek v Petrkově zestátněn a Reynek i 

synové tam poté pracovali jako zemědělští dělníci. První roky se Reynek zcela uzavřel před 

společností a neopouštěl ani dům. V této době vzniká většina Reynkova grafického díla a 

dozrává také jeho osobitý básnický projev. V průběhu šedesátých let se na Reynka znovu 

začíná obracet pozornost mnohých mladých umělců a v roce 1964 začal zase vystavovat, 

v roce 1969 vydal jeden svazek pozie, poslední jeho sbírka po roce 1969 byla připravena 

k vydání, její sazba však byla rozmetána.  

 

 

 

 

Dopisy Bohuslava Reynka Tereze Sumové z let 1951 – 1970 (ukázka) 

 

V Petrkově 7. dubna 1961 

 

Milá Terezko, 

 svátky byly pěkné a velmi klidné, na pomlázku přišel jen Jiří Šerých, hráli se Bach, 

Ravel, Monteverdi a Vivaldi. Jiří si přinesl magnetofon a zachytl kus Bachových pašijí na 



památku. Chyběly jste tu a doufám, že se s Hankou objevíte začátkem května, kdy je zahrada 

ve svatebním rouchu a kdy jsou také 2 prázdné dny pro duše více méně zapojené do výroby. 

Těšíme se a napiš, možno – li počítat s návštěvou a které dni. Daník byl potěšen a poctěn, že 

se smí pokusit o portrét. Fotografuje velmi pečlivě, a tak doufám, že nějaké paprsky zachytí. 

 Jiří se stále pokouší usadit něco jako záblesk ráje v zahradě sázením bylinek více méně 

neznámých, o kterých se dovídá z knih. Má jich zase několik a prosil bych Tě, zdali by ses na 

to nepřeptala ve Strašnicích, dle připojené adresy. Teď už tam nával nebude, lidé mají 

nakoupeno. Je malá naděje, že by z toho něco měli – kdyby přece, pak prosí o zabalení do 

krabičky a zaslání poštou, jsou to rostliny malého formátu. Jiří je teď už asi 6 neděl v euforii. 

Jako zaměstnanec JZD se dal k zedníkům a zanechal práce na polích, aby nemusel poslouchat 

cynicky necudné řeči bab. Stalo se, že ti zedníci upravují stáje pro odchov telat v jednom 

osamělém mlýně, kterému se říká Hladový, nedaleko míst, kdes mi pomáhala sušit seno, 

kousek proti vodě. Tam žijí tři bratři mlynáři a rolníci, dva staří mládenci, jen jeden si založil 

rodinu. Všichni jsou velicí milovníci ptactva a květin, i s paní mlynářkou a s dětmi. To víš, 

jak si Jiří mezi nimi libuje. Denně se vyměňují zkušenosti, literatura i sazenice. 

 Vím, že zemřel Jakub Deml. Byl to veliký básník, někdy „aprílový“, ale v dobrém 

smyslu především. Že do lecčeho schválně šlápl, jako malé děti, to se mu již musí odpustit. 

Myslím na jeho Šlépěje, kde to zrovna nevoní. Ale ten apríl nebo duben je také měsícem 

blatouchů, barvínků a kvetoucích trnek a housat pod oblakem, nejen plískanic. Chtěl bych Ti 

o Demlovi napsat víc, a ještě nějaké menší zprávy, ale přišla Jarmilina kočka a nedovolí, stále 

si chce povídat a mate mne. Zavřel jsem ji vedle do pokojíčka a tluče na dveře tak žalostně, že 

nezbývá než ji pustit. 

 Tak zatím na shledanou, mnoho pěkných vzpomínek a brzy piš. 

Tvůj 

B. Reynek 

 

 

REYNEK, Bohuslav, PALÁN, Aleš, ed. a BEDŘICH, Martin, ed. Dnes jen o té prašivině: 

dopisy Bohuslava Reynka Tereze Sumové z let 1951-1970. Praha: Paseka, 2005. ISBN 80-

7185-761-0 s. 35 – 36. 

 

 

 

 



Bohuslav Reynek – Nevím … 

 

Vše se modlí u mne, 

okna zavřená i otevřená, 

dveře zavřené i otevřené, 

podlaha prostřená tvrdě, 

siné zdi holé, 

vzepjatá střecha … 

 

Vysoko visí hrozny mých tužeb … 

 

Vysoko Bůh jest, 

výše než slunce a měsíc, 

pokojně v dlaních svých drtí 

hrozny mých tužeb –  

 

dívám se, nevím, 

kdo bude píti 

víno vyslyšení … 

 

 

 

 

Bohuslav Reynek – Alej 

 

Nikoli, nespím, sedím a dívám se v bdění za soumraku na starou naši cestu, lemovanou 

stromy. Jde mi až pod okna, a poněvadž vůkol vše ztichlo, ona zpívá. Chová v sobě všecky 

bolesti, všecky lásky, všecky kletby, všecky modlitby lidí, kteří po ní přešli za staletí truchlíce 

nebo klnouce nebo žehnajíce, a složila z nich písně a mně je zpívá. A stromy, holé, modravé 

stromy, to jsou prosící duchové, obři vyšedší ze země, ale halí je mha prokletí, jinak by zářili 

a hřáli za živa, ne až stráveny ohněm, který je vykupuje a v kterém se vznášejí do končin 

čistších.  

A takový je o tom můj sen: jsem i se svou jizbou v té aleji, a jsem kolébán jejím zpěvem, a 

stromy, zakletí duchové, úpěnlivě se pnou, až se zavírají nade mnou v černý stan živoucí 



prosby. A ten poroste ještě tisíc let a bude tam zavřen a sám, a moje duše bude tam jediným 

světlem, a na konec tolik se roztouží láskou ze samoty, že vzplane a od ní se zapálí klenba 

stromů, a lehkostí plamene vynese zemi jako hrotitou hvězdu před Boží trůn a mezi Zvířata 

a Starce, a potom bude konec bědy lidské. 

 

 

 

Bohuslav Reynek – Domov 

 

Jablka a ořechy 

z bílých loktů zimy voní. 

V pokynutí útěchy 

sníh je světlejší než loni. 

 

Útěchy, jež odchází. 

Pokoji v tmách rozzářený, 

nejtěžšími rozkazy 

požehnány jsou tvé stěny. 

 

Odevzdaná zahrada 

v roucha čekání se halí. 

Na okna se ukládá 

odlesk volajících dálí. 

 

Bohuslav Reynek – Zasněžený práh 

 

Který anděl pode dveře 

bělostný mi sune list? 

Otevírám v nedůvěře: 

o bolesti budu číst? 

 

Otevírám. Hvězdy skryty, 

sněhem šumí dědina. 

Zahalena vánoc třpyty 



zapomíná, vzpomíná. 

 

Zápraží je blahé, bílé. 

Hvězdy vtisklé, stopy z ráje, 

písmo úzkostlivé chvíle 

zanechal pták, pobíhaje. 

 

Bohuslav Reynek – Koťata 

 

Rzivé, bílé, černé kotě, 

světélka tři na samotě, 

skrytá okna v bídy pláni 

od setmění do svítání. 

V jednom lampa, v jednom luna, 

zlato, stříbro, a to třetí 

na srdci je pečeť temná, 

na bolesti, na krvi. 

 

Tři jsou v noci prosincové, 

Barbory je zítra večer. 

Přijde zlatý Mikulášek, 

bílý anděl, čertík ze tmy 

zatne pokušení drápek, 

ale lstivou myšku žalu 

bílý přece zaplaší. 

 

Mikulášek barvy medu, 

listopadového listí, 

nadílku dá na ošatku – 

sám se na ni v koutě schoulí, 

temný s ním i stříbrný. 

 

 

 



Suzanne Renaud  

 

TO JAKO len je země sivá, 

vítr tam zpívá 

pod oblaky, jež jako křídla čekají, 

zpívá stesk po ráji: 

 

kraj holých cest, kde poutní báně září, 

kde smutné jabloně jsou, ohýbají záda, 

jdou s věčným břemenem, jež každá v nůši skládá – 

bídy a větru, samoty a stáří; 

 

sad trpký trpělivosti tu plodí lícha, 

hvozd za večera pozvedá háv zlatý, 

Veronika, jež osuší tvář ticha; 

a tu a tam, a nesměle jen, vzdychá 

veliká láska bez odplaty. 

 

 

 

PRŠÍ na habrové lesy, 

na jasany po úbočí; 

co jen slz ty vody věsí 

jaru do zelených očí: 

 

duše jako keř se sklání, 

růže vonné, větve stinné 

v neskonalém zadumání, 

jež se z kvetoucích luk line. 

 

 

REYNEK, Bohuslav, RENAUD, Suzanne a STANĚK, Jaroslav, ed. Petrkov: [básně B. 

Reynka a Suzanne Renaud].  Havlíčkův Brod: Miroslav Zavřel, 1991, Memoria.  

 



Vladimír Vokolek – Panu Reynkovi k sedmdesátinám 

 

 Nedovedl bych popsat tu zahradu, do které jsme vstoupili hledat pana Reynka. 

Nemohu rozhrnout slovem její houštiny. Když do ní v duchu vstpuji, cítím, jak mi zarůstají 

ústa. Ztrácím se v jejích zelených skrýších. A tu ji teprve slyším z nitra šumět její řečí, zpívat 

jejím zpěvem. 

 Nedělám nic jiného než její majitel. Majitel v pravém slova smyslu. Aby ji opravdu 

měl, dal jí růst po svém. Daroval ji ptákům, motýlům, broukům. A sám se připodobnil jim. 

Proto jsme ho hned nenašli. Nebyl ani v besídce na konci zahrady. Seděl nehnutě, jak bylo 

jeho zvykem, v některé z těch zelených skrýší a naslouchal ptákům. Aby je dokonale vyslechl, 

bylo třeba se dokonale ztratit, proměnit cele v naslouchání. Jsme v jeho zahradě, ale majitel 

nikde. Z dálky drkotá vůz, „litanie kol a cest“. Jsme v jeho verších, ale básník nikde. 

 Chateaubriand v knize La réponse du Seigneur vypráví o mladém muži, který se setká 

se starcem na osamělém statku. Stařec zasvěcuje jinocha do tajemství vnitřního života: jako 

motýl, žijící na určitých rostlinách, se připodobňuje k Bohu. Pan Reynek měl tu knihu rád, 

našel v ní sebe, svou tvůrčí metodu: duše ztrácí své vlastnictví – má – li vůbec co svého – aby 

se nalezla v plnosti života. Co platí pro mystika, platí i pro básníka. Zprvu hledá sám sebe, 

svůj tvar, barvu, tón, než pozná v zralém věku, že to vše lze nalézti jen v harmonickém celku. 

Pak i básnění se stává modlitbou. Jako základem modlitby je Buď vůle tvá, a nikoli má, tak i 

podstatou zralé básnické tvorby jsou věci, věrné zpodobnění jejich krásy. Tomu jsme se učili 

u pana Reynka.  

 

 Vše se modlí u mne, 

okna zavřená i otevřená, 

dveře zavřené i otevřené, 

podlaha prostřená tvrdě, 

siné zdi holé, 

vzepjatá střecha … 

 

 My se už modlit neuměli. Nebyl v nás dost pokory, abychom přijali v sebe jiné. Žili 

jsme v době, kdy každý hledal jen a jen sebe, svou „originalitu“. Neměli jsme dost duše, dost 

hloubky – dost země. Země chyběla našim kořenům. Vyvráceni viseli jsme v prázdnu, 

v pouhém duchu, v pouhém „sebeobjetí“, jak by řekl Klíma. Pouze v sobě a – jak jsme potom 

poznali – ve ztrátě a žízni po sobě. Země chyběla naší vyvrácené, do prázdna se rozvětvující 



duši. A z této ztráty a prázdna rostla, rozvětvovala se naše podivná, nesrozumitelná poezie. 

Rostla zase jen do ztráty a do prázdna. Rozvětvovala se kořeny vzhůru. Ani zemi ani nebe 

nemohla nalézti. Kořeny do nebe se nezapustí … 

 

 Proto tak rádi jsme jezdili k panu Reynkovi pro kousek země. Myslím, že mnoho 

básníků, mnoho květů poezie, vděčí za Vaši živnou hlínu, pane Reynku! 

 

 

 

  REYNEK, Bohuslav, RENAUD, Suzanne a STANĚK, Jaroslav, ed. Petrkov: [básně 

B. Reynka a Suzanne Renaud].  Havlíčkův Brod: Miroslav Zavřel, 1991, Memoria, s. 49 – 50. 

 

 

 

Otázky a úkoly: 

 

1. Charakterizujte poetiku Reynkovy poezie. Interpretujte vybranou báseň. 

2. Porovnejte Reynkovy verše s jeho grafickými pracemi. 

3. Jak se motivicky liší tato poezie od poezie angažované? 

4. Zjistěte více informací o Suzanne Renaud. 

5. Kdo je Vladimír Vokolek? 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Kameník 

 

1898 – 1974, vlastním jménem Ludmila Macešková, spirituální básnířka, v minulém režimu 

publikovala převážně v samizdatu, v devadesátých letech vyšly Zápisky v noci (1993), 

Mystické deníky (1995) a Prózy (1995). 

 



Jan Kameník – Píseň z roku 1952 

 

Lampy jsou rozžaté a světla není 

dusíme oheň a skrýváme snění 

člověk rozklenutým tělem stíní sebe sám 

 

 

Nastalo hubení hudbytvůrců duševním hladem 

případ od případu také fyzickým 

neb nedovedli cizí vůli pateticky vyhrávat 

ač mnohý když se setmělo se o to pokusil 

 

Horečnatý pohyblivý pás 

na který už kdekdo úpěnlivě snáší 

sune se i přede mnou 

a k spolupráci po slepičím řádu 

volá obyčejný malý kanár 

dobrovolně uvařený v hrnci na polévku 

Násilné zařazení bezmocného 

které se tváří posvátným 

ale zatím je tak nesmyslné 

jako křtění nemluvňat 

 

Nechci jíti s průvodem 

ať průvod na mne narazí 

Píseň prodávaná za sousto 

dostala by úbytě 

jidášem bych byl své písni 

lépe s pláčem vleže prozpívat tu noc 

 

Ani ve příbězích smrti nelze zapomenout na Lásku 

hudba osou bytí se prochvěti musí 

a ne jako kámen za kamenem kdybys házel 

lačen stále lačen v rukou svých i v hlavě 



 

Co to za hudbu když světlo zhasíná 

drnká po dlažbě jak uřícený vůz 

zapuzenou báseň žene ulicí? 

 

Hudba – to je jedno tajuplné místo studna hluboká 

co z ní načerpám já nikdy předem nevím 

jen že s čerpadlem tam sjelo množství lásky 

 

 

KAMENÍK, Jan a MED, Jaroslav, ed. Zápisky v noci.  Praha: Český spisovatel, 1993. ISBN 

80-202-0423-7. 

 

 

 

 

Josef Kainar 

 

1917 – 1971, básník, textař, dramatik, člen skupiny 42 a literární skupiny Ohnice. 

 

 

Josef Kainar – Blus o černém kožíšku 

 

Některé holky si myslí 

že svět je černý kožíšek No vážně 

Některé holky si myslí 

Že svět je kožíšek 

A pro ně na míru 

Kup mi ho Co ti to udělá 

Krásně se Krásně se chundelá 

 

 

A když pak spolu jdete 

Máš celej vesmír 



                s jednou holkou v něm 

A když pak spolu jdete 

Z Žebrácké uličky 

Až kamsi na Vítěznou 

Vržou ti boty 

Je to kanonáda 

 

 

Pak černej vůz ti jednou odveze 

Tu holku co tě měla ráda 

 

 

A zase ti ten celej vesmír vezmou 

 

 

Josef Kainar. Moje blues. Československý spisovatel, Praha 1966, s. 69.     

 

 

 

 

Ludvík Vaculík – Sekyra (1966, úryvek textu) 

 

Str. 67 - 72 

 

Jezdil jsem domů zřídka. Pokaždé jsem se dovídal překvapivé věci. Husám zakázali 

vstup na náves a tu prohlásili za náměstí. Bude se stavět fabrika. Moji spolužáci nacházeli 

podivuhodná revoluční zaměstnání, Tonda plaše a hrdě oblékl uniformu, což opravdu mohlo 

znamenat, že vše bude jiné, ba přímo opačné. Celá obec se zkrátka zahoupala a potom zvolna 

ustálila o tři čárky výš. Naše jsem musel vždycky hledat na louce. Maminka sušila seno či 

okopávala stromky. Bratři dobývali kořeny divokého křoví. Tatínek samozřejmě lozil 

po dubech, aby jejich spodnější haluzí mohl věnovat na zimu kozám. Louka fungovala velice 

intenzívně. A vedle nás měl příděl jeden řezník, ten neudělal nic, leda že shodil stromy a 

dřevo prodal. Obdařen tupým obličejem rváče předjal dobu správně. 



Jednou jsem přijel domů před velikonocemi. Přibylo tu domků a děvčat. Šel jsem 

jakýmsi příjemně rozvinutým světem a byla možnost, že ten po mně bude něco pěkného chtět. 

Doma jsem zjistil dvě vážné novinky: jedna lípa před naším oknem, která nám stínila, ale úřad 

ji nepovolil porazit, zmizela z řady, a tatínek se stal předsedou místního národního výboru. 

První novina, o lípě, mě vůbec nerozveselila. Druhá trochu ano. A maminka u okna látala 

při novém budíku. 

Jednou jsem zas přijel na prázdniny. Stráně se stupňovaně zelenaly až do modra, 

po obzoru se procházely oblaky, dolinou zněly pracovní zvuky, děti v uličkách na sebe volaly 

a podobně to vypadalo po celé ulici, například ženy si nesly ve slaměnkách upéct do pekárny 

chleba. Šel jsem kolem domu, který si postavil jeden mladý stolář. Umřela mu však žena 

Vilma a on zůstal s děckem sám. Nereagoval zrovna šťastně na takové neštěstí: začal si 

zpívat. Nezpíval však správné písně, zpíval svoje smrštěné myšlenky: Najprvej to uřežeme, 

potom to ohoblujeme, uděláme táčky táčky, povezeme hoblovačky… Za to ho svázali a 

naložili do auta. Od té doby stolaří v blázinci a je podle lékařů zdráv až na malý defekt: věří, 

že jeho žena stále žije. Prosím, jen proto! Místo co by mu to měli počítat za plus. Přišel jsem 

domů, měli jsme linoleum a natřené dveře, moje sestra byla nezvykle veliká a milá, oba bratři 

byli podle naší letní tradice ostříháni dohola, neměli jsme už zas louku, podél stodol 

dokvétaly lípy a na hřišti za potokem pískal soudce. 

Maminka umývala náčiní, sestra utírala. 

Zeptal jsem se na tatínka bez louky. 

"Hm! To víš, bylo mu to líto," odpověděla maminka. "Bylo po něm vidět, jak ho to 

žere, ale řekl jenom: Su komunista!" 

"Řekni mu ještě o tom řezníkovi vedle," pravila sestra. 

"Ja, tož to bylo také tak. Pravím tatovi: Vidíš, ten chrapún aspoň dřevo prodal a měl 

peníze."  

"A co on na to?" 

"Hm! To víš, žralo ho to. Téj dřiny, co tam nechal! Nepravil nic a potom: Však to on 

je gaunér a já né, jeho to mosí mrzet a mňa né." 

Sestra dodala: 

"A zas to samé: Su komunista, je to povinnosť. Tož je komunista." 

A maminka navázala: 

"Je - je. Po kom bych prý cosi mohl chtět, když bych to sám neplnil!" 

"A ty, mami?" 

"Hm!" mávla rukou nad špinavou vodou. "Neměla sem – nemám." 



Sestra se zasmála a řekla: 

"Dal - vzal, kočce řit olízal." 

Bylo to vlastně velice prosté a moudré, z této strany i z tatínkovy komunistické. Já 

jsem s tatínkem souhlasil. 

"Tak jsme dogazdovali," pravila maminka nakonec s úsměvem a byl to úsměv 

družstevnice, neboť tatínek ji přihlásil. 

"On tě přihlásil?" divil jsem se. "Tos přece musela podepsat sama!" 

Utírala věchtem stůl, nahnula hlavu k rameni a rozmýšlela se. 

"Tož jistěže sama. Ale…hm, tož on je komunista a... a ty také, a tož co sem měla 

tento?" 

Šel jsem kterýsi den místo maminky na pole a zjistil, že zemědělské družstvo - učitelé, 

poštmistr, několik úředníků, ženy dělníků - zatím nemá skoro ani ty koně se žebřiňákem. 

Všichni však pracovali se zájmem mít to všechno a sklidit lepší úrodu než rolníci a dřív. 

Když toho prvního dne doma přišel tatínek večer z obce, zeptal jsem se: 

"Proč jste nejdřív nezískali nějaké rolníky?" 

"Synku, to by ještě trvalo! On pracuje také náš nepřítel a to musíš furt dopředu, dokáď 

je věc v pohybu. Jak když tlačíš těžký vůz do kopca: raz zastavíš, a už to neutrhneš." 

Umýval se v lavóře na židli, svaly mu pod kůží jezdily, jako by přišel ze stavby a ne 

z národního výboru, a mě se zmocňoval pocit méněcennosti: Co když myšlenky lidí jsou 

prostě přiměřené jejich svalstvu a celá filosofie, psychologie atd. jsou jenom chabá 

kompenzace a z nouze ctnost u lidí, kteří o sobě vědí, že nemají do té míry svalů? 

"Jenomže vem to psychologicky: nevznikne u rolníků pocit, že takovéto družstvo není 

jejich věc?" řekl jsem. 

Mydlil si šíji, pěna mu pod rukou mlaskala, krátce vzhlédl a pozorně mírným tónem 

pravil: 

"Psychologicky? Mohou také dostat strach, že to půjde aj bez nich a proti nim, proto 

se přidají." 

"Můžeš mět také pravdu," řekl jsem. A bylo vidět, že on se zaradoval i na skloněné 

šíji. Byl jsem už tak veliký a dospělý, že zároveň s rozčarováním nad tím, jak málo je můj 

otec svobodný a nezávislý, dobývalo se ke mně i bolestné poznávání, že za něj budu muset 

velmi tiše a nenápadně odpovídat, aby se mu nic nestalo. Ano, dneska vím: vztah mezi otcem 

a synem se ani nedá udržet na úrovni skutečné rovnoprávnosti. Pouze se přechyluje váha. 

Vytřel si vodu z očí a řekl potěšeně: 

"Po večeři podebatujem. To, co pravíš, je zajímavé hledisko." 



"Podebatujem," řekl jsem. 

"Ále, kdybyste s tím družstvem byli počkali…" vmísila se maminka. 

"Buď zticha, tebe se nikdo neptá, " řekl prudce, pak se k ní otočil a snažil se zmírnit: 

"My o tom mluvíme tady spolu, mamuško." Oplachoval se. "Že ses maminky na nic neptal?" 

řekl a zvedl ke mně obličej s výrazem předstírajícím veliký humor. 

"Ale ona je členka, a ty né," řekl jsem. 

"No vidíš," řekla maminka udiveně ke mně, "já su vlastně členka a nemožu nic ani 

tento." 

Tatínek se utíral a voněl zdravou směsí těla a mýdla a nehlasně se smál. Potom řekl: 

"Naprosto správně. Jsi členka, tak choď řádně na schůze a tam mluv. To my právě 

chcem a za to bojujem, aby naše ženy, matky, vyšly od téj plotny a hovořily o správě 

veřejných věcí. Či jsem ti to nikdy neřekl?" 

Zapínal si čistou košili, pootočil se k mamince a čekal. 

"Neřekl jsem ti to nejmíň dvacetkrát?" 

Když neslyšel odpověď, otráveně odešel do světnice. 

Vynesli jsme si stůl za chalupu, kam tenkrát ještě volně přicházelo zapadající slunko, a 

večeřelo se. Tatínek byl znovu veselý, maminka klidná, bratři ukáznění. Vypadalo to na mírně 

slavnostní večeři, byli jsme zas pohromadě, zdraví, já jsem měl za sebou jakési zkoušky, bylo 

teplo, v chalupě byl řád a vodovod. 

"Problémů mnoho, milý synu, ale jde nám to," řekl tatínek, potěšeně se rozhlédl, 

spatřil bratra, který je dnes na Slovensku, drapl ho žertovně za týl a třepal s ním, "ale 

potřebujeme, aby nám toto rostlo, a potom ffft!" tiše hvízdl a švihl pravicí ke střeše, až ji 

vzneslo patro výš. "Pravda, šohaju!" otočil se prudce doleva a zmáčkl nos napřed bratru řidiči 

a potom sestře. Do jeho bujaré tváře se sotva usmáli. Vteřinu si je ostřeji prohlížel, potom 

udělal výšklebnou grimasu na sestru, která mu ji vrátila a víc nic, tak se poodvrátil od stolu, 

aby mohl natáhnout nohy před sebe, a zapáliv si partyzánku, řekl nevědomky sklesle: 

"To je život!" 

Maminka seděla, bubnovala prsty do stolu, mdle a bez rytmu. Pozoroval jsem ji, 

připadalo mi, že mi uhýbá. Náhle vstala, pohlédla na mě, začala sbírat nádobí. Sestra jí 

pomáhala. Bratři se najednou ztratili ze židlí. Zůstali jsme s tatínkem sami a padalo šero. Přes 

pole šuměla voda, u mlýna se rozžalo. Létali netopýři. Seděli jsme a všecko bylo dávno, už 

jsem nebyl malý chlapec, ale ve tmě pod lipami přejížděla potácivě kola a jejich dynama 

pískavě bzučela, v kolně dupali králíci, z kterési stodoly kdosi vyváděl odpřažené krávy a 

řetěz hrkal, jak se posunoval po jařmu, z našeho otevřeného domu vanula acetonová vůně 



laku a mně blesklo, že vodovod, nová branka, ty nátěry dveří, všecko bylo uděláno k mým 

prázdninám. Všecko u nás vypadá, jako by právě začínalo tu pravou cestu vpřed, a já jsem 

přesto byl zavalen nejasnou, ale širokou obavou, ba přímo očekáváním jakéhosi zmaru 

nad naším domem. Častokrát jsem potom slyšel, že celý národ necítil nic a že to každý dneska 

dodatečně předstírá, ale v této chalupě jsem žil já a se mnou tu teď seděl můj otec. 

Tatínek zhluboka vydechl a zakašlal. Ve tmě značila se jenom jeho bílá košile a 

cigareta. Za našimi zády prošla maminka. Když se vracela zpátky, řekla: 

"Neseďte tu. Je chladno."  

 

Str. 67 - 72 

 

Jezdil jsem domů zřídka. Pokaždé jsem se dovídal překvapivé věci. Husám zakázali 

vstup na náves a tu prohlásili za náměstí. Bude se stavět fabrika. Moji spolužáci nacházeli 

podivuhodná revoluční zaměstnání, Tonda plaše a hrdě oblékl uniformu, což opravdu mohlo 

znamenat, že vše bude jiné, ba přímo opačné. Celá obec se zkrátka zahoupala a potom zvolna 

ustálila o tři čárky výš. Naše jsem musel vždycky hledat na louce. Maminka sušila seno či 

okopávala stromky. Bratři dobývali kořeny divokého křoví. Tatínek samozřejmě lozil 

po dubech, aby jejich spodnější haluzí mohl věnovat na zimu kozám. Louka fungovala velice 

intenzívně. A vedle nás měl příděl jeden řezník, ten neudělal nic, leda že shodil stromy a 

dřevo prodal. Obdařen tupým obličejem rváče předjal dobu správně. 

Jednou jsem přijel domů před velikonocemi. Přibylo tu domků a děvčat. Šel jsem 

jakýmsi příjemně rozvinutým světem a byla možnost, že ten po mně bude něco pěkného chtět. 

Doma jsem zjistil dvě vážné novinky: jedna lípa před naším oknem, která nám stínila, ale úřad 

ji nepovolil porazit, zmizela z řady, a tatínek se stal předsedou místního národního výboru. 

První novina, o lípě, mě vůbec nerozveselila. Druhá trochu ano. A maminka u okna látala 

při novém budíku. 

Jednou jsem zas přijel na prázdniny. Stráně se stupňovaně zelenaly až do modra, 

po obzoru se procházely oblaky, dolinou zněly pracovní zvuky, děti v uličkách na sebe volaly 

a podobně to vypadalo po celé ulici, například ženy si nesly ve slaměnkách upéct do pekárny 

chleba. Šel jsem kolem domu, který si postavil jeden mladý stolář. Umřela mu však žena 

Vilma a on zůstal s děckem sám. Nereagoval zrovna šťastně na takové neštěstí: začal si 

zpívat. Nezpíval však správné písně, zpíval svoje smrštěné myšlenky: Najprvej to uřežeme, 

potom to ohoblujeme, uděláme táčky táčky, povezeme hoblovačky… Za to ho svázali a 

naložili do auta. Od té doby stolaří v blázinci a je podle lékařů zdráv až na malý defekt: věří, 



že jeho žena stále žije. Prosím, jen proto! Místo co by mu to měli počítat za plus. Přišel jsem 

domů, měli jsme linoleum a natřené dveře, moje sestra byla nezvykle veliká a milá, oba bratři 

byli podle naší letní tradice ostříháni dohola, neměli jsme už zas louku, podél stodol 

dokvétaly lípy a na hřišti za potokem pískal soudce. 

Maminka umývala náčiní, sestra utírala. 

Zeptal jsem se na tatínka bez louky. 

"Hm! To víš, bylo mu to líto," odpověděla maminka. "Bylo po něm vidět, jak ho to 

žere, ale řekl jenom: Su komunista!" 

"Řekni mu ještě o tom řezníkovi vedle," pravila sestra. 

"Ja, tož to bylo také tak. Pravím tatovi: Vidíš, ten chrapún aspoň dřevo prodal a měl 

peníze."  

"A co on na to?" 

"Hm! To víš, žralo ho to. Téj dřiny, co tam nechal! Nepravil nic a potom: Však to on 

je gaunér a já né, jeho to mosí mrzet a mňa né." 

Sestra dodala: 

"A zas to samé: Su komunista, je to povinnosť. Tož je komunista." 

A maminka navázala: 

"Je - je. Po kom bych prý cosi mohl chtět, když bych to sám neplnil!" 

"A ty, mami?" 

"Hm!" mávla rukou nad špinavou vodou. "Neměla sem – nemám." 

Sestra se zasmála a řekla: 

"Dal - vzal, kočce řit olízal." 

Bylo to vlastně velice prosté a moudré, z této strany i z tatínkovy komunistické. Já 

jsem s tatínkem souhlasil. 

"Tak jsme dogazdovali," pravila maminka nakonec s úsměvem a byl to úsměv 

družstevnice, neboť tatínek ji přihlásil. 

"On tě přihlásil?" divil jsem se. "Tos přece musela podepsat sama!" 

Utírala věchtem stůl, nahnula hlavu k rameni a rozmýšlela se. 

"Tož jistěže sama. Ale…hm, tož on je komunista a... a ty také, a tož co sem měla 

tento?" 

Šel jsem kterýsi den místo maminky na pole a zjistil, že zemědělské družstvo - učitelé, 

poštmistr, několik úředníků, ženy dělníků - zatím nemá skoro ani ty koně se žebřiňákem. 

Všichni však pracovali se zájmem mít to všechno a sklidit lepší úrodu než rolníci a dřív. 

Když toho prvního dne doma přišel tatínek večer z obce, zeptal jsem se: 



"Proč jste nejdřív nezískali nějaké rolníky?" 

"Synku, to by ještě trvalo! On pracuje také náš nepřítel a to musíš furt dopředu, dokáď 

je věc v pohybu. Jak když tlačíš těžký vůz do kopca: raz zastavíš, a už to neutrhneš." 

Umýval se v lavóře na židli, svaly mu pod kůží jezdily, jako by přišel ze stavby a ne 

z národního výboru, a mě se zmocňoval pocit méněcennosti: Co když myšlenky lidí jsou 

prostě přiměřené jejich svalstvu a celá filosofie, psychologie atd. jsou jenom chabá 

kompenzace a z nouze ctnost u lidí, kteří o sobě vědí, že nemají do té míry svalů? 

"Jenomže vem to psychologicky: nevznikne u rolníků pocit, že takovéto družstvo není 

jejich věc?" řekl jsem. 

Mydlil si šíji, pěna mu pod rukou mlaskala, krátce vzhlédl a pozorně mírným tónem 

pravil: 

"Psychologicky? Mohou také dostat strach, že to půjde aj bez nich a proti nim, proto 

se přidají." 

"Můžeš mět také pravdu," řekl jsem. A bylo vidět, že on se zaradoval i na skloněné 

šíji. Byl jsem už tak veliký a dospělý, že zároveň s rozčarováním nad tím, jak málo je můj 

otec svobodný a nezávislý, dobývalo se ke mně i bolestné poznávání, že za něj budu muset 

velmi tiše a nenápadně odpovídat, aby se mu nic nestalo. Ano, dneska vím: vztah mezi otcem 

a synem se ani nedá udržet na úrovni skutečné rovnoprávnosti. Pouze se přechyluje váha. 

Vytřel si vodu z očí a řekl potěšeně: 

"Po večeři podebatujem. To, co pravíš, je zajímavé hledisko." 

"Podebatujem," řekl jsem. 

"Ále, kdybyste s tím družstvem byli počkali…" vmísila se maminka. 

"Buď zticha, tebe se nikdo neptá, " řekl prudce, pak se k ní otočil a snažil se zmírnit: 

"My o tom mluvíme tady spolu, mamuško." Oplachoval se. "Že ses maminky na nic neptal?" 

řekl a zvedl ke mně obličej s výrazem předstírajícím veliký humor. 

"Ale ona je členka, a ty né," řekl jsem. 

"No vidíš," řekla maminka udiveně ke mně, "já su vlastně členka a nemožu nic ani 

tento." 

Tatínek se utíral a voněl zdravou směsí těla a mýdla a nehlasně se smál. Potom řekl: 

"Naprosto správně. Jsi členka, tak choď řádně na schůze a tam mluv. To my právě 

chcem a za to bojujem, aby naše ženy, matky, vyšly od téj plotny a hovořily o správě 

veřejných věcí. Či jsem ti to nikdy neřekl?" 

Zapínal si čistou košili, pootočil se k mamince a čekal. 

"Neřekl jsem ti to nejmíň dvacetkrát?" 



Když neslyšel odpověď, otráveně odešel do světnice. 

Vynesli jsme si stůl za chalupu, kam tenkrát ještě volně přicházelo zapadající slunko, a 

večeřelo se. Tatínek byl znovu veselý, maminka klidná, bratři ukáznění. Vypadalo to na mírně 

slavnostní večeři, byli jsme zas pohromadě, zdraví, já jsem měl za sebou jakési zkoušky, bylo 

teplo, v chalupě byl řád a vodovod. 

"Problémů mnoho, milý synu, ale jde nám to," řekl tatínek, potěšeně se rozhlédl, 

spatřil bratra, který je dnes na Slovensku, drapl ho žertovně za týl a třepal s ním, "ale 

potřebujeme, aby nám toto rostlo, a potom ffft!" tiše hvízdl a švihl pravicí ke střeše, až ji 

vzneslo patro výš. "Pravda, šohaju!" otočil se prudce doleva a zmáčkl nos napřed bratru řidiči 

a potom sestře. Do jeho bujaré tváře se sotva usmáli. Vteřinu si je ostřeji prohlížel, potom 

udělal výšklebnou grimasu na sestru, která mu ji vrátila a víc nic, tak se poodvrátil od stolu, 

aby mohl natáhnout nohy před sebe, a zapáliv si partyzánku, řekl nevědomky sklesle: 

"To je život!" 

Maminka seděla, bubnovala prsty do stolu, mdle a bez rytmu. Pozoroval jsem ji, 

připadalo mi, že mi uhýbá. Náhle vstala, pohlédla na mě, začala sbírat nádobí. Sestra jí 

pomáhala. Bratři se najednou ztratili ze židlí. Zůstali jsme s tatínkem sami a padalo šero. Přes 

pole šuměla voda, u mlýna se rozžalo. Létali netopýři. Seděli jsme a všecko bylo dávno, už 

jsem nebyl malý chlapec, ale ve tmě pod lipami přejížděla potácivě kola a jejich dynama 

pískavě bzučela, v kolně dupali králíci, z kterési stodoly kdosi vyváděl odpřažené krávy a 

řetěz hrkal, jak se posunoval po jařmu, z našeho otevřeného domu vanula acetonová vůně 

laku a mně blesklo, že vodovod, nová branka, ty nátěry dveří, všecko bylo uděláno k mým 

prázdninám. Všecko u nás vypadá, jako by právě začínalo tu pravou cestu vpřed, a já jsem 

přesto byl zavalen nejasnou, ale širokou obavou, ba přímo očekáváním jakéhosi zmaru 

nad naším domem. Častokrát jsem potom slyšel, že celý národ necítil nic a že to každý dneska 

dodatečně předstírá, ale v této chalupě jsem žil já a se mnou tu teď seděl můj otec. 

Tatínek zhluboka vydechl a zakašlal. Ve tmě značila se jenom jeho bílá košile a 

cigareta. Za našimi zády prošla maminka. Když se vracela zpátky, řekla: 

"Neseďte tu. Je chladno."  

 

 

In: Ludvík Vaculík – Sekyra. Práce. Praha 1991. 

 

 

 



Jan Kozák – Svatý Michal (1971, úryvek textu) 

 

Str. 13 - 22 

 

Od té doby se v Poříčí mnoho změnilo. V čtyřicátém pátém roce, když skončila válka, 

se Vilém stal uznávaným mluvčím, pohlavárem, vůdcem – v pravém slova smyslu 

harcovníkem všeho, co Poříčí obracelo naruby. Vlna, která jej vynesla, zároveň ničila jeho 

revoltující duši. Byl plný nadšení pro novou společnost. Bojoval za ni s vášnivým, přímo 

horečným zaujetím, podobným náboženskému zanícení. O jeho v jistém smyslu apoštolské 

opravdovosti nebylo možno pochybovat. Seskupil kolem sebe hlouček dočasných i trvale 

oddaných vyznavačů. Okresní a dokonce krajské noviny v Prešově o něm čas od času psaly. 

Vilém se však vrhal do revolučního života tak rozhodně a s takovou neústupností, že 

proti sobě brzy popudil většinu Poříčských. Hlouček věrných se začal rozpadat. Vilém se jich 

tedy zřekl, ale neustoupil. Na krátký, událostmi však neobyčejně nabitý čas byl i předsedou 

jednotného zemědělského družstva, které vydupal ze země proti vůli Poříčských a za vydatné 

podpory z Pavlovic. V té době byl Michal postižen snad nejvíce; Vilém jej málem přivedl 

na mizinu. Když se po roce družstvo položilo, byl Vilém přesvědčen, že se tak stalo vinou 

vytrvalých pletich nepřátel a náhodných, naprosto nepředvídatelných a nešťastných okolností. 

Sousedy nepochopený a tupený Vilém se na čas ocitl společensky na dně. 

Když se za nějakou dobu dalo družstvo znovu dohromady, Poříčští si za předsedu 

zvolili Michala. Michal, který dlouho nechtěl o společném hospodaření ani slyšet - žil téměř 

samotářsky a kdekomu připadal jako zahrabaný - se pustil do práce s energií a úspěchem, 

který všechny udivoval. 

V Poříčí vysázeli nové vinice a broskvový sad; pěstovali nádhernou zeleninu. 

U silnice, která vedla přes Močarany k Pavlovicím, postavili nový dvůr. Družstvo mělo i 

nevelkou slepičárnu; vlastnilo traktory, jimiž v zimě sváželi z lesa dříví a vozili je až na pilu u 

nádraží v Pavlovicích. 

A téměř hned na samém počátku oněch nových pionýrských dnů došlo k události, 

která většinu Poříčských rozrušila a ohromila, a zároveň v nich probudila znepokojení a na 

čas dokonce otřásla důvěrou v nového předsedu. Michal začal spolupracovat s Vilémem. 

Zprvu nesměle a tápavé, ale přece. Jak to, že Michal v sobě potlačil dřívější hořkost a zlobu? 

Proč spolykal všechny urážky? Poříčští jeho gesto považovali za příliš velkorysé a 

nebezpečné. Možná že ani sám Michal by nebyl dovedl přesně odpovědět, kdyby se ho někdo 



ptal na opravdovou a skutečnou příčinu. Pravděpodobně by byl upadl do spletence úvah a 

důvodů - a všechny by svědčily o velké, léty a zkušenostmi uhnětené moudrosti… 

 

3  

 

Michal s Vilémem prošli návsí. Mírně se svažovala. Minuli otevřený prostorný dvůr - 

chlévy, kolny, skladiště, údržbářskou dílnu, stohy slámy a sena. Za několik minut dorazili 

k říčce a ubírali se pěšinou podle břehu. Břeh Duše hustě obrůstala vrbina, ověšená záclonami 

svlačce a divokého chmele. Ve zvadlé trávě ležela spousta prázdných hlemýždích ulit; kudy 

putovali šneci, táhly se stříbrné stopy cestiček. 

Michal s Vilémem kráčeli vrbinou jako pod baldachýnem. Kolem se prostírala prázdná 

pole. Byl vlhký, na polovinu října velmi teplý den. Kraj zklidněl a vysílená zem odpočívala. 

V tichu, brzo po ránu jen lehce osvícená sluncem, vesele šuměla říčka, ozývali se bažanti. 

V zátočině se před Michalem a Vilémem otevřel široký a pustý zelinářský lán. 

"Už to tu smrdí," řekl Vilém. Blížili se k polnímu skladu s hromadou zelných hlávek. 

Do nosu jim zavanul nepříjemný zápach hniloby. Kradl se všude okolo; mísil se 

s kořenným pachem hlíny a vadnoucí trávy, vzduch se naplňoval vůní rozkladu. 

Michal se zastavil u hromady. Celý sklad připomínal horu vyhozených tlejících 

odpadků z obrovského hotelu nebo smetiště. Na okraji, tam, kde se válely zelné hlavy 

rozježděné koly povozů a spousta opadaných a omlácených listů, se objevily černošedé tlející 

mazlavé kopečky. Bylo tu plno plžů, mšic, brouků; slizké hromádky rosolovité kaše, hniloba a 

pach vábily velké černé mouchy a roje drobných mušek. Ve velké zásobárně – jako v krmelci 

– řádili zajíci, divocí králíci a myši. Také na druhé hromadě už hlávky uvadaly a žloutly. 

"Hergot! Kolikpak toho je? Hádám, že nejmíň šest vagónů," děsil se Vilém. 

"Sedm a půl," odvětil Michal. Když si představil, že hlávky, přednedávnem tvrdé a 

krásně vyzrálé, mohly už pěkně rozřezané a zpracované odpočívat v lahvích a sudech, 

přepadal ho hněv. Zelí už měli dávno odvézt, ale Okresní zemědělský výkupní podnik přestal 

zčistajasna opět odebírat. Měli plné sklady a chyběly vagóny. Konzervárna, která 

zpracovávala zeleninu a ovoce celé velké zemědělské oblasti, byla přes sto kilometrů daleko, 

v sousedním okrese. Stávalo se často, že úroda Poříčských zůstávala na hromadách a 

kazila se. Uvadala, zahnívala nebo červivěla, také kvalitu dlouhou cestou do konzervárny 

ztrácela. A Michal už vyčerpal všechny možnosti; jezdil, nabízel, sliboval i hromoval. Hrozil 

lidem Okresního zemědělského podniku, jediného, kterému mohli dodávat, úřady i novinami, 



ale marně. Poříčští nebyli sami; téměř všem sousedům se v teplém vlhkém počasí úroda kazila 

a museli hlávky zkrmovat. 

"Ale vždyť je to škoda!" Vilém zvýšil hlas, "Hergot, co tam zase dělají! My to tady 

vypěstujem, hrajeme si s tím celý léto a pak - Sakra! Rád bych věděl, kolik se toho zkazí 

na celým okrese. A tohle je pořád. Okurek jsme museli zkrmit asi půl vagónu, že jo?" zeptal 

se. 

Michal mlčky, zasmušile přikývl. 

Shýbl se, rozhrnul první hromadu a prohlížel spodní hlávky. 

Vilém také po jedné sáhl. Byla uvadlá. Odhrnul zplihle svinutý, zvrásněný obalový 

list, připomínající ochranný plášť. Objevil se pod ním další, kropenatý hnilobou a mšicemi. 

Hluboko mezi žlutozelené volány listů se rozlézala šedá plesnivina. 

Vilém se napřímil. Hlávku držel v ruce. 

"Proboha, proč to od nás neberou? A v zimě není ve městě k zavadění o soudek 

kyselýho zelí. Jak to? Proč to takhle dělají?" Vzápětí si sám odpověděl. "Nejspíš tam sedí 

nějakej sabotér. Sakra, to přece jinak není ani možný. Přece o tom vědí." 

Michal se zachvěl. Z určitých příčin - z doby, kdy ještě sám nechtěl do družstva a 

Vilém s přáteli mu předepisovali proto takové dodávky, aby je nemohl splnit - toto slovo 

dobře nesnášel. 

"To bude něco jiného," zavrtěl odmítavě hlavou. "Pak by to, Viléme, bylo všechno 

docela jednoduchý. Prostě by stačilo takového člověka vyhodit. Ale ti lidé na výkupu se, jak 

víš, střídají - z okresu je pořád vyměňují, a k ničemu to nevede. Pořád je všechno stejný." 

"Tak copak jinýho?" trval na svém Vilém. "Těch, co zrazují, je pořád ještě dost." 

Okamžitě se vůči Michalovi popudil. Připadalo mu, že Michal takové lidi chrání. 

Vilém dobře cítil, že to, co se událo v Poříčí za poslední léta, situaci nějak změnilo. 

Michalovo postavení – mluvilo se o něm dokonce na poradách v Pavlovicích - bylo 

neklamným důkazem, že Věc, pro niž byl Vilém ochoten položit život, nyní Michala v jistém 

smyslu potřebuje. Došel k tomuto poznání po dlouhých a neradostných úvahách. Zároveň si 

však byl vědom, že je třeba být obezřelý. V obezřelosti viděl on i jeho přátelé význam svého 

poslání pro budoucnost, a zůstávali vůči Michalovi ve střehu. 

Michal neodpovídal, pouze vzdychl. Otíral si ruce, na prstech mu zůstal sliz. 

Vilém hlávku znechuceně odhodil. Přes kluzké, ztěžklé oraniště pohlédl ke vsi. Kopce 

obepínající Poříčí hořely oranžovým, sytě červeným a zlatožlutým žíháním; místy šedla 

zkalená zeleň. Vilém se podíval k vinicím. Mezi tyčkami a révovými keři se dal postřehnout 



pohyb. V ovzduší štiplavého mdlého zápachu, který vycházel z hlávek zelí, mu připadalo, že 

slyší, jak ženské na sebe při řezání hroznů vesele pokřikují. Na Hůrce je teď asi příjemně.  

"Na vinici všechno klape?" obrátil rozhovor.  

Michal přikývl. 

"Kolik bude letos vína?" pokračoval Vilém. 

"Nevypadá to špatně. I cukernatost je dobrá, byl dobrý rok. " 

"To si myslím. Zvláštní je, že s vínem nikdy žádné potíže nejsou. Není to divný?" 

"Na tom není nic divnýho, Viléme," odvětil Michal. "Hrozny si zpracováváme sami. 

S tím nám nikdo nepomáhá, a tedy taky nepřekáží. Můžeme ukázat, co sami umíme." 

"To je pravda," přikývl Vilém. Vrátil se k původnímu tématu. Znovu se rozhlédl 

kolem. 

"Sakra, a co s tím budete dělat?" zeptal se. Dobře věděl, proč ho sem Michal vytáhl. 

Zcela záměrně však neprojevil osobní vztah k potížím, které je trápily. Přece jen to nebyla 

jeho starost - od oné nešťastné shody okolností, jež před léty způsobily pád družstva, které 

vedl, se přímým hospodářským záležitostem vyhýbal. Tím, že se od Michalových potíží 

distancoval, dostala slova zcela jiný význam. 

"Měl by ses vypravit do města a trošku nám pomoct," řekl Michal prostě. "Z druhé 

hromady se dá ještě něco použít, když hlávky přebereme." 

Čas od času Michal požádal Viléma o pomoc, o nějakou službičku. Mělo to, jak 

poznal, velké výhody. Spočívaly v tom, že Viléma nedokázalo nic, žádné potíže zlomit. 

Otřepal se po nich vždycky rychleji než pes, když vyleze z vody. Jednou při obecních volbách 

- konaly se necelý měsíc po tom, co se Michal ujal družstva - se většina Poříčských domluvila 

a Viléma na kandidátce škrtla. Zdálo se, že je konečně a úplně vyřízený. Ale krátce 

po poledni, právě když v Poříčí chtěli uzavřít volební místnost, protože všichni obyvatelé se 

už dostavili k urně, zaparkoval mezi Věncem a školou autobus. Vystoupilo z něho asi padesát 

návštěvníků z Pavlovic. Měli v kapse cestovní volební legitimace a odvolili. Všichni dali 

Vilémovi hlas. Pak se prošli po návsi - mimo kostel v Poříčí žádná památka nebyla a nikdy 

také do Poříčí žádní výletníci hromadně nezavítali. Hned pak zase odjeli k městu a Vilém 

s přáteli si spokojeně zamnuli ruce. Sebevědomí v nich opět stouplo. Když Michal tuto životní 

realitu pochopil, přizpůsobil se jí. Tím spíš, že při troše trpělivosti, taktu a obezřetnosti se dalo 

s Vilémem vyjít. Michal si byl prostě vědom, že sousedy si člověk nemůže vybrat, pokud se 

právě nechce vystěhovat. A je-li už nutno žít a pracovat v Poříčí společně s Vilémem, musí se 

věci, pokud se dá, zařídit tak, aby mu Vilém alespoň z jedněch nesnází pomáhal, když ho 

do druhých občas dostává. Snažil se proto získat si Viléma k spolupráci. Dovedl jeho pomoc 



ocenit a projevit za ni vděčnost. Viléma si tím připoutával, a zároveň ho povzbuzoval k další 

spolupráci. Vilém byl nyní obecním tajemníkem a měl v Poříčí skupinku svých věrných. 

Mnoho vlivných přátel a dobrých známých měl i na okrese v Pavlovicích. Pokud se Viléma 

podařilo přesvědčit o prospěšnosti nějaké věci a on pochopil, že se tak zvýší společenská 

prestiž jeho přátel, pak si Michal mohl být jist, že všechny zmobilizuje do akce a projeví 

přitom neobyčejnou vynalézavost a obdivuhodné schopnosti. V určitých případech jimi přímo 

oplýval.  

"Tak co?" zeptal se Michal. 

Vilém se škrábal na zátylku. 

"Jinak by se muselo všechno zase zkrmit, že jo?" zeptal se starostlivě. 

Michal přikývl. 

"Sakra. Něco by se snad ještě dalo dělat!" Vilém se znovu zadumal. "Tak dobrá, já tam 

tedy zajedu. A nejlíp, když se vypravím hned. Přece to zelí nenechají zkazit!" 

"O co se vsadíme?" zeptal se Michal mrzutě. Z výkupu do poslední chvíle slibovali, že 

hlávky převezmou; proto Michal stále čekal, a teď už bylo bezmála pozdě. Ke všemu už 

začali sklízet a lisovat hrozny. Michal byl přes celý den zapřažený a nemohl od této práce 

dobře odejít. Nabídka sázky měla být zároveň vějičkou, na niž se dala Vilémova odhodlanost 

a podnikavost dobře vyprovokovat. 

"No - Nechci tě připravit o pití. Zatracený hospodaření! Já bych rád věděl, kdo to -" 

zamyšleně ztichl. "Jo - až pak, když to dobře dopadne, si můžeme trošičku zavdat," dodal 

po chvíli, jako by se rozpomněl. Setřásl bláto a nalepený maz s gumáku. 

"Dobrá." Michal se usmál, jak se Vilém vyhnul možnosti sázku prohrát. Pracoval 

s naprostou jistotou.  

Vilém vzdychl. Znovu se škrábal na zátylku. 

"Co si mám vzít s sebou? Dvě lahvičky nebo tři?" Neměl na mysli víno, ale dobrou a 

říznou družstevní pálenku, v níž příjemně voněla jadérka. 

"Vezmi tři," řekl Michal. Někdy bylo třeba výkupčí nebo skladníky uplácet. Michal to 

dělal nerad; připadalo mu nesmyslné a dokonce zrůdné, že musejí úrodu, kterou vypěstovali, 

nabízet takto. Uráželo ho to, připadal si zneuctěný a tak trochu jako ve vězení. Ale sousedé to 

dělali a nezbylo než se přizpůsobit. 

"Tři lahvičky?" Vilém zvýšil hlas. "Není to moc? Z těch by se už mohli pořádně 

unavit." 

Vilém se na této půdě pohyboval s neobyčejnou prozíravostí a jistotou. Cesta 

do Pavlovic mu nečinila žádné potíže; ve skutečnosti byl rád. Cítil se svým posláním 



polichocený. Přitom nejméně jednu lahvičku vypijí při vyjednávání hned, aby se rozproudila 

řeč - a aby nákupčí, kterého Vilém ostatně dobře znal, věděl, co ho v druhých čeká. 

"Takový úřad bych vzal taky - " zarazil se. Pak vážně, jako by četl Michalovy 

myšlenky, dodal: "Ale taky si myslím, že by se to nemělo dělat. Sakra, dávat jim takový pití, 

jen aby od nás vzali, co jsme -" znovu přešel k významné gramatické záměně "- co jsme 

vypěstovali. Lidi se honí, a je to přece pro všechny! Ale když, Michale, myslíš - a jak to jinak 

dělat, když druhý družstva taky uplácejí? Hergot. Copak se na tom nedá nic změnit? Musím 

říct, že takhle jsem si to tedy nepředstavoval," uvažoval nahlas. "Takový poměry člověka 

umordujou. Ty zatracený sabotérský všiváci a lumpové se rozlezli všude." 

Michal nic nenamítal. 

"Pojedeš tedy hned?" zeptal se věcně. Významně pohlédl na hromady. 

Vilém sledoval jeho pohled. 

"Myslím, že bych měl doopravdy všeho nechat a vyrazit." 

Michal přikývl. Pocítil lehkou úlevu. Ve Vilémových slovech znělo odhodlání a 

opravdová dobrá vůle pomoci. Zdálo se mu, že Vilém je do hloubi duše roztrpčen potížemi, 

které je ustavičně provázejí. Michalovi někdy připadalo, že Vilém a jeho přátelé přímo 

hladovějí potřebou vykonávat společenské dobro, a jak v takových případech bývá, jsou 

ochotni ztrpčovat život těm, kdo jejich představu dobra nechápou, anebo se dokonce zpěčují ji 

přijmout. Byli odsouzeni ke konání ušlechtilých záměrů, jenomže se jim ustavičně příčily 

v rukou. Výsledek každé úmluvy a spolupráce s Vilémem proto byl tak trochu 

nevypočitatelný a Michal jej pozoroval s nádechem neklidu. Pociťoval poněkud dobrodružně 

a zároveň velmi nejisté spojenectví, křehké a načechrané jako první skleníkový salát. 

Připadalo mu, že chodí na chůdách po drnovité louce. 

"Tak dobrá," řekl Vilém a usmál se. "Ale to sebou musím hodit." Podíval se 

na hodinky. "Je akorát čas." 

Když se k večeru vrátil autobusem z Pavlovic – trošičku se tam zdržel - zahlédl 

Michala s hloučkem družstevníků u dvou povozů plných beček s hrozny. Zamířil k nim. 

"Michale," řekl pevně. "Tak jsem to zařídil. Vezmou dva vagóny. Ale zítra dopoledne 

musí být všechna na vlečce. Pošlou ty vagóny přímo do konzervárny, aby se už nic 

nezdržovalo." Zářilo z něho uspokojení. 

"Víc se mi těch hlávek nepodařilo udat. Byli u nich taky ze Zalužic a Močaran," dadal 

významně. 

Michal pátravě pohlédl na Viléma; potom se mu ústa lehce protáhla úsměvem. 

"Máš u mě lahvičku," řekl. 



"To nespěchá," odvětil Vilém. "Já se někdy stavím, až na to bude čas." 

Důstojně odcházel vzhůru návsí, kde měl nahoře nad kostelem kancelář.  

 

Burčák II  

 

Koncem října přicházejí v Poříčí první mrazíky. Když po ránu vysvitne slunce, je 

vzduch průzračně čistý. Věnec vinic plane krvavou, jakoby oprýskanou mědí. Skřípot těžce 

naložených povozů a traktorů, klopýtavé obíhání a čvachtání kolem viničních lisů a kvasných 

sudů končí. Na zahradách a dvorcích se povalují hromádky výlisků jadérek a slupek, tu a tam 

v hluboko rozježděných cestách dosud mokvají vyhřezlé dužiny hroznových bobulek. Jediný 

odpad, který zbyl z plných beček, puten, košíků, kbelíků a kádí. Všechen ostatní obsah se 

změnil v zlatavý a rubínový mok, který bouřlivě kvasí v obrovských sudech družstevního 

sklepa - právě tak jako v menších sudech, soudcích, baňkách a demižónech poříčských 

obyvatelů. Konečně jsou všechna úroda a plody sklizeny, jarní, letní a podzimní plahočení 

v dešti i parném horku skončilo. Nad zklidněnou a odpočívající návsí visí přímo hmatatelná a 

kořeněná, trochu narkotická vůně mladého vína. 

Zatímco šťáva v sudech zraje, plní se Poříčí krevnatým kouzlem a poněkud unavenou 

pohodou. Jsou to nejkrásnější dny, opravdu nejbujnější a zároveň nejjímavější svátky. 

V kalendáři nejsou zaznamenány, ale člověk je světí proto, že ho samy naplní a prolnou. Plaší 

každodenní únavnou všednost - svět na chvíli zjasní. Kdo právě nemusí dělat něco jiného - 

třeba se vyloudat nakrmit a podojit družstevní dobytek - spočívá těmto dnům prostě a 

odevzdaně v náručí. V té době nikdo, kdo zná Poříčí, nejezdí z žádného úřadu v Pavlovicích 

nic vyřizovat, nechce-li z touhy po dobré chvilce a z potřeby odhodit všechnu obřadnost a 

starosti přisednout do některého sklípku a ochutnat, jak burčák letos zraje. 

Jednoho časného dopoledne se na návsi objevil Vilém. Ploužil se úplnou prázdnotou; 

chvílí hlubokého ticha. V takový čas klidného odpočinku se jen tu a tam ozve za ploty 

chlapský či ženský hlas; odněkud vyrazí chraplavý zpěv a tlumený útržek smíchu. Husy si tiše 

hověly ve vadnoucí zeleni plevele. Jen nahoře na návsi, v slepé uličce mezi kostelem a farou, 

pokřikovaly děti. Od věže kostela zavířilo hejno farářových holubů. Přelétlo nízko napříč 

návsí. Tepot křídel Viléma na chvíli upoutal. Unaveně se zastavil a poškrábal se na hlavě. 

Jeho oči vyhledaly Michalův dům, ohozený světle šedou omítkou. 

Na dvorku se objevila Kateřina. Byla plná zdravé ženské síly, měla pěkně oblá ňadra a 

pevné boky. Pleť měla broskvovou a oči se jí živě leskly. Protáhla se ve slunci a 

s obnaženými pažemi si hladila vlasy na spáncích. 



Vilémovi bylo trochu smutno. Už třetí den se stěží dostal do kanceláře, vždy ho něco 

zdrželo. Sotva vyrazil, nějaký soused ho zavolal, aby šel přisednout a ochutnat. A Vilém 

věděl, že zdvořilost žádá navštívit, když tě ze srdce zvou. Doma se Vilém příliš nezdržoval, 

neměl domácí krb zrovna v lásce. Raději pobýval mezi přáteli. 

Při pohledu na Kateřinu ho jímal tak trochu stesk. 

Chystal se odploužit vzhůru ke kanceláři, když se Kateřina ozvala. 

"Můj Bože, má tak někdo život. Sotva ráno vstane, už má po práci!" Mile se smála. 

"Pojď dál, Michal je doma." 

Zdálo se, že ji Vilém neslyší. Chvíli se nehýbal a uvažoval. Potom se však rozpomněl, 

že mu Michal slíbil lahvičku a může tedy vejít.  

 

 

In: Jan Kozák: Svatý Michal. Československý spisovatel. Praha 1971. 

 

 

 

Otázky a úkoly: 

 

1. Uveďte rozdíly ve vnímání života na vesnici u obou autorů (téma, poetika, význam). 

2. V čem se liší angažovanost Kozákova textu od angažovaných textů 50. let 20. století? 

 

 

 

 

 

 

Téma exilu v literatuře 

 

Karel Kosík – Pravda exilu – exil pravdy 

 

 Přemýšlet o exilu znamená ptát se, zda zkušenost vyhnání, pronásledování, bloudění, 

odcházení do ciziny může přispět k pochopení toho, co se dnes ve světě děje.  



 Nejhlouběji protrpěl a promyslel exil velký český exulant 17. století. Když uvažujeme 

o jeho myšlenkách a zamyslíme se nad fenoménem exilu ve 20. století, dospějeme k závěrům, 

které je možno shrnout do tří tezí. 

 Teze první: Milióny vyhnanců, běženců, vysídlenců, psanců na celé planetě jsou 

důsledkem toho, že do vyhnanství byla poslána pravda. Pravda je v exilu, a proto je běženství 

běžným jevem našich dnů. 

 Druhá teze: Lidé pravdu vyhánějí. Abychom mohli říci, co pravda je, musíme nejdříve 

prozkoumat, proč se lidé pravdy zříkají, odmítají ji a dávají přednost nepravdě.  

 Třetí teze: Pokud bude pravda v exilu, potrvá vyhnanství jako úděl většiny lidstva a 

bude ohrožovat každého člověka. 

1. 

 V roce 1618 vychází spisek příznačně nazvaný „Vyhnaná pravda“ (ALETHEA 

EXUL) a v něm čteme podivuhodnou větu: „Jak bych se nebála, žaluje Pravda, když mrskána 

důtkami a ocejchována bezprávím, musím bloudit jako vyhnanec?“ (Exulare tendem jussa 

sum.) 

 Pravda putuje stoletím jako exulant bez domova. Proč vyhánějí lidé pravdu a upisují se 

nepravdě? 

 Mojí generaci byla mnohokrát adresována výčitka: Vy jste nevěděli, co se dělo v 50. 

letech? Proč jste mlčeli? Na tuto otázku nelze odpovědět slovy. Každé vysvětlení zamlžuje 

její smysl. Jedinou přiměřenou a důstojnou odpovědí těch, kteří tehdy žili a neprotestovali 

nahlas, je – stud. Stud neznamená červenat se nebo ostýchavě vysedávat v koutě. Opravdový 

stud je počátkem osvobozujícího otřesu, v němž se lidem otvírají oči a začínají si 

uvědomovat, co se vlastně děje, co se odehrává nejen kolem nich, ale především s nimi 

samými. Poučeni otřesným poznáním, zrozeným ze studu, jsme v právu, abychom onu starou 

otázku opakovali nyní a ptali se všech: uvědomují si lidé, co se dnes děje na celém světě, nebo 

zavírají oči a neberou na vědomí informace, které mají k dispozici? 

 Nejpodstatnějším znakem současného dění je skutečnost, že pravda je vyhnána do 

exilu a na její místo nastoupila nepravda. Nepravda je normalita našich dnů. Abychom 

poznali, co tato panující nepravda je, musíme ji vzít za slovo a zaposlouchat se do toho, co 

říká. Když v srpnu 1968 tanky okupantů zadusily pokus československého lidu okusit 

svobodu a demokracii, začal represivní proces, který sám sebe nazýval normalizací: menšina 

byla vyhnána ze země a většina byla zahnána zpět do jeskyně, odkud se nakrátko vyprostila. 

Normalizace je pohyb, v němž jsou lidé vyhnáni a zahnáni. Normalizace donucením a přísliby 



vyžaduje, aby se normou a normalitou stal pobyt v jeskyni, zatímco osvobozující průlom 

z jeskyně do Otevřena se odsuzuje jako bláznovská abnormálnost. 

 Příklad normalizace v Československu po roce 1968 osvětluje, co se dnes děje na 

celém světě. Jaká norma platí v „civilizovaných“ zemích, tj. v oblasti tzv. Severu? Tato norma 

říká: moderní člověk je neomezený, ničím a nikým nekontrolovaný pán Země, který se chystá 

ovládat i vesmír. Tento vladař a pán si všechno podmaňuje a může si všechno dovolit, neboť 

má k dispozici grandiózní technické prostředky. Moderní člověk považuje za samozřejmý 

smysl svého života, že jeho neomezené a stále rostoucí potřeby budou uspokojovány jako na 

běžícím pásu. Žije v mínění, že byl Pánem Bohem pověřen, aby vládl nade vším na Zemi i na 

nebi, aby své právo na štěstí uskutečňoval jako nekonečný růst luxusu a komfortu. Toto 

převrácené mínění zaplétá lidi do bludného, ďábelského kruhu: v šíleném běhu za realizací 

stále rostoucích potřeb a požitků devastují Zemi a ničí sami sebe. Moderní člověk produkuje 

jako nutný produkt stále rostoucí produkce automobilů, ledniček a dalších zařízení – 

bezduchost. 

 Vědí lidé na přelomu století o tomto procesu světové normalizace, kdy se bezduchost 

stává normou, pravidlem, všedností, každodenností, druhou přirozeností? A jestliže nevědí, je 

to proto, že nejsou dostatečně informováni, nebo proto, že signály denně a odevšud vysílané, 

neberou na vědomí? 

2. 

 V minulém století vyslovil Dostojevský větu: není – li Bůh, je všechno dovoleno. 

Naznačoval tím, že se zločin, vraždění, zabíjení dostávají na pořad dne jako normalita, 

běžnost a všednost, nad kterou se nikdo nepozastavuje. My dnes na prahu nového tisíciletí, 

chápeme i nechápeme závažnost tohoto varování, a chceme – li být právi současnými 

událostem, musíme je přeformulovat takto: protože pravda byla poslána do exilu, vyloučena 

z věcí obecných, a na jejím místě se usídlila nepravda, dovoluje si moderní člověk všechno, 

co se mu zalíbí a zamane. V této dovolenosti, která strhává jakékoli meze, stírá rozdíl mezi 

dobrým a špatným, slušným a nestoudným, vznešeným a banálním, plodným a sterilním, jde 

lidstvo vstříc nejen univerzální vražedností, kterou Dostojevský předpovídal, ale připravuje 

také svou vlastní zkázu, nastupuje cestu: sebe-vražednosti. 

 Masaryk před sto lety zkoumal sebevraždu jako fenomén moderní doby, ale netušil, že 

lidstvo do této záhuby spěchá hromadně. Dnešní věda nedovede vysvětlit, proč čas od času 

velryby připlouvají na mělčinu a hromadně končí sebevraždou. Ale umí věda objasnit, proč 

suchozemský savec zvaný člověk chystá sám sobě sebevraždu a strhává do zkázy všechno 

živé? První etapou kolektivní sebe-vražednosti je odstranění toho, co označuje nevinné a 



nenápadné slůvko: sebe. Aby člověk spáchal sebevraždu, musí nejdříve zlikvidovat sebe, 

musí se vzdát svého já a nahradit je něčím cizím, jiným, potměšilým, co se sice představuje 

jako „já“, ale ve skutečnosti popírá já jako centrum odpovědnosti, myšlení, rozlišování. Toto 

falešné já propadlo nepravdě, funguje a jedná jako její nástroj. Protože člověk ztratil své já a 

upsal se já falešnému, nepravdivému, zhoubnému, není již schopen rozlišit mezi dobrým a 

zlým, dovoleným a zakázaným, pravdivým a nepravdivým, neumí posoudit ani vnímat, že ona 

generální strategie Severu, nepřetržitý růst bohatství, znamená nezodpovědnou devastaci 

planety zvané Země a totální devastaci tvorů, kteří si říkají lidé. 

 Jsou schopni lidé naší doby pocítit stud nad tím, co kolektivně a na celé planetě 

páchají? Jsou – jako páni a vladaři – ještě mocni toho, aby se zastyděli a otřes studu jim 

otevřel oči, probudil je k zodpovědnému rozpoznání toho, co se děje, vrátil jim umění 

rozlišovat? 

 Nepravda není pouze falešnost výroku. Nepravda se prosazuje jako nestoudnost, která 

se vyvyšuje jako norma, zákon a pravidlo, jako normálnost a přirozenost. Naše doba již 

nevystačí s didaktikou pravdy podle vzoru: Strom je zelený. Pravda a nepravda naší doby je 

daleko spíše ve výroku: Strom, který se ještě včera zelenal, žloutne a usychá. Pravda a 

nepravda naší doby není v banální větě: Vidím dům, nýbrž v šokujícím zjištění: Před mýma 

očima se hroutí dům, zasažený dělostřeleckou palbou. 

3. 

 Nepravda není nehybně ležící balvan na cestě, ale živá a jednající obludnost, která se 

mstí, denně vymýšlí úskoky a každému, kdo jí a jejím pomocnicím strhne škrabošku, ukáže 

jejich pravou tvář, jejich ohyzdnost, hrozí odplatou. Nepravda se neskrývá (prvotně a 

především) v nesprávném výroku, ale je vtělena či převtělena do skutečnosti: nepravda je 

totožná s převrácenou skutečností. Nepravda naší doby považuje za normální, přirozené a 

běžné, že milióny lidí denně utíkají, prchají před hladem, válkou, pronásledováním, terorem. 

Poměry nemohou být prohlédnuty jako převrácené a nenormální, jestliže pravda neexistuje. 

Osud dnešního člověka závisí na tom, zda normou, která určuje, co je normální a nenormální, 

co je šílené a co přirozené, je pravda nebo nepravda. Člověk se musí rozhodnout mezi 

pravdou a nepravdou: kdo váhá, propadá nepravdě, protože nerozlišenost a šerosvit 

lhostejnosti patří již do partnerství nepravdy. 

 Být vytržen z vlasti, zbaven domova, potloukat se cizinou znamená trojí: nebýt na 

svém místě, být ze svého místa vypuzen a poslán do nehostinnosti místa náležitého. Za druhé: 

nemít čas na vlastní věci, na záležitosti nejvlastnější, ale žít jako štvanec, zaměstnaný 

vyřizováním záležitostí cizích, podružných, vedlejších, nepodstatných: být štvancem cizího 



času a nemít čas na věci vlastní. A konečně za třetí: nepohybovat se z vlastní vůle a 

přemýšlivého uvážení, ale být štván a pronásledován cizími silami, které jsou, jak se nakonec 

ukazuje, silami nepřátelskými, huntujícími člověka do zkázy a katastrofy. 

 Uprostřed komfortu, zahlceni informacemi a luxusem, jsme my, lidé Severu, štvanci a 

psanci nepravého, falešného pohybu, falešného času, falešného prostoru. Jako zajatci 

nepravdy nemáme odvahu, abychom pohlédli skutečnosti tváří v tvář a vzali na vědomí, že 

prapříčinou naší bezmocné všemocnosti, nemohoucnosti, sterility a bezduchosti současného 

života je fakt, že jsme zahnali pravdu do exilu.  

 Lidé vyhánějí pravdu od svého domu a nechtějí vidět, co se vlastně děje. Ztrácejí 

odvahu vidět a vědět, stahují se do opatrnické ustrašenosti a nechávají se raději ve svém 

vědomí i svědomí ukolébávat nejrůznějšími ideologiemi, tj. falešnými míněními. 

 Exulantství není výsada menšiny. My všichni jsme dobrovolně nedobrovolnými psanci 

a štvanci této Země, a zůstaneme jimi tak dlouho, pokud dovolíme, aby pravda jako štvanec a 

psanec bloudila Zemí. Exulantství je společný úděl nás všech. 

 Exulanti všech zemí, spojte se, a společnými silami osvoboďme pravdu z vyhnanství! 

Jen tak osvobodíme sami sebe. 

(prosinec 1992) 

 

KOSÍK, Karel. Století Markéty Samsové. Praha: Český spisovatel, 1993. ISBN 80-202-0442-

3, s. 172 – 176. 

 

 

 

Otázky a úkoly: 

 

1. Téma exilu překračuje problematiku literatury – jde o ideologickou záležitost? A do 

jaké míry patří do literatury? 

2. Uveďte texty s tímto tématem a charakterizujte, jak je toto téma jednotlivými autory 

zpracované. 

 

 

 

 

 



Exil a azyl (Prostor pohraničí v prózách Olgy Tokarczukové a Anny Zonové) 

Alena Zachová 

  

 Nucené opouštění domovů nebo rodné země, stejně jako vyhledávání a nalézání 

útočiště náleží k fenoménům, které prolínají celými dějinami i všemi kulturami. Ať se jedná o 

důvody náboženské, rasové nebo politické, tento typ vyloučení jedinců i celých skupin 

obyvatelstva nezůstává pro zúčastněné na obou stranách bez následků, způsobuje rozrušení 

stávajících sociokulturních a hodnotových struktur, vykořeněnost a ztrátu domova. Vyhoštění 

ze společnosti proto patřilo vždy k nejtvrdším trestům. Historická zkušenost implicitně 

zahrnutá ve významu synonym souvisejících s exilem, jako je vyhnanství, deportace, 

ostrakismus, transport, klatba apod., jenom vyjadřuje bohatství jeho významových odstínů.  

 Exil, stejně jako azyl může probíhat v rovině vnitřního prožívání jedinců, faktické 

vyhnání nebo útěk je však nejen záležitostí existenciální, ale také prostorovou. Exil je obvykle 

doprovázen dobrovolným či nedobrovolným opuštěním vlasti a faktickým odchodem za 

hranice rodné země. Vyhnání však může být za určitých okolností i vyhoštěním do míst na 

periferii, ať již tím rozumíme periferii lidského společenství, nebo prostorově místa na 

hranicích země. Jedinec se tak jako tak stává vyhnancem a zároveň i vězněm, je vyloučen ze 

stávající společnosti, avšak bez možnosti odejít jinam.  

 Ve svém příspěvku bych se chtěla zaměřit na zachycení právě takového prostoru – 

prostoru pohraničí se zkušeností násilné migrace obyvatelstva v poválečných letech, a to v 

textech Olgy Tokarczukové a Anny Zonové. Po druhé světové válce se tento prostor, vlivem 

obdobných historických zkušeností, stává příznakovým v českém i polském prostředí.  Odsun 

původních obyvatel a poválečné osidlování pohraničí u nás patřilo celá desetiletí k 

zpolitizovaným tématům
1)

 a v umělecké podobě bylo zpodobnění tohoto období nejčastěji 

spojováno se schematičnost a tendenčností socrealistické literatury a umění vůbec (k 

nejznámějším textům tohoto typu patří román Bohumila Říhy Země dokořán z roku 1950)
2)

. 

O to zajímavější je proto návrat k tématu pohraničí v prózách současných mladých autorek
3)

, 

na polské staně jde o Olgu Tokarczukovou, na české straně o Annu Zonovou
4)

, obě dokonce 

narozené ve stejném roce 1962.  

 Tokarczuková svůj román Denní dům, noční dům z roku 1998 (česky 2002)
5)

 rámuje 

cyklickým časem i cyklicky se vracejícími příběhy, které přesahují z historie až do 

současnosti.  Množství příběhů spojuje místo, v němž se odehrávají, konkrétně jde o Slezsko a 

Kladsko, okolí Nové Rudy a Vambeřic. Prostor pohraničí je charakterizován jako místo, v 

němž dochází k prolínání různých etnik, jazyků a kultur, místo se specifickými přírodními 



podmínkami, hornatý kraj s drsným podnebím i drsnými osudy lidí, kteří v něm žijí. Můžeme 

také říci, že jde o prostor hraniční nejen z hlediska geografického, ale také duchovního. 

 Vypravěčka v ich – formě začíná svůj příběh zaznamenávat na konci zimy a na 

začátku zimy následující se text uzavírá. V užším kruhu pak rozvíjí příběhy svých sousedů a 

jejich vyprávění a tato dějová linie zachycuje paměť lidí žijících. Patří mezi ně zejména 

parukářka Marta, Ten – a – Ten, Ergo Sum nebo pan Bobol. V pomyslném širším kruhu 

zachycuje i příběhy lidí ze vzdálenější minulosti, např. historii majitelů zámku von Goetzenů 

nebo náboženské sekty nožířů z Pietna. Vedle těchto příběhů uzavřených v konkrétním 

historickém čase a týkajících se reálných postav, tvoří neméně významnou rovinu textu 

mýtická linie příběhu. K ní náleží zejména život svaté Starosty, patronky celé této oblasti, 

poněkud bizarní svaté s vousy, která je označována za patronku proměn, androginní bytost 

anticipující proměnu jako jedno ze základních témat kraje a stejně bizarní příběh mnicha 

Paschalise, sepisujícího její život a toužícího po ženských šatech. Jeden z von Goetzenů 

sepsal o Starostě historickou práci a její životopis si náhodně koupila ve Vambeřicích i 

vypravěčka v současnosti. Starosta tak prostupuje příběhy lidí v různých historických dobách 

a její příběh propojuje rovinu reálnou s mýtickou.  

 Vedle prostoru a času reálného se na utváření významu textu výrazně podílí právě 

rovina mýtická, a to nejen cyklickým charakterem příběhů, ale i vyprávěním mimočasovým, 

náležejícím do oblasti zážitkové. Přispívají k němu sny (vypravěččiny i sny lidí zaznamenané 

na internetu), přírodní úkazy a jejich vnímání postavami vystupujícími v textu (jako je 

zatmění slunce nebo zjevení komety), houbičky, vyvolávající psychedelické prožitky, ale 

přinášející i smrt (malý syn majitele domu, v němž vypravěčka bydlí, zemřel na otravu 

houbami).  

 Proměny a ambivalentnost obecně umožňují zasadit konkrétní zkušenosti do 

archetypálních souvislostí a přispět tak k nalézání a vytváření nového řádu a smysluplného 

celku. Také zkušenosti poválečného vývoje v pohraničí je třeba zasadit do kontextu mýtické 

paměti a jejím prostřednictvím se pokusit vyrovnat s traumatizujícími zážitky nedávné 

minulosti. 

 Minulost související s událostmi na konci druhé světové války, latentně stále přítomná 

i v současnosti, se v textu projevuje prostřednictvím příběhů obyvatel násilně přestěhovaných 

do původně převážně německých oblastí. Novým osídlencům bylo slibováno  bohatství a 

majetek „.. prázdné zděné domy s vybavením, o jakém se jim ani nesnilo, že tam budou mít 

všechno – přijdeš a všechno je tvoje.“ (s. 188). Jejich životy však byly tímto přesazením do 

cizího a neznámého prostoru ve většině případů značně narušené, vstoupili do duchovně 



vyprázdněného prostoru, v němž chyběly přirozené mezilidské vazby a hodnotová 

strukturace, vymezující hranice etického jednání. Proto se objevovalo tolik excesů a 

obnovování sociálních struktur trvalo celá desetiletí. Noví obyvatelé se měnili v hledače 

pokladů, prohledávali však domy a překopávali zem, poklady, stejně jako celý prostor 

přijímali kořistnicky, pouze v jeho profánní rovině. Sakrální význam pokladu jako prostředku 

k obnovení duchovní rovnováhy byl zcela vytěsněn, proto hledání doprovázely takové jevy 

jako je kriminalita a alkoholismus, v pohraničí značně rozšířený, a s ním související i 

rozvrácené rodinné vazby a vztahy. 

 Vykořenění obyvatel a jejich neschopnost ztotožnit se s novým domovem se v textu 

projevuje destruktivním chováním. Protože nic nebudují, nemají vizi budoucnosti, chybí jim 

jakýkoliv duchovní přesah, do značné míry ztrácejí i pud sebezáchovy, což se projevuje 

surovým chováním zejména vůči dětem a zvířatům.  Marek Marek,  těžký alkoholik, který  

nakonec spáchal sebevraždu, byl jako dítě týrán otcem, opilý otec ho bil „... a tak od svých 

pěti let Marek proseděl většinu večerů ve sklepě. Tam plakal, tiše a bez slz.“ (s. 16). Jako 

dospělý krutě zacházel se svým psem, štěně uvázal ke kůlu, kde bez jídla nakonec umrzlo: 

„Vypadal jako hromada vyhozených hadrů.“ (s. 21).  Také věčně opilý Bobol měl hladové 

psy, jednou byl obviněn, že jeho pes napadl ve vesnici krávu, bez zaváhání ho před vesničany 

utloukl k smrti: „Rozhodně přišel k velkému černému psovi na krátkém řetězu. Pes zakňučel a 

lehl si na zem, určitě ucítil svou smrt. Bobol vzal tlusté poleno, rozmáchl se a praštil ho do 

hlavy. Pes zakňučel tak pronikavě, až se některé ženy otřásly, a potom se měkce svalil na bok 

a znehybněl. Z tlamy mu vytékala krev.“ (s. 174).  

 Pováleční přesídlenci svým jednáním vstupují do mýtických vazeb se sektou nožířů, 

působící v historii v této oblasti, která bránila početí, nestarala se o svoje děti, a postupně 

vyhynula nebo splynula s obyvateli okolních vesnic. Otisk události v prostoru má tendenci 

manifestovat se v nových podobách, v osudech nových obyvatel regionu.  

 Původní obyvatelé, vracející se po letech do míst, z nichž pocházela jejich rodina, 

nepoznávali rodné vesnice, chyběly domy, dvory, mosty, nalézali jen jejich torza a k úžasu 

místních fotili prázdná místa. Všechno bylo jiné, jejich stesk vyplýval z nemožnosti vrátit čas, 

v tom současném  již  do  prostoru  nepatřili, návrat byl nemožný, anebo totální (viz  Peterova 

smrt při návštěvě vesnice, v níž se narodil,   odehrávající se symbolicky na hraniční čáře). 

Domov je v naší civilizaci obvykle vnímán jako vztah mezi teritoriem a komunitou
6) 

a se 

změnou společenství se změnil i charakter daného prostor. Svatá Starosta vyléčila podle 

legendy muže vyhnaného z domova tím, že v něm probudila lásku k tomu, co našel v cizí 

zemi, začal obdělávat půdu, stavět dům a plodit děti. Postavy mladých lidí začínají zaplňovat 



prostor kraje generačně již jinými prožitky a osudy odsunutých obyvatel i poválečných 

osídlenců znají převážně jako příběhy z historie.  

 

 Próza Anny Zonové Za trest a za odměnu z roku 2004 se odehrává v Sudetech
7) 

a 

stejně jako v románu Olgy Tokarczukové časově přesahuje ze současnosti do období 

osidlování pohraničí v poválečných letech. Zaměřuje se zejména na osudy dvou rodin, z nichž 

jedna byla do pohraničí vyhoštěna za trest, druhá zde získala azyl a přijala nový domov jako 

odměnu. Výsledek je však pro příchozí stejný, podobně jako v textu Tokarczukové i Zonová 

charakterizuje pohraničí jako bezútěšný kraj s devastovaným prostředím, uzavřenými 

vojenskými prostory, špatnou infrastrukturou a mizerným zásobováním, s obyvateli 

pocházejícími z různých kulturních a sociálních skupin, které nic nespojuje a nemotivuje ke 

skutečnému zabydlování pro ně cizího regionu. Ve zvýšené míře je zde rozšířen 

alkoholismus, v současnosti přibývají i drogy a vystudovaní mladí lidé odcházejí obvykle 

pryč.  

 Rodina, která se do pohraničí přistěhovala „za odměnu“, přišla během války o domov, 

proto možnost získat bydlení a zaměstnání chápali mladí manželé jako sociální vzestup. 

Vypravěči příběhu této rodiny jsou jejich děti, syn Josef, z něhož se stal alkoholik a zůstal s 

rodiči, a dcera Tereza. Získala vysokoškolské vzdělání, profesně se symbolicky zaměřila na 

recyklaci odpadků, avšak z pohraničí odešla. Osud této rodiny se jeví pro danou oblast jako 

typický. 

 Psychologicky zajímavější postavou je Lise, komunistka, jejíž manžel, vysoký 

stranický funkcionář byl v 50. letech při politických čistkách obviněn z velezrady a popraven. 

Po jeho popravě byl Lise a jejím dětem zabaven majetek v Praze a úředně přiděleno místo 

pobytu v Sudetech, o nichž vypravěčka uvažuje: „Vysídlili jsme dva a půl milionů Němců. 

Nepřátel. Oni hovoří o vyhnání. … Nevím, po čem mají ten smutek. Je tu zima. Úděsná. Ve 

vyhnanství je vždycky chlad.“ (s. 7).  S odporem žije mezi lidmi odsunutými do těchto oblastí, 

připadají jí primitivní a nekultivovaní: „Posílali jsme je sem za odměnu. Dostali půdu a lesy. 

A oni vypadají takhle a jsou nevděční. Je pravda, že potom jsme jim ji zase sebrali. „V zájmu 

velkých věcí se nesmíme zabývat hloupostmi,“ to říkával vždy René. Býval tvrdý. Do doby než 

ho oběsili. Já teď musím být mezi nimi.“ (s. 26). 

 Prostřednictvím postavy Lise představuje autorka typ lidí, kteří se aktivně podíleli na 

poválečných změnách, měli politickou, a tím i faktickou moc. Bez smilování rozhodovali o 

osudech tzv. nepřátel a zrádců, ať již šlo o církevní řeholníky, pro něž žádali tvrdé tresty („U 

nich i v té pokoře a úsměvu je vzpoura,“ to mi říkal René.“ s. 75), nebo o spolupracovníky a 



známé, označené za politické nespolehlivé (jeden z nich se v lágru vrátil k víře otců: „Tohle 

jsme s Reném opravdu nemohli akceptovat.“ s. 75)  

 Lise ani po letech neuvažuje sama o sobě a za sebe, i ve vzpomínkách se zaštiťuje 

manželem, nemá potřebu ani zájem projevit nebo uplatnit vlastní individualitu,  vyhovuje jí  

submisivnost vůči autoritě, v jejím případě vůči autoritě strany, která jí umožnila, aby  

svévolně a beztrestně  manipulovala s jinými (příkladem může být cynický přístup k 

dobrovolníkům pro Izrael: „... bylo dost problémů s židy, co po válce zbyli a vrátili se. Museli 

jsme je vysídlit, co taky s lidmi, kteří jsou frustrovaní z pobytů v lágrech. … „Jak se chceš 

zbavit lidí, které nikdo nechce?“ osvětloval mi to René.“ s. 73)  

 Slovník Lise a jejího manžela je plný politických frází, za nimiž se však skrývá 

cynismus a egoistická touha zajistit si pohodlný život: „S Reném jsme tolik toužili po 

krásnějším a lepším světě. Každá naše myšlenka byla upřena právě tomu. … Všechno, o čem 

René hovořil, jste si mohli přímo představit – pohodlný byt nebo dům. I s malou koupelnou, 

výživné jídlo a řádnou práci.“ (s. 201).  Pokládali za samozřejmé vybírat si ze zabavených 

majetků politických nepřátel věci, které se jim líbily (šperky, porcelán, obrazy), stejně jako 

mít doma posluhovačku a vychovatelku, od nichž Lise vyžadovala, aby ji oslovovaly 

milostpaní. 

 Lise pocházela z rodiny právníka, ze středostavovských hodnot, v nichž vyrůstala, si 

však odnesla do života zejména vzpomínky na salony, v nichž si nechávaly šít s matkou šaty, 

na problémy se služebnými, na shánění vlivných známých, protože rodina ani přes otcovo 

povolání nepatřila do nejvyšších kruhů. Přejala především jevovou, na první pohled viditelnou 

rovinu středostavovského způsobu života, nikoliv jeho hodnotový svět, akcentující vzdělání, 

kulturu a dbající na udržování tradic. Seznámení s vlivným komunistou pro ni znamenalo 

naději na naplnění jejích tužeb, tj. něco znamenat bez vlastního přičinění. Komunistickou 

ideologii chápe stejně povrchně a účelově jako svět svých rodičů, její hodnoty jsou zcela 

maloměšťácké, vede domácnost se služebnictvem, nejdůležitější je vytváření vnějšího zdání: 

„Jak bychom vypadali před lidmi.“ (s. 122).  

 Prostřednictvím Lise autorka upozorňuje na značný vliv pokleslých středostavovských 

hodnot při formování poválečné společnosti, neboť tyto hodnoty se podílely na formování 

morálního profilu následujícího období možná výrazněji než jakýkoliv politický idealismus.  

 Lise se svým vytříbeným vyjadřováním a zcela bezskrupulentním chováním 

představuje typ lidí, vyhovujících vládním elitám při prosazování politických požadavků 

poválečné éry. Přejímá komunistické fráze a klišé o lepším a krásnějším světě v míru, ve 

skutečnosti ostatními pohrdá, zcela postrádá jakýkoliv etický rozměr. Také proto se její 



názory nevyvíjejí, ani padesát let po válce je nemění a žije zakonzervovaně ve vysněném, 

avšak nefungujícím světě i se stínem svého popraveného manžela: „Proč bych měla nenávidět 

své přátele a spolupracovníky. Jenom proto, že došlo k omylu? A k nedorozumění?“ (s. 173). 

Ani promarněný život v ní nevyvolává potřebu událostem porozumět, natož si přiznat vlastní 

díl viny.  Anna Zonová ve svém textu ukázala, jak se svět bez etického rozměru a vertikálního 

přesahu stává nesnesitelným.  

  

 Umělecké texty obou uvedených autorek ukazují na příkladu pohraničí, jak je relativně 

jednoduché zničit sociální a kulturní společenství, utvářející se přirozenou cestou celá staletí, 

a jaké důsledky přinesly události druhé světové války pro další život tohoto regionu.  Na 

příkladu konkrétních osudů postav v prózách vystupujících lze lépe pochopit i fenomén exilu 

a azylu v lidských dějinách.   

 Sociologové uvádějí, že pohraničí je dnes stabilizovaným prostorem, a to i přesto, že 

dodnes je počet obyvatel o třetinu nižší než v předválečné době, přetrvávají problémy s nižším 

vzděláním a obyvatelé se méně veřejně angažují ve prospěch regionu
8)

. Objevují se také 

sociální problémy na velkých sídlištích a dochází k vylidňování malých obcí. Přesto se dnes 

na české straně ukazuje pohraničí jako normálně strukturovaný celek s nově vznikající 

ekonomickou elitou, která již projevuje zájem ovlivňovat politické dění ve svých regionech.  

Olga Tokarczuková a Anna Zonová v pohraničí také žijí, na jejich příkladu - úspěsných 

inteltuálek
9)

 a spisovatelek - je možno říci, že tento region začíná generovat i elitu kulturní a 

duchovní, bez níž by zůstal i nadále neobyvatelným prostorem s vyplundrovaným přírodním 

bohatstvím. 

 

 

Poznámky: 

 

1. Např. v textu J. PROCHÁZKY z roku 1946, nazvaném Konfiskace majetku nepřátel a 

zrádců v ČSR, dnešního čtenáře překvapí množství expresivních vyjádření, i když jde 

o odborný právní rozbor: „Náš požadavek vystěhování velezrádných menšin z našeho 

území je z hlediska přirozeného pudu sebezáchovy českého a slovenského národa 

neslevitelný. Je ale také v zájmu mezinárodním, aby byl splněn. Ponechání 

velezrádných menšin na území obnovené ČRS bylo by záminkou nových 

mezinárodních zápletek v budoucnosti. Odsunem těchto Němců vyloučí se mnoho 

příležitostí k vyvolávání národnostních třenic ve střední Evropě. Může to míti za 

následek i uklidnění ve vztazích mezi středoevropskými národy, které ve svých 



národnostně homogenních státech nebudou ve své vnitřní politice znervozňovány 

cizorodými živly.“ (s. 8) 

2. Je zajímavé, že traumatické téma odsunu českých obyvatel ze Sudet na začátku války 

je v literatuře méně frekventované, v české literatuře se jím zabývala např. Věra 

Sládková, která jako dítě odsun ze Sudet prožila. 

3. Ke sledované problematice též ZACHOVÁ, A. Pohraničí jako specifický region a jeho 

estetizace v prózách Anny Zonové a Olgy Tokarczukové. In I. Málková, J. Malura 

eds.: Místa bez hranic (Studie a eseje o literatuře, umění a historii). Olomouc: 

Votobia, 2006, s. 162 – 167. K problematice prostoru v uměleckém textu blíže viz 

HODROVÁ, D. Paměť a proměny míst. In D. Hodrová a kol. Poetika míst. Praha: 

H+H, 1997, s. 15. K vymezení regionu z literárněvědného hlediska URBANOVÁ, S. 

Region bez hranic. Olomouc: Votobia, 2001. 

4. TOKARCZUKOVÁ, O. Denní dům, noční dům. Překl. Petr Vidlák. Brno: Host, 2002. 

ZONOVÁ, A. Za trest a za odměnu. Praha: Torst, 2004. 

5. K tématu TOKARCZUKOVÁ, O. též ve starší práci Pravěk a jiné časy z roku 1996, 

česky 1999. 

6. K tématu LAŠTOVKOVÁ, J. „Doma“ v pohraničí. In V. Houžvička – L. Novotný 

(eds.): Otisky historie v regionálních identitách obyvatel pohraničí. Sociologický 

ústav AV ČR, výzkumné oddělení České pohraničí, Ústí nad Labem, Praha 2007, s. 85 

– 94. 

7. Sudety označují prostor  česko - polského nebo česko - slezského pomezí po obou 

stranách hranice, blíže viz např. ZICH, F. Sociodemografická charakteristika obyvatel 

pohraničí. In F. Zich – V. Houžvička – M. Jeřábek – Q. Kastner:  Kdo žije 

v pohraničí. Sociologický ústav AV ČR, Výzkumný tým Ústí nad Labem, 1996, s. 49-

75. 

8. ZICH, F., c. d.  

9. Olga Tokarczuková vystudovala psychologii a Anna Zonová je ve svém civilním 

povolání stavební inženýrkou. 
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OBSAH – STRUKTURACE TÉMATU: 

(Vladimír Křivánek) 

 

 

Budovatelská kultura 

Ideologické uvolnění a časopis Květen 

Typologie české poezie 60. let 

Typologie české prózy 60. let 

Poezie doby normalizace (oficiálně publikovaná) 

Próza doby normalizace (oficiální produkce) 

„Generace“ osamělých běžců 

 „Generace“ osamělých běžců po dvaceti letech 

 

 

BUDOVATELSKÁ KULTURA 

(podle Vladimíra Křivánka) 

 

Komunistický převrat v únoru 1948 bezprecedentně zasáhl i do vývoje české poezie, 

která v první polovině padesátých let rovněž dostala od politiků a ideologů prestižní úkol 

podílet se na vytváření nové společnosti. Tomuto záměru pak byla přímočaře podřízena 

tematika i výrazové prostředky tehdejší produkce. V zájmu výstavby a obrany nového 

společenského řádu měla poezie vtahovat adresáty do budovatelského zápasu a do boje za mír 

a proti kapitalistickým nepřátelům. 

Mnoho básníků všech generací tento úkol přijalo za svůj a bylo ochotno dát svou 

poezii do služeb utopickému mýtu o šťastném zítřku ve spravedlivé beztřídní společnosti. Ač 

se však každý z nich pokoušel nastoleným ideovým, estetickým a tematickým požadavkům 

vyhovět po svém, tlak těchto norem byl natolik veliký, že vedl ke značné unifikaci 

individuálních poetik. Povinný optimismus totiž zablokoval možnost vyjadřovat temnější 

stránky lidské existence, jako nepřijatelný byl odmítnut křesťanský spiritualismus, ale i 

„nepřípustné“ tvarové experimenty: od nejrůznějších projevů modernismu až po tvarové a 

myšlenkové výboje meziválečné levicové avantgardy.  

Ještě závažnější bylo, že tento program byl podpořen také přímými mocensko-

politickými zásahy a zákazy, které znamenaly nebývalé zúžení publikačního prostoru, konec 



svobodného tvůrčího hledání a experimentování a v důsledku také likvidaci široké škály 

básnických poetik, programů a skupin, jež charakterizovala předchozí období. Pro básníky, 

kteří svým naturelem nebo ideovým zaměřením nebyli ochotni a schopni sloužit vládnoucí 

ideologii, znamenala tato situace okamžité vyloučení z veřejného literárního života a také 

nebezpečí kriminalizace. Poezie, obdobně jako celá literatura a česká komunita, se tak 

rozpadla do tří proudů: oficiálního, ineditního a exilového. 

 

Spory o charakter nové poezie 

 

Proměna kulturního kontextu výrazně zasáhla nejen ty, co nyní publikovat nemohli, 

ale i literární tvorbu básníků, kteří publikovat chtěli, a zvláště pak tu početnou skupinu tvůrců, 

kteří byli službou iluzivnímu projektu „sociálně spravedlivé“ společnosti vnitřně osloveni, ať 

již byla jejich osobní tvůrčí východiska jakákoli. Základními imperativy pro novou poezii 

byla jasnost, srozumitelnost, přímočará tendenčnost, apelativnost a didaktičnost. Úkolem 

básníka bylo spoluutvářet hodnotovou orientaci adresátů: napomáhat v nich upevňování 

obrazu světa tak, jak ji prezentovalo marxistické učení a jeho aktuální politický výklad. 

Změna klimatu a nové vymezování role poezie se záhy zřetelně projevily nad kritickou 

recepcí nových sbírek několika významných českých básníků, kteří patřili k předválečné 

levici. Kritici mladší generace – v jejichž soudech se prostupovala přirozená generační 

potřeba distancovat se od „generace otců“ s ideologickou motivací – po těchto autorech 

požadovali, aby se zbavili ideového a poetického dědictví minulosti. Nová díla básníků 

meziválečné básnické avantgardy pak vystavili nevybíravým útokům, motivovaným snahou 

odmítnout „starou poezii“ a místo ní nabídnout proklamativní, politicky agitující verše, jež by 

byly neseny dobovou vlnou ideového patosu. 

  Spor o charakter poezie, který probíhal nad sbírkami Nezvalovými, Seifertovými a 

Hrubínovými, souvisel i s vnitrostranickými kulturně-politickými střety mezi skupinou okolo 

ministra Václava Kopeckého (k níž patřili Vítězslav Nezval a Ladislav Štoll) a mladými 

radikály okolo Gustava Bareše a časopisu Tvorba. Póly tohoto zápasu utvářeli na jedné straně 

ti, kteří chtěli uchovat některé principy moderní poezie a propojit je – zejména v rovině 

tematické – s aktuálními politickými úkoly, na straně druhé radikálové (Jiří Hájek, Ivan Skála, 

Jan Štern, Stanislav Neumann aj.), kteří své odmítání poetiky předchůdců spojovali s útokem 

na základní principy básnické svobody a tvořivosti, na fantazii a právo básníka vyjadřovat 

subjektivní pocity. K vymezování pozic obou stran přitom docházelo nejen prostřednictvím 

básnické produkce a literárněkritických soudů, ale i v rovině mocenské.  



Okamžikem prvního střetu byla na sklonku roku 1948 ostrá kritika cyklu básní 

Františka Hrubína Hirošima. Sbírka, poetikou i zájmem o všednodenní prostor lidského bytí 

připomínající básnické výboje Skupiny 42, přinášela vítané protiválečné téma, avšak 

deziluzivností a zájmem o konkrétní svět obyčejného člověka, vydaného na pospas 

pomíjivosti života i atomové smrti, vyjadřovala pocity, které byly pro radikální hlasatele 

nového umění nepřijatelné. Mladý kritik Jiří Hájek ji proto podrobil zásadnímu odsouzení; 

svůj útok vedl především na autorův subjektivismus a tematickou rovinu cyklu, kterou 

hodnotil z hlediska aktuální společenské prospěšnosti. Nad výbuchem atomové bomby podle 

Hájka nemůže básník zůstat u svého smutku, ale musí se aktivizovat k boji proti této hrozbě. 

Součástí sporu s mladými radikály bylo patrně i rozhodnutí Ladislava Štolla vnést do vztahu 

k básnické tradici „pořádek“ a přesně vymezit, co z ní má být pro současnou literární tvorbu 

vzorem a co je naopak nutné zavrhnout. Příležitost pro to našel v lednu 1950 na pracovní 

konferenci Svazu československých spisovatelů, kde proti sobě postavil to pozitivní a 

negativní uvnitř levicově orientované poezie. Na jedné straně tu tak vyzdvihl linii začínající 

Jiřím Wolkerem a proletářskou poezií a na straně druhé si za hlavní cíl svého útoku vybral 

Františka Halase, tedy autora, který patřil k čelním představitelům komunisticky orientované 

literatury a po válce i k významným funkcionářům KSČ.  

Jako revoluční paradox proto působí fakt, že tvorba takovéhoto spisovatele byla – 

necelé tři měsíce po jeho smrti v říjnu 1949 – prohlášena za literaturu náležející do „epochy 

rozkladu, nemoci, zániku a starého světa“ a on sám za negativní vzor, který měl na nejmladší 

pokolení „vliv nanejvýš neblahý“. Jeho jméno tak bylo na řadu let odsunuto do pozice, kdy 

mohlo být veřejně užito pouze jako součást osočení protivníka „z halasovštiny“.  

Hlavní příčiny Štollova útoku na Halase spočívaly v neslučitelnosti budovatelských norem s 

básníkovou poetikou tak, jak ji prezentovala nejen jeho tvorba z třicátých let, ale i některé 

časopisecky publikované verše poválečné (roku 1957 shrnuté do sbírky A co?). Lze však 

uvažovat rovněž o tom, že tento postup Štoll zvolil také jako možnost, jak oslabit radikály, 

kteří své první knížky už za války vydávali pod Halasovým patronátem. Výsledkem jeho 

snažení byla ovšem publikace Třicet let bojů za socialistickou poezii, která po řadu let 

oktrojovala celou českou literaturu a myšlení o ní. 

 

Staří básníci v nové době 

 

Předmětem sporu mezi jednotlivými tábory příslušníků komunistické strany se stal 

také Štollův přítel VÍTĚZSLAV NEZVAL. Nezval zaujímal v poúnorovém literárním životě 



specifické místo, na jedné straně byl pro mladé básníky a kritiky symbolem přežilé 

avantgardy, současně však měl silnou stranickou pozici a byl tedy prezentován jako vzorový 

básník. Oceňováno bylo, že jeho tvorba je spontánním výrazem dobového požadavku na 

kladný vztah ke skutečnosti a optimistickou radost ze života. On sám se pak k novému 

společenskému řádu deklarativně přihlásil několika rozsáhlými básněmi, v nichž usiloval o 

propojení vlastních poetistických a surrealistických východisek s politicky aktuální 

motivikou. V roce 1949 k nim patřila lyrickoepická báseň Stalin, jíž se zařadil mezi 

spisovatele oslavující sedmdesáté narozeniny sovětského vůdce. O rok později pak Nezval 

zaujal patosem poemy Zpěv míru (1950), inspirované básní francouzského básníka Paula 

Eluarda Liberté, vystavěné z rytmicky a intonačně pravidelných pětiveršových strof, jež jsou 

vždy zakončeny refrénem „zpívám zpěv míru“. Patetické apostrofy svolávající lidstvo k boji 

za mír se v ní mísí s enumeracemi básníkových přání a vizí.  

Pokusem sladit avantgardní obraznost a hravou asociativní a jazykovou vynalézavost 

s budovatelskými normami byl výbor z básní vznikajících od ledna 1942 do léta 1948, vydaný 

pod titulem Veliký orloj (1949). Rozsáhlá sbírka je žánrově i tematicky velmi pestrá: záliba 

v astrologii a v cirkusu se zde objevuje vedle tematiky válečné a budovatelské, nezávazné 

hříčky a popěvky vedle vyznání Sovětskému svazu, prožitek nesvobody vedle vzpomínek na 

živé i padlé soudruhy a příležitostných básní k narozeninám. Básník užívá svých osvědčených 

postupů, poetistické a surrealistické metaforiky a techniky (včetně automatického textu), 

ovšem již bez někdejší dravosti. Sbírka tak vyvolala odpor mladých radikálních kritiků, kteří 

vznášeli požadavek, aby se Nezval své básnické minulosti zcela zbavil. Nezval však tyto 

útoky ustál a ve své následné tvorbě nadále usiloval o kombinaci politických poselství 

s poezií reflexivní, milostnou i intimní, navracející se často k poetistickému dědictví. Tak je 

tomu v retrospektivní polytematické skladbě Z domoviny (1951), ve sbírce Křídla (1952) i v 

bilančním souboru Chrpy a města (1955).  

Básníkem avantgardního rodokmenu, který se po únoru 1948 snažil dát zcela do 

služeb rodící se komunistické společnosti a který současně těžce prožíval útoky mladých 

radikálů na odkaz meziválečného básnictví, byl KONSTANTIN BIEBL. Do sporů kolem 

Nezvalova Velikého orloje se Biebl zapojil obsáhlou básní s charakteristickým titulem 

Manifest Vítězslavu Nezvalovi, k němuž jej vyprovokovala poezie Oldřicha Kryštofka, podle 

Biebla výrobce „narudo natřených zmetků“. Jde o ironickou invektivu nepřátelům „obtížné 

formy“ a „zhoubné fantazie“ a zároveň o vášnivou obranu avantgardy v novém kontextu. Ve 

sbírce Bez obav (1951), jejíž byl Manifest součástí, dal Biebl prostor své poetistické inklinaci 

ke slovním hříčkám, k jednoduché, vtipné a vypointované metaforice, ale i patosu 



rozsáhlejších básní a portrétů obdivovaných osobností. Sbírka obsahovala verše z let 1940 až 

1950 a Biebel se spíše než jako agitátor a hlasatel všeobecné radostnosti života osvobozeného 

od kapitalismu přitom prezentoval jako polemik, vyrovnávající se nejen s domácími radikály, 

ale i s americkým imperialismem a dalšími zahraničními „válečnými štváči“. 

Spojnicí mezi normami rodící se budovatelské kultury a starší tvorbou VILÉMA 

ZÁVADY se stalo autorovo sociální cítění. Básník, jenž dosud vnímal soudobou civilizaci 

převážně v rovině apokalypsy, na sebe vzal úkol vyjádřit optimistickou perspektivu 

společnosti a zachytit proměnu světa i lidské práce. Titulní báseň jeho sbírky Město světla 

(1950) proto staví na symbolicko-alegorickém srovnání dvou měst a dvou životních pocitů: 

bývalého, starého města životní beznaděje a nově budovaného „města světla“, jehož výstavba 

se pro tvořivé a pracující stává životní nadějí. Stejná polarita pak určuje i celou sbírku. 

Extrémní podoby Závadova poúnorová poetika prostoty dosáhla ve sbírce Polní kvítí (1955), 

v níž se snažil důsledně naplnit požadavek lidovosti a srozumitelnosti poezie pro široké 

vrstvy. Snaha napodobit přístupnost lidové písně jej však dovedla k plytké říkankovitosti 

(„Takový kopec kapitalista, / ten dobře si vždy stál. / Maskován za borový háj, / ovládal celý 

kraj“). 

Příležitostí pro radikální odsudek staré poezie se stalo také vydání skladby Píseň o 

Viktorce (1950), k níž se JAROSLAV SEIFERT inspiroval prózou Babička. Lyricky pojaté scény 

ze života literární postavy tu utvářejí napětí mezi vzýváním lásky a „temnou silou“, která 

vnáší tragický rozměr i do osudu její autorky Boženy Němcové. Ta přichází jako Barunka 

k Viktorčině rakvi, aby se později také stala tou, která „za láskou půjde, neboť bez ní / je život 

troškou popele“. Seifertova báseň vybočovala svým zájmem o ne zcela jednoznačnou literární 

figuru, ale i tím, že šlo o intimně laděnou poezii. Melodická, osobní, citově horoucí a 

umělecky virtuózní výpověď, v níž motiv lásky posléze ustupuje tématu stáří, rozčarování a 

životní skepse, navíc vstupovala do kontextu, v němž se očekávalo, že Němcová bude 

zpodobena jako bojovnice za lepší příští, nikoli jako žena proměňující se z Barunky ve 

„smutnou paní s vráskami v tváři povadlé“.  

Nemalou přitažlivost měly ideje komunismu i pro celou řadu dalších autorů. Pod 

inspirací i nátlakem budovatelské poetiky se tak poezii intenzivněji věnovala rovněž MARIE 

PUJMANOVÁ, tedy autorka blížící se na konci čtyřicátých let již šedesátce. Tvárně, citově a 

myšlenkově nekomplikovanými verši její sbírky Vyznání lásky (1949) proniká ženská něha, 

kontrolovaná ovšem autorčiným intelektuálním odstupem. Dobově velmi oblíbený žánr 

básnických medailonů umělecky Pujmanová přehodnotila v poemě Paní Curieová (1957), 



v níž propojila oslavu význačných osobností, v tomto případě ženy-vědecké pracovnice, 

s poselstvím společenského pokroku.  

 

Politická poezie první poloviny 50. let 

 

Příkladem toho, že vize boje za novou společnost a všeobecný optimismus vítězící 

revoluce zasáhla básníky všech generací, může být OLDŘICH MIKULÁŠEK, publikující již od 

roku 1931. Ani Mikulášek nepřijal účelové pojímání poezie a v básni Rozhovor se odvážil 

opatrné polemiky s odmítáním „temných“ veršů. Nicméně tato báseň je součástí sbírky 

Horoucí zpěvy (1953), jež obsahuje hymnicky laděné verše zpracovávající obligátní dobová 

témata. Výrazněji uplatnil Mikulášek svou osobitost v následující sbírce Divoké kačeny 

(1955), ačkoliv i v ní svou obraznost jen výjimečně osvobodil natolik, že plně ovládla celou 

báseň. Celkový ráz sbírky ovšem nadále utvářely motivy cílevědomé bojovné odhodlanosti, 

optimismu, obrany míru či oslavy práce a lidu.  

Výraznou motivickou proměnou a umělecky nešťastným přehodnocením v duchu 

nových dobových požadavků prošla tvorba Mikuláškova přítele a jedné z hlavních osobností 

Skupiny 42 JOSEFA KAINARA. Ten v roce 1950 publikoval sbírku Veliká láska, která přinesla 

verše svědčící o básníkově snaze za každou cenu zásadním způsobem proměnit skeptické a 

místy až drasticky kruté ladění své dosavadní poezie. Ve verších, inspirovaných apelativností 

a agitační naléhavostí Majakovského, svedl zápas se svým původním životním pocitem: 

oddělil jej od sebe, zobjektivizoval a zaujal k němu ostře kritický odstup. Pesimismus a 

dřívější nelítostnou deziluzivnost své poezie obrátil naruby a prohlásil je za pózu 

kavárenských intelektuálů a „básníků-pěstitelů umělého žalu“, kteří nejsou schopni vnímat 

skutečnou realitu. Při formulaci tohoto odsudku přitom Kainar využil metody sugestivních 

detailů, názorných, kontrastně vyhrocených metafor a básnické polemiky s ideovými 

protivníky. Druhou polovinu sbírky pak už jednoznačně ovládl pocit radosti a výslovná 

konfrontace odsuzované minulosti s radostnou přítomností.  

 Odlišným způsobem se Kainar pokusil navázat na svou starší poetiku v následující 

sbírce Český sen (1953). Jejími ústředními tématy jsou národ a vlast, vymezené jako 

harmonizující mytická veličina sjednocující přítomnost s minulostí. Sbírku prostupuje takřka 

obrozenská idealizace lidu jako nositele společenského pokroku a revoluce. Po stránce 

tvarové tento návrat k duchovním kořenům národa nabyl podoby částečného příklonu k lidové 

písni a básníkovy snahy transponovat do přítomné doby rozmanité folklorní motivy. 



Jestliže pro Mikuláška a Kainara budovatelské období znamenalo jen životní epizodu, z níž 

oba posléze vystřízlivěli, pro JANA PILAŘE se stalo okamžikem definitivního obratu. Básník 

odvrhl své bývalé koketování s katolictvím i Halasovým vzorem a cele se začal věnovat 

službě socialismu. Téma optimistické radosti dalo titul sbírce Radost na zemi (1950). Obrazy 

radosti a štěstí, přinášeného novou společností a především spoluúčastí na jejím budování, 

jsou u Pilaře vázány hlavně na motivy proměny vesnice a jejího združstevňování a spojeny se 

záměrem dát nový smysl tradičnímu tématu vztahu mezi člověkem a přírodou. Zároveň autor 

ve sbírce deklaruje trvalý, takřka milostný vztah k zemím, které nastoupily podobnou cestu 

budování socialismu a komunismu (motivy z Polska a Sovětského svazu). 

Mezi těmi, kdo s nadšením přijali úkol prostřednictvím poezie jasně a srozumitelně 

přesvědčovat o výhodách nového společenského systému, dominovali zejména mladší 

básníci, spontánně se identifikující s novou společností. Reprezentanty literatury přímočaře 

realizující dobová schémata se tak stala generace svazáků (tj. členů Československého svazu 

mládeže), kterým v únoru 1948 bylo mezi dvaceti až pětadvaceti lety. Mezi tyto básníky lze 

počítat Pavla Kohouta, Stanislava Neumanna, Jana Šterna, Jiřího Václava Svobodu a Jiřího 

Havla (autora, jehož k literatuře přivedla akce Pracující se hlásí do literatury). Ke starším 

ročníkům (1919–22) patřili Vlastimil Školaudy, Ivan Skála, Michal Sedloň, Ivo Fleischmann, 

Jindřich Hilčr, Pavel Bojar a také Oldřich Kryštofek.  

S básníky starších generací všechny tyto autory spojovala víra v budoucnost, která 

měla být naplněním ideálu dokonalé společnosti, a s tím spjaté přesvědčení o historickém 

významu přítomnosti jako zásadního dějinného předělu. Odlišovalo je naopak to, že se 

nemuseli složitě vyrovnávat s vlastní básnickou minulostí a vzpomínkami na svobodu umělce, 

o kterou bojovala avantgarda.  

Jednoduchým představám o proměně světa i poezie odpovídala také jejich básnická 

tvorba, v níž se euforie budovatelů a obránců nového světa spojovala s představou poezie jako 

účinné formy politické agitace. Důsledkem psaní na společenskou objednávku pak byla 

dominance tématu, naprostá trivializace tvaru a zploštění básnické myšlenky na frázi. 

Prostřednictvím veršů, které ovládly zejména noviny a další publicistická periodika, se přitom 

velmi rychle utvářela a ustalovala škála žádaných tematických okruhů, schematicky 

fungujících jako zřetelný signál autorova přihlášení se k socialistické poezii. Základní 

tematický rejstřík angažované poezie první poloviny padesátých let byl úzký: oslava vítězné 

revoluce a politiky komunistické strany, hold Stalinově osobnosti a dalším zasloužilým 

revolucionářům, láska k socialistickým zemím, boj za mír a protiválečné téma, patos 

budování socialismu. Intimní, milostná a přírodní poezie byly v této tematické hierarchii 



pokládány za únikové a méně hodnotné, a pokud se v jednotlivých básních vyskytovaly, tak 

zpravidla jako doklad toho, že je žádoucí podřídit osobní pocity nadřazenému společenskému 

cíli.  

Charakteristickým rysem ve formální výstavbě básní této doby je „řídký“ básnický 

text: básně nejsou budovány na nezvyklém obraze, originální metafora je vzácností, prosazují 

se spíše metonymie a přirovnání, které však fungují mnohdy jako zkonvencionalizované 

poetismy, přímé pojmenování převažuje nad obrazným. Typická je nadvláda vázaného verše, 

rytmicky i rýmově pravidelného, tradiční stylizace a písňové intonace. Ze strofických útvarů 

získalo největší oblibu čtyřverší, ladící jak s melodikou lidové písně a apelativní formou 

agitky, tak i s výrazovou přehledností, sdělností a sémantickou uzavřeností, ke které poezie 

této doby tíhla. Jednoduchost, přehlednost a definitivnost významového a veršového členění 

patřily k dobovému básnickému kánonu. Přemíra rétorických figur posilovala mluvní, 

apelativní charakter této poezie, perifrastické obrazy zase sloužily k poetizaci banálních 

skutečností nebo k zastírání skutečností podstatných.  

Příkladem spisovatele, který se záměrně dal do služeb strany a naplno realizoval 

preferované literárně-politické normy, může být nejproduktivnější autor ze sledovaného 

okruhu, VLASTIMIL ŠKOLAUDY, básník, který debutoval sbírkou poezie z dob protektorátu 

(Žáry, 1945) a od února 1948 do proměny společenské a kulturní situace v polovině 

padesátých let vydal dalších šest básnických knih. Časovost Školaudyho básnických sbírek 

naznačuje již sémantika jejich názvů, která svým způsobem kopírovala dobové proměny 

atmosféry. Od Písně domova (1948), v níž vedle tomanovské inspirace vystupují zejména 

proklamace víry v život a křečovitá poetizace reportážních postřehů, básník míří ke sbírce 

Dozrávající čas (1948), vyjadřující pocit jistoty z rodícího se nového světa a jeho zákonitého 

vítězství na celém světě. Trvalejším motivem pak u Školaudyho zůstává nepříliš skrývaná 

erotika, zakomponovaná do budovatelských motivů („Půjčte mi vaselinu / na spálený krk,“ 

řeklo / to děvče u míchačky / – a z práce šli jsme spolu). Sebejistotou budovatele a obránce 

socialismu jsou prostoupeny také sbírka Hlas doby (1950) a rozsáhlejší báseň Ve jménu života 

(1953), zatímco sbírka Úsvit (1954) obsahuje oddíl pro Školaudyho typických intimnějších a 

milostných veršů i manifestační poezii, psanou pod dojmem úmrtí nejen Stalina a Gottwalda, 

ale také Konstantina Biebla.  

Motivický rejstřík, jež takováto poezie s nemalou dávkou naivity užívala, byl 

existenčně spjat s pevným a uzavřeným hodnotovým řádem budovatelské kultury, který byl 

akceptován nejen autory, ale i mnohými adresáty jejich veršů. Zornému úhlu zápasu o nový 

svět byla podřazena rovněž tradiční témata lyrické poezie, součástí budovatelského světa se 



stávala přírodní a intimní lyrika. Zatímco pro první z nich byla typická poezie scelených lánů, 

lyrika milostná byla určována propojením erotického a politického primitivismu, jenž lásku 

přímočaře spojoval se společenskými aktivitami a případné komplikace ve vztahu mezi 

mužem a ženou si připouštěl jen do té míry, do které byly řešitelné a překonatelné. Dokladem 

toho je sbírka JANA ŠTERNA Volnost (1949; rozšíř. 1950), v níž ryze soukromá milostná krize 

je pojata jako součást zápasu o nový svět, s násilnou okázalostí je demonstrována snaha učinit 

soukromý osobní prožitek velkým celospolečenským tématem.  

Křečovitost a frázovitost takovýchto veršů a naivita při svazování osobního s 

politickým od samého počátku vyvolávaly nejistotu, zda jde o tu nejlepší cestu k nové poezii. 

Pochyby vzbuzovalo zejména okouzlení tvůrců výrobním procesem, odborným výrazivem a 

pracovními stroji, které se měly stát aktivními spolutvůrci nového světa (zejména soustruhy, 

frézy, traktory, jeřáby apod.). Tato tematická orientace v poezii první poloviny padesátých let 

byla v dobové kritice označována jako tzv. frézismus. Na předním místě mezi těmi, které bylo 

možné označit jako frézisty, stál také STANISLAV NEUMANN, který usiloval o tvar delší lyrické 

poemy, k níž nacházel inspiraci především v pozdější tvorbě Majakovského (prezentované 

překlady Jiřího Taufra). Jeho sklon k deklamaci se promítl do optimismem prosycené 

prvotiny Sto deset procent štěstí z roku 1947 i například do poemy Píseň o Stalinu (1949). 

Nadšenou oslavou nového života a jeho kolektivismu, odhodlaností k boji proti imperialismu 

a oddaností straně a jejím vůdcům je Píseň o lásce a nenávisti (1952).  

Jakmile pominula budovatelská fáze revoluce, většina básníků sledovaného okruhu 

upadla v zapomnění; mnozí z nich přestali psát, jiní se uchýlili k poezii pro děti (Jiří Havel, 

Oldřich Kryštofek). Do dalšího vývoje české literatury z tohoto okruhu výrazně zasáhly jen tři 

osobnosti: Ivan Skála jako stranický a svazový funkcionář (a z toho titulu i protežovaný 

básník), Jiří Fried a Pavel Kohout pak jako autoři, kteří se realizovali v jiných literárních 

druzích.  

Čtenářsky velmi úspěšným básníkem byl PAVEL KOHOUT. Jeho optimistické verše 

potvrzovaly nadšení pro komunismus, s nímž velká část svazácké generace vstupovala do 

života, a patřily tak mezi nejčastěji recitované. Tematicky a ideově Kohout z dobové 

produkce vybočoval snad jen adorací lásky po vzoru ruského básníka Ščipačova, nicméně 

jeho prvotina Verše a písně (1952) zaujala rétorickou spontaneitou, veršovou obratností a 

rýmovým bohatstvím. Následná sbírka Čas lásky a boje (1954) představuje básně 

promyšleněji komponované, směřující k předem dané pointě, respektive tezi. Kohout se 

stylizoval do role mluvčího generace, před niž doba vytyčila náročný úkol bojovat se 

zpátečníky i s vlastní slabostí o nového člověka a jejíž boj se neobejde bez obětí.  



 

PRÓZA VE SLUŽBÁCH IDEOLOGIE 

 

Nástup komunistické diktatury a následné radikální zúžení oficiálního publikačního 

prostoru nemohlo nepoznamenat také prózu, která měla nově vyhovovat normám 

socialistického realismu a budovatelské kultury a plně sloužit utváření nové společnosti. 

Prózu počátku padesátých let tak charakterizuje omezený rejstřík ustálených motivů a témat. 

Prosazovala se zejména tematika boje starého, zanikajícího světa se světem novým, mířícím k 

radostné beztřídní budoucnosti, v níž práce pro celek bude naplněním smyslu života jedince, 

vnímaného především ve společenských souřadnicích. Tomu odpovídalo rovněž výchovné 

pojetí dějů a postav, na které byl kladen požadavek typičnosti: postavy měly být nositeli 

vlastností odpovídajících té které sociální třídě a roli, jež jí byla podle marxistické teorie 

přisuzovaná „v boji o společenský pokrok“. Ačkoli na aktuální politickou objednávku 

nejpružněji reagovaly kratší žánry jako reportáž, črta a povídka, za prestižní byly považovány 

zejména žánry velké budovatelské epiky: budovatelský román a román historický, tedy díla, 

jež měla tematizovat a heroizovat dějinnou nutnost historického vývoje směrem ke 

komunismu, jakož i přerod jedinců v uvědomělé tvůrce socialismu.  

Literatura vznikající ve znamení budovatelské kultury chtěla primárně oslovovat 

„pracující třídu“, a proto nesla také mnohé rysy literatury populární. Současně však s 

nástupem totality nabyla na síle starší výchovná tendence, která nepoliticky zaměřenou 

zábavnou beletrii spojovala s kapitalistickým podnikáním a odsuzovala jako otupující literární 

brak bez umělecké a výchovné hodnoty. Proto byla značně okleštěna i její produkce. Zcela 

nepřípustné a škodlivé se jevily takové žánry jako western nebo milostný román, potlačovány 

byly také tradiční podoby detektivky, která nyní měla vypovídat o boji policejních orgánů 

s nepřáteli socialismu. 

 

Budovatelská reportáž a drobná próza 

  

Centrem budovatelské optiky byl komplex ideologických mýtů. Mýtus kolektivity, 

spatřující v identifikaci jedince se zájmy společenství záruku jeho trvalého štěstí, se tu 

prostupoval s mýtem mládí, vyzdvihujícím ty, kteří již neměli být zatíženi mentalitou starého 

světa, ale i s mýty „poslední bitvy“ a „šťastného věku“, jež měl nastat poté, co bude bojem 

překonáno rozdělení světa a nastane čas zákonitého vítězství komunismu. Schematické 

vnímání člověka jako bytosti projevující se především ve veřejné činnosti doplňovala víra 



v neomylnost komunistické strany a zbožštění vůdců proletariátu, ať již šlo o Stalina a 

Lenina, nebo vládců místních, v Československu tedy Klementa Gottwalda a Antonína 

Zápotockého.  

V oblasti poetiky budovatelská próza padesátých let tíhla – v souladu s  koncepcí 

socialistického realismu – k tradičním literárním prostředkům. Pod pojmem socialistický 

realismus byl prezentován velmi úzký kánon témat a motivů, ale i forem a metod 

inspirovaných více než meziválečnou tvorbou levicových autorů prozaickou tradicí 

devatenáctého století. 

Početnou součástí literární produkce, která tento koncept naplňovala a ilustrovala, byly 

drobnější prozaické útvary a žánry vysloveně publicistické. Mezi nimi přitahovala svou 

časovostí pozornost autorů a kritiky zejména reportáž, jež měla přibližovat prostředí, v nichž 

se pospolitá práce pro budoucnost stává středobodem lidského snažení, a přinášet tak 

„pravdivý obraz“ zrodu nové společnosti nejen doma, ale i v zahraničí. Takové reportáže byly 

výrazně podporovány příslušnými svazovými a stranickými orgány, což se projevilo i ve 

vysílání spisovatelů do průmyslových závodů, továren, staveb a dolů. Spisovatelé měli 

přinášet osobní svědectví a nefalšované zážitky, přičemž se automaticky očekávalo, že jejich 

zprávy budou potvrzovat předem daný ideový konstrukt a tak příznivě a výchovně působit na 

čtenáře. Reportáže – psané například JIŘÍM HRONKEM  (Reportáž o velké věci, 1947), 

VOJTĚCHEM CACHEM (Čas nestačí člověku, 1949) či FRANTIŠKEM RAVENOU  (Stavíme HUKO, 

1952) – proto vyzdvihovaly především příkladné pracovní úsilí úderníků, zlepšovatelů a 

organizátorů ve výrobě. Pokud se v nich objevilo něco negativního, co mohlo hatit 

budovatelské úsilí, tak to bylo spjato s „intrikami reakce“.  

Obdobně tomu bylo i u reportáží cestopisných, vznikajících zpravidla na základě 

krátkodobých pobytů v rámci kulturních delegací. Jediným rozdílem oproti předchozím 

přitom bylo to, že takovéto reportáže rozšiřovaly dějiště zápasu mezi starým a novým světem, 

Východem a Západem na celou zeměkouli. Oblíbeným tématem proto byl Sovětský svaz jako 

ideál a velký vzor a také další tzv. lidově demokratické země, které za tímto vzorem kráčejí. 

Kapitalistický Západ se naopak stával předmětem reportáží řidčeji, a když, tak byl jeho obraz 

konstruován výhradně podle propagandistických floskulí o zemích, v nichž vládne buržoazní 

zlo. Jako součást tábora míru, jenž se snaží vzepřít nadvládě kapitalistů, byl vnímán i třetí 

svět, především Čína.  Autory těchto reportáží byli přitom jak zavedení spisovatelé, tak autoři 

debutující: FRANTIŠEK KUBKA (Bulharský deník, 1949), JARMILA GLAZAROVÁ (Leningrad, 

1950; Jaro Číny, 1954), MARIE MAJEROVÁ (Zpívající Čína, 1954), ADOLF HOFFMEISTER 

(Pohlednice z Číny, 1954, rozšíř. 1956), LUDVÍK AŠKENAZY (Německé jaro, 1950). 



Z uvedených knih se svým charakterem vymyká první citovaná: osu Kubkovy knihy tvoří 

postřehy z diplomatické praxe (Kubka působil v Bulharsku jako velvyslanec), střízlivé 

záznamy, místy se dotýkající i politicky „choulostivých“ záležitostí (například 

komplikovaných vztahů bulharsko-jugoslávských), o nichž se reportážní knihy psané v době 

jen o málo pozdější již vůbec nezmiňovaly. 

Významnou inspiraci pro vlnu reportáží z rozvojových zemí, která v české literatuře 

kulminovala po polovině padesátých let, představoval nebývalý čtenářský úspěch prvního 

z děl cestovatelů JIŘÍHO HANZELKY a MIROSLAVA ZIKMUNDA, třísvazková Afrika snů a 

skutečnosti (1952). Beletrizovaný cestovní deník přinášel dramatické výjevy z putování 

Čechů neznámým kontinentem, výklady o dějinách i současnosti stavu té které země a její 

hospodářské situaci, ale i mikropříběhy o českých krajanech a portréty domorodců. 

V druhé polovině padesátých let se při hledání nových podob reportážní prózy nejdále dostal 

JAROSLAV PUTÍK v cestopise Pod egyptským půlměsícem (1957). Důrazem na aktuálnost a 

nedůvěřivým ohledáváním skutečnosti z různých stran v něm předznamenal budoucí vývoj 

žánru v šedesátých letech.  

Podobnou tematiku jako reportáže přinášely také drobnější prozaické žánry, zejména 

povídka a črta – rozdíl byl v tom, že jejich autoři usilovali o výpověď umělečtější a 

fabulovanější. I oni však zachycovali budovatelské úsilí doma a v dalších spřátelených zemích 

a také problematiku mírového hnutí a mezinárodní solidarity tzv. pokrokových sil v „boji 

proti imperialismu“. Negativní odsudek kapitalismu přinášely například politické prózy a črty 

FRANTIŠKA KUBKY (Malé povídky pro Mr. Trumana, 1951; Picassova holubice, 1953), 

LUDVÍKA AŠKENAZYHO (Sto ohňů, 1952; Vysoká politika, 1953) či NORBERTA FRÝDA (Meč 

archandělů, 1954). Oblíbeným politicko-dobrodružným žánrem, nastoleným studenou válkou, 

byly pak povídky z prostředí armády a pohraničníků, které spojovaly dějové prvky se syžetem 

morální zkoušky, vedoucí k vyššímu stupni ideové uvědomělosti (RUDOLF KALČÍK: V 

hraničních horách, 1954, Oheň v srdci, 1955; MARIE MAJEROVÁ: Divoký západ, 1954; MILAN 

KYSELÝ: Moje rota, 1956). 

Prozaici přijali za svou povinnost literárně vyjadřovat, jak se aktuální politické změny 

promítají do smýšlení, citů i jednání konkrétních jednotlivců, tedy úkol popsat inspirativní 

zrod tzv. nového, socialistického člověka, který se i vnitřně rozejde se vším, čím ho dosud 

spoutával starý svět vykořisťování. Teze, že nová společnost dává šanci každému, se 

projevovala i tak, že schéma „přerodu“ a následného vzniku nového poměru ke světu, lidem a 

práci autoři s oblibou demonstrovali na postavách sociálně handicapovaných. Příkladem může 

být Aškenazyho příběh o starém Romovi, který přemůže nechuť k učení díky svému synkovi 



(Gabore, Gabore... ze souboru Sto ohňů, 1952) nebo vyprávění JANA WEISSE o vesnické 

děvečce, která celý život dřela na druhé a teprve k stáru pozná, co je to lidská důstojnost 

(povídka O věrnosti ze souboru Příběhy staré i nové, 1954; samost. s tit. Lojzka, 1956). 

Oblíbenou knižní formou byly soubory konfrontující prostřednictvím jednotlivých povídek 

poúnorovou současnost s časy předválečnými a popřípadě i s dobou protektorátní. 

Nejdůsledněji tento princip uplatnil JAN DRDA v cyklu povídek Krásná Tortiza (1952): 

třebaže jeho tematickou dominantu utvářejí příběhy o protifašistickém odboji, v celkové 

kompozici knihy i v jednotlivých povídkách se neustále uplatňuje kontrast dvojího času a 

dvou protikladných společenských systémů. Od ostatní povídkové produkce se přitom ovšem 

Drda odlišoval tím, že mu bylo cizí schéma individuálního přerodu – jeho naturelu 

odpovídaly lidové postavy jako hotové typy, které odkazují spíše k lidové pohádce než 

k realistické próze. Ostatně v jedné z povídek se jako hrdina odboje objevuje i postava 

Dařbujána, která pak přešla do autorova pohádkového příběhu o Dařbujánovi a Pandrholovi. 

S pohádkou Drdovo vyprávění spojuje i řada dalších rysů: snaha o maximální využití 

jadrného lidového jazyka s jeho ustálenými obraty a rčeními, humor a konečně i cílevědomá 

sekularizace některých náboženských symbolů.  

Podobné prvky zčásti modifikují ideová schémata také v povídkách Jiřího MARKA (Nad námi 

svítá, 1950; Z cihel a úsměvů, 1953). 

 

Budovatelský román 

 

K hlavním tématům budovatelských próz patřil nesmlouvavý zápas „starého“ a 

„nového“, respektive oslava práce, která se vymaňuje z dosavadních pout donucení a mění se 

v heroické, velkolepé a radostné naplnění lidského údělu, ve smysl života. Velká, historická, 

přelomová doba měla zrodit velkou epiku, která pak měla zpětně oslavit a mytizovat 

projektovanou proměnu i společenské děje a procesy, které ji umožnily. 

Za prestižní žánr budovatelské kultury byl proto považován především velký společenský 

román, který měl zachycovat zásadní proměnu myšlení člověka tak, jak k ní plánovitě mělo 

docházet v prostředí práce: v továrnách, na stavbách a ve vznikajících zemědělských 

družstvech. Základním námětem budovatelského románu byl zrod kolektivů nových lidí, kteří 

nacházejí sami sebe, své místo a společenské uplatnění v budování nového a lepšího světa. 

Vzorem nového lidství byla postava dělníka; tématem pak proměna společnosti, tj. proces 

nevyhnutelné socializace vlastnických vztahů a následná výroba materiálních hodnot, které 

měly uspokojit všechny potřeby společnosti i jednotlivců.  



Mytizace člověka práce se promítla i do jazykové roviny próz. Té sice dominovala 

závazná spisovná norma, nicméně snaha autorů realisticky zachytit specifičnost jednotlivých 

pracovních prostředí znamenala vpád odborného názvosloví a „hantýrky“ světa techniky, 

pěstitelství a organizace práce. Věci, úkony, nové organizační formy, výrobky a stroje se 

přitom v tomto jazyce měnily v symboly. Typickým příkladem toho je jeden z ústředních 

motivů budovatelské mytologie: traktor. Traktor byl pojímán jako tank práce a míru, jako 

zbraň nového řádu; symbolizoval sepětí venkova s městem, znamenal příchod budoucnosti na 

vesnici, rušil převahu tělesné síly nad duševní a tím i zrovnoprávňoval ženu s mužem.  

V žánru budovatelského románu se navíc naplno projevovala jedna z klíčových norem 

socialistického realismu, totiž požadavek typizace jako výraz představy, že umění a literatura 

musejí kráčet ruku v ruce s politikou, neboť všechny sféry života společnosti spojují stejné 

cíle a úkoly, založené na jediném správném, vědeckém výkladu světa. Podle tohoto 

požadavku neměl totiž tvůrce z chaosu jevového světa vybírat věci a jevy statisticky 

významné, ale to, co je zárodkem rodící se ideální budoucnosti. Vycházelo se z předpokladu, 

že tvůrci nebo kritici jsou schopni takovéto jevy rozpoznat, a to díky tomu, že se mohou opřít 

o marxistickou filozofii a o program komunistické strany. Společenské dění bylo vnímáno 

jako projev zákonitých historických procesů: povinností prozaiků bylo tedy tuto nutnost a 

zákonitost v přítomnosti odkrývat a napomáhat tak společnosti při její cestě vpřed.  

Počátek socialistické revoluce byl spojován s druhou světovou válkou, květnovou 

revolucí a osídlováním pohraničí. Vlastní těžiště jednotlivých próz pak leželo ve vyprávění o 

znárodnění, o následných bojích za splnění plánu a ve vylíčení kolektivizace. Významné 

postavení přitom měl motiv fronty: války mezi „minulostí“ (kapitalismem) a „budoucností“ 

(socialismem), která prochází každou továrnou, stavbou či vesnicí. Typickým syžetem 

budovatelského románu bylo vyprávění o určitém pracovním prostředí, v němž zprvu vládne 

zmatek a chaos a které není s to plnit úkoly na něj společností kladené. Do tohoto prostředí 

pak přichází přesvědčený komunista, zpravidla mladý muž nebo mladá žena, kteří svým 

pracovním nadšením strhnou ostatní poctivé dělníky k mimořádným výsledkům, ke splnění a 

překonání stanovených úkolů. A když se současně podaří demaskovat zrádce, kteří se snaží 

práci ve prospěch celku sabotovat, dojde k nastolení kýžené harmonie, jež je příslibem šťastné 

budoucnosti. 

Takovému výchovnému pojetí literatury odpovídala také trivializace kresby prostředí a 

postav, které byly zbaveny hlubší psychologie a typizovány tak, aby ve svých činech i 

myšlení odpovídaly třídním schématům. Zatímco záporné postavy škodily, často i 



organizovaně a ve spojení se západními diverzními centrálami, ty kladné byly vykresleny jako 

hrdinové, kteří brání rodící se socialismus a získávají na svou stranu doposud váhající.  

Budovatelských románů vyšlo okolo čtyřiceti, nejvíce v období 1952–55, kdy tvořily 

normativní horizont oficiálně vydávané literatury a také rezonovaly s řadou překladů téhož 

typu z ruštiny a dalších jazyků zemí sovětského bloku.  

Mezi nejvíce vážené zástupce tohoto typu prózy patřil Nástup (1951) a Bitva (1954) 

Václava Řezáče, tedy dvojice románů, v nichž se národnostní problematika kolonizace 

potkávala s vyprávěním o boji za socialistický charakter země. Téma českého osídlování 

Sudet autor spojil s tématem znárodňování, s ideologickou typizací postav a s prvky 

dobrodružnými. Na nedávné události nahlížel z perspektivy dějinného rozměru, který jim 

přisuzovala dobová mytologie. Tvarově pak usiloval o prózu čtivou, oslovující široký okruh 

adresátů. Tento záměr v kontextu autorovy starší tvorby však znamenal i zřetelnou trivializaci 

zvolených výrazových prostředků. 

Z početné produkce lze dále jmenovat prózy ALENY BERNÁŠKOVÉ Cesta otevřená (1950), 

BOHUMILA ŘÍHY Země dokořán (1950) a Dvě jara (1952), JANA OTČENÁŠKA Plným krokem 

(1952), KVĚTOSLAVA FRANTIŠKA SEDLÁČKA Luisiana se probouzí (1952) ad.  

Základní světonázorové principy, tematizované v budovatelském románu, zůstávaly 

v průběhu padesátých let neměnné, nicméně s postupem času a pod vlivem posunu kulturně-

politické atmosféry postupně docházelo k dílčím proměnám budovatelské poetiky. Jedním 

z nich byl posun od jednoznačně kladných hrdinů k postavám více váhajícím, kterými se 

mohli nově stávat nejen dělníci, ale i intelektuálové. Jiným posunem byly transformace 

obrazu nepřítele, což souviselo s atmosférou v Československu po politických procesech 

s vnitřními nepřáteli, mezi něž byl započítán i generální tajemník KSČ Rudolf Slánský. 

Zatímco v prvních budovatelských románech byl do role záškodníků pravidelně obsazován 

představitel buržoazie, díla pozdější se s podobnou vehemencí vymezovala i vůči takovýmto 

vnitřním „zrádcům“. Pozdní budovatelské romány – např. Rušné dny JIŘÍHO SVETOZÁRA 

KUPKY (1955) či  Slunce v údolí ALEXEJE PLUDKA (1955) – ovšem nevykládaly existenci 

„frázistů“ i „diktátorů“ jako vadu systému, ale jako důsledek zrady jednotlivce nebo 

cizorodých živlů, s nimiž se organismus komunistické strany dokázal včas vypořádat.  

 

IDEOLOGICKÉ UVOLNĚNÍ A ČASOPIS KVĚTEN 

(podle Vladimíra Křivánka) 

 



Angažovaná politická lyrika počátku padesátých let byla pro svou neživotnost a 

místy až bezděčnou sebeparodičnost záhy pociťována jako vnějšková póza a odmítána jak 

kritikou, tak samotnými autory a jejich novými díly. Pro překonání této budovatelské etapy 

české poezie sehrála pozitivní roli i ostrá diskuse vyvolaná kritikou Jana Trefulky O nových 

verších Pavla Kohouta polemicky (Host do domu 1954, č. 11) a stať Milana Kundery O 

sporech dědických (Nový život 1955, č. 12). Již ve své sbírce Člověk zahrada širá (1953) 

vyhlašoval Kundera proklamativně potřebu přehodnocení nejen mottem knihy: „Vy, které na 

kříž frází / by chtěli přikovat, / volejte, křičte: Člověk / je nekonečný sad.“ 
1
 

Jednou z cest, jak zbavit poezii sevření ideologií a vrátit jí její bezprostřednost a 

emocionalitu, byl tehdy nástup intimní lyriky. Jistým náznakem tohoto obratu poezie k 

tematice domova byla již počátkem desetiletí Nezvalova skladba Z domoviny, poté Kainarova 

sbírka Český sen a Závadovo Polní kvítí. Nejzřetelněji se příklon k intimitě a citové 

vroucnosti projevil v tvorbě Františka Branislava (Večer u studny, 1955). V ní se autor zcela 

oprostil od služby ideologii, zjednodušil výraz až do ohlasů folklóru, navázal na písňovou 

milostnou lyriku Sovovu, Tomanovu a Horovu a propojil obrazy proměn ročního běhu s 

motivy milostnými. Jedním z vrcholů této tendence byla i Seifertova sbírka Maminka, 

vracející se do vzpomínek na autorovo dětství. Postupné uvolňování intimní lyrické noty z 

pout povinnosti psát politickou agitační poezii charakterizuje též tvorbu Františka Nechvátala, 

jehož sbírka Zelená hudba léta (1958) je patetickou oslavou přírody a erotické lásky. Z dalších 

básníků, již obohatili subjektivní lyriku o nové tóny, to byli např. Zdeněk Kriebel (Kniha 

milosti, 1956), Karel Kapoun (Velké objetí, 1956; Doma, 1958), Ladislav Stehlík (Voněly 

vodou večery, 1956) a Jan Noha (Z lásky, 1958). 

K výrazné proměně domácí literární scény došlo v souvislosti s ideovou krizí 

následující po odhalení tzv. kultu Stalinovy osobnosti. Ve druhé polovině padesátých let, ve 

zjitřené době přehodnocování básnického i občanského, sehrála roli programového mluvčího 

generační vrstva mladších autorů sdružených kolem časopisu Květen (1955–1959), jenž 

vycházel od září 1955 se záměrem orientovat se na začínající adepty literatury. Od druhého 

ročníku a ještě zřetelněji o rok později pod vedením nového šéfredaktora Jiřího Šotoly se 

časopis stává vyhraněnou publikační platformou generační skupiny mladších profesionálních 

autorů, která byla vedena snahou kriticky i sebekriticky překonat limitující stav dřívější 

poezie – „obecné, statické a mytizující“ – požadavkem po nové autenticitě lyriky, po 

zkonkrétnění, zživotnění a fakticitě básnického výzkumu každodenního všedního života: „Jen 
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zachycením faktů života můžeme postihnout dynamiku světa, nesmírného vývoje, který se valí 

kolem nás a v nás.“ Jako programové vystoupení posloužilo náhodné spojení básně Josefa 

Bruknera Óda na sušení prádla a eseje Miroslava Holuba Náš všední den je pevnina v prvním 

čísle druhého ročníku Května, jež svým důrazem na fakta života, požadavkem básnického 

smyslu pro detail i polemickým patosem namířeným proti svazujícím momentům tehdejšího 

vývoje byla obrácena proti budovatelské poezii: „Poezie se dělala z obecných výpovědí, z 

obecných závěrů. Pod etiketou jakési velmi nejasně určené a pochopené typičnosti byly 

násilně od zeleného stolu poetizovány poučky a oficiální témata.“
2
 Přes veškerou kritičnost 

vůči schematismu usilovala i generační skupina Května o angažovanou poezii, ale ponorem 

do prostoru všednosti docilovala mnohem přesvědčivějších uměleckých výsledků. 

Inspiračními zdroji tohoto obratu básnictví k žité skutečnosti byla poetika Skupiny 42 

(především poezie Kolářova a Kainarova), jejíž blízkost skupina z politicko-taktických 

důvodů popírala. Využitím předmětného detailu se autorům Května stal učitelem Jacques 

Prévert, kultem všedních věcí navazovali na Wolkera, v rytmizaci, kompozici a obrazné 

hravosti se někteří z nich (Jiří Šotola) inspirovali Nezvalovým poetismem. Nacházeli 

příbuznost také v ostatních socialistických literaturách, v nichž bylo tehdy možno spatřovat 

obdobně zaměřený vývojový pohyb: překládali Jevtušenka, Martynova, Vinokurova, 

Zabolockého, Kirsanova, Różewicze, Herberta a jiné. 

Významnou roli v tomto generačním nástupu sehrála polemická poezie Jiřího Šotoly. 

Teprve svou pátou sbírkou Svět náš vezdejší (1957) se autor stává zajímavým básníkem a 

usiluje o nalezení jednoty básně v mnohosti lidského dění. Polyfoničnost a dějovou 

simultaneitu zobrazované skutečnosti zachycuje montáží různorodých prvků reality i využitím 

principu enumerace obrazů. V základu jeho poezie stojí stará romantická tradice a 

dramatickým prvkem jeho veršů je svár mezi ideálem a skutečností. Šotolova poetika je 

založena na střetu a napětí mezi bohatou fantazijní složkou a deziluzivně usvědčujícími 

detaily lidské všednosti. Autorovými sbírkami z konce padesátých let prostupují obrazy 

lidových zábav, atmosféra poutí, střelnic a kolotočů, romantická snaha vymknout se všednosti 

činorodým gestem hazardéra či objevitele. Básník staví vedle sebe v nejneočekávanějším a 

nejneobvyklejším sousedství motivy z různých sfér reality, osobní prožitek vedle všedního 

příběhu, každodennost konfrontuje s dějinnými událostmi. Ve sbírkách ze sklonku padesátých 

let je určujícím tématem hledání smyslu lidského bytí pod povrchem všednosti, od 

polytematické skladby Bylo to v Evropě (1960) sílí princip epizace a snaha po širším 
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dějinném záběru, ale ukazují se také úskalí této básnické metody: spojování motivů podle 

apriorního, ideologického záměru a povýšení banality všednosti na kategorii hodnototvornou. 

Sbírky ze šedesátých let (Hvězda Ypsilon, 1962; Poste restante, 1963; Co a jak, 1964; 

Podzimníček, 1967) obměňují základní postupy Šotolovy poezie, sílí v nich však tóny skepse 

a zvolna krystalizuje ústřední téma – člověk jako „pěší pták“ v soukolí dějin –, jež autor plně 

rozvinul v prozaické a dramatické tvorbě sedmdesátých a osmdesátých let. 

Básníkem, který se sblížil s programem tzv. poezie všedního dne, byl Miroslav 

Florian, jenž ve třetí sbírce Blízký hlas (1955) nalézá osobitou notu. Florian ve srovnání se 

svými skupinovými vrstevníky byl typem harmonizátora, bytostného mélického lyrika, ať 

čerpal své básně z charakteristických detailů všedního života, ať těžil z prožitku přírody či 

zachycoval jemná hnutí mysli. Jeho síla tkvěla v nenásilné poetizaci každodennosti, opřené o 

bohatství imaginace, jíž ozvláštňoval myšlenku i pocit. Pro autorovu poezii z období 

šedesátých let je charakteristickým útvarem lyrická miniatura, obrazně, intonačně i rytmicky 

bohatá, ale přitom soustředěná k přesnému vystižení prchavého pocitu, nálady či drobné 

reflexe. Mezí jeho talentu byla inklinace k pouhé obrazné popisnosti a harmonizátorské 

žánrovitosti. 

Dalším z významných básníků této skupiny byl Karel Šiktanc, jenž teprve čtvrtou 

sbírkou Žízeň (1959) našel básnickou výraznost. I v jeho vývoji je patrné, jak program 

básnického výzkumu každodennosti přestává být nosný tehdy, kdy se autoři soustřeďují k 

postižení širšího ideového či dějinného panoramatu a podléhají znovu ideologičnosti (poema 

Patetická, 1961). Naopak ve skladbě Heinovské noci (1960), v níž osobní zážitky vyjadřují 

životní zkušenost celé generace, se autorovi šťastně zdařilo spojit motivy konkrétní věcnosti, 

v níž se pohybuje osud jedince, s ničivou tragédií války. Vzpomínky chlapce ze vsi nedaleko 

Lidic v ní splývají s ostře zachyceným výmluvným detailem, jsou umocněny náročnou 

kompozicí, moderní rytmizací a intonační vynalézavostí v emocionálně silné básnické 

memento. V dalších sbírkách ze šedesátých let (Nebožka smrt, 1963; Artéská studna, 1964; 

Zaříkávání živých, 1966; Adam a Eva, 1968; prozaické Mariášky, 1970) opouští Šiktanc 

politickou a historickou ilustrativnost básní z přelomu desetiletí a zvolna si začíná vytvářet 

svébytný venkovský časoprostor sklenutý v dramatickou imaginativní vizi slučující prvky 

zapomínaného venkovského mýtu, dětské či chlapecké vzpomínky, existenciální reflexe a 

krajinné momentky. Z těchto prvků buduje prostor, v němž se pohybuje lyrický subjekt, 

střetávající se v dramatickém sporu i obdivném pozastavení se světem otců a dědů. Jinošský 

svět básníkova mládí, rozbitý tragickými údery dějinnými, osobní zkušeností a sypkým 

uplýváním času, se postupně přimyká k řádu venkova, do jehož střídy ročních dob, prastarých 



zvyků a pohanských mýtů jsou připoutáni lidé žijící v souřadnicích autorova vidění. Tento 

básnický svět je zobrazován dramaticky, rozbíjen dialogem, polyfonní příběhovostí, často 

přímo montáží drobných mikropříběhů, proplétajících se, ztrácejících se a znovu se 

vynořujících hlasů.  

Dobová tendence k faktografické konkrétnosti poezie se nejvýrazněji projevila v 

básnické tvorbě Miroslava Holuba, jenž vstoupil do poezie jakoby bez předchůdců, avšak 

jeho poetika, postupně se vyhraňující v řadě sbírek (Denní služba, 1958; Achilles a želva, 

1960; Slabikář, 1961; Jdi a otevři dveře, 1961; Zcela nesoustavná zoologie, 1963; Tak zvané 

srdce, 1963; Kam teče krev, 1963; Ačkoli, 1969; Beton, 1970), geneticky souvisí s 

racionalistickou poezií Brechtovou, s prévertovským lyrismem, věcnou poetikou Skupiny 42 

a civilistickou poezií anglo-americkou. Holub se stal básníkem civilizačních proměn řízených 

rytmem vědeckého a technického poznání. V jeho tvorbě se sblížila věda a umění a důraz byl 

kladen na tvůrčí, intelektuální a poznávací činnost. Ve srovnání se snahou jeho vrstevníků po 

obrazně bohatém nepřímém básnickém pojmenování lze u Holuba naopak sledovat tendenci k 

přímému pojmenování, k přesnému a přísnému výběru faktů a detailů skutečnosti, na jejichž 

základě vytvářel myšlenkově jasná, maximálně sdělná racionální jádra epická a reflexivní. 

Jeho autorský styl byl budován na významovém využití substantiv a dějových sloves a 

záměrné eliminaci hodnotících adjektiv a rozvíjejících přívlastků. I při tvorbě metafor byl 

střídmý, o to však přesnější a konkrétnější, přičemž využíval objevně odborné vědecké 

terminologie z oblasti přírodních věd, lékařství a své občanské profese vědeckého pracovníka 

– biochemika. 

Ke skupině Května patřili také další zajímaví básníci: gellnerovsky neiluzivním 

vhledem do každodenních mezilidských vztahů je sbírka Josefa Bruknera Malá abeceda 

(1958), střízlivě věcné morality obsahuje kniha Vlasty Dvořáčkové Větrný den (1957), 

evokací dávných klukovských her jsou verše Ivo Štuky (Na konci města, 1958), ponorem do 

pulsující atmosféry soudobé Prahy je sbírka Miroslava Červenky Lijáky (1960). 

V souvislosti s uvolňováním v politické oblasti docházelo k pozvolnému otevírání 

publikačního prostoru pro diferencovanější a mnohotvárnější básnickou tvorbu. V této 

atmosféře definitivně zmizela jednota optimisticky naladěného a ideově dirigovaného 

básnického chóru z počátku desetiletí. Autoři směřovali k osobitým básnickým výpovědím, 

akcentovali subjektivitu, kladli si závažné otázky mravní a neiluzivně zobrazovali vztah 

jedince a dějin. Rehabilitaci básnické individuality a znovu vybojovanému právu na smutek 

přispěly i publikační návraty k dílu Halasovu (Básně, A co?, obojí 1957) a Ortenovu (Deníky, 

1958) a také kritická vystoupení řady autorů na druhém sjezdu Svazu československých 



spisovatelů v dubnu 1956. Tam Nezval připomenul lidský osud Halasův, Hrubín dokonce 

přirovnal situaci české poezie k mallarméovské labuti zamrzající ve „zběsilé netečnosti 

ledového dogmatu“
3
 a Seifert volal po tom, aby umlčení a neprávem vyloučení spisovatelé 

byli vyzváni ke spolupráci („Dejte jim možnost, aby odpověděli dnes na útoky, na které 

nemohli odpovědět, když byli vylučováni z literatury, já to sám zažil!“) a autorům uvězněným 

byly prominuty tresty („Uvažujme o spisovatelích uvězněných, mysleme na jejich lidský osud. 

Nemám ovšem práva souditi tu jejich vinu. Vinu, chyby, omyly. Ale mám právo jako český 

básník vysloviti domněnku, že pykali dost za tyto své politické viny a omyly.“
4
). 

V poslední třetině padesátých let vycházejí sbírky, které přinášejí nové postoje, 

přehodnocují básnickou tradici a směřují k hlubší představě literatury. František Hrubín se ve 

sbírce Můj zpěv vrátil k mámivé kantiléně svého mládí, ale za její harmonizátorskou lehkostí 

již stojí vědomí životní tíhy, solidarita s lidskou bolestí a prožitek plynoucího času: „Ať je 

můj zpěv pln pochyb, smutku pln, / ať zavzlyká, či rozplesá se zvroucna, / buď jednou z oněch 

spěchajících vln, / jež ženou do budoucna. // A vždycky, vždycky pln buď člověka, / vězněm-li, 

ať jej lidská srdce vězní; / ať cokoli jej zraní, poleká, / jen v liduprázdnu nezni!“
5
 Svou 

skladbou Proměna (1957) zase navázal na deziluzivní tóny Hirošimy a reflektoval situaci 

člověka vydaného na pospas přirozené pomíjivosti života i trvalé hrozbě nepřirozené 

nukleární smrti. Civilním výrazem a volným veršem mytizoval prostor lidské každodennosti a 

konfrontoval jej s ikarskou bájí v Ovidiově podání, aby průnikem dvou mýtů vyjádřil křehkou 

rovnováhu osobního a společenského, rozumu a citu, života a touhy, letu a spočinutí. 

Mikuláškova poezie opouští hymnické polohy sbírek z první poloviny desetiletí a nové básně 

(Krajem táhne prašivec, 1957; Ortely a milosti, 1958), budované na konfliktním, dialektickém 

půdorysu, se soustřeďují k osudu jednotlivce a stávají se zkratkovitými dramaty lidského bytí, 

oscilujíce mezi temným pólem „ortelů“, jež jsou básnickou polemikou s lidskou lhostejností, 

zvykem, malostí, podlostí, osudovou daností a smrtí, a mezi „milostmi“, světlým pólem touhy 

a lásky, krásy okamžiku, vzmachu životní energie a vášně. Josef Kainar obohacuje básnický 

jazyk prvky obecné češtiny a antikonvenční příběhovostí se znovu vrací ke svým umělecky 

objevným východiskům. Rozchod se smiřující monumentalizací Českého snu (1953) a 

politickou lyrikou z počátku padesátých let, ovlivněnou poetikou Majakovského (Velká láska, 

1951), přispěl ke „znovuobrození“ básníka, který v depoetizujících verších, ironických i 
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sebeironických, opět vyjadřuje svůj intelektuálně náročný, nespokojeně hořký, deziluzivní 

postoj k člověku a realitě (Člověka hořce mám rád, 1959; Lazar a píseň, 1960). Zralým 

debutem vstoupil do literatury pětatřicetiletý Jan Skácel (Kolik příležitostí má růže, 1957), 

jehož poezie, rostoucí z příkladné tvůrčí kázně a z rafinované práce s náznakem, zámlkou, 

tichem a tajemstvím, se dotýká podstat lidského života a odkrývá v plenéru moravského 

venkova onu lidsky sebezáchovnou, prvotní podobu reality, do níž je člověk vrostlý a která 

brání rozpadu jeho osobnosti, chráníc lidskou identitu a stávajíc se zdrojem moudrosti.  

Přesto i v této politicky výhodnější situaci zůstala řada autorů mimo sféru veřejné 

publikace. Dokladem toho je strojopisný sborník Život je všude, sestavený roku 1956 Jiřím 

Kolářem a Josefem Hiršalem (knižně vydán 2005). Ten soustředil spisovatele bez možnosti 

oficiální publikace, kteří se v dalších desetiletích prosadili jako významné osobnosti české 

literatury: vedle pořadatelů sborníku to byl Bohumil Hrabal, Emil Juliš, Jan Zábrana, Jiří 

Paukert (Jiří Kuběna), Milan Hendrych, Josef Škvorecký a Václav Havel. Hiršal zde 

představil ukázky z později vydané knihy Soukromá galerie (1965), Juliš první 

nepublikovanou sbírku A přece... (zčásti v souboru Nevyhnutelnosti, 1996), Zábrana ukázky z 

básní vydaných až v šedesátých letech (Utkvělé černé ikony, 1965; Stránky z deníku, 1968; 

Lynč, 1968), verši městské inspirace se ve sborníku uvedl jako začínající básník i Václav 

Havel (in Spisy, 1999). Kolem něho se již dříve soustředilo několik přátel (Pavel Švanda, Jiří 

Kuběna, Viola Fischerová a jiní), kteří vydávali cyklostylovaný časopis Rozhovory 36 a 

ustavili skupinu tzv. „šestatřicátníků“ (podle převládajícího data narození). Kuběnova 

básnická tvorba z padesátých let je soustředěna do jeho prvotiny Zpívající voliéra (samizdat 

1987, tiskem 1996) a část přináší i obsáhlý výbor Krev Ve Víno (1995). Debut Violy 

Fischerové Propadání nebyl nikdy publikován a jeho ukázky představila autorka až v rozhlase 

a Sešitech pro mladou literaturu ve druhé polovině šedesátých let. Liberálnější politický trend 

byl navíc v poslední třetině padesátých let vystřídán dalšími publikačními zákazy, jimiž si 

politická moc vynucovala kontrolu nad uměleckou tvorbou, a tak zůstala řada významných 

rukopisů nevydána. 

 

TYPOLOGIE ČESKÉ POEZIE 60. LET 

(podle Vladimíra Křivánka) 

 

Pro básnickou tvorbu šedesátých let byla typická autorská pluralita, rozmanitost a 

rozdílnost jednotlivých autorských přístupů a koncepcí. Na polyfoničnosti poezie oněch let se 

významně podíleli starší básníci – „klasikové“ moderní české poezie, kteří tehdy vydávali 



převážně reflexivní sbírky a skladby bilančního charakteru. Rehabilitace se v průběhu 

šedesátých let dočkala tvorba Holanova, jež svou myšlenkovou hloubkou, existenciálním 

zaměřením a básnickou metafyzikou výrazně ovlivnila podobu české poezie šestého desetiletí. 

Autor tehdy dokončil a vydal meditativní skladbu Noc s Hamletem (1964) – založenou na 

rozhovoru mezi básníkem a shakespearovskou postavou –, podobenství o tragickém údělu 

člověka, polemiku se vším, co ho spoutává, i vyhraněně etický umělecký program: „A jsi už 

velký básník, ptáš-li se, s kým se zatratit... / Umění jako dílo, abys nezpyšněl... / Říkám ti, že 

umění je nářek, / něco pro někoho, nic pro všechny.“
6
 Vysoká představa o smyslu poezie, 

úloze básníka a básně, která není jen vlastnictvím básníkovým, ale darem umocňujícím život 

autora stejně jako čtenáře, se vtělila do závěrečných veršů skladby. Při imaginární návštěvě u 

Shakespeara, kterého Holan pokládal za největšího básníka všech dob, vzpomíná Hamlet na 

setkání se stárnoucím alžbětinským géniem: „Četl nám své verše... Kouřili jsme je, / pili je a 

chválili je, byli jsme upřímní, / vyznávali jsme mu lásku, toužili slyšet další, / a když pak s 

námi hovořil o knihách, / slavili jsme ho jako bibliotekáře samého Boha – / ale on se nikdy 

nedozvěděl, co jsme říkali, / když jsme potom vešli do ulic z casa del poeta trágico... // Ovšem, 

ani nevědomost neznamená štěstí... / Ale báseň je dar!“
7
 A tak, třebaže je básník provázen 

lidskou malostí, vlastní slabostí, pomíjivostí, nevědomostí a nepřízní osudu, je to báseň – dar, 

jejž nám zanechává. Jako testament je zamýšlena druhá Holanova významná polytematická 

báseň Toskána (in Příběhy, 1963), jejíž vznik objasnil sám básník v jednom z rozhovorů: 

„Připadalo mi už marné po tolika letech mluvení do zdi psát verše jako mrtvý pro mrtvé. Snad 

právě proto mne postihla vášnivá touha rozloučit se s vezdejším životem. Tak vznikla 

Toskána. Třebaže jsem chtěl umřít v Čechách, přenesl jsem (běda, bez křídel!) děj do Itálie, 

kterou jsem navštívil před dávnými lety.“
8
 Obdobný reflexivní charakter má též fragmentární 

skladba Noc s Ofélií (1973). Vydání Holanových starších lyricko-epických básní (Příběhy, 

1963) souznělo s dobovou tendencí k oživení a inovacím básnické epiky i s odklonem české 

poezie od vázaného verše k verši volnému. Tyto lapidární příběhy o osudových úderech 

drtících člověka přesahují zvýrazněnou lyričností a reflexivností do prostoru mýtu a jejich 

tragika je zobrazena s detailní předmětností a zaujetím pro neredukovatelnou mnohoznačnost 

lidských životů. Charakteristické holanovské obrazy, motivy, emblémy a symboly (motivy zdí 

a propastí, stromů a plodů, setkání a míjení milenců, slova a mlčení, dítěte a dětství, erotiky a 

sexu, dějin a individuální existence, svobody a bytí aj.), jež nacházíme roztroušeny v jeho 
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rozsáhlých příběhových a reflexivních skladbách, se znovu vracejí v koncentrovaných, 

gnómických a definitivních podobách také ve dvojici rozsáhlých, chronologicky 

komponovaných sbírek Na sotnách (1967) a Asklépiovi kohouta (1970), které již svými názvy 

(být na sotnách, tzn. umírat; citátový název „Asklépiovi kohouta“ připomíná poslední slova 

Sokratova, který před smrtí chtěl vyrovnat všechny své dluhy) svědčí o tom, že ústředním 

tématem Holanovy drobné meditativní lyriky tohoto období jsou poslední věci člověka. V 

těchto básnických miniaturách sílí dialogičnost, jež na sebe bere podobu apostrofy, 

sebeoslovení, skrytého, zjevného či enigmatického rozhovoru, ale i příběhovost, existenciální 

situovanost a epigramatičnost. 

Z virtuózního zpěvného lyrika Jaroslava Seiferta se vědomím smrti po zkušenosti 

těžké nemoci stává během šedesátých let reflexivní básník, jenž vyměnil mámivou 

harmoničnost vázaných veršových forem za volný verš mluvní dikce: „Stálo to dost bolesti i 

námahy. Teprve teď poznávám, jak rým lehce nese zbytečná slova. (...) Vyčítají mi, že jsem se 

chtěl přizpůsobit moderní poezii. Nebyl to ten důvod. Sypával jsem verše z rukávu. Dnes by mi 

dalo práci i banální čtyřverší do památníku. Prostě to neumím. Ale mohu vás ubezpečit, že 

volný verš nebo uvolněný verš je mnohem pracnější.“
9
 V Koncertu na ostrově (1965), sbírce, 

která měla rozhodující význam pro tento radikální tvárný i myšlenkový posun, se většina 

obrazů, příběhů a vzpomínek odvíjí od náhodných i osudových setkání lyrického mluvčího s 

různými podobami smrti. Prostřednictvím těchto obrazů se Seifert ustavičně vrací k vědomí 

lidské dočasnosti, křehkosti a pomíjivosti, zároveň však také k hlubokému uvědomění si 

závratných podob míjejícího života: „Až teprve teď, kdy jsem už stár / a kdy se zdá, / že mi to 

věru za to nestojí, / počínám chápat závrať časnosti. // Vždyť život je jen vzlyk, / a jiný život 

není / a pod tím rozstříleným praporem / je krásy dost.“
10

 Ve sbírce Haleyova kometa (1967) 

se pražské lokality a veduty stávají výchozím prostorem pro imaginární pouť básníka, jenž si 

vyvolává ve vzpomínce drahé mrtvé, připomíná živé a konfrontuje okouzlení zmizelým 

světem mládí s neútěšnou přítomností stáří. Milostné téma je jádrem sbírky Odlévání zvonů 

(1967); setkání s rozmanitými podobami ženství, od děvčátek a dívek, mladičkých i zralých 

žen, prvních lásek i vysněných krásek z filmových plakátů až po matku a životní partnerku, 

vyznívají jako hold ženě a ústí do oslavy ženského principu a lásky. Rovněž příroda a celý 

předmětný svět jsou zde prostoupeny mámivým panerotismem: „I voda zaoblí kameny 

vodopádu k milostné kráse ženství a věci kolem nás připomínají ženu. / Chomáček trávy a klín 
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praporu, / hebký důlek hnízda / i vlhký kalich rozkošného květu.“
11

 Osudové naléhavosti 

nabývá sbírka veršů z let 1968–1970 Morový sloup (samizdat 1973, Kolín nad Rýnem 1977, 

Londýn 1979, New York 1980, Praha 1981). Tou se chtěl autor – podle vlastních slov – 

rozloučit se svými čtenáři: v básních až litanické rytmizace se loučí s dávným mládím, s 

mrtvými přáteli, a celý svět vnímá z pozice bilancujícího starého básníka, jenž odchází: 

„Hrabě je mrtev, hraběnka je mrtva, / básník je mrtev. / Hudebníci jsou mrtvi. / Všechny mé 

lásky jsou mrtvé / a já sám se již chystám, / abych odešel.“
12

 Tento smutný úhel pohledu je u 

Seiferta vyvažován přesvědčením, že býti básníkem v Čechách je i přes všechny osudové a 

tragické dějinné peripetie a existenciální trýzeň úděl čestný: „Někdy byly mé verše pošetilé / 

až hanba. // Ale za to se neomlouvám. / Věřím, že hledat krásná slova / je lepší / než zabíjet a 

vraždit.“
13

 

Také Vilém Závada se vydal cestou vzpomínkové bilance a existenciální reflexe. 

Sbírkou Jeden život (1962) se opět vrátil k příznačným mučivým motivům známým z jeho 

poezie třicátých a čtyřicátých let, k obrazům přízračné krajiny industriálního Ostravska, 

třebaže ty jsou tlumeny a vyvažovány hřejivou vzpomínkou na autorovo venkovské dětství. 

Závěr sbírky tvoří rozsáhlá polytematická báseň Jeden život – retrospektivní pásmo 

bilancující životní osudy básníkovy – a apostroficky budovaná trojvětá skladba Moře, v níž 

lyrický mluvčí, vydán bezbřehosti mořského živlu i času, pociťuje osudovou jedinečnost 

lidského života: „Jen jeden život mám a ten je krátký. / Změří jej stopy jediného chodce. / 

Nemohu přeskočit ani den v roce, / nemohu jeden chybný tah vzít zpátky.“
14

 Bolestnou osobní 

zpovědí je hořká meditativní sbírka Na prahu (1970), která již svým titulem odkazuje na 

mezní existenciální situaci člověka „na prahu onoho světa“. Sám sebe vnímá autor jako 

životního a básnického outsidera, jenž stojí jako ten „černý vzadu“, je osudově poznamenán 

infernální krajinou ostravského regionu, vydán času a smrti, obtížen vzpomínkami, výčitkami 

i vlastními prohrami. V předtuše smrti se dobírá přesvědčení, že člověk je částečkou 

vklenutou do vyššího rytmu přírody a kosmu: „Člověk zasvítí jak sirka a zhasne / V dýmu se 

rozplynou láska i štěstí / Svět není místem posvícenských hodů / Není v něm klidu ani 

odpočinku / Jenom ty krátké chvíle na mrtvém bodu / mezi přílivy a odlivy moře / mezi 

otvíráním a zavíráním země / mezi vdechem a mezi výdechem / Mezi dvěma pohyby kyvadla / 

mezi tím co už je navždy pryč / a tím co ještě nepřišlo.“
15
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František Hrubín se vnořil do vzpomínek v básnické skladbě Romance pro křídlovku 

(1962), mnohoznačném podobenství o jinošském zasvěcení do světa dospělosti, o prvním 

setkání s láskou a smrtí. Motto z Ovidia o daru, který je nad síly smrtelníka, dává mytologický 

rámec tragické milostné evokaci a konkrétní příběh prožitého citu je i tím povýšen na 

osudovou parabolu nadosobní, univerzální platnosti: hluboký prožitek lásky a smrti dává 

břemeni života, zrcadlícího se v kosmickém prostoru letní noci, rozměr mýtu: „a je to noc 

všech nocí, / prvně v žití nesu / strašné břímě lásky a smrti současně, / a sladko je mi nést je, 

navždy třeba, / i s tím mrazením i s tím šikováním / k dlouhým a drsným bitvám o život ve 

mně.“
16

 Poslední z řady Hrubínových lyricko-epických skladeb, vánoční baladický apokryf 

Lešanské jesličky (1970), je prostý příběh dítěte odloženého nezodpovědnými rodiči do sněhu 

před hostincem a v poslední chvíli zachráněného před jistou smrtí zimou. Odkazuje na tradici 

starých českých vánočních legend, ústí do oslavy dítěte jako garanta všech pozitivních 

životních hodnot a je poselstvím o věčné povinnosti chránit nový, bezbranný, a proto stále 

znovu ohrožovaný lidský život. Poslední básníkovou lyrickou sbírkou je bibliofilie Černá 

denice (1968), věnovaná památce rodičů a sestry, jež je opět ponorem do lešanského 

rodového světa Hrubínova; tomuto návratu však chybí jakákoliv útěšná idyličnost či 

mytologický přesah, a je drásavě věcnou a zároveň také snově přízračnou, zneklidňující 

výpovědí o mrtvých a strachu z neznáma smrti. 

Dramatičnost a existenciální naléhavost výpovědi jsou příznačné i pro tvorbu 

Oldřicha Mikuláška, jenž v eseji O básnickém poslání v bilanční sbírce Svlékání hadů (1963) 

pokládal „život za věčné drama:“ a „za drama a za dramatický zápas i samo básnění“
17

. 

Sbírka je syntézou všech dosavadních podob jeho tvorby a představuje různé typy básní: 

„variace“, založené na osobitém rozvíjení a originálním uchopení výchozího motivu či 

obrazu; závažné reflexivní básně vycházející ze záběru každodenní situace (podzimní hon, 

jídlo v bufetu, nákup masa u řezníka atd.), rozvíjené v paralelách k existenciální či 

společenské situaci; „obrázky“ – obrazně bohaté lyrické miniatury převážně přírodní či 

intimní povahy; závěrečná ódická báseň Tráva o nezničitelnosti a nepoddajnosti života. I další 

autorovy sbírky ze šedesátých let (To královské, 1966; Šokovaná růže, 1969) dokládají 

specifičnost a významnost jeho poezie. 

Pro tvorbu básníků střední generace zůstala rovněž v těchto letech inspirativní 

poetika všedního dne, kterou vedle okruhu bývalého časopisu Květen rozvíjeli také další 

autoři. Příkladem může být poezie Eduarda Petišky, jenž v prvotině Okamžiky (1957) a poté 
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ve třech sbírkách ze šedesátých let (Čekám na tebe, 1962; Na prázdná místa, 1964; Ovidiova 

rodina, 1968) budoval básně z prostých věcí a situací a vyjadřoval prostřednictvím dialogů a 

dialogizujících monologů i konkrétní obraznosti spletitou síť mezilidských vztahů a 

neokázalou etickou zodpovědnost za svět kolem nás. Jiným směrem než „městští“ básníci 

skupiny Května se vydal ve své tvorbě Jan Skácel, jehož dílo je apoteózou venkova a jeho 

starodávných ctností. I on vychází z podloží všednodenních životních situací, z postižení 

kontur objektivního světa, ale tato východiska, společná Skácelovi i skupině kolem časopisu 

Květen, jsou vpojována do podoby básnického mýtu. Dalším zdrojem Skácelovy jinakosti je 

jeho příslušnost k moravské básnické tradici, k Halasovi či Mikuláškovi. Vytváří obdobně 

jako Halas básně – obrazy, stejně jako on je přitahován folklórní inspirací a fascinován 

tématem smrti, jeho básnický svět však není tak kontrastně polarizován, tak expresivně 

rozbíjen, je soudržnější, zavinutější do ticha introspekce, složitěji vrstvený, takže i smrt je v 

něm jen součástí lidského a přírodního údělu. Je blízký Mikuláškovi předmětností vidění, 

dynamikou zobrazovaného světa a řadou společných témat – víno, láska, smrt –, ale 

dramatičnost a pulsace Mikuláškovy poezie je u Skácela nahrazována cudností a lítostivou 

něhou. Jeho dílo jako celek je sjednoceno principem mytizace skutečnosti, intimizací 

předmětného světa a obnažováním křehkých vztahů mezi člověkem a jeho prostředím. 

Básník, věrný svému osobitému vidění, znovuobjevuje zasuté a zapomínané možnosti našeho 

vztahu ke světu, jejž nově a zároveň starobyle pojmenovává, zdůvěrňuje, a tak zápasí o jeho 

lidský rozměr. Proto ani ve sbírkách vydaných v průběhu šedesátých let (Co zbylo z anděla, 

1960; Hodina mezi psem a vlkem, 1962; Smuténka, 1965; Metličky, 1968) neprošla 

Skácelova konstantní poetika kromě příklonu k vázanému verši výraznějšími proměnami. 

Postupně se vrací do literárního povědomí a básnicky se aktualizuje také dědictví 

poválečné Skupiny 42: publikační návraty Jiřiny Haukové (Oheň na sněhu, 1958; Mezi lidmi 

a havrany, 1965; Rozvodí času, 1967; Země nikoho, 1970) a Jiřího Koláře (Mistr Sun o 

básnickém umění, 1957; Vršovický Ezop, 1966; Nový Epiktet, 1968) této zapomínané či 

nepřiznávané inspiraci pomohly. Básnické dílo Jiřího Koláře, jež tehdy bylo zpřístupněno jen 

zčásti, působilo zvláště na experimentující linii české poezie, hlavně na ty tvůrce, které autor 

fascinoval svým objevitelským přístupem k jazyku a tvaru básnické výpovědi i snahou stále 

znovu obnovovat porušený vztah mezi poezií a skutečností a hledat zdroje nové básnické 

autenticity. Poetikou Skupiny 42 se inspiroval tehdy také Ivan Diviš, který mezi lety 1960 a 

1967, kdy se básnicky projevila jeho konverze ke katolicismu (křest 1964), vydal devět 

sbírek, v nichž fragmenty příběhů, torzovité výjevy skutečnosti, zlomky dialogů, paradoxní 

reflexe a přebujelé trsy metafor jsou chrleny v těkavé a chaotické změti a vytvářejí rámec pro 



otázky po souvislostech věcí, činů a bytostí. Diviš patřil k těm autorům, pro něž byl tehdy 

nepřekonatelným a později kontroverzně pociťovaným modelem tragicky temný básník 

Holan, jehož poezie se před současníky objevila po letech publikačního zákazu jako 

obrovský, těžko pochopitelný a obtížně interpretovatelný básnický masiv. Jeho svět 

fascinoval svou tematickou rozlohou, reflexivním ponorem a rozmanitostí ztvárnění, drtil 

svou tvůrčí virtuozitou, obraznou originalitou a závažností výpovědi, rozeklanou a kontrastní 

tektonikou. Obdivu k Holanovu dílu propadla v těchto letech řada autorů, což ovlivnilo 

podobu jejich tvorby a hlavně v mladé poezii konce dekády docházelo mnohdy k 

holanovskému epigonství. 

Více možností pro svobodný rozvoj bez svazujících ideologických norem prospěl i 

básníkům publikujícím povětšinou poezii tradičních kontur, která směřovala k intimitě, 

reflexivnosti, k idyle vzpomínky a harmonických mezilidských vztahů. I dříve ideologicky 

sebejistí straničtí básníci jako Ivan Skála (Zdravím vás, okna, 1962) či Jan Pilař (Otevřela se 

přede mnou růže, 1963; Krajinou pádí kůň, 1967) v šedesátých letech zintimňují a zdůvěrňují 

své verše a otevírají je pocitům úzkosti a smutku. Tradiční poezii domova a osobní 

vzpomínky pěstuje tehdy řada autorů (Josef Rybák, Jaroslav Bednář, Ladislav Stehlík, Donát 

Šajner, Karel Kapoun, František Branislav, Jan Noha a další), aniž by nějak výrazně překročili 

konvence žánru a inovovali básnický výraz. 

Koncem padesátých a v průběhu šedesátých let vstupuje do literatury v několika 

silných debutantských vlnách nová básnická generace. Mezi prvními autory nastupující 

skupiny byla také Jana Štroblová s prvotinou Protěž (1958). Obdobně jako většina ostatních 

mladých básníků vkročila i ona do literatury na pozadí poetiky všedního dne, ale předjímala 

důrazem na přírodní rámec lidského života a něžně intimním, citově exaltovaným a 

rozdychtěně vykupitelským gestem mládí nástup nové poezie šedesátých let. Nejvýznamnější 

roli z hlediska čtenářského ohlasu a vytvoření prostoru pro další generační nástupy sehrála pro 

první polovinu desetiletí poezie Josefa Hanzlíka, jenž svým debutem Lampa (1961) se pro 

toto období stal vůdčím básníkem mezi svými vrstevníky. Již v prvotině neobyčejně příznivě 

přijaté kritikou (vyšlo tehdy dvanáct vesměs pozitivních recenzí kritiků všech generací) i 

čtenáři se představuje jako mnohotvárný autor a jeho kniha obsahuje básně různého typu: 

ovlivněn Wolkerem a poetikou všedního dne vytváří v titulní básni mýtus – příběh, vrací se k 

traumatickým válečným zážitkům raného dětství, přináší krotce kritickou reflexi života 

„řádného“ občana i špatně fungujícího systému, uniká do přírody, do světa fantazie, k 

prožitku milostnému a do něžně nostalgicky malované imaginativní krajiny dětství. Motivy 

dítěte, dětství, jitřního dětského zraku patří v jeho poezii ke klíčovým a básnická obrana 



dětského světa i života bezbranných mláďat, jehňátek, hříbátek, beránků persiánků, které se 

později staly součástí jeho poetické stylizace, vyrůstají ze stejného zdroje. Důležitým 

momentem nejen Hanzlíkovy generační zpovědi je vysoká představa o moci mládí, touha 

překonat čistotou, citovou bezprostředností a horoucností této revolty životní setrvačnost, 

prázdnotu společenské konvence, zvyk a stereotyp. Tato romanticky vznosná touha po ideálu 

je v debutech počátku desetiletí typická (Pavel Šrut, Ivan Wernisch, Václav Hons a jiní). 

Mladost je ovšem hodnota obtížně udržitelná a ani tato fetišizace mládí obvykle nemá 

dlouhého trvání. Příznačná je z tohoto hlediska také další básnická cesta Hanzlíkova, která 

záhy opouští juvenilní spasitelské gesto a míří přes fantazijní stylizace (Země za Paříží, 1963; 

Černý kolotoč, 1964) k deziluzivní filozofické moralitě či podobenství o krutosti světa, 

absurditě života a definitivě smrti (Úzkost, 1966; Potlesk pro Herodesa, 1967; Krajina 

Eufórie, 1972). 

Ve stejném roce jako Hanzlík debutoval také devatenáctiletý Ivan Wernisch, jenž se 

stal v mnohém reprezentantem proměn, kterými prošla mladá poezie druhé poloviny 

šedesátých let. Prvotina Kam letí nebe (1961) je básnickým exkursem do světa dětství, 

budovaným na rafinované simulaci infantilního přístupu k realitě. Cestou intimizace a 

naivizace, zvýrazněním předmětnosti obrazu a inspirací výtvarným uměním, zvláště 

radostnou a perspektivou nespoutanou tvorbou insitních malířů (Henri Rousseau) postupoval 

autor i ve sbírce Těšení (1963), ale pozvolna v jeho poezii sílí tóny nedůvěry ve smysluplnost 

světa a jeho zachycení prostřednictvím básnického slova: „Řeč se mi vyzouvá. / A jiné věci 

ztrácejí smysl.“
18

 Pozoruhodná knížka Zimohrádek (1965) je jedním z nejvýraznějších 

projevů dobové tendence k vytváření vysoce stylizovaných autonomních básnických světů, 

která se projevuje v mladé poezii od poloviny desetiletí. Sbírka, složená z žánrových obrázků, 

torz příběhů, stylizovaných zátiší, přírodních impresí a milostné lyriky, vytváří svérázný 

básnický prostor, snově přízračný a přitom věcný, sestavovaný často ze skupin předmětů, jež 

postrádají svůj instrumentální smysl i jednoznačný interpretační klíč, a ve své významové 

nedourčenosti jsou tak otevřeny melancholii, touze a tajemství. Další Wernischovy sbírky z 

konce šedesátých let (Dutý břeh, 1967; Loutky, 1970) variují pocity absurdity života, 

prázdnoty – „dutosti“ – a úzkosti ze smrti. Personifikací této životní prázdnoty se stává motiv 

loutky. Autor zobrazuje ve fantazijním theatru mundi absurdně kruté existenciální hry 

neživých lidí, ožívajících loutek a věčných tragických grotesek.  
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Vlastní lyrický svět si vytvořil Miloš Vodička, jehož tehdejší tvorba dosáhla vrcholu 

ve skladbě Čarodějnice z Blois (1969), baladickém podobenství o věčném erotickém vábení 

smrti, jež na sebe bere podobu osudové ženy s rozkoší ničící vášní omámené muže. Zcela 

nezaměnitelnou existenciální krajinu si vybudoval sbírkou Mrtvá sezóna (1968) Petr Kabeš: v 

jeho „pusté zemi“ se odehrávají fragmentární děje, podivné rituály, jejichž smyslu nelze 

porozumět, opakují se až s jakousi obřadností utkvělé situace, trýznivé, děsivé i snově 

groteskní, jež vyjadřují pocity hluboké životní deziluze, lidského míjení a samoty, obtížnosti 

až nemožnosti komunikace, nesmyslnosti lidských činů. Tato krajina je naším existenciálním 

údělem, který je vyjadřován v mytologických šifrách a dikcí připomínající starozákonní knihu 

Kazatel: „les bude vykácen a les bude vysazen / město bude slíbeno a město bude opuštěno / 

písek bude zapomenut a písek bude připomenut // kdy a kým / kdy a kým v tomto vyprahlém a 

nízkém srpnu.“
19

 Podobnou cestou životní deziluze procházela i tvorba dalších významných 

autorů této generace: groteskní rozměr neměnného situačního koloběhu života a světa 

nalézáme ve sbírce Jiřího Gruši Cvičení mučení (1969), archetypální gesta přináší baladická 

sbírka Josefa Peterky Krušná (1970), melancholický smutek zachycují knihy Pavla Šruta 

Přehlásky (1967) a Červotočivé světlo (1969). Jako osobitý reflexivní básník si získal 

významné místo mezi mladými autory Jiří Pištora, redaktor časopisu Tvář a spolupracovník 

Sešitů pro mladou literaturu. Jeho druhá sbírka Země přibližných (1965) je existencialistickou 

výpovědí o životě bez Boha („Je po bouřce. / A po neděli, / po něčem pořád / mimo nás. / 

Jestli je bůh, / mělo se mu to sdělit / včas...“
20

), sílí v ní poznání, že lidé jsou „smrtelně 

schopni zavinit cokoli“
21

, že jim chybí „režijní kniha k poslednímu soudu“
22

 a jsou pouze 

„přibližní“. Po básníkově sebevraždě vyšla sbírka Mezery v paměti (Londýn 1984, Praha 

1993), shrnující verše z druhé poloviny šedesátých let: motivy vyprázdněného světa, 

vyklizených dějin, nehybnosti a bezčasí vytvářejí bezútěšný prostor pro existenciální tázání: 

„Jak obejdu ten čas / Čas jako pouhé / naleziště zločinů.“
23

 Osobní i společenská deziluze, 

posílená koncem desetiletí ještě traumatizujícím prožitkem srpnové okupace země, vyhraněný 

zájem o existenciální problematiku, vědomí krize moderní civilizace, komunikativních a 

gnozeologických možností poezie, nedůvěra k ideologii a pocity cizoty, úzkosti, samoty, smrti 

a absurdity života patří ke konstantním rysům mladé poezie poslední třetiny šedesátých let. 

Tento obrat k disharmonickému a tragickému rozměru básnické výpovědi podpořili svými 
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opožděnými debuty také někteří starší autoři, kteří shodou okolností publikovali své sbírky v 

téže době (Jan Zábrana, Zbyněk Hejda). 

„Slova přiléhavá jako trikoty, tak to napsal v jedné své básni Zbyněk Hejda, můj 

současník, český básník, kterého skoro nikdo nezná, poněvadž mohl publikovat jen sporadicky 

– jedna sbírka v nepatrném nákladu; druhá zabavena před vydáním; pár článků a překladů z 

Trakla a Benna rozhozeno po dávno neexistujících, zastavených časopisech –, ale kterého čtu 

pořád znovu a kterého mám rád i jako člověka, na rozdíl od mnoha jeho někdejších kamarádů 

z časopisu Tvář,“
24

 vzpomíná ve svých memoárech Jan Zábrana na neprávem zapomínaného 

básníka. Hejda je od svého vyhraněného debutu Všechna slast (1964) fascinován smrtí, jeho 

poezie je temným zpěvem o lidské pomíjivosti. Je si vědom, že „člověk nevyrůstá z kořenů, / 

ale z dláždění“
25

, že „všechna slast musí být spotřebována“
26

, aby lidská bytost, vržená do 

světa („A tak tu jsme, že jsme sem uvrženi, / my jen tak náhodou, my pro nikoho, tak, / jakoby 

stínáni a jako by nás v kmeni / podřezaného stromu ještě zaslechl pták“
27

), našla své 

definitivní určení. Obrazy tlení, hřbitova a zániku, prostoupené obsedantními erotickými a 

sexuálními motivy, odkazují k literárnímu expresionismu a k baroknímu vidění světa, 

venkovské reálie (obrazy hospod, poutí, lidových zábav) dodávají jeho veršům teskný témbr, 

básně v próze a záznamy snů surrealistickou přízračnost. V sedmdesátých a osmdesátých 

letech se Hejdovy básně objevovaly v samizdatových edicích a teprve v průběhu 

devadesátých let byl vydán celek jeho básnického díla (Básně, 1996). 

V padesátých letech krystalizovala jádra tří básnických knih Jana Zábrany, který se 

však mohl prezentovat v literatuře hlavně svým dílem překladatelským (z ruštiny např. 

Jesenin, Bunin, Babel, Pasternak; z angličtiny především beatnická generace – Ferlinghetti, 

Ginsberg, Corso). V základu jeho vlastní tvorby stojí magický vliv poetiky Skupiny 42, 

podpořený i přátelstvím s Jiřím Kolářem. Sbírka Utkvělé černé ikony (1965) zachycuje v 

příbězích a výjevech každodennost jako terén života, ozvučnici existenciálního stesku a 

inspiraci moderní poezie. V knize Stránky z deníku (1968) osobitým způsobem inovoval žánr 

sonetu s přesvědčením, „že popření formy je možné jen při jejím zachování.“
28

 Detaily 

deníkové faktografičnosti nasycená čtrnáctiveršová forma vypovídá o duši prostoupené 

melancholií z vědomí plynoucího času: „Kdyby se tam však přihnal zpátky / a lovil v koších 

na ostatky, / stejně by dnes už nepoznal // ty stránky z deníku (tak dávno ztraceného): / 
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nějaké... ‚miloval’... / nějaké... ‚ona jeho’...“
29

 Sbírka Lynč (1968, přejmenovaná na 

Samosoud) je bilancí všech dosavadních poloh autorova básnického talentu. Po Zábranově 

smrti byly vydány ještě další ambiciózní skladby či jejich fragmenty (Jistota nejhoršího, 1991; 

Zeď vzpomínek, 1992), svědčící o trpkém osudu básníka, který věděl, že „dějiny jsou zpěvák 

populárních nonsensů“
30

. 

Zcela výjimečnou básnickou cestou ironického racionálního odstupu od stále 

deziluzivněji reflektované společenské reality se vydal ve své poezii Antonín Brousek. Už 

jeho debut Spodní vody (1963) se odlišoval od rozplývavé subjektivní lyriky vrstevníků, 

neboť přinášel mnohem věcnější obraz úzkosti člověka v manipulovaném a vratkém světě i 

sarkasticky vyhrocenou výpověď: „Čísílky zavšiveni / na kladkostroje procent napínáni / 

tlampači bombardováni / padneme slavně.“
31

 Ještě vyhraněnější postoj, jednou macharovsky 

racionalistický, jindy gellnerovsky posměvačný, přináší sbírka Netrpělivost (1966), skepticky 

glosující dějinné mýty a revoluční modly, vlastní milostné prohry, neútěšnou situaci 

společenskou a vyjadřující v lapidárně epigramatických verších hluboké pochybnosti o 

dobových iluzích a názorech: „Tolik hrabošů a žádné obilí. / Tolik opia a žádní opilí (...) 

Známe součet – a neznáme činitele. / Máme souše – a neznáme ničitele. / Máme bažiny – a 

není kdo by bažil. / Zažíváme – a není kdo by zažil.“
32

 Svědectví o tragickém rozměru srpnové 

okupace se promítlo do sbírky Nouzový východ (1969, náklad zničen, vydáno zprvu jako 

součást exilové sbírky Zimní spánek, Toronto 1980, Praha 1992), v níž závěrečný symbol 

Lotovy ženy měnící se v solný sloup je aktualizován v obraz člověka, jenž se v mezní dějinné 

chvíli ohlédl za svou zborcenou minulostí a zkameněl žalem. 

Tvorba příslušníků mladé poezie se od počátku sedmdesátých let ocitla v různých, 

politicky vnucených literárních situacích. Osobití básníci této generace (Ivan Wernisch, Petr 

Kabeš, Jiří Gruša, Antonín Brousek, Pavel Šrut a jiní) spolu se skupinou autorů kolem 

generačních časopisů Tvář a Sešity byli mocensky vytlačeni z literatury. Nestačily vyjít ani 

nové sbírky básníků publikujících v šedesátých letech časopisecky (Věra Jirousová, Viola 

Fischerová, Andrej Stankovič a jiní) nebo bibliofilsky (Jiří Kuběna, Milan Nápravník): jejich 

tvorba se stala součástí alternativní samizdatové kultury a do celkového literárního kontextu 

se vrátila až v letech devadesátých. Jiní autoři této „ztracené“ generace se snažili přizpůsobit 

svou poetiku požadavkům sedmdesátých let (Václav Hons, Josef Peterka, Vladimír Janovic) a 

postupně splynuli s další vlnou mladých debutantů z konce šedesátých let (Petr Skarlant, Petr 

                                                           
29

 Zábrana, Jan: Básně, Praha 1993, s. 175. 
30

 Zábrana, Jan: Jistota nejhoršího, Praha 1991, s. 93. 
31

 Brousek, Antonín: Spodní vody, Praha 1963, s. 21. 
32

 Brousek, Antonín: Netrpělivost, Praha 1966, s. 83. 



Prouza, Petr Cincibuch, Karel Sýs, Jiří Žáček a další), kteří vstupovali do vyprázdněného 

literárního prostoru sedmého desetiletí. 

Možností, jak inovovat poezii a naplnit ji autentickým životním pocitem, byl v 

šedesátých letech návrat k politicky nezprofanovaným písňovým a hudebním formám – jazzu, 

blues, šansonu, protestní a folkové písni. Písňové texty se zvolna prosazovaly jako svébytná 

součást poezie, a třebaže byly prvotně spjaty s hudbou, osobností interpreta, specifickým 

divadelním či hudebním prostředím, začaly bojovat o svou básnickou autonomii v knižních 

vydáních. Soubory písní vydala tehdy řada významných textařů (Jiří Suchý, Jaroslav 

Jakoubek, Pavel Kopta, Jan Vodňanský a další). Dominantním písňovým literárním žánrem 

jazzové provenience se stalo blues a nejvýraznější dobovou podobou bluesové inspirace je 

poezie dvou básníků odlišných generací – Josefa Kainara a Václava Hraběte. Kainarova 

sbírka Moje blues (1966) vyrostla z básníkovy niterné a celoživotní fascinace jazzem. Kniha, 

komponovaná na dvoudílném půdorysu, obsahuje v první části reflexivní pásmové skladby, 

druhá pak přináší autorova blues. Pro tyto básně je příznačná životní nejistota; lidé jsou vrženi 

do života, vymknuti ze svých osudů, jsou vadným kalkulem, provází je zklamání: „Nebyl 

jsem zrozen / byl jsem jenom vhozen / Do té vody / Do té černé vody // Která se žitím 

nazývá.“
33

 Motivy samoty v cizím prostředí, křivolaké lidské cesty, nenaplněné lásky a 

podvedené touhy, pocity společenského outsidera zaskočeného obludnou manipulací a vlastní 

slabostí, sklíčenost, smutek, deprese, ale i vzdor, vztek, sarkasmus a černý humor, střídání 

citu a skepse, základní situace existenční, existenciální a emocionální nejistoty – to vše 

souznívá v Kainarově sbírce s životním pocitem bluesového charakteru: „Slituj se nade mnou 

/ Že mám dvě oči v hlavě / dvě smutný noty / Utržený z blues.“
34

 O generaci mladší Hrabě 

vyjádřil postoj nonkonformní mládeže šedesátých let, okouzlené poezií beatniků, jazzovou, 

bluesovou a rockovou hudbou, ideály společenské svobody, revolty a volné lásky hipsterů. 

„Nejsem nic víc / než potrhlý zpěvák blues,“
35

 prohlašuje lyrický mluvčí Hrabětových básní. 

A nabízí další stylizační masky pro svůj revoltující postoj: je outsiderem vědomě stojícím na 

okraji spořádané společnosti, šaškem, bláznem, vandrákem, potrhlým žebrákem, renegátem. 

Ironicky konfrontuje své stanovisko s jistotami a solidností střední generace, stojí proti 

„vypaseným básníkům“, vyhlašuje boj skeptickým a přezíravým pánům, „kteří své smutky 

vážete do kytek / a znáte už život nazpaměť / jako verše svých kultivovaných přátel.“
36

 Jazz a 

poezie byly pro Hraběte hodnoty, pro něž stálo za to žít: „Ale hraju / a myslím že to není 
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beznadějné / neboť skrze pot a kouř / za sebou slyším buben / jak v nepravidelných 

chraplavých příklepech vytlouká / chválu věčného / hledání“.
37

  

Závěrem šedesátých let se začínají prosazovat také zpívající básníci, autoři a zároveň 

osobití interpreti převážně protestních písní. Pod vlivem amerických zpěváků Boba Dylana, 

Joan Baezové, Petea Seegera, Donovana, francouzských šansoniérů Georgese Brassense, Léa 

Ferrého a Jacquese Brela, ruských básníků Bulata Okudžavy a Vladimíra Vysockého se tehdy 

i u nás objevují původní písně domácích autorů, jako byli Vladimír Mišík, Vladimír Merta, 

Jaroslav Hutka, Vlastimil Třešňák a další. Výsadní postavení a obrovskou popularitu mezi 

nimi si získala tvorba Karla Kryla. Jeho písňová škála byla rozmanitá: vedle milostných písní 

zpíval i texty kriticky obnažující sociální rozpory současnosti (Důchodci) či dobové politické 

rituály (Píseň neznámého vojína), novodobé aktualizace tradičních biblických či historických 

příběhů (Salome, Bílá hora, Marat ve vaně), generační zpovědi (Pasážová revolta, Znamení 

doby), největší ohlas však vyvolaly příběhy – podobenství, balady a alegorie protiválečného a 

protiokupačního zaměření (Morituri te salutant, Veličenstvo Kat, Pieta, Divný kníže, Maškary 

aj.). Gramofonová deska Bratříčku, zavírej vrátka (1968) a v exilu vydané další LP desky 

(Rakovina, 1969; Maškary, 1970) stvořily naráz z tohoto zpívajícího básníka symbol 

národního vzdoru pookupační doby a klasika protestní písně. 

Jedním ze způsobů, jak se vymknout z područí ideologie, byl také tvárný experiment. 

Experimentální poezie, která se rozvíjela během šedesátých let, navazovala ve svých 

základních principech na bohatou tradici moderního umění, na dadaismus, na princip 

„osvobozených slov“ futuristů, na objevy kubismu a kubofuturismu (Apollinaire), na řadu 

avantgardních prvků, jež vnesly do literatury nebývalý pohyb, neobvyklé výrazové prostředky 

a požadavek interdisciplinarity moderního umění. I česká experimentální poezie byla součástí 

mezinárodního experimentálního hnutí, ale ve srovnání se zahraničními kolegy její domácí 

iniciátoři zdůrazňovali etický a sociálně kritický rozměr a vnímali ji jako „reakci na jisté 

zprofanování jazyka, a to jak v oblasti veřejné, tak v oblasti umělecké“. Rozhodli se proto 

„pranýřovat absurditu frází i senilitu jistých romanticko-poetických útvarů, přežívajících z 

minulosti do současnosti. Dokázat, že moment morálního zneužití řeči je nutno hledat 

především v oslabování jejích komunikačních možností, v rafinovaném sentimentalizování 

určitých, beztak již sentimentálních výrazů a frází, a tím nepřímo naznačit úzký vztah mezi 

literárním kýčem a politickým násilím.“
38

 Předchůdcem básnického experimentu šedesátých 

let a též jedním z jeho vůdčích představitelů se stal Jiří Kolář, který vlastně od počátku své 
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tvorby překračoval rámec tradičního básnění a inklinoval k experimentu. Koncem padesátých 

let vytvářel básně – obrazy, využívaje prvků textu (písmen, slabik, interpunkce) k vytváření 

typogramů, portrétů předmětů, pocitů i charakteristik výtvarných a literárních osobností. 

Proces postupného prolínání písma a obrazu zachycuje jeho soubor Básně ticha (1994). V téže 

době se začal zabývat konkrétní poezií Ladislav Novák, jenž zprvu parodoval styl starých 

naučných slovníků a příruček (Nenaučný slovník kuriozit a zbytečných informací) a poté se 

zabýval zvukovými básněmi a celou škálou dalších experimentálních postupů. Jeho texty na 

tomto poli představuje sbírka Pocta Jacksonu Pollockovi (1966), hold americkému 

avantgardnímu malíři, objeviteli akční malby, a soubory experimentálních básní Závratě čili 

Zdoufalství (1968), Textamenty (1968) a Receptář (německy Berlín 1972, česky Praha 1992). 

Klíčovou roli při organizaci českého experimentálního hnutí sehrála autorská dvojice Josef 

Hiršal a Bohumila Grögerová. Jejich první pokusy soustřeďuje kniha JOB–BOJ (1968), jež je 

sborníkem experimentálních metod a technik. Pod titulem Experimentální poezie (1967) 

vydala dvojice rozsáhlý výbor mezinárodního i českého experimentu, v němž je představeno 

více než sto autorů z dvaceti zemí a mezi nimi také celá plejáda českých tvůrců tohoto 

zaměření (vedle pořadatelů to byli Jiří Kolář, Josef Honys, Běla Kolářová, Miloš Urbásek, 

Karel Trinkewitz, Eduard Ovčáček, Jiří Valoch, Vladimír Burda, Jindřich Procházka, Ladislav 

Novák, Zdeněk Barborka, Ladislav Nebeský a Milan Nápravník). K těmto autorům přibyl 

Emil Juliš v návazné antologii Vrh kostek, jež byla připravena k vydání na konci šedesátých 

let, ale vyšla až roku 1993. Objevně se dotkl experimentální poezie též dramatik a esejista 

Václav Havel knihou Antikódy (1963), v níž ukázal, že konkrétní poezie umožňuje satiricky 

demaskovat nesmyslnost a absurditu společenských a politických frází a jazykových 

konvencí. 

Poslední třetina šedesátých let vytvořila prostor pro veřejná vystoupení skupiny 

českých surrealistů, která o možnost legálního působení usilovala již od roku 1958, kdy byl 

připraven cyklus přednášek a diskusních večerů na psychiatrické klinice na Albertově, ale po 

prvním večeru a Effenbergerově přednášce byl zakázán a iniciátoři vyšetřováni. V polovině 

desetiletí se uskutečnily výstavy fotografií Emily Medkové, obrazů Václava Tikala, později 

také Mikuláše Medka a Josefa Istlera. V Klubu výtvarných umělců Mánes byly roku 1964 

prosloveny tři přednášky o historii a současných podobách surrealismu, čtyři literární večery 

proběhly i v rámci kolektivní surrealistické výstavy Symboly obludnosti (1966). Největší 

prostor k publikaci, veřejným vystoupením a výstavám se surrealistům otevřel v letech 1968 a 

1969. Na jaře roku 1968 se uskutečnila putovní výstava francouzského surrealismu Princip 

slasti. Téhož roku vydali čeští surrealisté obsáhlý sborník Surrealistické východisko 1938–



1968, který uspořádali Stanislav Dvorský, Vratislav Effenberger a Petr Král. Roku 1969 ještě 

vyšly dvě Effenbergerovy knihy (Realita a poezie, Výtvarné projevy surrealismu), druhý díl 

výboru z Teigeho díla (Zápas o smysl kulturní tvorby) a první a jediné číslo revue Analogon. 

Z básníků ke členům surrealistické skupiny, která svá názorová stanoviska zformulovala na 

stránkách časopisu Orientace, patřili v té době Petr Král, Stanislav Dvorský, Zbyněk 

Havlíček, Karel Šebek, Roman Erben a Prokop Voskovec mladší. 

K surrealistickému rodokmenu se hlásil i Oldřich Wenzl, bývalý souputník Skupiny 

Ra. V šedesátých letech vydává tři sbírky (Yehudi Menuhin, 1964; Hřích ublížit, 1966; 

Veliký požár, 1968), v nichž se humorný, ironický a sarkastický pohled na svět spojuje s 

bohatou imaginací a věcným vyprávěcím stylem ve svéráznou poetiku, která svou 

významovou nevážností, hravostí a osobitostí zcela vybočovala z dobové básnické normy. 

Lyrický mluvčí těchto veršů také velmi nevážně a ironicky glosuje roli básníka a úlohu 

poezie: „Už brzy přestanu psát básně / Je to příliš drahé zaměstnání / a ztrácí se při něm 

mužnost.“
39

 Ve druhé sbírce za básnickými eskamotážemi a humornými mystifikacemi stále 

zřetelněji vystupuje tragický rozměr básníkova života, úděl nevyléčitelné nemoci: 

„Omlouvám se / Že jsem v této knize mluvil hodně o sobě / Ale před několika měsíci / ranila 

mě slabší mozková mrtvice / A ústa se mi zkřivila / Nemohl jsem jíst ani pít / Již je mi lépe.“
40

 

Ve třetí Wenzlově sbírce ze šedesátých let je zvýrazněn epický prvek a řada básní přináší 

drobné bizarní životopisy, je zalidněna špalírem osob reálných i imaginárních, jejichž osudy 

vpojuje autor do osobitých fragmentárních dějů, rodinných či rodových historií, krutě 

humorných scének, v nichž se mísí mystifikace s autentickým zážitkem v podivnou situační 

grotesku. 

Liberálnější atmosféra šedesátých let umožnila publikaci sbírek některých básníků 

spirituální orientace, kteří se podíleli na obratu části poezie k problematice existenciální a 

metafyzické. Po návratu z věznic a postupné rehabilitaci se znovu řada katolických básníků 

vracela do literatury, i když proces normalizace většinu těchto návratů později znemožnil, 

přerušil a o dvacet let odložil. Tragická zkušenost mnohaletého věznění se zapsala do podoby 

pozdních Zahradníčkových veršů, které vznikaly v letech 1951 až 1960 a jež básník 

rekonstruoval po návratu domů; po jeho smrti je vydal ve dvou sbírkách Bedřich Fučík (Dům 

strach, in Dílo J. Zahradníčka, sv. 2, 1993; Čtyři léta, 1969). Třebaže nepatří k vrcholům 

básníkova díla, jsou jedinečným svědectvím o síle víry a sebezáchovné moci poezie. Z 

obdobné trýznivé zkušenosti se v melancholickém účtování se životem vykupoval též Josef 
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Kostohryz (Jednorožec mizí, 1969; Přísný obraz, 1970). Vězeňský prožitek ještě prohloubil 

spirituální rozměr poezie Václava Renče, jenž se dobírá svého tvůrčího vrcholu ve sbírce 

Setkání s Minotaurem (1969). Autor též patřil k významným českým mariánským básníkům 

(Popelka nazaretská, 1969; Loretánské světlo, 1992). Pěti bibliofiliemi a sbírkou Orančina 

píseň (1970) se tehdy představil jako výrazný reflexivní básník rovněž František Daniel 

Merth. Prostor k publikaci se otevřel i dalším autorům meditativní poezie katolických kořenů: 

Vladimíru Vokolkovi (Mezi rybou a ptákem, 1967), Antonínu Bartuškovi (Oxymoron, 1965; 

Červené jahody, 1967; Antihvězda, 1969; Tanec ptáka Emu, 1969; Královská procházka, 

1971), Ivanu Slavíkovi (Stín třtiny, 1965; Osten, 1968; Hlohový vítr, 1968), Ludmile 

Maceškové – publikující pod pseudonymem Jan Kameník – (Pubertální Henoch, 1969; Malá 

suita pro flétnu, 1971), Stanislavu Zedníčkovi (Přítmí srdce, 1969; Větrné zátiší, 1974), Rio 

Preisnerovi (Kapiláry, 1968) či Zuzaně Renčové-Novákové (Světlo a ostatní, 1966; Svět 

jiných barev, 1968; Dvanáct visutých zahrad, 1969; Chladná noční země, 1970). Poslední 

sbírkou Odlet vlaštovek (1989) se tehdy uzavřela životní a umělecká cesta básníka, grafika a 

překladatele Bohuslava Reynka, který se ještě čtenářům připomněl publikací sbírek vzniklých 

během padesátých let (souborně Podzimní motýli, Sníh na zápraží, Mráz v okně, 1969). 

Reynkova poezie prošla cestou od expresionistických počátků k prostotě výrazu, k 

syntetickému prolnutí světa smyslů se světem básnické transcendence; i zdánlivě nejběžnější 

věci a venkovské reálie se tak stávají prostorem, v němž se svádí niterný zápas o lidskou duši. 

Koncentrace na úzký výsek konkrétní reality (zápraží, dvorek, zahrada, práh, okno, kočky, 

vlaštovky atd.) a zároveň posun od expresivní metaforiky k prostému, od ornamentu, básnické 

samoúčelnosti a všech pouze vnějškových křesťanských témat oproštěnému výrazu dává 

těmto pokorným meditacím hluboký duchovní rozměr a autenticitu. Jeho pozdní poezie se 

neobyčejně koncentrovala, náboženský prožitek nabyl niternosti, univerzálního lidského 

rozměru, a stal se tak jednou z nejživotnějších podob české křesťansky orientované poezie. 

Přes otevření vydavatelského prostoru také pro katolické autory nedošlo v těchto 

letech k publikačním návratům všech spisovatelů, o čemž svědčí osud poezie Zdeňka 

Rotrekla, jenž se tehdy nedočkal vydání ani jediné sbírky, navíc chystaný výbor z jeho veršů 

byl v roce 1969 rozmetán. 

 

TYPOLOGIE ČESKÉ PRÓZY 60. LET 

(podle Vladimíra Křivánka) 

 



 Ideál budovatelské kultury spoutal českou prózu striktními ideologickými normami, v 

šedesátých letech však její proměny charakterizovala vyšší tolerance k individuálním cestám a 

s tím spjaté rozrůzňování poetik. Pro autory, kteří spoluutvářeli literaturu předchozího 

desetiletí, byla možnost stylové a žánrové diferenciace jedním z projevů jejich narůstající 

skepse vůči praktickému fungování socialistického režimu. Posun politické atmosféry však 

otevíral prostor také pro nástup nových prozaiků, ať již šlo o skutečné debutanty, nebo byli za 

nováčky prohlašováni tvůrci, kteří se dosud pohybovali v neoficiální sféře a teprve nyní mohli 

se svými díly předstoupit před širší čtenářskou veřejnost. Součástí literárního obrazu 

šedesátých let se však posléze opět stala i próza řady autorů z nejstarší generace, kteří po 

únoru 1948 patřili k zakázaným. Obnovování širokého výrazového spektra rozmanitých 

literárních přístupů a žánrů vedlo na jedné straně k důrazu na intelektuální rozměr literatury, 

ale na straně druhé také zároveň k rehabilitaci populární literatury a jejích rekreativních 

funkcí. 

 Proces postupného vymaňování se z tlaku úzkých představ o ideologických funkcích 

literatury znamenal, že se oceňovanou hodnotou stávaly osobitost a různorodost třeba i velmi 

protikladných přístupů k životu, k tvorbě a k literárnímu dílu. Na sklonku padesátých let tento 

diferenciační pohyb začal ovlivňovat všechny roviny literární tvorby od ideové, tematické a 

tvarové až po žánrovou a měl na podobu české prózy větší vliv než reálné nebo potenciální 

diferenciace generační či skupinové.  

 Stranou tohoto procesu nemohla zůstat ani ta linie české prózy, která navazovala na 

projekt budovatelské kultury a nadále usilovala o uchopení „velkých“ sociálních témat. 

V dílech této linie se ovšem původní potřeba vytvářet typické hrdiny, kteří by mohli sloužit 

jako vzor pro úsilí o vybudování „nového, lepšího světa“, stále více dostávala do střetu s 

relativizací dosavadních představ o vztahu člověka a společnosti. Normativně postulovaná 

nadřazenost kolektivních zájmů nad soukromými přestávala být respektována, neboť bylo 

znovu objevováno individuum a jeho právo na pochyby, skepsi, či dokonce veřejný nesouhlas 

se stavem věcí. Důsledkem byla postupná změna vnímání společenské a politické 

problematiky, jakož i transformace rejstříku postav a způsobů jejich zpodobování; součástí 

žánru próz ze současnosti se pak stávaly rovněž prvky psychologizující, směřující 

k rehabilitaci vnitřního světa člověka.  

 Autoři společensko-psychologické prózy sledovaného období se rekrutovali z řad 

prozaiků střední a mladší generace, narozené v období let 1921–33, tedy z tvůrců, kteří 

osobně a nejbezprostředněji zažívali vzestup a následné vyprazdňování komunistických 

ideálů. Přitahovaly je proto postavy lidí, kteří se z různých důvodů dostali do konfliktu se 



svým okolím, tedy postavy, které současně problematizovaly dělení charakterů na kladné a 

záporné podle apriorního politického klíče. Cílem jejich snažení bylo nově postihnout 

složitost a rozporuplnost myšlenkového vývoje jedince ve střetu s kolektivem a životní praxí.  

 Ke střetu budovatelské poetiky a s ní spjatých ideových stereotypů s politicky 

odvážnými, provokativními, a tedy i čtenářsky atraktivními tématy zprvu nejčastěji docházelo 

na půdorysu kratších próz. Lze přitom pozorovat postupný vývoj: od textů, které našly odvahu 

k formulování závažných otázek, avšak současně usilovaly stále ještě o jejich „konstruktivní“ 

řešení (JAN PROCHÁZKA: Zelené obzory, 1960), ke kritičtějšímu zpodobování přítomnosti a 

nedávné minulosti. Vyjádřit složitost individuální a mravní existence v atmosféře doby, kdy 

„se kácel les a létaly třísky“, se pokusila například novela LADISLAVA BUBLÍKA Páteř (1963) 

nebo dvojice próz JANA TREFULKY z knihy Pršelo jim štěstí (1962). 

 K výrazné deheroizaci budovatelské tematiky došlo v románu IVANA KLÍMY Hodina 

ticha (1963), situovaném na stavbu velké protipovodňové přehrady na východním Slovensku. 

Autor, zřetelně ovlivněný čapkovským relativismem, však svou výpověď koncipoval jinak, 

než bylo dosud v rámci obdobných témat obvyklé. Pojal ji jako konfrontaci individuálních 

osudů lidí, kteří tuto stavbu utvářejí. Důraz položil na úvahový a filozofický rozměr, na 

nesnadné hledání pravdy tam, kde se střetává poznání, víra a fanatismus. Namísto uspokojení 

z velkého činu tu tak před většinou z nich vyvstává pocit prázdnoty a znepokojivé tázání po 

smyslu a alternativách života.  

 

Nové podoby válečného tématu  

 

 Důležitou roli v procesu vymaňování se z tlaku monolitní budovatelské koncepce 

umění sehrála próza s tématem války. Nad potřebou přímočaře dokumentovat hrůzy a zločiny 

nacismu a oslavovat hrdinství odboje převažovala na přelomu padesátých a šedesátých let již 

snaha o modelování obecnějších lidských situací. Místo ilustrace ideologických schémat tak 

prozaiky začal zajímat úděl jednotlivce, který se dostal do soukolí necitelné mašinerie. 

Prožitek a téma války je provokovaly k tázání po příčinách a po projevech tak zásadní krize 

lidství a vnášely do literatury i otázky existenciální. Jako důležitá a nadčasová otázka se 

začala jevit osobní odpovědnost člověka za život i hranice jeho možnosti ubránit se zvůli 

moci, zachovat si i za nepříznivých podmínek své vlastní já.  

 Rozhodujícím „testem“, nakolik je původní budovatelská norma ještě závazná a co si 

je možné v danou chvíli při jejím porušení dovolit, se na konci padesátých let stal knižní 

debut JOSEFA ŠKVORECKÉHO. Jeho román Zbabělci v roce svého publikování – 1958 – 



zapůsobil jako zcela mimořádný fenomén, jako náhlé a nečekané narušení obrazu květnové 

revoluce z roku 1945, jež byla do té doby heroizována jako vyvrcholení národního a 

sociálního odboje. Politické orgány na Zbabělce reagovaly jejich zákazem. Snad i proto, že 

vydání románu, jehož první verze vznikla již v druhé polovině čtyřicátých let (knižně 2009), 

nepřímo připomnělo  možnosti literárního vývoje zablokované únorovým převratem. Román 

je vyprávěný v první osobě mladým Dannym Smiřickým, postavou, jež i v budoucnu zůstala 

autorovým literárním alter ego. Z pohledu příslušníka „válečné a jazzové generace“ zachycuje 

konec druhé světové války, respektive květnový revoluční týden v autorově rodném Náchodě 

(nazývaném zde Kostelec). Nekonvenčně a provokativně v daném kontextu zapůsobila už 

sama forma vyprávění v první osobě a zcivilňující využití hovorového jazyka a studentského 

slangu, které odkazovalo k autorově obeznámenosti s angloamerickou literaturou a k přímé 

inspiraci Hemingwayem. Dobové čtenáře a recenzenty však překvapil také ironicky 

demaskující pohled a výsměch, s nímž autor zaútočil na patetické a na odiv stavěné 

vlastenectví a konfrontoval je s reálnou zbabělostí a prospěchářstvím měšťáků. Proti diktátu 

ideologických modelů, společenských rituálů a kultů Škvorecký postavil spontánní vitalitu 

prožitku (hudby, erotiky), proti patosu nadosobních dějinných procesů každodenní realitu a 

intenzitu přítomné chvíle, proti společenským mýtům záznam vnější skutečnosti, lidské řeči a 

myšlení. Jeho střízlivá věcnost se tu doplňovala se smyslem pro groteskní a humorné stránky 

prožívané historie a se schopností za iluzemi a frázemi vnímat skutečné pohnutky lidského 

jednání.  

 Klíčovou součástí procesu proměny válečné reflexe se stala aktualizace židovské 

tematiky. Na osudu Židů za holocaustu byla přitom akcentována zejména jeho obecně lidská 

složka, tedy motivy degradace lidství nepřátelskou totalitní mocí (a z ní plynoucích pocitů 

strachu, ohrožení a vydědění), jakož i motivy spontánní lidské sounáležitosti a soudržnosti 

navzdory krutým okolnostem. Takto orientované prózy přímo či nepřímo navazovaly na 

poválečnou tvorbu Jiřího Weila, zejména na jeho polodokumentární, existenciálně laděný 

román Život s hvězdou.  

 Sám JIŘÍ WEIL, který po politickém odsudku tohoto románu nemohl osm let 

publikovat, se k židovskému tématu vrátil historickým románem Harfeník (1958) a 

promyšleně komponovaným prozaickým textem Žalozpěv za 77 297 obětí (1958).  

Autorovým posledním dokončeným, posmrtně vydaným dílem byl román Na střeše je 

Mendelssohn (1960). Weil v něm osobitě kombinoval specifické vypravěčské gesto 

s reportážními prvky, historickými fakty a dokumenty. Sled epizod zachycujících 

Heydrichovo pražské působení a atentát na něj je propojen příkazem protektora odstranit ze 



střechy Rudolfina sochu Žida Mendelssohna, který pak do sítě příběhu vtahuje další a další 

postavy a děje a podtrhuje bizarnost situace, v níž se Židé, a nejenom oni, za okupace ocitli. 

 Významným impulzem k rozšíření zájmu o židovské téma se v roce 1958 staly knihy 

ARNOŠTA LUSTIGA Noc a naděje a Démanty noci. Charakteristiky postav i obraz vnějšího 

světa jako historického časoprostoru jsou v těchto krátkých příbězích stlačeny na minimální 

mez. Autorova snaha vyjádřit autentický prožitek vedla k tomu, že jednotlivé povídky 

vyrůstají z věcného záznamu kruté každodennosti židovských ghett a variují motivy 

vyčleněnosti, ohrožení, úzkosti, strachu. Snaha o deheroizaci tématu je patrná také z volby 

protagonistů jednotlivých povídek, kterými se tu stávají postavy „slabých“ a bezbranných 

(dospívajících dětí, případně starců), ale i tragickým zakončením většiny příběhů. Hraniční 

stavy bídy, hladu, bezpráví a neustálá blízkost smrti vedou Lustigovy hrdiny k činům, jejichž 

prostřednictvím hledají mravní řád nutný k zachování lidství, k naději, lásce a soudržnosti; 

jejich osud však většinou končí v pasti předurčeného. Tyto první soubory předznamenaly 

další autorovu tvůrčí cestu, ale také širší konjunkturu existenciálně nahlíženého židovského 

tématu v próze šedesátých let.  

 Lustig sám se ovšem nejprve pokusil z námětového okruhu prvních dvou knížek 

vystoupit a válečnou zkušenost konfrontovat s dobou poválečnou. Tak je tomu nejen 

v povídkovém souboru Ulice ztracených bratří (1959), jehož výraznější povídka Můj známý 

Vili Feld vyšla po přepracování i samostatně (1961), ale především v novele Dita Saxová 

(1962): v tragickém příběhu Židovky, pro kterou je prožitek války a život v ghettu „nejtěžším 

zraněním“, jež ji zlomilo natolik, že není schopna se zapojit do poválečného světa. Postavou 

Dity se otevírá galerie autorových výrazných ženských postav. Patří k nim i hrdinka Modlitby 

pro Kateřinu Horovitzovou (1964), novely, která byla v šedesátých letech Lustigovým 

největším úspěchem. Tematicky zpracovávala tragický příběh skupiny Židů, ze kterých 

Němci lstí vylákali obrovské finanční částky. Novela je situována do vlaku jedoucího za 

kýženou svobodou a pojata jako obraz důvěřivosti a bezmoci zajatců, kteří se snaží věřit ve 

sliby věznitelů a dobrý konec cesty, přestože je celkem zjevné, že je s nimi jen ironicky a 

krutě manipulováno. Protipólem ďábelského manipulátora v německé uniformě je titulní 

postava čisté mladé Židovky, která se v závěrečné scéně před plynovou komorou chopí 

zbraně a jako jediná se před smrtí aktivně brání, což tu není aktem msty, ale projevem 

„důstojnosti poražených“ a jejich síle proměnit ponížení v hrdost.  

 Vedle Lustigových povídek na počátku vlny próz s židovskou tematikou stojí také 

novela JANA OTČENÁŠKA Romeo, Julie a tma, vydaná taktéž v roce 1958. Tradiční syžet 

milenců v nepřátelském světě autor transformoval do emotivně působícího vyprávění o lásce 



dospívajícího českého mladíka a židovské dívky skrývající se v Praze během heydrichiády. 

Přes jistou schematičnost v rozložení postav se mu přitom podařilo působivě vyjádřit 

psychologický rozměr silného milostného příběhu. 

 LUDVÍK AŠKENAZY zachycoval destruktivní působení války s důrazem na paradox. 

V emotivně vyprávěném souboru povídek Psí život (1959) je tak válečná zkušenost nahlížena 

z perspektivy obětovaných zvířat. Jemná ironie a fantazie, jež při vykreslování válečných hrůz 

s oblibou využívá „jiné vnímání“ světa, určila také soubor povídek Vajíčko (1963), v němž je 

například lidická tragédie lyricky zachycena prostřednictvím pohledu nic nechápajícího dítěte 

a jeho hry. Aškenazyho protiválečné prózy představují přesvědčivé zvládnutí prozaické 

miniatury, mísící humor s ironií až sarkasmem, poetickou obraznost se smyslem pro syrovou 

až drastickou realitu.  

 Na půdorysu židovské tematiky jsou vystavěny na počátku šedesátých let také četné 

další knihy, například prózy HANY BĚLOHRADSKÉ (Bez krásy, bez límce, 1962) a JOSEFA 

ŠKVORECKÉHO (soubor povídek Sedmiramenný svícen, 1964). Pro řadu autorů měl prožitek 

války a dusná okupační atmosféra také generační podtext. Nejvýraznější to bylo v rozsáhlém 

románu Jan Otčenáška Kulhavý Orfeus (1964), jejž lze číst také jako románovou polemiku 

příslušníka generace hlásící se k socialismu s individualismem a existencialismem.  

 

Drobná a reportážní próza – edice Život kolem nás 

 

 Odklon od budovatelské poetiky znamenal i změnu pohledu spisovatelů na vztah mezi 

přítomností a budoucností. Jestliže literatura počátku padesátých let vnímala přítomnost jako 

předstupeň k projektované ideální budoucnosti, od poloviny padesátých let začínali literáti 

reflektovat také všední, každodenní rozměr bytí. Proti tezovitosti a patosu budovatelských 

próz začali stavět reálný životní fakt a lidskou a zážitkovou jedinečnost. Hledání nové 

orientace, které se neslo ve znamení výrazného zájmu o autentičtější záznam reality, 

přítomnost nejprve vyzdvihovalo, později problematizovalo a demytizovalo.  

 Vnějším výrazem tohoto směřování byl vznik edice s charakteristickým titulem Život 

kolem nás, která od roku 1960 vycházela v nakladatelství Československý spisovatel. 

Tendence ke kratším prozaickým útvarům se ale projevovala rovněž v praxi ostatních 

nakladatelství, vedla například k založení edice Mladé cesty v Mladé frontě. Posun žánrové 

hierarchie od románových syntéz ke kratším prózám různorodé povahy byl chápán nejen jako 

fenomén literární, ale také společenský. Román jako prestižní útvar předchozího období se 

totiž v této době jevil jako forma neumožňující navázat přímý, spontánní a emocionální 



kontakt s životní skutečností. Na konjunktuře krátkých próz ze současnosti se podílela široká 

škála autorů s různou zkušeností, talentem i spisovatelskou budoucností, nicméně ti nejlepší 

se nechtěli spokojit jen s povrchovým či publicistickým záznamem životních faktů a 

s popisností a snažili se do svých děl integrovat vlastní životní zkušenosti a etické a 

filozofické postoje. Především v první polovině šestého desetiletí tak prozaickou produkci 

charakterizovala oscilace mezi aktuální politickou zacíleností a směřováním k tvorbě 

nezávislé na politických souvislostech.  

Se značným čtenářským ohlasem se setkávala tematizace privátního života 

jednotlivce, ať již v emotivní lyrické novele ALEXANDRA KLIMENTA Marie (1960), jež 

z perspektivy ženy v domácnosti zachytila rozpad manželství, nebo v psychologické novele 

JIŘÍHO FRIEDA Časová tíseň (1961), vykreslující životní krizi šachového mistra, který si po 

smrti matky uvědomuje svou izolaci od lidí a pocit vnitřního odcizení od vnějšího světa. 

Takové prózy předznamenaly tu linii české prózy šedesátých let, která mířila k její 

intelektualizaci a také ke složitějším vypravěčským postupům: k uvolňování syžetové 

skladby, fragmentarizaci děje, střídání časových rovin, prolínání vnitřního a vnějšího světa 

postav apod. V pozdějších letech se však aktualizovala i intelektuálně-rekreativní funkce 

drobné prózy (například v podobě populárních humoristických causerií JINDŘIŠKY 

SMETANOVÉ Ustláno na růžích, 1966, nebo v knize MIROSLAVA HORNÍČKA Dobře utajené 

housle, 1966).  

 Jedním z charakteristických rysů prózy šedesátých let bylo její sblížení s filmem, který 

procházel obdobnou proměnou. Autory prozaických prací byli čím dál častěji filmoví 

scenáristé (Jan Procházka, Vladimír Körner, Jaroslav Papoušek, Ota Hofman, Věra Kalábová 

aj.), úspěšné prózy se stávaly velmi brzy objektem zfilmování, nejednou však byla prozaická 

varianta textu teprve druhotnou podobou původního filmového scénáře (Procházkův Kočár do 

Vídně). Významně se projevily zahraniční podněty: cinéma-vérité, film noir a italský 

neorealismus ovlivnily českou literaturu stejně silně jako filmovou novou vlnu. Prózy 

šedesátých let často užívaly také některé původně filmové prostředky, například techniku 

střihu nebo prolínání obrazů a detailního záběru.  

 Úsilí o poznání skutečného stavu věcí, nezkreslovaného ideologickou perspektivou, 

zasáhlo také žánry, které již dříve byly kvantitativně velmi produktivní, nicméně nyní 

získávaly novou společenskou a poznávací funkci. Takovým žánrem byla reportážní a 

faktografická próza: jakkoli její produkce v první polovině šedesátých let nezapře, že stále 

ještě vyrůstá z představ o třídně, ideologicky a politicky rozděleném světě, současně již 

prozrazuje vůli tvůrců překonávat apriorismy a stereotypy. Ke kvalitativně zajímavějším 



pracím tohoto typu patřila kniha JAROSLAVA PUTÍKA o tvůrci atomové zbraně Svědomí. 

Případ profesora Oppenheimera (1959) nebo soubor šesti reportáží DUŠANA HAMŠÍKA ze 

soudobého západního Německa Oběd s Adenauerem (1966). Za součást hlavního proudu byly 

počítány také Hamšíkovy publikace o klíčových postavách německého fašismu Reinhardu 

Heydrichovi (Bomba pro Heydricha, 1963; přeprac. 1964; s Jiřím Pražákem) a Adolfu 

Hitlerovi (Génius průměrnosti, 1967).  

 Ještě výraznější obměnou prošly reportáže čistě cestopisné, otevírající českému čtenáři 

průhledy do života za železnou oponou. Italské prázdniny JANA WERICHA (1960) propojovaly 

žánr cestopisu s důvtipnou, zábavně filozofující reflexí obecných problémů. První prozaická 

kniha básníka MIROSLAVA HOLUBA Anděl na kolečkách (1963; rozšíř. 1964) s podtitulem 

„poloreportáž z USA“ prezentovala autorovy drobné postřehy a epizody z jeho života v jiném 

světadíle, aniž by měl potřebu formulovat obecné pravdy o odlišném životním stylu a 

politickém systému.  

 

Zrod mnohohlasí  

 

 Za klíčový okamžik, jenž určil prozaickou tvář desetiletí, lze považovat roky 1963–64. 

Série próz, jež během nich vyšla, zásadním způsobem proměnila obraz české literatury a 

určila její charakter přinejmenším do konce desetiletí. Ke zlomovým publikacím patřila 

prozaická prvotina Milana Kundery stejně tak jako vydání prvních próz Bohumila Hrabala, 

Vladimíra Párala, Ladislava Fukse, Ivana Vyskočila či Věry Linhartové. Je přitom zřejmé, že 

tato kumulace pozoruhodných děl byla jen zčásti výsledkem vnitřního pohybu uvnitř prózy 

samé a daleko více souvisela s politickým uvolněním, které v danou chvíli umožnilo 

publikovat i texty, jejichž geneze mnohdy započala již v hloubi padesátých let. 

 Nová vlna české prózy, již díla jmenovaných autorů spoluutvářely, byla součástí 

širšího směřování ke kratším, analytickým a ideologicky méně zatíženým textům. Současně 

znamenala také odklon od beletristického komentování společensko-politických témat 

směrem ke snaze o obecnější výpovědi. Postupně také narůstal odpor vůči stereotypnosti 

každodenního života, zmrtvění a zmechanizovanosti citů a mezilidských vztahů. Střet 

individua a společnosti, která již často nebyla definována pouze jako konkrétní společenský 

systém, ale jako obecnější stav civilizace, přitom nabýval rozličných podob, neboť hledání 

nové tematiky a problematiky bylo doprovázeno také hledáním specifických možností 

literárního jazyka.  



 Bylo to dáno i tím, že česká próza šedesátých let vznikala v přímém kontaktu s 

aktuálními trendy v soudobých západních literaturách, například s poetikou francouzského 

„nového románu“ (Nathalie Sarrautová, Michel Butor, Alain Robbe-Grillet, Marguerite 

Durasová), existenciálně orientovanou filozofií i literaturou (Jean-Paul Sartre, Albert Camus, 

Simone de Beauvoir) a poetikou absurdity (Eugène Ionesco, Samuel Beckett, anglické 

absurdní drama představované Haroldem Pinterem či Polák Sławomir Mrożek). Podstatnou 

roli hrála dobrá obeznámenost čtenářů a autorů s literárním děním a trendy za hranicemi 

zejména díky revue Světová literatura. 

 Předmětem zájmu prozaiků bylo především soukromí jedince a jeho všední život jako 

autonomní jev. Tento život však současně již nebyl glorifikován, přestal být jistotou a naopak 

se změnil ve sféru nejistoty, v předmět ironických a v nejvyhrocenějších projevech velmi 

groteskních analýz. Privátní a společenská problematika přitom byla spíše než iluzivním 

příběhem postihována metaforicky: alegorizujícím modelem, humoristickou a satirickou 

hyperbolou. Současně se však posiloval také zájem o vnitřní světy a příběhy postav. 

Mezilidské situace byly nahlíženy optikou zainteresovaných jedinců, což se promítlo i do 

převahy – v předchozím desetiletí odmítané – ich-formy, případně subjektivizované er-formy.  

 Nástrojem literárního ovládnutí světa se stávala hra vypravěčského subjektu, jenž 

narušuje stávající literární i společenské řády a současně prostřednictvím uměleckého tvaru 

promluvy odkrývá utajený rozměr reality.  Intenzivně se projevovala stylová různorodost, 

hravost, otevřel se prostor pro lyrizaci a metaforizaci textu, experiment ve všech rovinách 

jeho výstavby, jazykem počínaje a kompozicí celku konče.  

 V protikladu k „autentizujícím“ sklonům novelistiky z počátku desetiletí přibývaly od 

roku 1963 prózy, které zdůrazňovaly fikcionalitu světa literárního díla. Do popředí vysouvaly 

vlastní konstrukční princip, ať již založený na variování motivických složek a segmentů 

„reality“, nebo na volbě neobvyklých vypravěčských postupů. Důležitým tématem próz se tak 

stala i sebereflexe samotné literatury jako prostoru svobodného tvoření, hry a komunikace. Od 

čtenáře prózy se tak v šedesátých letech očekávala značná dávka ochoty přizpůsobit se 

nekonvenčním způsobům vyprávění, hledat významové souvislosti v jazykových, 

syntaktických a stylistických nástrahách, sledovat unikající nitky příběhu, rozpoznávat 

intertextuální narážky, přistoupit na nezvyklý komunikační model a respektovat pravidla, 

která autor určil jako závazná pro pobyt ve svém textu.  

 

Problematizace privátního života 

 



 Příznakem toho, že vnímání každodennosti a společenské přítomnosti jako tíživého 

problému bylo součástí obecnější změny sebereflexe české společnosti, byl ohlas knihy 

Dialektika konkrétního (1963), věnované problematice autenticity člověka, žité skutečnosti a 

praxe. Její autor, filozof Karel Kosík, propojoval marxistické východisko s inspirací 

fenomenologií (zejména Heideggerem), jeho úvahy pak byly v literárním kontextu čteny jako 

připomínka toho, že každá doba, i ta „nejhistoričtější“, si utváří svou každodennost: složitě 

strukturovanou sféru pseudokonkrétna, kterou je třeba destruovat.  

 Okolo roku 1963 se přitom perspektivy a postuláty, z nichž byla tematika všednosti a 

každodennosti člověka v rámci krátkých prozaických žánrů nahlížena, po stránce filozofické i 

tvarové stále více diferencovaly. Směřování k analytické psychologizaci výpovědi se 

potkávalo s lyrismem a se syntetizujícími tendencemi pojímajícími prózu jako takřka 

matematický model s různorodými vypravěčskými gesty.  

 V tradičněji koncipovaných prózách se problematizace privátní sféry lidského života 

stávala součástí psychologické kresby ústředních postav. To dokládají psychologické prózy 

JARMILY MOURKOVÉ Lhostejnost (1963) a Mlčení (1969), HANY BĚLOHRADSKÉ Vítr se stočí k 

jihovýchodu (1963) nebo MIROSLAVA HANUŠE (Jana, 1963; Slunce toho rána, 1966), který se 

snažil znovu navázat na tradici psychologické prózy třicátých a čtyřicátých let. Důraz na 

deskripci všednosti vedl často ke koncentraci děje povídky či novely do jednoho jediného dne 

(případně dne a noci). Tak je tomu také v próze JANA TREFULKY Třiatřicet stříbrných 

křepelek (1964), v novele MILANA UHDEHO Ošetřovna (v souboru próz Hrách na stěnu, 1964; 

samost. 1966) či v povídkových triptyších IVANA KLÍMY Milenci na jednu noc a Milenci na 

jeden den (1970).  

 Překročit všední rozměr lidských příběhů lyrickou imaginací a fantaskními motivy se 

pokusil MIROSLAV STONIŠ ve sbírce Povídky pod polštář (1963). Zdařilým navázáním na 

vančurovskou avantgardní prózu a také šrámkovskou lyrizaci a adoraci mládí byla následující 

Stonišova kniha Srdce plné krve (1965).  Mezi psychologickou prózou a groteskou oscilovala 

novela JOSEFA ŠKVORECKÉHO Legenda Emöke (1963) zpracovávající  motiv nenaplněné lásky 

a konfrontující přízemnost všednosti s nadosobním mýtem. 

 Jako prozaická osobnost se svou první knihou povídek Směšné lásky (1963) 

prezentoval básník MILAN KUNDERA. Východiskem trojice povídek se stala hra jako způsob 

lidského jednání i výkladu světa. Kunderovi intelektuální protagonisté se uchylují k životním 

a milostným hrám s nadějí, že tím lze nalézt sféru svobody individua ve světě politické 

disciplíny a společenských mechanismů, nejednou se však jejich hra obrací proti nim 

samotným a oni se stávají její obětí. Fenomén hry se promítl i do pojetí postavy vypravěče-



demiurga, který se vyprávěním příběhu dobře baví a komentuje jej. Tyto rodící se rysy 

Kunderova stylu ještě zesílily v  Druhém a Třetím sešitu směšných lásek (1965, 1968; vše 

upraveno a vydáno v jednom svazku s tit. Směšné lásky, 1970; v definitivní podobě sedmi 

z původních deseti povídek vydáno v roce 1991). Kundera v nich ještě více akcentoval rovinu 

mystifikací a her a zároveň se snažil – především v četných vypravěčských reflexích – 

zvýraznit obecný existenciální rozměr svých stěžejních témat.  Patřilo k nim zejména napětí 

mezi individuem a společností, erotikou a politikou, proměna záměru v jeho protiklad, 

problém identity osoby a autenticity citu a názoru, působení času a další. Předznamenáním 

budoucího autorova vývoje se postupně stávala kritika „lyrického věku“ mužů a žen, kteří 

jsou – tak jako autorova vlastní generace v padesátých letech – na velkém pochodu vpřed za 

glorifikovanou budoucností.  

 Inspirace východisky francouzského nového románu byla velmi silná a zasahovala 

autory pracující s rozmanitými poetikami. Zajímavými příspěvky k české variantě „nového 

románu“ jsou prózy Aleny Vostré a Jiřího Frieda. V románu Vlažná vlna (1966) se ALENA 

VOSTRÁ soustředila na průzkum lidské komunikace a banality denního života, ale i drobných 

mocenských her ukrytých v běžných situacích. Volně propojený sled epizod z několika dní 

života mladé kadeřnice a jejího maloměstského okolí setrvává v banální rovině všedního dne 

obyčejných lidí. Jazykové reálie odposlouchaných a do groteskní roviny povýšených dialogů i 

věcné detaily se osamostatňují, odkazují samy k sobě namísto k předpokládaným (běžným) 

denotátům a souvislostem.  

 Do banality všedního dne situoval protagonistu novely Abel (1966) i JIŘÍ FRIED. 

Podtitul „Pohyby jednoho rána“ vyznačuje minimální časový i prostorový obzor novely; 

detailně rozvíjený popis konání protagonisty, úspěšného malíře, pak plynule přechází v jeho 

vnitřní monolog, rekapitulaci vlastního života, jíž vévodí – pro Frieda typický – pocit 

izolovanosti tvůrčího člověka od běhu „přirozeného“ života. Až k neosobnímu tónu Fried 

tento svůj popisný styl přivedl v novele Hobby (1969), zachycující přerůstání netradičního 

koníčka – ručního opisování tištěných textů – v činnost, která protagonistu příběhu zcela 

pohltí, propůjčí mu neproblematizovaný smysl života a postupně nabývá i uměleckých a 

tvůrčích kontur. Metaforický rozměr příběhu (opisovačství jako hyperbolizace grafomanství, 

izolovanost od života a jistá umělost takového životního smyslu) míří až k touze opisovače po 

vyvázání znaku z nutnosti nést význam, po čisté estetizaci lidské činnosti; jednou z možných 

odpovědí na otázku samoúčelnosti tvorby se stává sama uhrančivá autonomie sémantického 

gesta, uzavřenost, svébytnost tematické a stylistické výstavby novely.  

 



Různorodost prozaických experimentů 

 

 Součástí vlivu nového románu bylo i objevení možnosti literárního a jazykového 

experimentu, tedy nových, náročnějších způsobů stylizace a kompozice textu, při kterých na 

sebe maximální pozornost poutá sám způsob sdělování, často s cílem vyprovokovat čtenáře 

k větší tvořivé aktivitě. Způsob sdělování tak často může připoutat větší pozornost adresátovu 

než sdělení samotné. Prozaické experimenty přitom nabývaly velmi rozlišných podob. Jako 

experiment tak byla v šedesátých letech přijímána i tvorba Bohumila Hrabala a Vladimíra 

Párala. 

 Prózy BOHUMILA HRABALA svým vznikem odkazovaly až k přelomu čtyřicátých a 

padesátých let a na vydání musely dlouho čekat. Prvním veřejnějším Hrabalovým 

vystoupením byly příspěvky ve strojopisném almanachu Život je všude (1956), sestaveném 

Jiřím Kolářem a Josefem Hiršalem, který obsahoval i pět Hrabalových próz; dvě z nich téhož 

roku vyšly pod titulem Hovory lidí jako bibliofilie. Na sklonku padesátých let Hrabal připravil 

knihu povídek Skřivánek na niti, ale vydání bylo ve stránkových korekturách zastaveno. I přes 

tuto historii a genetickou vazbu k literární situaci předchozího desetiletí Hrabalovy prózy 

v okamžiku svého vystoupení z ineditní sféry velmi snadno zapadly do kontextu české 

literatury šedesátých let. Bezprostředně za sebou vydané knihy Perlička na dně (1963; rozšíř. 

1964), Pábitelé (1964; rozšíř. 1964), Taneční hodiny pro starší a pokročilé (1964), Inzerát na 

dům, ve kterém už nechci bydlet (1965), Ostře sledované vlaky (1965; zfilmováno v roce 1966 

v režii Jiřího Menzela, oceněno Oscarem za rok 1967) a Morytáty a legendy (1968) založily 

obraz Hrabala jako spisovatele, který byl zprvu kritikou velmi diskutován, zanedlouho však 

začal být vnímán jako jedna z nejvýraznějších osobností české prózy druhé poloviny 

dvacátého století. Příčiny splynutí Hrabalovy tvorby s dobovou atmosférou ležely jak 

v euforickém prožívání mnohotvárnosti přítomného bytí, tak i v propojení tematické 

provokativnosti s lyrikou a s okouzlením kontrastními projevy života. Symbolem hrabalovské 

poetiky se staly postavy „pábitelů“, které byly součástí autorovy snahy hyperbolizovat a 

oslavit schopnost plného prožívání „zázraků“ každodennosti.  Hrabalovi vypravěči, ale i jeho 

postavy si uvědomují automatizaci života a jeho tragickou podstatu, nicméně se jí brání 

pomocí řeči a stylizovaného zrcadla vyprávění, jež vytváří svébytné bájné anekdotické a 

imaginativní modely světa, který lze ovládat. Podstatnou součástí autorovy poetiky je také 

provokativní stírání hierarchie mezi vysokým a nízkým, zažitým a vysněným, odporným a 

krásným, minulým a současným. Tak je tomu zejména v experimentální novele Taneční 



hodiny pro starší a pokročilé, stylizované jako syrový záznam jediné souvislé a neukončené 

věty: souvislého proudu radosti z vyprávění, kterou si dopřává stárnoucího muž, strýc Pepin.  

 VLADIMÍR PÁRAL upoutal pozornost prózou Veletrh splněných přání (1964), která byla 

první částí Páralovy „černé pentalogie“, již spojovalo autorovo vytrvalé soustředění na 

problém každodennosti, na jedno pracovní a regionální prostředí (severočeský chemický 

průmysl) a jeden sociologický typ postavy (mladý inženýr). Další části této pentalogie tvořily 

prózy Soukromá vichřice (1966), Katapult (1967), Milenci a vrazi (1969) a Profesionální 

žena (1971). Adekvátní výrazové prostředky pro vyjádření střetu mezi každodenností a sférou 

nedosažitelných ideálů, snů a seberealizace individua, ústředního tématu Páralových próz, 

autor našel v „panelové“ výstavbě textu, která zpočátku prokazovala silnou inspiraci 

experimentálními vypravěčskými technikami. Opakováním, variováním a permutacemi 

jednotlivých motivů, situací, postav, dialogů, sloganů i celých textových segmentů budoval 

iluzivní a současně groteskně stereotypní obraz každodennosti, jíž dominuje opakovatelnost a 

vzájemná zaměnitelnost všech základních životních úkonů. Technický a zároveň emocionálně 

velmi vypjatý charakter Páralova jazyka se promítl do dynamické stavby věty s důrazem na 

substantiva a s častým vypouštěním sloves. Vřazení moderních komunikačních kódů, jako je 

inzerát a výrobně správní jazyk, připomíná konvenčnost lidských ideálů a rozpad intimnosti 

vztahů, řeč čísel a technického popisu jednotlivost a nesvobodnost existence.  

 K experimentům se počítala rovněž próza JOSEFA JEDLIČKY Kde život náš je v půli se 

svou poutí, která byla napsána již v letech 1954–57. Vyšla v roce 1966, v necenzurované 

podobě pak až v roce 1994. Zaujala osobitou reflexí vypravěčova „obležení“ dobovou 

společností, každodenností i eschatologickými vizemi, v jejichž jménu jsou deformovány 

životy jednotlivců. Obraz světa je tu skládán z mnoha různorodých prvků (útržků vzpomínek, 

fragmentů cizích příběhů, ironických komentářů, záznamů dobově příznačné každodenní, 

všední skutečnosti, ale také intertextových aluzí a metanarativních úvah), které se 

permanentně prolínají a střetávají. Je to však svět, jemuž vypravěč nevládne, jejž může jen 

jako svědek zaznamenat. 

 Nejsvrchovanějším výrazem vůle k literárnímu a jazykovému experimentu určenému 

jen čtenáři, který je ochoten s prózou a jejím autorem projít intelektuální cestou nesnadného 

hledání smyslu, byly knihy VĚRY LINHARTOVÉ, autorky svébytného literárního světa, jenž je 

vystavěn z řeči a který je současně jejím obrazem. Její prózy lze tak číst nejen jako 

permanentně zpochybňující průzkum skutečnosti, zamítavý ke všem danostem, jistotám a 

hotovým faktům, ale též jako postupné zkoumání a ověřování možností literární komunikace 

a hranic literárního sdělování, a to rozbíjením všech konvencí a principů narativních, 



stylistických, syntaktických a nakonec i gramatických. Základ česky psaného díla Věry 

Linhartové vznikal od konce padesátých let, od roku 1964 publikovala pět prozaických knih: 

Meziprůzkum nejblíž uplynulého (1964), Prostor k rozlišení (1964), Rozprava o zdviži (1965), 

Přestořeč (1966) a Dům daleko (1968). Linhartová psala v šedesátých letech ovšem i poezii, 

je autorkou tří básnických cyklů: Nastolení krále vyšlo v roce 1965 jako bibliofilie, Dům pro 

mé lásky byl takřka celý publikován v časopise Tvář (1968, č. 2), Ianus tří tváří vyšel ve 

sborníku Podoby II (1969). Autorizované souborné knižní vydání vyšlo pod názvem poslední 

sbírky až v roce 1993. První texty Linhartové mají ještě konstrukční oporu v ději, či spíše dění 

– převažuje racionální a neemotivní deskripce vnitřních stavů a uvažování postavy, která 

zpravidla velmi pasivně a odevzdaně přijímá svůj osud. Texty tak připomínají expozice, jimiž 

si autorka připravuje půdu pro příběh a zápletku, které však nakonec čtenáři upře. Záhy začíná 

Linhartová rozbíjet i pouze naznačenou příběhovou linii vyprávění; do jejích textů vstupuje 

velmi specifický vyprávějící subjekt, skrytý za první osobu plurálu a později i první osobu 

singuláru maskulina, řidčeji i feminina, který narušuje iluzivnost vyprávění, upozorňuje na 

jeho stvořenost, relativizuje a problematizuje pravdivost líčení událostí a je velmi 

manipulativní vůči čtenáři: ironicky komentuje jeho očekávání vytvořená na základě 

zkušenosti s jinými texty a odmítá se jim podřizovat. Příběhové pasáže se stále více posouvají 

do role ilustrací pasáží úvahových a později se zcela vytrácejí, či přesněji mizí ostrá hranice 

mezi těmito dvěma polohami vyprávění. Zpochybňovány jsou časové a prostorové vztahy, 

nelze se spolehnout na znakovost jména postavy, nespolehlivá je sama identita postav i 

vypravěče (na různých místech vyžaduje, aby si jej čtenář představil pouze abstraktně, např. 

jako světelný kužel či kouli ze slonoviny). V posledních povídkách Meziprůzkumu nejblíž 

uplynulého a zejména v textech zařazených do souboru Dům daleko je pak čtenář ponechán 

sám sobě a své imaginaci, díky níž se orientuje v jednom nerozlišeném, do sebe se zavíjejícím 

proudu řeči.  

 Cestu rozbíjení stylistického a syntaktického úzu zvolil také  MARTIN FRIŠ ve své 

jediné knize Svědectví o deštivém odpoledni ztráveném v čekání (1968). Její text je jediným 

úvahovým proudem, jenž rezignuje na vytváření uspořádaného fiktivního světa a asociativně 

zaznamenává tok myšlenek tak, jak se mluvčímu rozbíhají nad knihou během jednoho 

dlouhého odpoledne. Intelektuálně náročná experimentální próza, mající výrazně intertextový 

charakter, nacházela v šedesátých letech další modifikace, jež představují knihy RIO 

PREISNERA (Kapiláry, 1968), BOHUMILA NUSKY (Hledání uzlu, 1967) nebo PETRA PUJMANA 

(Jeroným na pouti, 1968; Prevít a zvířátka, 1969).  

 



Poetika absurdity 

 

 Jedním z emblémů české kultury šedesátých let (a nejen jí) bylo objevování poetiky 

absurdity, která souvisela se zvýšeným zájmem o problematiku odcizení individua v 

groteskním světě zmechanizovaných vztahů. V české literatuře byl tento zájem posilován 

narůstajícími pochybami o smyslu společenského režimu, jenž nebyl s to dodržet své sliby, 

ale i kulturní tradicí, reprezentovanou především dílem Jaroslava Haška. Při hledání geneze 

groteskní a absurdní prózy se lze vrátit do konce padesátých let, kdy se specifickým žánrovým 

typem, jenž přinášel texty hyperbolizující konkrétní situace a s hravou logikou neúprosně 

domýšlel realitu až ke groteskním závěrům, stala forma pohádky pro dospělé. Je to žánr, který 

představuje přehledný svět základních hodnot, otevírá prostor pro volnou imaginaci a 

okouzlení životem, ale také možnost vyjádřit se ve zdánlivě nezávazné symbolicko-alegorické 

rovině.  

K projevům tohoto žánru patřila dvojice moderních pohádek LUDVÍKA AŠKENAZYHO z knihy 

Ukradený měsíc z roku 1956 a zejména jeho rozsáhlý pohádkový román Putování za 

švestkovou vůní (1959). KAREL MICHAL v knížce Bubáci pro všední den (1961) narušil 

pravidla klasických pohádek tím, že pohádkové bytosti a předměty konfrontoval s přízemní 

realitou běžného každodenního života v socialistické společnosti, pro kterou je nadpřirozeno 

nepřijatelné. Jediným sebezáchovným řešením pro postavy, které se s ním setkají, je tak zapřít 

vše, co se „normalitě“ vymyká. MILOŠ MACOUREK v knihách povídek, pohádek a bajek 

Živočichopis (1962), Žirafa nebo tulipán? (1964), Jakub a dvě stě dědečků (1963) či 

Mravenečník v početnici (1966) s  fantazijní lehkostí kombinoval absurdní humor, nadsázku a 

jazykové hry. Jeho odsudky obecných charakterových zlozvyků moderního člověka s sebou 

nesly i přiměřené množství didaktického moralizování.  

 Smyslem pro fantastickou hyperbolu, absurdní humor a jazykovou hru měl v první 

polovině šedesátých let k Macourkovi velmi blízko IVAN VYSKOČIL. Soubory Vyskočilových 

próz soustředily texty, které vznikaly od konce padesátých let, od jeho vystupování s Jiřím 

Suchým ve vinárně Reduta, tedy jako součást autorových více či méně improvizovaných 

vystoupení před publikem. Vyskočil se světa zmocňuje skrze hru, která je výrazem 

hledajícího intelektu. Spojujícím rysem jeho textů a divadelních inscenací je tak neustálé 

tázání po lidské identitě a hledání vhodných forem, jak do tohoto tázání vtáhnout čtenáře či 

diváka. Jestliže soubor Vždyť přece létat je snadné (1963) je souborem krátkých ucelených 

humoristických i filozofických povídek, v souboru Kosti (1966) se jednotlivé Vyskočilovy 

texty již stávají součástí komponovaného celku. V knize Malé hry, kde hláska há ve slově hry 



je neznělá, takže se tento název vyslovuje a taky znamená Maléry (1967) jsou pak propojeny 

autorským komentářem vysvětlujícím okolnosti vzniku, záměr a limity jednotlivých „her“. 

Autor se tak pohybuje na pomezí prózy a dramatu a nezakrývá, že jeho texty jsou podkladem 

k uvolněné improvizaci. Důrazem na aktivitu adresáta a na práci s jazykovou a tvarovou 

stránkou textu tu vstupují do experimentální linie obou druhů. Míšení skutečného s 

fantaskním, reálného s ireálným Vyskočilovi umožnilo pojmenovávat svět prostřednictvím 

groteskních zkratek, které s ironickou racionalitou demaskují absurditu mnoha společenských, 

existenčních a myšlenkových stereotypů. Jakkoli u něj lze často najít společensky aktuální 

témata a narážky na různé časové i obecnější společenské nešvary, nejde o prvoplánovou 

satiru; autorovi se daří udržet rovnováhu mezi humornou lehkostí a přesahem do obecnější 

výpovědní roviny. Jeden z klíčových prvků poznání i manipulace s jedincem Vyskočil vidí 

v jazyce, v jeho schopnosti pojmenovávat podstatné, ale také verbalizací libovolně zkreslovat 

skutečnost. Vyskočilův situační, absurdní, mnohdy až černý humor proto často staví na 

jazykové doslovnosti, důslednosti a hyperbole. Vyskočil se neustále vrací také k napětí či 

nesouladu mezi realitou a jejím pojmenováním.  

 Součástí proudu objevování absurdity bylo také objevování Franze Kafky. Kafkovo 

dílo a jeho poetika nově vstupovaly do kontextu, který byl tomuto konceptu literatury velmi 

nakloněn. Nejinspirativnější se českým prozaikům jevila Kafkova próza Proces, přinášející 

modelovou situaci soudu bez zřejmého provinění. Tuto situaci lze najít například u 

EMANUELA MANDLERA ve sbírce kratších textů Atrakce (1966, nejvýrazněji ve fragmentu 

novely Čj. 17 309 Lékař). Silnému kafkovskému vlivu neunikl ani KAREL EICHLER v řadě 

textů své prvotiny Antipašije (1966). O inovativní přístup ke kafkovské látce se pokusil 

JAROSLAV PUTÍK. V titulní povídce souboru Pozvání k soudu (1964) posouvá kafkovskou 

situaci od vyslovení existenciální bezmoci k úvaze o tom, jak se byrokratickému obtěžování 

bránit: jeho obviněný od počátku promýšlí, jak ze situace ven, hledá a nakonec nachází cestu, 

jak s byrokratickým aparátem jednat – i když spíše než o řešení se jedná o odklad problému. 

Poněkud abstraktněji lze Kafkův vliv vnímat na sklonku desetiletí v podobě pocitu ohrožení, 

vykořeněnosti a dezorientace v situaci, jejíž pravidla hlavní hrdina příběhu nezná, snaží se je 

však empiricky rekonstruovat, aby se mohl zachovat adekvátním způsobem. Tak je tomu 

například v některých textech povídkového triptychu JIŘÍHO NAVRÁTILA Spálená stráň 

(1969), v próze VĚRY SLÁDKOVÉ Klec (1969) nebo ve dvou „kafkovských“ prózách IVANA 

KLÍMY vydaných pod společným názvem Loď jménem Naděje (1969). Tématem Klímových 

textů je manipulace mocí a možnosti svobodného jednání jedince konfrontovaného 

s mechanismem moci. Oba příběhy vyznívají pesimisticky, až skepticky: bez ohledu na to, 



zda jde o společenskou mocenskou strukturu nebo o faktickou fyzickou moc nad skupinou 

konkrétních jedinců, je mechanismus moci absurdní ve své nevypočitatelnosti a z postavení 

ovládaného jedince nenarušitelný. 

 

Existenciální a nadčasové pojetí války 

 

 Pocit absurdity našel svůj výraz rovněž v díle LADISLAVA FUKSE, jenž jej ve svém 

psaní zprvu propojil s reflexí války a promítl do reflexe židovského osudu. V kontextu 

šedesátých let Fuksovi náleželo místo trochu „podivného cizince“, autora, jehož dílo tvoří do 

sebe uzavřený svět, kam skutečnost proniká zvláštním způsobem: je filtrována subjektivně 

vyhraněným pohledem, který ji transformuje do proměnlivých snových obrazů vystupujících 

z paměti a podvědomí. Jeho knižní debut, román Pan Theodor Mundstock (1963), tematicky a 

motivicky navazuje na Weilův román Život s hvězdou. Jde o tragikomický, až absurdní příběh 

o osamělém Židovi, kterého psychicky ochromuje nebezpečí blížícího se transportu. 

Vyprávění tu velmi věrohodně evokuje psychologii hrdiny, jenž za těchto podmínek těžko 

zvládá svou každodenní existenci, ať již doma nebo na návštěvách. Prostřednictvím reflexí, 

vzpomínek, jeho samomluv i reálných a pomyslných rozhovorů podává útržkovité průhledy 

do tápajícího vědomí. Příznačná je mlhavost, náznakovost a nejasnost všeho řečeného, 

neustálé znejišťování scén, detailů i slov, jež tak mohou nabývat různých významů. Relativní 

rovnováhu hrdina nachází teprve v okamžiku, kdy si uvědomí nutnost osudu aktivně 

vzdorovat a začne se psychologicky připravovat na něco, o čem má jen velmi matné 

představy. Nacvičí si řadu postupů, které mu mají umožnit přežít – groteskní pointou 

psychologicky precizně vykresleného příběhu ovšem je, že jeden z nich se posléze stane 

bezprostřední příčinou jeho smrti.  

 Realita počátku okupace, atmosféra nacistického zla a násilí je hlavním námětem také 

prozaického cyklu Mí černovlasí bratři (1964, dokončeno roku 1958) a široce pojaté prózy 

Variace pro temnou strunu (1966). Román, časově posunutý do let 1937–39, je 

monotematickou výpovědí o strachu a hrůze, ležících na lidském údělu, o obavách z něčeho 

dosud neurčitého a neznámého, co ohrožuje život jedince i celých společenství. Realita tu 

defiluje nikoli jako sled historických událostí, ale tak, jak rezonuje v pocitech a zážitcích 

chlapeckého vypravěče, vnímána jeho vnitřním zrakem. V chlapcově optice se skutečnost 

prolíná s přeludy, tajemnými přízraky, s evokací panoptikální atmosféry domova, plného 

bizarnosti, chladu a vzájemného odcizení.  



Groteskní absurdita, jež je organickou složkou románu Variace pro temnou strunu, se 

v následující próze Spalovač mrtvol (1967; zfilmováno 1968, rež. Juraj Herz) stává stavebním 

principem, nadřazeným logice děje i postav, především postavy ústřední. Na rozdíl od Pana 

Theodora Mundstocka je tu motiv spasitelství obrácen naruby, autor vypráví příběh morálně 

narušeného člověka, jemuž nacismus přináší možnost kariérního růstu a podporuje jeho 

duševní poruchu; pod jejím vlivem se nacistická ideologie prorůstá s hrdinovou celoživotní 

fascinací smrtí a činí z něj postupně všehoschopnou zrůdu přesvědčenou o svém poslání 

definitivně zbavit svět utrpení. Román má pečlivě propracovanou kompozici a pracuje 

s návratnými motivy, které zesilují hororovou atmosféru vyprávění. Fuksovu fascinaci 

tématem židovství pak uzavírá povídkový soubor Smrt morčete (1969, zahrnuje i starší 

povídky, první z roku 1953). Nejrozsáhlejší povídka souboru nazvaná Cesta do zaslíbené 

země je osobitou paralelou k biblickému příběhu o židovském útěku z Egypta do země 

zaslíbené. 

 Do roviny existenciální výpovědi téma války, okupace a židovského osudu posunul 

také LADISLAV GROSMAN v próze Obchod na korze (1965), která se stala předlohou 

stejnojmenného filmu režisérů Jána Kadára a Elmara Klose (v roce 1966 oceněného 

Oscarem). Propojilo se v ní napětí mezi empirickým prožitkem a směřováním k obecnější, 

modelové výpovědi o lidském chování v abnormální situaci tak, jak ji utvářelo každodenní 

fungování fašistického Slovenského státu.  

 Pro VLADIMÍRA KÖRNERA je válka už od jeho prvních próz fenoménem, který natrvalo 

poznamenává lidské osudy. Je mu východiskem k průzkumu různých podob odcizení člověka, 

který vykořeněn historickými zvraty hledá marně zakotvení v životě – ať již není schopen 

obnovit vztahy přerušené válkou (Střepiny v trávě, 1964), nebo vyrovnat se s traumatickým 

zážitkem mnichovské porážky a selhání (román Slepé rameno, 1965), anebo najít sebe sama a 

zapomnění v milostném citu. Na motivu touhy vymanit se z „poznamenání válkou“ je 

založena novela Adelheid (1967; zfilmováno 1969, rež. František Vláčil). Fabule komorního 

příběhu je situována do pohraničí v době bezprostředně poválečné a dramaticky rozvíjena (s 

prvky odhalování záhad a náhlých zvratů) prostřednictvím jediné zápletky: milostného 

poměru mezi příslušníkem zahraničního odboje a dcerou nacistického zločince. Autor tu 

využívá prostředků filmové stylizace scény s důrazem na její emocionální i psychologickou 

výpovědní hodnotu. Tragické vyústění, sebevražda Adelheid a zavržení hrdiny společenstvím, 

které jeho milostný vztah odmítá, podtrhuje baladické ladění novely. Verdikt nad ním tu 

ovšem nevynáší nadosobní moc, ale doba s její historickou podmíněností. Problém viny se 

však relativizuje a posouvá do obecnější roviny – k otázce možnosti překonat nesmiřitelnost 



nacionálních antagonismů, nenávist a determinaci aktem lásky nebo milosrdenství. 

V Körnerových prózách je patrné oslabení nesmiřitelné hodnotové opozice mezi „námi“ a 

Němci a souběžně narůstající vnímání této vyhraněné mezilidské situace jako absurdity a 

existenciální pasti, do které postavy spadnou bez ohledu na to, na které straně fronty stojí. 

Tuto tendenci, byť ne v tak vyhraněné podobě jako u Körnera, lze pozorovat i v jiných 

prózách šedesátých let, například v  baladické próze Kočár do Vídně JANA PROCHÁZKY 

(1967), která vznikla jako literární adaptace původního scénáře ke stejnojmennému filmu 

Karla Kachyni z roku 1966.  

 

Jedinec v soukolí systému 

 

 Zhruba v polovině šedesátých let začali klíčoví čeští prozaici od drobnějších 

analytických žánrů přecházet opět k syntetičtějšímu pohledu na svět kolem sebe i na své 

vlastní postavení v něm. Do jejich centra zájmu se tak znovu dostaly rozsáhlejší románové 

útvary schopné vyjádřit traumatickou zkušenost generace, která zažila druhou světovou válku, 

vytoužený nástup „spravedlivějšího společenského řádu“, ale i následné rozplynutí iluzí o 

samospasitelnosti komunistických myšlenek. Od pokusů o románové syntézy tak, jak se psaly 

v předchozím desetiletí, se však tato typ románové prózy lišil zřetelnou proměnou role 

vypravěče. Namísto vypravěče vševědoucího, typického pro předchozí období, nastupuje 

nespolehlivý subjektivizovaný vypravěč, který odráží nejisté postavení individua ve světě, 

neboť je schopen vnímat a hodnotit jen nepatrnou část složité sítě dějů a vztahů, do níž je 

zapleten. Tématem jejich vyprávění se přitom stávala problematika svobody, viny a trestu, ale 

také napětí mezi skutečností a iluzí. Proti patosu kolektivismu byla postavena lidská 

osamocenost: autoři ve stopách existencialismu zkoumali lidskou identitu v běžných i 

mezních situacích. Individuum tak přestávalo být vnímáno jako determinovaný sociální typ a 

měnilo se v jedince schopného volby a vnitřní svobody. 

 Nejvýraznější linii uvnitř takto orientované prózy představovaly bilanční romány 

zachycující proměny individua v proudu času, respektive pod tlakem společenských 

mechanismů, a hledající míru spoluúčasti člověka na jejich vzniku a fungování. Za jejich 

předznamenání lze považovat osobitou lyrickou prózu FRANTIŠKA HRUBÍNA Zlatá reneta 

(1964): prozaický výraz základních existenciálních otázek, které si autor již položil v jiných 

literárních druzích (zejména v poemě Romance pro křídlovku). Příběh o návratu stárnoucího 

muže do krajiny dětství a jeho marné touze vrátit čas i ztracenou lásku a napravit životní 

omyly se rozrůstá do víru lyrické obraznosti, podané technikou filmového střihu a tříštící 



jakoukoliv iluzi trvání či utkvění v okamžiku. Text, který spojuje avantgardní výboje i 

realistickou tradici, vypovídá o rozkladu jednoty prastarého vesnického světa i o snaze 

vypravěče prostřednictvím lyrického gesta zadržet spád života v moderním světě.  

 Ústředním tónem próz JAROSLAVA PUTÍKA je jemná ironie a smysl pro paradox. Ve 

Smrtelné neděli (1967), psychologickém románu s lyrizovanými pasážemi, Putík kombinoval 

aktuální společenskou problematiku s existenciálními motivy a postupy. Hrdinou příběhu je 

vypravěč v ich-formě, který racionálně analyzuje svůj vlastní příběh a rodící se milostný 

vztah a spřádá děje a události do kauzálně přehledného a zdánlivě logického obrazu. 

V konfrontaci s příběhy jiných protagonistů se však postupně ukáže, že tato logika je jen 

klamným důsledkem jeho přeceňování vlastního úsudku a utváří pseudorealitu. V literárně 

komplikovanější podobě se otázka, zda totožnost, opravdovost lidského života spočívá ve 

schopnosti zůstat věrný svému přesvědčení, nebo je permanentně proměňovat v souvislosti s 

proměnami společnosti, objevuje v Putíkově románu Brána blažených (1969).  

  Klíčovou, čtenáři i kritikou široce reflektovanou bilanční prózou šedesátých let se 

v roce 1967 stal Žert MILANA KUNDERY. Tato románová prvotina vyrostla z kontextu 

autorových povídek, liší se však od nich víceperspektivností, s níž Kundera kriticky reflektuje 

minulost i přítomnost. Osu knihy utváří rekonstrukce několika „směšných lásek“ tak, jak jej 

nahlížejí čtyři – osudy i postoji odlišní – vypravěči. Ústřední postava příběhu, k níž všechny 

tyto výpovědi směřují a vůči níž se vymezují, je ovšem jediná. Ludvík Jahn je muž, který se 

po letech vrací do rodného slováckého města s cílem svést manželku člověka, kterého 

považuje za hlavního strůjce toho, že byl na počátku padesátých let odtržen „od volantu 

dějin“, vyloučen ze studií a jako voják Pomocných technických praporů (PTP) přinucen 

pracovat v dolech. Pokus o pomstu však přináší jen rozčarování: Jahn zjišťuje, že vše je jinak. 

Zatímco on zůstal zaklíněn do okamžiku ublížení a křivdy, společnost se proměnila natolik, že 

nejenom sama křivda se stala vzdálenou a vlastně nedůležitou, ale i Ludvíkova pomsta se – v 

groteskním kontextu světa zbaveného bývalých iluzí o cestě společnosti vpřed – ukázala jako 

pouhý trapný a zraňující žert, postihující nakonec v první řadě svého původce. Ludvíkovy 

iluze se rozpadají pod nárazy cizích verzí skutečnosti a on si uvědomuje, že všichni jsou jen 

obětí nadosobních žertů fatálních a neovladatelných dějin. Kundera ve svém románu směřoval 

od atraktivní společenské kritiky nedávné budovatelské minulosti až k existenciálnímu 

pohledu na postavení individua. Dobovou produkci ovšem nepřekračoval ani tak tématem, 

jako spíše osobitým způsobem vyprávění.  Účelné střídání vypravěčů, práce s návratnými 

tématy a motivy, výrazný podíl esejistických a úvahových prvků, to vše působilo nově a 

překvapivě. Žert se tak stal nejen významným vykročením autora za románovou formou, jejíž 



čtenářská působivost je spoluutvářena promyšlenou kompozicí a významovou výstavbou, ale 

také dílem, jež založilo Kunderovu proslulost ve Francii a posléze i v dalších zemích světa.  

Problém vztahu ke komunistickým ideálům, ke kolektivismu a k právu člověka na vlastní 

individualitu, jakož i vyrovnávání se s padesátými lety a hledání míry viny a spoluviny za ně, 

spojovaly Žert s prózou LUDVÍKA VACULÍKA Sekyra (1966). Vaculíkův vypravěč se sice od 

Kunderova hrdiny zřetelně liší svou autobiografičností, nicméně i on se nachází v okamžiku 

návratu a tápavého shledávání reálných obrysů světa a své skutečné totožnosti. Vaculíkův 

románový svět je propojen s rodným Valašskem, jeho přírodou, tradicí a kulturní pamětí. 

Hlavní příčinu svého selhání proto vypravěč vidí v rozchodu s tímto řádem přirozeného 

způsobu bytí a východisko, cestu k nalezení nové životní možnosti, pak jedině v návratu 

k němu. Pozitivní životní ideál by měl být podle Vaculíka založen především na vědomí 

domova a vědomí rodu. Toto se promítá i do Vaculíkova způsobu vyprávění, funkčně 

využívajícího rozmanitých jazykových rovin, včetně dialektu, jakož i změn rytmu toku 

promluvy a děje. Specifická je pak především autorova významová práce s časem: základním 

modem vyprávění je tu sice přítomnost, je to ale přítomnost vypravěče a vyprávění v různých 

obdobích jeho života, temporální perspektiva se tak mnohdy přeměňuje několikrát i v rámci 

jediné věty. 

 Možnost sebezpytně založené osobní bilance oslovila na sklonku šedesátých let i 

příslušníka mladší prozaické generace KAROLA SIDONA. Dvojici jeho próz Sen o mém otci 

(1968) a Sen o mně (1970) charakterizuje neskrývaná autobiografičnost a snaha o sestup do 

hlubinných vrstev paměti. Sen o mém otci je evokací dětství v rodině s nevlastním otcem a 

tyranskou matkou, podanou z dvojí perspektivy, tj. dětské přímosti a pozdější reflexe 

dospělého. Sen o mně navazuje na první novelu popisem dětských útěků z domova a analýzou 

prožitků mládí a zejména drásavé manželské krize protagonisty. Spojující linií obou novel je 

pak hledání vlastní osobnosti. 

 Motivem vojenské služby u PTP se Kundera v Žertu zapojil do té linie české prózy 

šedesátých let, která se snažila ukazovat odvrácenou a dosud zcela tabuizovanou tvář 

socialistické společnosti: prostředí trestných táborů a komunistických věznic padesátých let. 

Prózy s těmito motivy přirozeně vznikaly již v předchozím desetiletí, vydávat se však mohly, 

v neustálém konfliktu s cenzurními zábranami, až od roku 1963, kdy bylo možné začít 

poukazovat i na to, že obdobné knihy vycházejí v Sovětském svazu. Vzorem a argumentem se 

stal zejména Alexandr Solženicyn  a jeho novela Jeden den Ivana Děnisoviče (překlad 1963).  

 Základním gestem takovýchto próz je vykreslení abnormální lidské situace, pocitů 

individua, které se proti své vůli ocitlo „uvnitř“ a vymezuje se vůči okolnímu světu. 



Převládalo přitom realistické zpracování látky opírající se o osobní zkušenost a usilující o její 

psychologizaci a převedení do obecnější morální polohy. Jako specifické svědectví o 

režimním útlaku byly takovéto texty vnímány coby výrazné politikum, které přitahovalo 

čtenáře i kritiku. První vydanou prózou, která motivicky čerpala z autorovy osobní zkušenosti 

politického vězně, byl román Pravděpodobná tvář JIŘÍHO MUCHY (1963). Jeho ústředním 

tématem je vnitřní osamělost protagonisty-novináře, kterého obvinění z velezrady přinutí 

k sebezpytování a k hledání skutečné – či alespoň pravděpodobné – podoby svého já. Cesta za 

sebepoznáním utváří dějovou a ideovou osu také v následujících Muchových prózách Studené 

slunce (1968) a Marieta v noci (1969). První z nich je stylizována jako deník vězně 

odsouzeného k nucené práci v dole, tedy jako text vznikající za situace, kdy se jeho psaní 

hrdinovi stává jedinou možností přežití a příležitostí k redefinování sebe sama. V druhé próze 

se impulzem k  sebezpytování, přemítání o životě, světě, svobodě a nutnosti stává fatální 

izolace trestance, jenž přežívá v uhelném závalu.  

 K Solženicynovu věcnému záznamu vězeňské reality, ale i k jeho důrazu na morální 

rozměr mezních situací mají blíže autobiograficky inspirované prózy KARLA PECKY 

z povídkových knih Úniky (1966) a Na co umírají muži (1968). Peckův román Horečka 

(1967) pak vypráví příběh vězně, jenž svým mlčením kryje útěk přítele: rozhodnutí 

nespolupracovat za žádných okolností s vězniteli a vyšetřovateli je totiž pro něj základním 

morálním imperativem, a to i za cenu sebeobětování. Román Veliký slunovrat zpracovává 

problematiku návratu vězně do „všedního života“, za podmínek, kdy si své vězení nese 

s sebou: uvědomuje si svou vykořeněnost a současně i to, že není nikdo, koho by mohl za svůj 

zničený život obžalovat. Nedospívá tak ke katarzi, ale jen k setrvání v trýznivé samotě. 

 Prozaikem, v jehož tvorbě se odrážejí zkušenosti dokonce z dvojího uvěznění, byl JAN 

BENEŠ. Práce s tímto tématem však povětšinou mohl vydat až po své emigraci v roce 1969. 

Patří k nim sbírka povídek Na místě (Toronto 1972) či novela Druhý dech (Curych 1974). 

Benešova povídková prvotina Do vrabců jako když střelí z roku 1963 ovšem ukazuje také na 

blízkost tematiky vězení a vojny. 

Prožitek vojny jako násilí vůči jedinci, který proti své vůli musí vykonávat nesmyslné činnosti 

v armádě, s níž se nemůže identifikovat, se stalo impulzem ke vzniku prózy JOSEFA 

ŠKVORECKÉHO Tankový prapor. Těžiště novely zachycující poslední půlrok vojenské služby 

autorova alter ego Danny Smiřického leží v satiricky výsměšném pohledu na praktické 

fungování komunistické armády. Text knihy vznikl již padesátých letech, na sklonku let 

šedesátých byl zčásti publikován časopisecky, nicméně výroba knižního vydání byla v roce 



1969 zastavena. Autor si jej tedy vydal sám, již v emigraci v Torontu v roce 1971 (uprav. 

1998). 

Veselé historky z kruté vojny, hovorová čeština a vulgarismy charakterizují také čtenářsky 

velmi oblíbenou prózu MILOSLAVA ŠVANDRLÍKA Černí baroni aneb Válčili jsme za Čepičky 

(1969), vykreslující satiricko-humoristickým způsobem službu u pomocných technických 

praporů, ke kterým byli odváděni lidé považovaní za třídní nepřátele. Švandrlík ovšem s 

látkou zacházel bez větších uměleckých ambicí a v poloze chlapáckých vzpomínek na vojnu.  

 

Inovace historického románu  

 

 Přelom padesátých a šedesátých let znamenal výrazný publikační boom historické 

prózy, který byl doprovázen také její konvencionalizací. Nicméně ta její část, která byla 

projevem výraznějších společenských ambicí autorů, se stala součástí narůstajícího zájmu o 

jedince a jeho konkrétní příběh. Nové pojetí vztahu mezi jedincem a dějinami, kladoucí důraz 

na jejich prožívání, nejplněji realizoval VLADIMÍR NEFF v populární pentalogii z 19. století 

(Sňatky z rozumu, 1957; Císařské fialky, 1958; Zlá krev, 1959; Veselá vdova, 1961; Královský 

vozataj, 1963).  

 Na pozadí proměňujícího se vztahu mezi člověkem a společností lze číst i ty historické 

prózy, které přicházely s tematikou zvůle moci a hrdinovy věrnosti sobě samému. Autory totiž 

stále více zajímaly postavy, které jsou vystaveny silnému nátlaku mocných a musí tudíž 

v extrémních charakterových zkouškách bránit integritu své osobnosti a svého svědomí. 

Příkladem takto orientované prózy může být jak Kladivo na čarodějnice (1963), román 

VÁCLAVA KAPLICKÉHO o čarodějnických procesech ve Velkých Losinách a Šumperku, ale 

také román JOSEFA TOMANA Po nás potopa (1963), situovaný do Říma v dobách Tiberiových.  

 V druhé polovině šedesátých let historický žánr sice kvantitativně ustupuje zájmu o 

současnost, nicméně ta díla, která vyšla, výrazně zasáhla do literárního kontextu. Snaha 

vyprávět příběhy o obecném rozměru lidského hledání, bloudění a tázání přitom již téměř 

vytěsnila přímou polemiku s třídní koncepcí dějin; společenské okolnosti sice nadále 

formovaly kontury syžetu a dávaly příběhu konkrétně historické zabarvení, ale to, čím se 

protagonisté trápí, je lidská zkušenost s dějinami, s jejich nevypočitatelností, paradoxností a 

slepým během, který nedbá na individuální přání. Určujícím momentem této historické prózy 

tak byla hluboká skepse vůči dějinám, vyrůstající z rozčarování z revoluce, z pochyb o 

kvalitách vůdců a také z pochyb o všemoci lidské vůle. Skepse se obracela i vůči samotné 

poznatelnosti dějin, vůči těm, kteří o nich píší, a vůči jejich iluzím o síle lidského rozumu a o 



účinnosti literatury. Základní syžet proto často získával charakter bludného kruhu: postavy 

jako by na konci příběhů opět stály na počátku, jen zbaveny svých iluzí.  

 Konstitutivním rysem většiny próz byla ironie: vypravěč se prezentuje jako mluvčí, 

který si uvědomuje rozestup mezi dějinnou realitou a vlastní konstrukcí vyprávění. Prozaici 

již nechtěli předkládat jedinou závaznou „pravdu dějin“, uvědomovali si relativitu věcí a 

historických událostí i jejich autorské interpretace. Obdobně jako u prózy se současnou 

tematikou došla proto v jednotlivých historických prózách širokého uplatnění ich-forma a 

subjektivní perspektiva, umožňující případně i konfrontaci individuálních optik. Cílem bylo 

pojmenovat složitost lidského bytí v dějinách, přičemž důraz na individuální lidskou 

zkušenost umožnil tematizovat naléhavé paralely mezi historií a současností.  

 Předělem ve vývoji historické prózy šedesátých let se stalo vydání novely KARLA 

MICHALA Čest a sláva (1966), která obrátila naruby představu člověka jako uvědomělého 

tvůrce dějin a bojovníka za lidský pokrok. Navzdory ironickému titulu totiž tato próza 

nepřinesla obraz velké historie, slávy a hrdinských skutků: vše, co se v ní děje, odehrává se na 

samé periferii dějin třicetileté války. Ostří Michalovy prózy se obrací především proti 

národním mýtům. Vůdčím principem tu je satirický paradox, slavné dějiny jsou nahrazeny 

fraškou, velké skutky jsou karikovány, věrnost a odvaha mají přídech hlouposti, rytířství se 

mění v nikomu nepotřebnou posedlost a vše je potřísněno zlomyslností dějin.  

 Na tradici apokryfní prózy navázal první román dramatika OLDŘICHA DAŇKA Král 

utíká z boje (1967), v němž jsou události rané lucemburské doby východiskem pro vykreslení 

relativismu idejí a morálních postojů. Postavy jsou pojaty jako současníci, mluví a myslí tak, 

jako by prošly zkouškami historie dvacátého století. Král Jan, jenž se ujal vlády s vírou ve 

spravedlnost, tu dospívá k poznání, že svrchovaná moc je s ideály neslučitelná, pravda může 

být smrtelně nebezpečná a vladař musí umět spolupracovat i s nepřáteli a zrádci. Přistupuje na 

to, že úspěšná vláda se nevyhne nejen pragmatickým a oportunistickým rozhodnutím, ale ani 

přetvářce a lsti.  

 První historický román básníka JIŘÍHO ŠOTOLY Tovaryšstvo Ježíšovo (1969) přenesl 

váhu výpovědi o dějinách do sféry psychologie postav. Tematika pobělohorské rekatolizace je 

v románu proměněna v niterný svár, který prožívá dvojice protagonistů: jezuita, který má za 

úkol vybojovat vítězství katolické církve na košumberském panství, a hraběnka, která 

rekatolizačnímu tlaku zprvu vzdoruje, posléze však podléhá. Vztah pátera Hada a hraběnky je 

nejen vztahem lidí dvou rozdílných společenských determinací a ideálů, ale i vztahem dvou 

bytostí, které sbližuje jejich rozpolcenost i vzájemná závislost, totiž závislost oběti a kata, 

který je de facto také obětí. Klíčovým problémem románu se tak stala slučitelnost ideálů 



s mocenským postavením a mocenskou mašinerií a potíže rozpolcené duše, prožívající svár 

mezi povinností a svědomím, poslušností a osobní svobodou. Jezuitský řád vystupuje 

v románu jako jedna z mnoha historických podob toho, jak vůle k moci vítězí nad prvotními 

ideály lásky a spravedlnosti.  

 Novátorskou podobu historické prózy vytvořil na sklonku šedesátých let VLADIMÍR 

KÖRNER, autor, na jehož próze je patrná profese scenáristy, schopnost promlouvat 

prostřednictvím obrazů. Příběh Alwina ze Sovince v románu Písečná kosa (1970) časově 

lokalizoval do 13. století, do doby, kdy Řád německých rytířů, který tehdy expandoval na 

rozlehlá území východního Pruska, vypráví v něm však o nadčasovém hledání smyslu bytí a o 

touze po absolutnu. Lidská existence v dějinách se mu přitom jeví jako tragické zmarnění, 

jako bloudění v kruhu světem katů a obětí, vlků a ovcí. Autorova fascinace smrtí ústí 

v koncepci života jako něčeho přechodného, dočasného, jako krátkého okamžiku mezi dvojím 

nebytím. 

 Pojetí minulosti jako příležitosti pro volnou fabulační hru a pro konstruování jiného, 

paralelního pohledu na dané vedlo ke sbližování historického žánru s žánrem apokryfu, který 

pracuje s napětím mezi známým motivem či příběhem a jeho novým výkladem. Patrná je zde 

návaznost na tradici Čapkových apokryfů s jejich racionalistickou demytizací a ironizací 

opakujících se dějinných mechanismů. Tuto tendenci dokládá rozmanitá škála próz: povídky 

MILANA UHDEHO ze sbírky Záhadná věž v B. (1967), ILJI HURNÍKA ze sbírek Trubači 

z Jericha (1965) a Kapitolské husy (1969) a KARLA EICHLERA ze souborů Antipašije (1966) a 

Početí leguána (1968), ale také rozsáhlá románová alegorie na politickou praxi socialismu a 

procesy padesátých let z pera IVANA KŘÍŽE Pravda o zkáze Sodomy (1968). Jako alegorie na 

režim, jenž za vznešenými hesly skrývá návrat k divošským pudům a degeneruje lidskou 

bytost na chlípný dravý organismus, bylo vnímáno také osm textů, které pod titulem První až 

Osmý list z Kalpadocie a pod pseudonymem Samuel Lewis v letech 1968–69 uveřejňoval JIŘÍ 

GRUŠA v Sešitech pro literaturu a diskusi. Celek románu byl později publikován pod titulem 

Mimner aneb Hra o smrďocha (smz. 1973; 1991). 

 

Populární žánry – science fiction a detektivky  

 

 K rozmanitosti a uvolněné kreativitě české prózy šedesátých let přispívala také 

rehabilitace populárních žánrů, zejména detektivní, vědeckofantastické a humoristické 

povídky či románu. Na rozdíl od období předcházejícího, kdy byla tradiční populární 

literatura zatlačena mimo prostor oficiální kultury, se nyní náročná a zábavná linie české 



prózy rozvíjely v těsné blízkosti. Populární beletrie představovala pro autory „hlavního 

proudu“ zásobárnu neobvyklých dějových, kompozičních, tematických a vypravěčských 

postupů, které autorům pomáhaly odpoutat se od ideologicky a esteticky svazujících norem a 

vyzkoušet si komunikační i hodnotový potenciál literatury pojímané jako hra. Snaha 

inspirovat se populárními žánry ostatně v této době nebyla jen záležitostí českého kulturního 

kontextu, ale měla řadu paralel v zahraničí, kde mladí prozaici této oblasti literární 

komunikace věnovali také nemalou pozornost (vliv sci-fi žánru na Kingsleyho Amise či Kurta 

Vonneguta a další). 

 Přechod mezi náročnou a zábavnou linií tvorby byl proto v české próze šedesátých let 

plynulý a obnova populárních žánrů byla vnímána nikoli jako jev stojící proti seriózní tvorbě, 

ale jako součást rozšiřování její výrazové škály. Takto byly například přijímány inteligentní 

sci-fi povídky JOSEFA NESVADBY, považovaného za zakladatele či obnovitele tohoto žánru 

v domácím kontextu (Tarzanova smrt, 1958; Einsteinův mozek, 1960; Výprava opačným 

směrem, 1962, ad.). 

 Ještě intenzivnější byl v šedesátých letech vztah mezi prózou a detektivkou. Zájem o 

jiné typy literatury umožnil, aby se v rámci socialistické literatury znovu objevily postavy 

odpovídajících klasickému anglosaskému vymezení žánru, tedy osobití detektivové 

nespoléhající na vyšetřovací týmy, ale postupující klasickou metodou logické dedukce. Patří 

k nim zejména postava kapitána – a bonvivána – Exnera, kterou VÁCLAV ERBEN poprvé 

představil v románu z archeologického prostředí Poklad byzantského kupce (1964), nebo 

bezděčný detektiv-amatér, malíř Horác z próz HANY PROŠKOVÉ (např. Měsíc s dýmkou, 

1966). 

 JOSEF ŠKVORECKÝ prosazoval anglosaskou poetiku detektivního žánru nejen jako 

teoretik (v esejích Nápady čtenáře detektivek, 1965), ale i ve své tvorbě. Pod jménem 

spoluautora JANA ZÁBRANY vydal trilogii detektivních románů Vražda pro štěstí (1962), 

Vražda se zárukou (1964) a Vražda v zastoupení (1967), kombinující pečlivě vystavěný 

detektivní syžet se satirickým pohledem na „lepší“ českou společnost od poloviny třicátých 

let do roku 1945. Čtenářsky populární (i díky zfilmování) byl také jeho soubor anekdoticky 

pointovaných, krátkých povídek Smutek poručíka Borůvky (1966), v nichž si zkoušel herní 

potence žánru. Do jeho vývoje však zasáhli také další význační prozaici jako Karel Michal 

(Krok stranou, 1961) či Edvard Valenta (Dlouhán v okně, 1965).  

 Početná a ve svých vrcholech i kvalitní produkce kriminální beletrie utvářela pozadí 

také pro romány, novely či povídky, ve kterých se detektivní motivy a postupy stávaly 

součástí výpovědí se širšími uměleckými a společenskými ambicemi. Od poloviny šedesátých 



let tak vznikla typově velmi různorodá škála próz využívajících kompoziční a tematickou 

inspiraci detektivním žánrem. Takové prózy psali  HANA BĚLOHRADSKÁ (Poslední večeře, 

1966), JAN TREFULKA (Nálezy pana Minuse, 1966), KAREL MICHAL (Gypsová dáma, 1967) a  

také opět Josef Škvorecký, jehož „koncová detektivka“ Lvíče (1969) satiricky vykreslila 

soudobou nakladatelskou praxi, intelektuální atmosféru a morálku.  

 

POEZIE DOBY NORMALIZACE (OFICIÁLNĚ PUBLIKOVANÁ) 

(podle Vladimíra Křivánka) 

 

Poezie, jež směla být i v nových podmínkách oficiálně knižně vydávána, se musela 

vyrovnat s řadou pragmatických, tematických a ideologických omezení, která v konečném 

důsledku určovala její charakter. Pokus o reinterpretaci literární tradice a o spoutání tvorby 

(staro)novými pravidly přitom znamenal velmi výrazné narušení historické kontinuity. Z 

pohledu normalizátorů byly sice básnické poetiky méně podstatné než proklamované 

občanské postoje autorů, nicméně i v této oblasti existovala snaha nastolit určitý nový 

standard, který by se negativně vymezoval vůči předchozímu období. Odmítány tak byly 

nejrůznější -ismy, spojované s „krizí“ šedesátých let a pociťované jako nebezpečí pro 

požadované ztotožnění básníka a čtenáře s politickým režimem, především tzv. 

individualismus, intelektualismus a nihilismus. Kritizovány však byly rovněž experimenty s 

básnickým tvarem a konkrétní poezie, neboť ideálem se opět staly sémanticky jednoduché 

básnické formy dostupné širšímu okruhu adresátů. Ideálem normalizátorů byl návrat k 

formám duchovního života let padesátých, i oni sami si však uvědomovali, že budovatelské 

teze při své nové aplikaci potřebují alespoň dílčí korekci. 

V roce 1975 byla znovu vydána normativní instrukce, kterou od počátku padesátých 

let představovala publikace Třicet let bojů za českou socialistickou poezii (1950) Ladislava 

Štolla, příznačně ovšem v přepracované verzi: autor provedl dílčí textové úpravy, které ji 

měly aktualizovat, přizpůsobit novým podmínkám a odstranit původní jednostrannosti. 

Bojovný název také nahradil neutrálnějším a mnohovýznamovějším titulem Básník a naděje. 

Skutečným ideovým patronem normalizačních básníků se však nestal Ladislav Štoll, ale 

literární kritik Milan Blahynka, který české básnictví rozdělil na dvě tvarově, myšlenkově a 

především hodnotově protikladné linie: na linii pozemskou (či pozemšťanskou) a na linii 

spiritualistickou. Své pojetí poezie Blahynka představil v knize Pozemská poezie (1977). 

Klíčové přitom bylo, že básnické „pozemšťanství“ nevnímal jako jednu z mnoha možností, 



jež autorům a čtenářům poezie dává, ale jako pozitivní normu. Pozemšťanství bylo podle něj 

součástí boje za společenský pokrok, tedy za komunistické ideály, a proto také zasluhovalo 

plnou společenskou podporu. Naopak básnický spiritualismus odkazující k jinému, 

existenciálnímu či metafyzickému rozměru bytí byl pro Blahynku linií reakční, a tudíž 

zavrženíhodnou, již je možné, ba nutné potlačovat. 

Tehdejší nakladatelská a kritická praxe se ovšem od těchto představ poněkud lišila, a 

to nejen proto, že se původní ideová východiska v průběhu času značně otupovala. Od 

básníků nevyžadovala ani tak přímý hlasitý souhlas, jako spíše tiché, neprotestující 

přizpůsobení, které se soustředí na privátní sféru a nezasahuje do oblastí příslušejících 

politice. Jako přijatelná poezie bylo proto už od počátku sedmdesátých vydáváno rovněž vše, 

co harmonizovalo, případně příliš neproblematizovalo život tady a teď, v této zemi a v rámci 

daného společenského systému. Normalizační kritika tak ráda oceňovala poezii lásky k vlasti 

a krajině, lyriku s tématem života ve městě, jakož i lyriku osobní, intimní a rodinnou, která 

příliš nepřekračovala osobní rozměr. 

Tento přístup otevíral – spolu s mnohoznačností poezie, která je cenzurovatelná hůře 

než syžetové druhy literatury – prostor pro velmi širokou básnickou produkci nejrůznějšího 

ražení. Jako organická součást vydávané socialistické poezie tak byli například vnímáni i ti 

básníci křesťanské orientace, kteří svůj postoj skryli za všeobecnou metaforiku a psali 

harmonizující lyriku s přírodními a rodinnými motivy, vyjadřovali své soucítění s 

bezmocnými a osamělými (Josef Suchý) či se věnovali obecně pojaté problematice života a 

smrti (František Lazecký). 

Normalizátoři si byli diskontinuálnosti svého snažení dobře vědomi, a proto se ji 

snažili popírat. Mimo jiné i tím, že se pokusili získat některé významné spisovatele, na 

kterých by mohli demonstrovat tezi, že opravdoví tvůrci zůstali komunistickému ideálu věrni. 

Básníkem, který měl takovou roli naplno sehrát, byl Josef Kainar, ten však v roce 1971 

předčasně zemřel.  

Nejvýznamnějším básníkem, který normalizaci svými postoji osobně podpořil, byl 

VILÉM ZÁVADA. Když v roce 1970 vydal sbírku Na prahu, normalizační kritici ji 

interpretovali jako přitakání nové politické situaci, jako výpověď toho, kdo – stejně jako celá 

společnost – překonal ideovou krizi a vlastní slabost a stojí nyní na prahu nového života. Ve 

skutečnosti ovšem jde spíše o poezii myšlenkově spadající do předchozího desetiletí, o hořkou 

reflexi vnitřní situace člověka stojícího na prahu smrti a bilancujícího minulost. Jednotlivé 

básně jsou výrazem autorovy potřeby nalézt a nastínit obraz uplynulého, pojmenovat vlastní 

já zcizované tlakem společenských i politických mechanismů a pragmatickými manipulacemi. 



Působivou naléhavost sbírky zesiluje časté užívání prvků litanie, jakož i propojení abstraktně 

symbolické a filozofické roviny díla se syrově konkrétními tělesnými a fyziologickými 

motivy. Ve sbírce následující, Živote díky (1977), ovšem již Závada svou životní bilanci pojal 

tak, aby více vyšla vstříc propagandistickému optimismu. 

Jako příležitost k návratu na výsluní přijali normalizaci ti básníci, kteří vrchol své 

společenské angažovanosti a básnické tvorby spojovali s padesátými lety. A třebaže někteří z 

nich v průběhu let šedesátých „zaváhali“ a pokusili se přizpůsobit soudobým poetickým a 

myšlenkovým trendům, pookupační politický zvrat v nich vyvolal pocit satisfakce a touhu 

opět zaujmout ztracené místo. 

Návraty takovýchto autorů k politické tematice byly přitom doprovázeny rovněž 

návraty motivickými. Básníci se opět identifikovali s plurálem mas a znovu ožíval i 

schematický antagonismus Východu a Západu, respektive blahodárného a mytizovaného 

socialismu a odpudivého kapitalismu. Znovu se objevila adorace Sovětského svazu, ale také 

takové motivy jako chléb, pole, kombajn, píseň, stavba, rodná země. Proti nim pak opět stály 

motivy dolaru, Wall Streetu, nadulých bohatců, skrytých fašistů a dalších nepřátel či škůdců, 

kteří chtějí vše pozitivní zničit. Frekventovaný byl mičurinský motiv poctivého pěstitele, ale 

také symbolika titánská a prométheovská, spojovaná s velkými revolucionáři. 

K emblematickým hrdinům patřili kubánský vůdce Fidel Castro a zvláště tvůrci, kteří 

zahynuli v roce 1973 během vojenského puče v Chile: básník Pablo Neruda a zpěvák Victor 

Jara. Generál Pinochet naopak obsadil opačný hodnotový pól. K typickým dominantám 

normalizační poezie patřilo rovněž odsouzení války ve Vietnamu. 

Příkladem básníka zcela oddaného normalizaci byl IVAN SKÁLA. Jeho sbírka Co si 

beru na cestu (1975) verši pravidelné rytmické struktury a konvenčních rýmů vyjádřila 

hořkost, s níž autor prožíval politickou liberalizaci druhé poloviny šedesátých let. Reflektuje 

křivdy utrpěné za pražského jara a obžalovává nepřátele a zrádce, kteří „selhali“. Proti nim 

staví nehynoucí budovatelský entuziasmus, který má být odpovědí na veškeré otázky: „Ať 

defétista křídou / v tmu komína kritiku píše, / my zvedneme svoji stavbu / o patro výše.“ Jako 

hodnotu, jež skutečného básníka ochraňuje před mravním pochybením, pak vyhlašuje jeho 

schopnost a vůli jít v řadě a přináležet ke komunistické straně. 

I normalizační básníci se s oblibou obraceli k tematice dějin, epochy a společenské a 

osobní paměti, zpravidla však proto, aby si takto potvrdili správnost svého směřování k 

socialistickému dnešku. JIŘÍ TAUFER takový obraz historie podal ve výboru Letokruhy (1972) 

i v obsáhlé skladbě Indianie (1979), v níž vyložil kolonizaci, ujařmení a vybíjení původního 

obyvatelstva jako neetický základ zvráceného blahobytu současných Spojených států. Přímou 



součástí ideologického boje režimu s nebezpečím, které básníku představovalo USA, se stala 

– na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let v masových médiích hojně prezentovaná – 

báseň Yes and No (ze sbírky Pokračování příště, 1979), pojatá jako přímé oslovení 

amerického prezidenta J. E. Cartera, jehož potenciální válečné plány tu básník vášnivě 

odmítá. 

U většiny autorů se angažovaná a bojovná tvorba prostupovala s jiným podobami 

poezie, jež čerpaly zpravidla z konvenční přírodní lyriky, případně z některých postupů 

avantgardních. Takovými básníky byli JAN PILAŘ (Žlutý list, 1972; Kruhy na vodě, 1975) 

nebo DONÁT ŠAJNER (Co řeklo slunce, 1975), tedy autoři, kteří střídali politickou poezii 

s oslavami rodného jihočeského venkova. Konvenční přírodní lyriku, inspirovanou zpravidla 

rodnou krajinou, se vzpomínkami na dětství a mládí a se snahou básníka filozoficky se 

zamyslet nad smyslem lidského života propojil také JOSEF RYBÁK ve sbírce Chození na 

červenou (1975) či Létající talíř na zimním nebi (1980). 

Z mladších autorů dal svou poezii do služeb režimu zejména někdejší příslušník 

generace Května MIROSLAV FLORIAN. Profiloval se jako tvůrce, který mísí někdejší poetiku 

všedního dne s prvky blízkými poetismu a vždy ochotně ilustruje aktuální společenské dění 

(Iniciály, 1972; Jízda na luční kobylce, 1974; Jeřabiny, 1977; Vidět Neapol, 1982). VÁCLAV 

HONS se prosadil zejména jako autor obsáhlých oslavných agitačních skladeb, které tvarově 

často navazovaly na Majakovského a již svými tituly ukazovaly autorovu angažovanost: Únor 

(1973) nebo Lenin (1977). 

Nedostatek kvalitních autorů, kteří by byli ochotni psát verše diktované komunistickou 

stranou, přivedl do centra oficiálního literárního dění i množství básníků čistě eklektických, 

jako byli Karel Boušek, Josef Jelen, Jiří Karen, Kamil Mařík, František Nechvátal, Oldřich 

Rafaj, Josef Rumler a další. 

 

Pětatřicátníci 

 

Specifické neformální seskupení uvnitř oficiálně vydávané poezie utvářeli spisovatelé 

narození převážně okolo roku 1945 a od přelomu sedmdesátých a osmdesátých let označovaní 

jako pětatřicátníci, později jako pětačtyřicátníci. Seskupení se konstituovalo z básníků, kteří 

po nástupu normalizační moci zvolili cestu kompromisu a využili publikačních možností, 

které se otevíraly tvůrcům politicky nepříznakovým a nesvázaným s „krizí ve společnosti a 

literatuře“ v předchozím desetiletí. Na roli mluvčího generace tehdy aspiroval JAROMÍR PELC, 

autor knihy programních statí Nový obsah (1977). 



Mezi společné rysy tohoto seskupení patřil především odklon od exkluzivity tvárných 

a myšlenkových experimentů, jakož i polemika s literárností zahleděnou do sebe sama. Odkaz 

intelektuální poezie šedesátých let, organicky rozvíjený v neoficiální linii dobové tvorby, byl 

odmítnut; jediným přijatelným básníkem z tohoto období, a podle Pelce i generačním vzorem, 

o němž se oficiálně mluvilo, se stal – předčasně zesnulý – Václav Hrabě. 

Pětatřicátníci naopak vyzdvihli avantgardní tradici, zejména nezvalovskou 

melodičnost, což se projevilo v častých ohlasech poetismu, mimo jiné oživením žánru pásma, 

které se stalo v rámci generace jednou z nejproduktivnějších forem. Druhou, přinejmenším 

stejně významnou tradicí, ke které se pětatřicátníci hlásili, byl civilismus Skupiny 42. Činili 

tak ale nepřímo, prostřednictvím její výtvarné tvorby, neboť literární význam této skupiny byl 

nadále víceméně tabu. Dobová kritika pak tyto společné rysy tvorby pětatřicátníků chápala 

především jako projev jejich „pozemšťanství“ a oceňovala také ochotu jednotlivých básníků 

„pracovat pro socialismus“, ustalovat daný politický status quo. 

Klíčovými autory, jejichž texty rozhodujícím způsobem ovlivnily povědomí čtenářské 

veřejnosti o pětatřicátnících, byli především Karel Sýs a Jiří Žáček, tedy básníci, spojení 

vědomým oproštěním a zcivilněním výrazu a jazyka a důrazem na věcnou a výrazovou 

všednost a autobiografickou stylizaci. Společné jim bylo rovněž soustředění na tematiku 

milostnou a spjatou s životem ve městě a také prvky hry a humoru. U každého z nich však 

skryté úsilí vymezit se vůči výrazným poetikám bezprostředních předchůdců nabývalo 

odlišných forem. 

KAREL SÝS debutoval sbírkou Newton za neúrody jablek (1969): autobiografickými 

lyrickými črtami radostně objevujícími smyslový svět. Obrazně bohatá, myšlenkově 

nekomplikovaná, nicméně prostořeká lyrika až s juvenilně nezralou umanutostí odhalující 

tabuizované oblasti erotiky a sexu převažuje i v autorově následující tvorbě. Nejednou se však 

doplňuje také s politicky angažovanými motivy a agitačními deklaracemi. Vedle drobných, 

hravých miniatur se v Sýsových sbírkách objevují také rozsáhlá asociativně budovaná 

polytematická pásma, která se později – například v knihách Americký účet (1980) a Stroj 

času (1984) – stávají kompozičním svorníkem. Okouzlení technikou a vynálezy i poetikou 

výtvarníků Kamila Lhotáka a Františka Grosse se inspirativně projevilo v řadě sbírek a 

skladeb vracejících se nostalgicky k počátkům moderní civilizace (Nadechni se a leť, 1977; 

Ohrada snů, 1982; Atomový pléd, 1986). 

Důraz na privátní, běžné životní situace a na milostnou tematiku stojí v základu 

poetiky JIŘÍHO ŽÁČKA, jehož odklon od poezie let šedesátých postupoval poněkud jiným 

směrem. Žáček zpochybňoval poezii jako nedotknutelnou hodnotu a nejvyšší vážnost: podle 



něj měla být vyňata z oblasti „věčných“, ale zabstraktnělých pravd a spíše než „smetištěm 

myšlenek“ být živou součástí praktického života. V protikladu k autorově starší snaze o volný 

verš složitého výrazu tak jeho nová tvorba zřetelně inklinovala k písňovým, 

nekomplikovaným formám a přehledným strofickým strukturám, jejichž melodičnost je 

provázena rytmickou a rýmovou pravidelností. Nejzřetelněji se tento přístup projevil ve sbírce 

Anonymní múza (1976), koncipované jako konfese autorova vnímání poezie, přemítání nad ní 

a jejími možnostmi v dnešním světě. Žáčkova čtenářsky přitažlivá lyrika, záměrně nejednou 

oslovující i dospívající a děti, je zakotvena v konkrétní chvíli, v běžných dojmech a pocitech 

soudobého člověka žijícího v moderním městě. Banalitu přítomného života básník 

komentoval s lehkou ironií, později se stále větším sklonem k satiře, aforističnosti a k 

překvapivým pointám, které mají odkrývat skrytou tvář jevů. 

Třetí výraznou osobností mezi pětatřicátníky byl JOSEF PETERKA. Básník, jehož verše 

z šedesátých let „holanovsky“ vyjadřovaly pocity skepse a disharmonie, v letech 

sedmdesátých vědomě směřoval k poezii programově neartistní. Nezapřel však v sobě 

filozofické školení, a tak jeho nová tvorba měla dialekticky pojmenovávat existenční 

protiklady a rozpory současníka. Taková byla zejména jeho lyricko-epická skladba 

Autobiografie vlka (1980), kterou dobová kritika oceňovala jako celistvou výpověď 

přesahující lidské přežívání a usilující o filozofičtější formulaci lidské existence. 

Významovou osu – romantismem podbarvené, nezřídka sarkastické – skladby utváří polarita 

dvou morálek: morálky vlčí, směřující k přírodě a svobodě, a psí morálky pohodlného 

přizpůsobení a sytosti; konflikt těchto principů pak básník v duchu komunistického kultu 

monumentálních staveb „dialekticky syntetizoval“ závěrečným Dozpěvem přehradní hráze. 

Jestliže tuto poezii šlo číst i jako sebereflexi váhajícího básníka, navazující skladba 

Autobiografie člověka (1984) byla již produktem jednoznačného přitakání reálnému 

socialismu. 

Podobu generace pětatřicátníků dále spoluutvářeli Michal Černík, Petr Cincibuch, 

Jaromír Pelc, Jaroslav Čejka, ale také věkem starší a literárně zkušenější debutanti z 

šedesátých let, kteří v nové době volili poezii civilního autobiografického gesta, Petr Skarlant 

a Vladimír Janovic. 

MICHAL ČERNÍK psal především poezii pozitivních hodnot, která bezelstným dětským 

zrakem objevovala zázraky každodennosti. Jeho sbírky přinášely idylický obraz světa 

rodinného, milostného i společenského (Náhradní krajina, 1971; Milostná listování, 1977), 

který básník později také propojoval s tematizací vzpomínek a s bilančními meditacemi 



(Daleko stín, daleko sad, 1979) či s pokusy o výklad lidského života nebo filozofie dějin 

(P.F., 1984; Rozečtený život, 1987). 

PETR CINCIBUCH se prezentoval zejména civilistní poezií, čerpající z jeho zájmu o 

automobilismus (Veteran ralley, 1976) nebo důvěrné znalosti pražských dělnických čtvrtí 

(triptych Dlážděná zahrada, 1979); deníkově pojaté scenerie všedního dne mísil 

s romantickým citem a s jejich torzovitou či útržkovitou reflexí (Nejkrásnější bývá šílená, 

1983). Autobiografické motivy, milostný vztah, prožitek každodennosti, atmosféru života v 

soudobé Praze i společensky žádoucí proklamace ve své početné civilistně stylizované poezii 

tematizoval také JAROMÍR PELC. Nejpůsobivější z jeho tvorby je sbírka Kufr kouzelníka Boska 

(1987), v níž nesentimentálně reflektoval osobní zkušenost z rozvodu. JAROSLAV ČEJKA se 

vyvíjel od vázaného verše a posmutněle melancholických zpovědí o milostných i 

společenských prohrách (Sentimentální lásky, 1979) k racionálně konstruovaným básním, 

které staví na paralele mezi lidským chováním a fyzikálními zákony, společenskými hrami či 

věštbami (Kniha přání a stížností, 1981; Čtení z ruky aneb Chiromantické básně, 1986). 

V tvorbě některých pětatřicátníků bylo možno pozorovat i ozvuky beatnického 

odmítání životních daností. To se zčásti týká především JOSEFA ŠIMONA, básníka, jenž měl 

blízko k rockové hudbě a zároveň zastával pozici „nomenklaturního kádru“ (v osmdesátých 

letech byl šéfredaktorem nakladatelství Odeon). Šimonova poezie se však z dobových 

zvyklostí značně vymykala, což se projevovalo i tím, že byla razantně odmítána Vítězslavem 

Rzounkem, kritikem, jenž ji vnímal jako neslučitelnou se socialistickou literaturou. I Šimon 

mnohdy psal obligatorní politické proklamace, nicméně svým naturelem patřil spíše k 

básníkům, kteří se cítí zraňováni společenskou disharmonií a konflikty, ale i vlastní 

rozporností. Ve své hněvivé, až sebemrskačské poezii volil gesto nepřizpůsobivého, 

rozporuplného outsidera, který odmítá konformitu: spřízněn s mytickým Ikarem usiluje o 

lidské sebepřesahování i za cenu sebezničení (Snídaně v automatu, 1976; Asfaltoví holubi, 

1978). Největší kritiku vzbudila Šimonova sbírka Pouštní pták (1981), která je nesena 

tématem osudové lásky, svobody, morálky a poezie, která je básníkovi protikladem přikrčené 

měšťácké idyly. Nepokrytou polemikou s utilitární životní a literární praxí básníků vlastní 

generace byla sbírka Vyvolávač (1988). 

 

PRÓZA DOBY NORMALIZACE (OFICIÁLNÍ PRODUKCE) 

(podle Vladimíra Křivánka) 

 



 Ve sféře oficiálně publikované prózy nástup normalizace přinesl razantní přerušení 

dosavadní kontinuity. Normalizační představy o „správné“ literatuře navazovaly na normy 

čtyřicátých a padesátých let, v praxi však nenabyly podoby závazné poetiky, jako spíše marné 

snahy obnovit to, co tu bylo před „krizovými“ šedesátými lety. Skepse a deziluze měla být 

opět vystřídána optimismem a vírou v nevyhnutelnost společenského pokroku, který měl 

garantovat reálný socialismus. Hranice publikovatelnosti jednotlivých próz byla dána 

všeobecně přijatou tabuizací určitých témat a myšlenek, přičemž jejich nepřekračování bylo u 

naprosté většiny prozaiků, kteří publikovat chtěli, udržováno nikoli zákazy, ale mechanismem 

autocenzury, který prostupoval celou společnost, nakladatelskou činnost i vlastní tvorbu. 

Prozaici, kteří se – ať již z osobního přesvědčení, kariérismu či strachu – k normalizaci 

výslovně přihlásili a snažili se psát způsobem, který by byl v intencích názorů vládnoucího 

„zdravého jádra“ komunistické strany, nebyli početní. Ve spolupráci s dogmatickou 

marxistickou kritikou na sebe brali úkol stvořit prostřednictvím svých próz harmonický obraz 

společenského vývoje, pozitivně vrcholícího ve šťastné přítomnosti. Je přitom 

charakteristické, že politicky nejvyhraněnější obhajoby socialistického zřízení, respektive 

poúnorového a posrpnového směřování společnosti, nebyly neseny ani tak pozitivním 

patosem, jako spíše snahou zkompromitovat nepřátele. Dokladem může být jedna z prvních 

angažovaných próz, román Stín katedrály (1972), v němž se jeho autor, JOSEF JELEN, bývalý 

kněz a spirituální básník, v letech 1949–52 dokonce vězněný, rozhodl dehonestovat 

katolickou církev. Vykreslil ji jako sdružení kněží a církevních hodnostářů, kteří sice veřejně 

hlásají slovo boží, v soukromí se ho však nedrží a ženou se za osobním prospěchem a 

majetkem. 

 Důležitým úkolem pro angažovanou prózu bylo interpretovat historii tak, aby 

potvrzovala „správnost nastoupené cesty“. Normalizace tak přinesla návrat k tematice 

dělnického hnutí, emblematice „Vítězného února“ či k oslavám kolektivizace vesnice. 

Klíčovým – ovšem také traumatickým – tématem se stala „krizová“ šedesátá léta a zejména 

rok šedesát osm. Normalizační moc nastolená okupací měla být potvrzena a legitimizována 

tím, že tzv. pražské jaro bude zpodobeno jako kontrarevoluce, při níž šlo o rozhodující střet 

mezi poctivými občany a škůdci. Reprezentativním příkladem takovýchto próz (vznikajících 

ve dvou vlnách, na začátku normalizace a opět po Chartě 77) je antisemitsky zabarvený 

politický pamflet Vabank (1974). Jeho autor, ALEXEJ PLUDEK, v něm věnoval značnou 

pozornost diskreditaci opozičních spisovatelů jako hlavních představitelů protirežimních akcí: 

v postavách jeho prózy lze snadno identifikovat reálné osoby literárního života šedesátých let, 

které se v sedmdesátých letech pohybovaly se v disentu či exilu. Stejný úkol měla také próza 



Hrdelní pře (1978), kterou JIŘÍ PROCHÁZKA napsal v souvislosti se svou prací na televizním 

detektivním seriálu Třicet případů majora Zemana. Téma roku 1968 a politických rehabilitací 

zde spojil s vyšetřováním tzv. Babického (zde Plánického) případu z počátku padesátých let.  

Nešlo jen o jednotlivé mezníky, ale o širší problém „správného“ výkladu minulosti. Otázka 

historické paměti se tak pro autory legitimizující normalizaci stala stejně významnou jako pro 

spisovatele v disentu. Velmi početná, umělecky však zanedbatelná byla proto například 

produkce prozaických kronik rekapitulujících na osudech rodů či jednotlivců proměnu 

společnosti k lepšímu. K zajímavějším realizacím tohoto žánru patří například román Šibík 

505 JOSEFA FRAISE (1979). Autor, jenž znal havířskou profesi z vlastní zkušenosti, v této 

próze zprostředkoval proměny severní Moravy od třicátých let do přítomnosti a současně 

oslavil manuální práci jako jednu z mála trvalých a smysluplných hodnot v lidském životě. 

Dobová kritika vyzdvihovala také román KARLA MISAŘE Periferie (1977), jejímž hrdinou je 

příslušník „nové proletářské inteligence“, který se na základě „třídního instinktu“ dokáže 

vždy, i ve složitých padesátých a šedesátých letech, správně orientovat.  

Pokud se mezi hrdiny normalizačních románů vedle kýžených dělníků, horníků či 

zemědělců objevovali i intelektuálové, pak zpravidla v dílech, která využívala formy životní 

rekapitulace – obdobně jako samizdatová próza. Místo palčivé sebereflexe a historické skepse 

ovšem tyto životní bilance směřovaly k potvrzení pozitiv přítomnosti. Specifickým způsobem 

přitakání se stala kresba postav, kterým bylo komunistickým režimem v jistou dobu – v 

padesátých letech – ublíženo, kteří se však přesto necítili jako oběti a rozhodli se plně 

pracovat pro socialismus.  Téma hrdinů, které přečkané ústrky zocelily tak, že „z boje o věc 

socialismu“ vyšli ještě silnější a oddanější ideálu, bylo nepochybně legalizováno faktem, že v 

čele komunistické strany i státu stál Gustáv Husák, jenž byl v padesátých letech z politických 

důvodů vězněn. K prózám s touto tematikou patří například román JAROMÍRY KOLÁROVÉ Můj 

chlapec a já (1974), dialog mezi matkou a synem, výchovný rozhovor, jenž má nejen synovi, 

ale i všem mladým objasnit, proč se starší generace tak angažovala pro socialismus.  

 Jako vzorová socialistickorealistická vývojová próza, „román desetiletí“, byl dobovou 

oficiální kritikou hodnocen román ZDEŇKA PLUHAŘE V šest večer v Astorii (1982). Jeho 

hlavním hrdinou je učitel, který se rozhodl bdít nad svými žáky. Sedm paralelně sledovaných 

životů umožnilo autorovi ilustrovat rozmanité lidské postoje a jednání od války do sklonku 

šedesátých let. Pozitivní postava učitele do příběhu vnáší didaktické prvky: v okamžicích, kdy 

jednotliví žáci chybují, učitel prezentuje „správné“ řešení krizové životní situace, vždy 

korespondující s normalizační představou o tom, jak by se měl dobrý občan v danou chvíli 

chovat. Pro dobu vzniku bylo přitom charakteristické, že rozložení postav a postojů již 



nepracovalo s třídní předurčeností postav a lidí tak, jako tomu bylo v prózách padesátých let. 

Součástí normalizační doktríny totiž bylo poznání, že každý může „politicky selhat“ a naopak, 

lidé, dříve pro svůj původ považovaní za podezřelé potenciální nepřátele, mohou „pochopit“ a 

podílet se na fungování socialistické společnosti. 

 Kvantitativně velmi produktivní byla próza s venkovskou tematikou. Bylo to dáno tím, 

že vesnice se jevila jako prostor, v němž socialismus uspěl. Zatímco v továrnách a na 

stavbách zůstávala práce i v nové společnosti v podstatě stejná, přerod staré, majetkově 

rozvrstvené vesnice sedláků a chalupníků v sociálně homogenní vesnici zaměstnanců 

zemědělských družstev a státních statků byl zřetelný a byl spjat i s celkovou proměnou 

životního stylu a s růstem životní úrovně. Na počátku sedmdesátých let byl za vzor venkovské 

prózy vyzdvihován humoristický román Svatý Michal (1971), jehož autorem byl 

spoluzakladatel a první předseda normalizačního spisovatelského svazu JAN KOZÁK. Děj 

románu, nepokrytě inspirovaného Chevalierovými Zvonokosy, se odehrává v roce 1960 na 

úrodném východním Slovensku a vypráví o vesnici, která si užívá prosperity zemědělského 

družstva řízeného šikovným předsedou, bývalým sedlákem Michalem, který pochopil výhody 

kolektivního hospodaření. Se čtenářským ohlasem se setkala humoristická, v dialektu napsaná 

novela JAROSLAVA MATĚJKY Náš dědek Josef (1973), odehrávající se v jihomoravské 

vinařské obci v období kolektivizace. Volný sled epizod vykresluje ústřední postavu jako 

nositele lidové moudrosti a ztělesnění schopnosti užívat darů života, přičemž politické 

události tu vytvářejí samozřejmé pozadí každodennosti. Próza čtenáře nabádá, aby velké 

dějiny a s nimi spojené společenské změny chápal jako důsledek přirozeného vývoje světa k 

lepšímu: „Přečkál sem cisaře, Masaryka, Hitléra. Beli všelijací páni nahoře, a mosel přijit 

stolař, abech dostal penzi.“   

 Venkovské prózy JANA KOSTRHUNA překračovaly stylistický průměr proplétáním 

různých časových vrstev, střídáním epických a reflexivních pasáží a kombinací lyrického, 

tragického a groteskního vypravěčského úhlu. Ideově přitom představovaly černobílé 

odmítnutí těch, kteří chtějí oživovat nesocialistickou minulost. V románu Černé ovce (1974), 

který lze číst jako nepřiznanou polemiku s Vaculíkovou Sekyrou, se po letech odloučení 

nesnadno sbližují syn, úspěšný předseda JZD, a jeho otec, který se kdysi souhrou okolností 

ocitl v táboře nepřátel a ze zakletí „osudového hříchu“ jej vysvobozuje teprve rodinná vazba. 

V následujících Pytlácích (1977) ovšem již ke smíření syna i otce dojít nemůže, protože otec 

nejenom kdysi zapaloval družstevní stohy, ale také emigroval na Západ, což je podle autora 

přečin vedoucí nevyhnutelně k mravnímu rozvratu. Navracejícího se emigranta tak odmítnou 

nejen příslušníci jeho rodiny, ale celá vesnická komunita.  



 K často využívaným přednostem venkovského tématu patřilo rovněž to, že namísto 

odcizení uprostřed moderního zvěcnělého světa mohlo nabídnout obrazy harmonické 

integrace člověka do „přirozeného“ pracovního a přírodního prostoru, v němž jsou lidský 

život a práce bezprostředně svázány s rodnou zemí. Prózou, v níž se návrat do rodného kraje 

hrdinovi stal východiskem z životní krize, byl Doktor Meluzin BOHUMILA ŘÍHY (1973). 

 Atmosféra počátku sedmdesátých let otevírala prostor pro mimořádně kladnou recepci 

povídkových sbírek OTY PAVLA. Ten byl doposud znám jen jako sportovní novinář a reportér 

a jeho vzpomínkové prózy s rodinnou tematikou zapůsobily v kontextu oklešťované české 

prózy jako překvapivý literární objev. Dvojice povídkových sbírek Smrt krásných srnců 

(1971) a Jak jsem potkal ryby (1974) rychle a oprávněně získala značnou přízeň kritiky i 

popularitu u čtenářů, kteří si jinak těžko zvykali na literární úhor. Pozadí Pavlovy tvorby 

utvářela jeho psychická nemoc, která jej v opozici vůči neutěšené přítomnosti přivedla 

k návratům do dětství, ke vzpomínkám na rodiče, příbuzné a známé. Těžiště Pavlových 

povídek leží v evokaci autorových dětských i pozdějších setkání s lidmi, přírodou, řekou 

Berounkou a také rybami. Mezi autorovi drahými postavami přitom dominuje zejména jeho 

svérázný a charismatický tatínek: snivec, fanfarón, bonviván a lehkovážný dobrodruh, 

milující otec i manžel a hlavně nezdolný člověk, jenž neuhne před žádným nebezpečím či 

bezprávím. Jako temný kontrast tu pak vystupuje připomínka hrůz války, okupace a 

transportů odvážejících Židy do koncentračních táborů, včetně autorova otce a bratrů. Pavlovy 

nostalgické i tragikomické příběhy balancují na hraně mezi harmonií a dramatičností, mezi 

prožitkem krásy a smutkem z jejího ubývání. Jsou vyprávěny průzračným jazykem, 

využívajícím spisovné i obecné češtiny, s citem pro dějový spád, vtip a pointu.  

Záměr vytěsnit z literatury všechny autory a díla, která nebyla v souladu s nově 

nastoleným politickým kurzem, byl doprovázen snahou normalizátorů získat na svou stranu – 

nebo alespoň tolerovat – některé významné autory předchozího desetiletí a vydáním jejich 

knih podpořit tvrzení, že ti nejlepší v literatuře přece jenom zůstali a mohou nadále svobodně 

tvořit. Ve skutečnosti ovšem tito autoři museli přistoupit na řadu tematických a tvarových 

omezení. V české próze poloviny sedmdesátých let šlo zejména o tři silné literární osobnosti: 

Ladislava Fukse, Vladimíra Párala a Bohumila Hrabala. 

 LADISLAV FUKS v předchozím desetiletí proslul především jako autor osobitě, až 

bizarně stylizovaných próz s židovským tématem a existenciálním podtextem. Na 

normalizační tlaky pak reagoval několika – v podstatě velmi rozporuplnými – způsoby. 

Prvním byla snaha vyslovit své osobní téma, ovšem způsobem, který nenarazí, což prakticky 

znamenalo posunout vyprávění do neurčitého časoprostoru a vyhnout se bezprostředním 



aktuálním asociacím. Syžetovou oporu pro svou výpověď přitom Fuks nadále hledal v 

populárních žánrech. V próze Příběh kriminálního rady (1971) se opřel o žánr detektivky a 

napsal psychologickou, až psychoanalytickou prózu o traumatizujícím vztahu syna a otce. 

Modelovým textem, využívajícím prvky sci-fi, je Oslovení z tmy z roku 1972. Přináší složitě 

dešifrovatelnou alegorickou kontemplaci o permanentním utrpení v lidských dějinách, o 

lidském údělu, víře a pokušení obětovat morální čistotu za příslib bezstarostného života. 

Druhou cestou, jíž se Fuks vyrovnával s normalizačními tlaky, byl únik do sféry čistě 

zábavných prozaických forem, až již šlo o zápletkovou humoristickou grotesku odehrávající 

se v předvečer první světové války (Nebožtíci na bále, 1972) nebo běžnou detektivku (Mrtvý 

v podchodu, 1976, s OLDŘICHEM KOSKEM).  

 V několika prózách se však Fuks také pokusil vyjít vstříc volání po angažované próze 

a svou poetiku propůjčil ideově vyhovujícím tématům. Výsledkem jsou texty vnitřně zcela 

bezradné, jež v konfrontaci s ostatním autorovým dílem mohou působit i jako bezděčná 

parodie a groteska. Prvním z těchto pokusů byl román Návrat z žitného pole (1974), příběh 

studenta, jenž po únoru 1948 zvažuje a posléze odmítá emigraci. Pro prózy Pasáček z doliny 

(1977) a Křišťálový pantoflíček (1978) si pak zvolil svého oblíbeného chlapeckého hrdinu, 

jímž je v případě druhého díla mladý Julius Fučík.  

 Odvahu alespoň zčásti se vrátit nejen k tajemnému a psychologicky působivému stylu 

svých nejlepších děl, ale i k jejich tematice našel Fuks teprve v románu Obraz Martina 

Blaskowitze (1980), jehož osou je česko-německé téma. Svou osobitost však plně nalezl až v 

románu Vévodkyně a kuchařka (1983), v mnohovrstevnaté historické evokaci Vídně konce 

devatenáctého století a zanikajícího světa aristokracie, jemuž chce titulní hrdinka, vévodkyně 

Sophie, vystavět muzeum. Mnohasetstránkový román, v němž se „téměř nic nestane“, 

tematizuje rozpor mezi zdáním a skutečností, vyjádřený i protikladem mezi obsáhlostí popisu 

a vytrácejícím se vnitřním smyslem, mezi rozměrem eposu, který promluva má, a faktickou 

tragikomičností popisovaných skutečností, v nichž smrt těsně sousedí se směšností. 

Atmosféra konce pak dodává na naléhavosti motivům hledání existenciálních jistot, jež jsou 

spjaty s postavou titulní hrdinky.  

 V případě VLADIMÍRA PÁRALA se nástup normalizace časově setkal s latentní tvůrčí 

krizí autora, která přímo vyrůstala z jeho skeptického vidění světa jako mechanismu 

ovládaného stereotypy a nudou každodennosti, nad nimiž nemůže zvítězit žádná vzpoura a 

revoluce. Tato idea, spjatá i s  literární metodou, pro niž bylo typické opakování celých 

jazykových a situačních bloků, nabyla vyhraněné podoby v panoramatickém románu Milenci 

a vrazi (1969), který za normalizace patřil k tabuizovaným, neboť při kresbě života 



současníků, ale i celých lidských dějin vyjadřoval totální skepsi. Chuť psát dál, tendence 

k opakování metody a stejných syžetových vzorců i vědomí, že není možné se stejným 

úspěchem opakovat již napsané, Párala přivedlo ke snaze překonat sama sebe. Začal hledat 

postavy, jež by nad každodenností vítězily a byly schopné se naplno realizovat v práci i v 

soukromí. Potlačil při tom prvky literárního experimentu, které jeho prózám v prvním období 

dominovaly, a začal dávat větší prostor prvkům populární četby. Ty zcela určily román 

Profesionální žena (1971), autorem pojatý jako ironická parodie na příběhy o nezdolných 

hrdinkách, prostupovaly však i jeho další prózy, včetně nejzdařilejšího románu z tohoto 

období Mladý muž a bílá velryba (1973). Páral jimi získal velkou čtenářskou oblibu a stal se 

nejen nejčtenějším, ale také – s Bohumilem Hrabalem – nejčastěji dramatizovaným českým 

prozaikem sedmdesátých let. V románu Muka obraznosti (1980) se pak pokusil rozpor mezi 

lidskou touhou po autenticitě a ubíjející každodenností reinterpretovat nikoli jako objektivní 

vlastnost světa, ale jako osobní, čistě subjektivní problém autobiografické postavy. Tím de 

facto prohlásil svůj ústřední literární problém za vyřešený a zcela se oddal postupům 

populární literatury, žánru sci-fi, jehož prostřednictvím modeloval problematiku milostných 

vztahů (Pokušení A–ZZ, 1982; Romeo a Julie 2300, 1982; Země žen, 1987) i téma ekologické 

(Válka s mnohozvířetem, 1983). 

 BOHUMIL HRABAL se nastupujícímu normalizačnímu režimu jevil jako autor zcela 

nepřijatelný. Nucené publikační odmlčení na počátku sedmdesátých let ovšem pro něj 

znamenalo umělecky plodné období, v němž do jeho tvorby natrvalo vstoupily motivy návratu 

a vzpomínky spjaté s potřebou „zachytit čas“. Experimentální prvky jeho poetiky přitom 

ustoupily vytříbenému vypravěčskému stylu, jenž jeho tvorbu otevřel širšímu okruhu 

adresátů. Autorovu životní bilanci započala próza Postřižiny (rkp. 1970; smz. 1974; 1976), 

v níž se poprvé vrátil do Nymburka jako města svého dětství. Nechal se inspirovat postavou 

své maminky a jejíma očima vyprávěl o počátku dvacátých let, o jejím dětství a životě v 

nymburském pivovaře. Živelnost vypravěčky, která se – zpravidla spolu s nespoutatelným 

strýcem Pepinem – spontánně vrhá do každé, byť sebebizarnější aktivity, přitom kontrastuje s 

poklidnou pedanterií jejího milovaného manžela. Próza evokuje poklid dávných dob, do nichž 

však postupně vpadá dynamické dvacáté století, doba převratných změn a nové techniky. 

Volným pokračováním nymburských reminiscencí, tentokrát vyprávěných chlapeckým 

vypravěčem, je próza Městečko, kde se zastavil čas (smz. 1974; Innsbruck 1978). Druhým 

vzpomínkovým okruhem, do něhož se Hrabal vracel, byla léta padesátá, kdy se svébytným 

výtvarníkem Vladimírem Boudníkem a s Egonem Bondym hledali alternativní způsob bytí i 

nové cesty umění (Něžný barbar,  smz. 1974; s tit. Něžní barbaři, Kolín nad Rýnem 1981).  



 Prózu Obsluhoval jsem anglického krále Hrabal napsal v roce 1971 (Kolín nad Rýnem 

1980; Jazzpetit 1982; in Tři novely, 1989). Utváří ji sled navazujících textů, stylizovaných 

jako hospodské vzpomínání číšníka s mluvícím jménem Jan Dítě. Individuální příběh hrdiny, 

který se celý život bez skrupulí hnal za hmotným úspěchem, aby pak v okamžiku, kdy ztratí 

téměř vše, objevil pravý smysl lidské existence, je tu autorovi součástí i protipólem 

panoramatu dějinných událostí od první republiky do nedávné přítomnosti. Historie je zde 

přitom zachycena způsobem, který balancuje na pomezí mezi českými národními stereotypy a 

jejich popřením. Zejména způsob, jakým autor vykresluje válku a okupaci, českého čtenáře 

vtahuje do sémantické pasti: nutí jej uvědomit si rozpor mezi svými sympatiemi k hrdinovi a 

překvapivostí rozhodnutí a činů, k nimž tuto postavu přivedou láska a sobectví.  

 Přirozenou součástí Hrabalovy tvůrčí metody bylo nejrůznější variování, stříhání a 

kombinování, kolážování textových fragmentů, jakož i domýšlení rozmanitých konců. Naplno 

se to projevilo v textu Příliš hlučná samota (smz. 1977, Kolín nad Rýnem 1980), kterému dal 

řadu podob, od lyricko-básnické přes prozaicko-narativní i dramatickou. Jejich odlišnost 

respektovali i vydavatelé devátého svazku Hrabalových Sebraných spisů (1994), a proto tuto 

prózu otiskli ve třech variantách. V centru Příliš hlučné samoty stojí postava hrabalovského 

pábitele, baliče starého papíru Haňti. Ústředním tématem prózy je pak setkávání a 

prostupování nízkého a vysokého, jednota všeho – od hoven až po krásu a lásku, respektive 

po učení filozofů a božských myslitelů. Vypravěčova zpověď je stylizována jako výrazně 

rytmizovaný a vznosnou češtinou podaný monolog člověka, který se pohybuje v bahně stok, 

nicméně je knihami, které lidé vyhazují, „proti své vůli vzdělán“ a dospívá až k meditacím o 

smyslu lidské existence a chodu světa. Vypravěč je s „humusem“ života natolik spjat, že 

v okamžiku, kdy jeho životní styl má ustoupit moderní čistotě, hygieně a duševní sterilitě, 

spáchá sebevraždu. 

 Hrabalovo veřejné „pokání“, otištěné v roce 1975 v kulturním týdeníku Tvorba, jeho 

publikační zákaz zrušilo a učinilo z něj i v oficiální literatuře autora reprezentativního, hojně 

čteného, oslavovaného, dramatizovaného i zfilmovávaného, jemuž bylo tolerováno i to, že své 

prózy, respektive jejich odlišné textové varianty, zveřejňoval také v samizdatu a exilu. Fakt, 

že Hrabal byl schopen koexistovat víceméně současně ve všech třech větvích české literatury, 

byl dán i jeho výše zmíněným sklonem k variování textů. Umožňoval mu totiž vytvářet 

varianty, které byly oproštěny od „nevhodných“ motivů a kontextů. Příliš hlučnou samotu tak 

Hrabal pro oficiální vydání zkombinoval do jednoho celku s Něžným barbarem (Kluby poezie, 

1981), přičemž v obou textech provedl řadu drobných i větších změn, například sebevražda se 

tu nově stala pouze snem, z něhož se hrdina včas probudí. Z prózy Městečko, kde se zastavil 



čas pak vznikl povídkový soubor Krasosmutnění (1979): autor se v něm omezil na 

„neproblematickou“ dobu před vypuknutím války, vynechal některé motivy a jména, oslabil 

vulgarismy a několik pasáží také připsal. Poslední kapitola Městečka (o konci Pepinova života 

v domově důchodců) jej navíc inspirovala k samostatné knize Harlekýnovy miliony (1981), 

k životnímu ohlédnutí, jehož hrdinkou a vypravěčkou je opět autorova matka. V roce 1982 

Hrabal navíc Postřižiny, Krasosmutnění a Harlekýnovy miliony scelil v triptych nazvaný 

Městečko u vody.  

 Prozaickou knihou, jež vyšla pouze oficiálně, byl cyklus Slavnosti sněženek (1978), 

složený z žánrových portrétů svérázných figurek z chatové osady Kersko, v níž autor trávil od 

počátku sedmdesátých let stále více času. Normalizační variantu Hrabalova bilančního 

„výprodeje“, upomínající na jeho podobný pokus z konce šedesátých let (Domácí úkoly, 

nedistribuováno 1970), představují dva svazky Domácí úkoly z pilnosti (1982) a Život bez 

smokingu (1986).  

 Hrabalova ochota ustupovat skončila u pozoruhodné autobiografické trilogie Svatby v 

domě (smz. 1987; Toronto 1987), Vita nuova (smz. 1987; Toronto 1987) a Proluky (smz. 

1986; souběžně Kolín nad Rýnem, Toronto, Purley 1986). Před úpravami dal tentokrát Hrabal 

přednost vydání v samizdatu a exilovém nakladatelství. Opět zde využil odstupu, který mu 

dával ženský pohled na realitu a svůj život zachytil očima vlastní manželky, řečené Pipsi. 

Textům je společná nadsázka a ironie, s níž jsou události z autorova života (od poloviny 

padesátých let do začátku let sedmdesátých) zprostředkovány.  

 Naplno svůj vztah k režimu Hrabal vyjádřil Kouzelnou flétnou (1990), textem z 

pomezí beletrie a publicistiky, reagujícím na tzv. Palachův týden v lednu 1989, který koloval 

v četných opisech již na jaře 1989. „Dopisy Dubence“, série fiktivních listů americké 

bohemistce April Giffordové, vyvolaných soudobým děním v české společnosti, vyšly ve 

svazcích Listopadový uragán (1990), Ponorné říčky (1990), Růžový kavalír (1991) a Aurora 

na mělčině (1992). 

 Hlavní část oficiální literární produkce sedmdesátých let tvořily prózy, které se 

v rámci hranic možného pokoušely pojmenovat aktuální přítomnost. Tato produkce přitom 

byla vnitřně velmi diferencovaná, a to nejen tematicky a tvarově, ale i pokud jde o vztah 

k režimu, míru loajality, nebo naopak kritičnosti. Základním trendem byla snaha vyjádřit v 

mezích možného zkušenost a myšlenkový svět člověka žijícího v reálném socialismu.  

 Jednu z výrazných linií dobové literární produkce utvářely prózy věnované 

problematice práce. Schematičnost budovatelských románů tak, jak ji autoři i čtenáři znali z 

padesátých let, měla být ovšem překonána snahou o věrohodnější kresbu pracovního prostředí 



a psychologie postav, včetně jejich osobního a milostného života. Tento úkol se pokusila 

naplnit kritikou adorovaná DANIELLE DUŠKOVÁ v románu o továrně na automobilové 

součástky  Kolečkárna (1977); příkladem o něco poučenějšího návratu k tematice práce pak 

může být soubor tří kratších próz JIŘÍHO MARKA Noční jízda (1972).  

 Vítány byly ale i jiné přístupy. JOSEF FRAIS osobní znalost hornického prostředí 

propojil s neobvyklým „vančurovským“ literárním tvarem a jazykem (Muži z podzemního 

kontinentu, 1978). JAN KOZÁK se v románu Adam a Eva (1982) zase inspiroval postupy 

populární literatury: vyprávění o vynikajícím sadaři a o jeho lásce k ženě i k mytickému kraji 

pod Řípem pojal jako důkaz toho, že přes všechny osobní a společenské potíže k dokonalé 

harmonii muže a ženy, člověka, krajiny a práce může dojít jen v socialistické společnosti.  

 Čtenářsky přitažlivá a kvantitativně produktivní se ukázala být zejména inspirace 

celosvětovým zájmem o žánr profesního románu tak, jak jej prezentovaly bestsellery 

britského spisovatele Arthura Haileyho. Jejich přímý vliv lze pozorovat například v románech 

oslavujících zápas lidí s živelnými pohromami (MIROSLAV RAFAJ: Slaný sníh, 1976; PETR 

PAVLÍK: Vichřice, 1981). V průběhu dvacetiletí přitom zájem o manuální profese zřetelně 

ustupoval snaze mapovat atraktivnější prostředí, ať již šlo o uměleckou agenturu (ROMAN 

RÁŽ: Prodavač humoru, 1979), spořitelnu (KAREL PTÁČNÍK: Dům uprostřed města, 1984), 

advokátní kancelář (PETR RITTER – ZDENĚK ŠŤASTNÝ: Advokát ex offo, 1986) nebo o velmi 

frekventované téma školy. To s úspěchem zpracovali například ZDENĚK ŠMÍD (Babinec, 1988) 

či JANA ČERVENKOVÁ, jejíž Semestr života (1981) svou kritičností vůči škole a nivelizované a 

netolerantní maloměstské komunitě zčásti překročil dobové limity. Velmi populární bylo 

rovněž téma lékařské, z něhož čerpala například VALJA STÝBLOVÁ (Skalpel, prosím, 1981) 

nebo také ZDENA FRÝBOVÁ, autorka čtenářských bestsellerů z oblasti kardiochirurgie 

(Připravte operační sál, 1979) či biochemických ústavů (Z neznámých důvodů, 1988). Na 

sklonku osmdesátých let nacházely hojně adresátů také prózy propojující přiměřenou dávku 

společenské kritičnosti se sondou do kriminálního prostředí (PAVEL FRÝBORT: Vekslák, 1988). 

 Specifickým fenoménem české prózy sedmdesátých a osmdesátých let byl silný 

inspirační vliv Bohumila Hrabala a Vladimíra Párala jako dvojice nejvýznamnějších prozaiků, 

kteří směli publikovat, ale prezentovali i jisté poetické a myšlenkové protipóly. Příklad 

Bohumila Hrabala zasáhl zejména povídkovou tvorbu: přinesl množství epigonů píšících 

krátké prózy o malých podivínech, kteří svým životem oslavují každodennost a za všech 

okolností si uchovávají svou osobitost. Mezi vydařenější patří sbírky povídek JIŘÍHO KAMENA 

(Dědeček na střeše, 1988) a PETRA KRATOCHVÍLA (Pošťácká hlava, 1987). Naopak ve 

stopách Vladimíra Párala kráčeli romanopisci, kteří měli na každodennost spíše kritický 



pohled a společnost vykreslovali skrze „statisticky významné“ jedince. Dobová kritika za 

Páralovy následovníky považovala zejména tzv. severočeskou školu, tedy autory vydávající v 

ústeckém Severočeském nakladatelství a zpravidla i tematicky spjaté s tímto krajem. Jako 

páralovský vliv byl přitom vnímán důraz na dějovost, čtenářskou přitažlivost a sociologický 

rozměr reality. Příběhy zmíněných autorů stály na aktivních postavách, které naplno prožívají 

konflikt mezi ambicemi a životní realitou, respektive polaritu práce a osobního milostného či 

rodinného zázemí. Zanedbatelný nebyl ani vliv jazykový, spojovaný se snahou o zdánlivě 

věcné a popisné, zároveň však emotivně působivé vyprávění. Příznačně naopak nebyla 

využita inspirace modelovostí a groteskní bizarností Páralových starších próz. Nejzřetelnější 

vliv tato poetika měla na scenáristu JIŘÍHO ŠVEJDU, který se prosadil čtenářsky velmi 

úspěšnými románem Havárie (1975), v němž popsal příběh ambiciózního mladíka, který jde 

za kariérou a penězi tak tvrdě, že se dostává do těžkých pracovních i osobních krizí, a je tak 

přinucen přehodnotit své dosavadní počínání.  Švejdova následující početná produkce – např. 

Dva tisíce světelných let, Kdybych zemřel (obě 1978), Požáry a spáleniště (1979), Okna bez 

mříží (1983), Moloch (Hledání rovnováhy, 1983; Konec sezony, 1985) – však ukázala, že 

autor své literární ambice spojuje s představou nenáročného populárního čtiva, jež v různých 

variantách opakuje jediné syžetové schéma vzestupu a pádu a staví i na čtenářské atraktivitě 

zobrazovaných profesí (architekt, hudebník, spisovatel, scenárista, vedoucí pracovník, 

hokejista).  

Byl-li pro Švejdu hlavním tématem konzum a konformismus postav, VÁCLAV DUŠEK 

rozšířil tematické spektrum oficiální prózy o svou orientaci na postavy značně nonkonformní. 

Duškovy prózy líčily osudy mladých lidí, kteří se romanticky bouří proti zaběhnutým 

životním stereotypům a kteří se – ať již vlastním rozhodnutím a přičiněním, nebo jen souhrou 

okolností – ocitli na společenské periferii, případně na hranici zákona. Jejich osu utvářela 

autobiografická postava Tadeáše Falka: revoltujícího hrdiny, jenž odmítá stereotypy většinové 

společnosti a pohybuje se na společenském okraji, nicméně je za všech okolností čestný a 

přímý. K „falkovské“ tetralogii patří novely líčící hrdinovo hledání místa ve společnosti 

Panna nebo orel (1974) a Druhý dech (1975), ale i povídkový soubor Tuláci (1978) a próza 

Dny pro kočku (1979), vykreslující svět chlapeckých part pražské periferie padesátých let. Na 

sklonku normalizace Dušek vydal román Skleněný golem (1989) s tematikou dětství a 

dospívání hrdiny poznamenaného politickým uvězněním otce.  

 K severočeské škole byla počítána i ALŽBĚTA ŠERBEROVÁ, která debutovala v roce 

1970 snově stylizovanou knihou Dívka a dívka, v níž proti životnímu stereotypu postavila 

dobrodružství, jež dvojici mladých žen představuje vzájemný cit. Na problematiku ženských 



hrdinek, které hledají jiný svět a nacházejí jej zejména v lásce a milostných vztazích, se 

soustředila i v následujících letech, kdy mimo jiné publikovala román o ztracené identitě 

Manekýnka (1974), psychologické povídky K mé kávě tvá dýmka (1976) či prózu Ptáci na 

zemi a ryby ve vodách (1979). Postupy severočeské školy lze identifikovat tvorbě řady dalších 

prozaiků i z jiných regionů, zpravidla ovšem v pokleslém provedení. To ovšem neplatí o 

ZDEŇKU ZAPLETALOVI, který se v druhé polovině osmdesátých let k Páralovi přihlásil 

románovou skladbou Půlnoční běžci (1986). Zapletal zde zvolil sociologizující a kritický 

pohled: román situovaný do osmi měsíců roku 1984 v osmi paralelně rozvíjených dějových 

liniích a osmi kapitolách vypráví o každodenním životě obyvatel jednoho regionálního města, 

respektive panelového domu. Pocit nereflektovaného stereotypního žití je podepřen věcným, 

zdánlivě suše popisným, ve skutečnosti ovšem ironickým jazykem, který využívá opakování 

slov, vět i celých vyprávěcích šablon.  

 Většina próz této páralovské linie byla součástí širší snahy o vyslovení generačního 

pocitu. Generační konflikt představoval pro autory přitažlivé téma, neboť sice zůstával 

v rovině soukromých mezilidských vztahů a osobních prožitků, nicméně otevíral mladším 

prozaikům možnost alespoň nepřímo se vyjádřit ke společenské situaci a více nebo méně 

zřetelně vyostřit odstup od generace rodičů. V mnoha případech tyto vzpoury končily 

přitakáním socialistické přítomnosti, nicméně se objevovala i díla vyjadřující odmítnutí 

kompromisů, pokrytecké loajality a potěmkinovských praktik generace rodičovské, ale také 

vlastní. Takto vyznívá zejména próza Areál snů PETRA HÁJKA z roku 1980  (syna 

marxistického literárního kritika Jiřího Hájka).  

 Kritika konzumního, maloměšťáckého vztahu k životu určovala prózy PETRA PROUZY, 

jenž na přelomu šedesátých a sedmdesátých let zaujal sbírkou básnivých textů Holky a hřbitov 

(1970). V následujících prózách ovšem modelové prvky ustoupily a Prouza vykresloval 

převážně hrdiny, které jejich hodnotové a životní pobloudění přivede až ke krizi a katastrofě, 

pojímané jako okamžik sebepoznání a jako předstupeň pozitivního obratu (Krámek s 

kráskami, 1981). V syžet vlastního přerodu Prouza zpracoval i téma smrti milované ženy a 

matky svých dětí v autobiografickém románě Život střídá smrt (1985). 

 Největšího čtenářského ohlasu mezi prozaickými pokusy vyjádřit generační zkušenost 

dosáhla na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let prvotina RADKA JOHNA Džínový svět 

(1980). Živě a srozumitelně napsaný román má de facto podobu „předčasných memoárů“, 

jejichž hrdinou je sedmnáctiletý gymnazista, který prožívá své první lásky a ve vzpomínkách 

se vrací až do dětských let. Prvotní ideály a nadšení mládí jsou tu konfrontovány se světem 

dospělých: dospívání pod nátlakem rodičů a dalších vychovatelů vede ke ztrátě původní 



přirozenosti a upřímnosti a k přijímání zdánlivě nezbytných kompromisů, jejichž 

proklamovanou „rozumnost“ ovšem autor silně zpochybňuje. 

Generační příběhy vznikaly také v rámci – jen kvantitativně mohutné – produkce próz 

s  tematikou venkova a jeho sociálních proměn. V případě JIŘÍHO MEDKA a jeho prózy  

Píšťaličky (1974) nabyla generační zpověď podoby lyrických črt idylicky evokujících sociální 

a citové dospívání mladého muže a jeho srůstání s krajem východočeských vesnic. Naopak 

neidylický obraz soudobého valašského venkova přinesl ANTONÍN BAJAJA v románu Mluviti 

stříbro (1982) a především v rozsáhlé próze Duely (1988), sestavené ze dvou významově 

propojených novel vypovídajících o morální proměně člověka v čase: o rozporu mezi tím, 

kým se člověk stal, a tím, kým kdysi byl, kým chtěl či mohl být.  

Fakt, že hodnotové zázemí do Bajajových próz vnášela také křesťanská víra, 

poukazuje na to, že v rámci vesnického žánru bylo možné v sedmdesátých a osmdesátých 

letech publikovat i texty s náboženským pozadím, pokud ovšem nebyly vyhroceny do přímé 

politické konfrontace. To je případ prozaických meditací a básní, v nichž STANISLAV 

VODIČKA vyjadřoval svůj prožitek Demlova Tasovska (Tam, kde usínají motýlové, 1978; 

Planina ticha, 1983), ale i publikovaných próz VĚROSLAVA MERTLA, jenž během normalizace 

vydal řadu knih spjatých s jihočeským prostorem a osobitým spirituálně laděným pojetím 

venkovanství. V povídkových knihách (např. Nám po tomto putování, 1970; přeprac. 1974), 

ale i v rozsáhlejších prózách a románech (např. Rezavý déšť, 1981; Pád jasnovidce, 1986) se 

Mertl prezentoval jako lyrický vypravěč navazující na Jana Čepa a jeho pojetí prózy jako 

duchovního dialogu opírajícího se o křesťanskou víru a mířícího k vyjádření k nadčasovosti 

prožitku lidské existence.  

 Mezi autory, jejichž pojetí a zobrazení venkova vyrůstalo z křesťanských kořenů, 

patřila také LUDMILA KLUKANOVÁ, která svými lyrickými prózami z Vysočiny vytvářela 

mýtus krajiny jako magického prostoru nadaného vlastní pamětí a konfrontovala současnost 

se ztraceným mravním řádem někdejšího života. Její novela Remonta (1986) je příběhem 

citového zrání selského chlapce za násilné kolektivizace venkova. 

 

Historická próza 

 

Nárůst počtu historických próz v sedmdesátých a osmdesátých letech byl zjevný, 

možnosti tohoto žánru byly ovšem v normalizačním kontextu využívány velmi různorodě. 

Nejpočetnější byla konvenční próza beletrizující historická fakta, případně se soustřeďující na 

literární zpracování více či méně zajímavých lidských osudů. Hlavním představitelem 



takovéhoto pojetí byl kvantitativně plodný FRANTIŠEK KOŽÍK, který se inspiroval například 

osudy Zdenky Braunerové (dilogie Na křídle větrného mlýna, 1977; Neklidné babí léto, 

1979), Eduarda Vojana (Fanfáry pro krále, 1983) či Miroslava Tyrše (Věnec vavřínový, 

1987). Biografické prózy však psali například ALENA VRBOVÁ (V erbu lvice, 1977, o svaté 

Zdislavě) nebo JAROSLAV BOČEK (dvoudílný román o Rudolfovi II. Čas korunního prince, 

1987; Mládeneček na trůně, 1995). Typickým příkladem komerčního pojetí historické prózy 

ze vzdálenější minulosti byla čtenářsky velmi úspěšná tvorba LUDMILY VAŇKOVÉ (Král 

železný, král zlatý, 1977; První muž království, 1983), opírající se o postupy ženské četby a 

vkládající do velké historie „obyčejné“ lidské motivace, zejména milostné a erotické. 

 Polemický, problémový pohled na minulost naopak charakterizují Paměti českého 

krále Jiříka z Poděbrad VÁCLAVA ERBENA (1974, 1977, 1981). Svým tvarem se z dobové 

produkce poněkud vymykaly baladické historické příběhy s atmosférou kouzel a tajemství, 

které psal ARNOŠT VANĚČEK (Králův houslista, 1977; Husitská balada, 1978; Pražská 

zastaveníčka, 1982), ale také „dumasovsky“ volně fabulovaná, mystifikační trilogie 

VLADIMÍRA NEFFA Královny nemají nohy (1973), Prsten Borgiů (1975) a Krásná čarodějka 

(1980), vracející se do časů alchymistů a velkých dobrodružství. Velmi rafinovanou, 

výtvarným uměním poučenou vyprávěcí techniku zvolila historička umění EVA PETROVÁ v 

próze Královská paštika (1982), kterou pojala jako sled šerosvitných barokních obrazů 

historické Paříže.  

 Vznikaly však i prózy, které prostřednictvím historické analogie či jinotaje dávaly 

možnost pojmenovat aktuální tematiku či životní pocit. Jednalo se o díla navazující na 

umělecké podněty druhé půle šedesátých let, která v opozici k oficiálně proklamovanému 

optimismu vyjadřovala skepsi a vztah individua a dějin vnímala jako hodnotové napětí či 

tragický rozpor. Mezi nejvýraznější projevy této linie historické prózy patří tvorba trojice 

prozaiků, kteří v průběhu sedmdesátých a osmdesátých let přímo navázali na svou poetiku z 

předchozího desetiletí a stále znovu si kladli otázku po místě člověka v dějinách i mezi jinými 

lidmi: Oldřicha Daňka, Jiřího Šotoly a Vladimíra Körnera. 

OLDŘICH DANĚK na počátku sedmého desetiletí vydal romány Král bez přilby (1971) a 

Vražda v Olomouci (1972), které spolu se starším románem Král utíká z boje (1967) utvářejí 

volnou trilogii o posledních Přemyslovcích a prvním Lucemburkovi na českém trůně. To, že 

pro Daňkovo pojetí historie je důležitá neustálá problematizace vztahu mezi pravdou, vírou, 

zdáním a iluzí, potvrzují i jeho apokryfické a dialogické (některé z nich mají i formu 

rozhlasové či televizní hry) povídky ze souboru Nedávno… Útržky z běhu času (1985). 



 Kuře na rožni JIŘÍHO ŠOTOLY (smz. 1974; 1976) je román-dialog: se sebou samým, 

s  lidmi, loutkami, pomyslnou milenkou i s Bohem. Jeho ústřední postavou je potulný loutkář 

Matěj Kuře, který musí žít v čase (napoleonských válek), kdy se dějiny mění v absurdní, 

nelidské a šílené divadlo. Jediným východiskem se mu tak stává „dezerce z dějin“, která je 

však rovněž pádem do osamění. Svět loutek, do něhož se Matěj uchyluje a jehož se stává – 

sám loutka – součástí, je pojat jako protiváha ke skutečnému světu a v tomto kontrastu se 

stává smysluplnějším a lidštějším. Šotola tak v naprostém rozporu s oficiálně požadovaným 

historickým optimismem vyjádřil absurditu světa, v němž vyšší pravdy a cíly uzurpují a ničí 

život jednotlivce.  

 Snaha demaskovat mýtus určila román Svatý na mostě (1978), historickou grotesku, 

jejíž protagonista – budoucí svatý – Johánek z Pomuku je pojat jako ztělesnění všech 

nejhorších vlastností. V próze Osmnáct Jeruzalémů (1986) se Šotola inspiroval dětskou 

křížovou výpravou, jež se tu stává podobenstvím o tragice věčné a marné cesty za nadějí. 

Román Malovaný děti (1983) je situovaný do období první světové války a je prvním dílem 

volné trilogie, jejíž další pokračování překročila hranice historické prózy: Róza Rio (1986) je 

zasazena do druhé světové války, Podzim v zahradní restauraci (1988) do současnosti.  

 Svou skeptickou vizi člověka drceného dějinami rozvíjel VLADIMÍR KÖRNER v prózách 

tvarově určených i tím, že vznikaly zpravidla v těsném sepětí s autorovou prací na filmových 

nebo televizních scénářích. V jejich popředí zpravidla stály postavy poznamenané válkou 

nebo jiným traumatickým zážitkem, vnitřně vyprahlé a neschopné navázat plnohodnotný 

kontakt s jinými lidmi. Dějiny tak do individuálních příběhů vstupují jako temná, osudová, až 

apokalyptická síla, která dává lidskému životu podobu čehosi zoufale krátkého mezi dvojím 

nebytím.  

 Rytířský příběh z období středověku Údolí včel (1978), který vznikl podle autorova 

scénáře ke stejnojmennému filmu Františka Vláčila z roku 1967, vyhrocuje odvěký tragický 

konflikt mezi snášenlivostí a fanatismem. Kniha Post bellum 1866 (1986) spojuje dvě novely 

vracející se k prusko-rakouské válce. Novela Anděl milosrdenství (1988) čerpá námět z doby 

první světové války, próza Život za podpis (1989) je zasazena do devatenáctého století a je 

variací na téma konfidentství. Román Lékař umírajícího času (1984, prozaická varianta 

slovenského televizního seriálu z roku 1983) se volně inspiroval životními osudy slavného 

lékaře rudolfínské doby a stavovského diplomata Jana Jesenia. Problematice druhé světové 

války a prvních poválečných týdnů tak, jak je prožívali Češi a Němci v Sudetech, se věnovaly 

novely Zánik samoty Berhof (1973) a Zrození horského pramene (1979). 



Rozmanitě byly v období normalizace ztvárňovány dějiny nedávné. Zajímavější než 

početná produkce próz, které mytizovaly obraz minulosti jako předstupně socialismu, byly 

výpovědi, jejichž autoři se k dějinám obraceli bez aprioristických konstrukcí a pokoušeli se 

spíše pojmenovat atmosféru popisované doby a prostoru.   

O mýtus Šumavy, její krajinu a místní legendy se opřel ZDENĚK ŠMÍD v trojici 

baladických novel Trojí čas hor (1981). Anglista RADOSLAV NENADÁL překvapil souborem 

Rakvářova dcera a jiné prózy (1985), jehož vypointované povídky vyprávěly bizarní a 

tragikomické příběhy odehrávající se v období od okupace až po přítomnost. Evokovaly 

atmosféru mizející staré Prahy a jejich hrdiny byli převážně lidé z okraje společnosti.  

Osobitou optiku pro vyjádření vlastních prožitků a pro evokaci atmosféry konce 

třicátých let a války nalezla VĚRA SLÁDKOVÁ v trilogii Malý muž a velká žena (jako celek 

1982), populární z pozdějšího televizního zpracování v seriálu Vlak dětství a naděje (f. 1985, 

rež. Karel Kachyňa). Její příběh se odehrává v Sudetech a protektorátní Moravě od sklonku 

první republiky do okamžiku osvobození. S groteskní nadsázkou – pracující mimo jiné s 

motivem zdánlivě nesourodého manželství drobného muže a jeho mohutné ženy – vypráví o 

nezdolných fanfarónech, kteří jsou věrni ideálu obyčejné slušnosti a navzdory okolnostem 

spoluvytvářejí domov.  

Pokusem o výrazně jiné pojetí historické prózy s tématem nedávné minulosti byl 

projekt, který proponoval ZENO DOSTÁL a jenž měl ve dvanácti samostatných prózách, 

nazvaných podle znamení zvěrokruhu, zpodobit proměny agrární Moravy od třicátých let 

dvacátého století. Jeho prvních šest částí cyklu vyšlo ve třech knihách, nazvaných Býk, Beran 

a Váhy (1981), Lev a Štír (1983) a Vodnář (1987), pak ale nakladatelství Mladá fronta od 

pokračování odstoupilo, neboť koncepce cyklu byla označena za nematerialistickou. 

Jednotlivé prózy vycházely jinde, ovšem pod jinými jmény. Próza Střelec tak vyšla pod 

titulem Vrata (1987) a Rak pod titulem Rekrut (1989). Poslední tři části neukončeného cyklu 

vyšly až v následujícím desetiletí: Labuť (původně Kozoroh, 1991), Blíženci (1992) a Ryby 

(1994). Výhrady, které vedly k rozbití projektu, byly dány skutečností, že Dostál vycházel z 

vědomí neslučitelnosti lidského života s velkými dějinami a apriorními ideovými 

konstrukcemi náboženských a státních systémů, prezentovanými i prostřednictvím 

rozmanitých klišé: počínaje tradičním selstvím přes masarykovskou demokracii, 

prvorepublikové sokolství, katolictví, nacismus až ke stalinismu. Jednotlivé prózy cyklu 

postavil na zpřítomnění dobové atmosféry, tvářnosti prostředí a individuálních osudů a téměř 

naturalistickém důrazu na fyzickou a fyziologickou stránku života.  

 



Populární literatura 

 

  Ideově vyprázdněné koncepci reálného socialismu sedmdesátých a osmdesátých let 

odpovídal i větší prostor pro populární literaturu blízkou masové kultuře západního typu. 

Jestliže šedesátá léta znamenala jistou rehabilitaci tohoto typu literatury, nyní již šlo o 

zřetelně rozvinutý systém, jehož součástí byla nejenom humoristická próza a fejetonistika, ale 

i žánr detektivní, populární prózy historické, sci-fi a romány pro ženy a dívky. Specifickým 

rysem české populární literatury této doby ovšem bylo, že se její existence oficiálně stále 

nepřipouštěla, a proto její jednotlivé projevy byly zpravidla nakladatelstvími i kritiky 

vtahovány do kontextu „velké“ literatury. V praxi se tak umělecké a populární podoby četby 

potkávaly, prostupovaly a zaměňovaly, a to často i v díle jednotlivých autorů.  

 Příznačné to bylo zejména ve sféře obnovujícího se románu pro ženy, jehož autorky 

byly počítány k hlavnímu proudu, přičemž bylo oceňováno, že jejich příběhy milostných 

vztahů mezi různorodými partnery jsou předmětem širokého čtenářského zájmu. Týkalo se to 

jak románů VALJI STÝBLOVÉ (Nenávidím a miluji, 1969; Nevěra, 1984), tak próz JAROMÍRY 

KOLÁROVÉ (Chtěla bych ten strom, 1984; Naděje má hluboké dno, 1986). 

  „Lehčí“ žánry zpravidla poskytovaly spisovatelům i čtenářům únik nejen od „vážné“ 

literatury, ale i od tlaku ideologických schémat a norem. Neplatilo to ovšem absolutně, neboť 

zvláště humoristická produkce se – stejně jako v letech padesátých – stávala hojně 

využívaným prostorem pro politicky angažovaný výsměch, například demokratizaci 

šedesátých let (VLADIMÍR MICHAL: Manžel prostě ideální, 1977), jakož i pro komunální satiru 

konstruktivně kritizující dílčí nedostatky každodennosti. V kombinaci s pokleslým 

konzumním hédonismem takové knihy psal rovněž MIROSLAV KAPEK, který pod vlastním 

jménem Miroslav Müller zastával funkci vedoucího tajemníka odboru kultury ÚV KSČ, a 

tedy téměř po celou normalizaci nejmocnějšího muže české kultury (S Elvírou v lázních, 

1972; Zajíček, 1978).   

 Vedle takovýchto humoristických textů však vznikla i próza usilující více či méně 

kultivovaně naplnit své zábavné poslání. Jejím zosobněním byl MILOSLAV ŠVANDRLÍK, autor 

řady humoristických próz pro děti (Neuvěřitelné příhody žáků Kopyta a Mňouka, 1973) a 

dospělé (Doktor od jezera hrochů, 1980; Nejkrásnější dívka ve střední Evropě, 1983), 

především však zamlčovaného, nicméně kultovního, spontánně kolujícího románu Černí 

baroni (1969), jenž tematizoval padesátá léta a prostředí pomocných technických praporů. V 

roce 1975 Švandrlík dokonce v Curychu pod pseudonymem Rudolf Kefalín vydal jeho 

pokračování (Černí baroni 2).  



 Humoristické prózy s prvky ironie, absurdity a černého humoru dále psali například 

MIROSLAV SKÁLA (Svatební cesta do Jiljí, 1972; Cesta kolem mé hlavy za 40 dnů, 1979) nebo 

lékař LADISLAV PECHÁČEK, autor autobiograficky motivovaného románu Amatéři (1980), 

zachycujícího s laskavým, mírně satirickým nadhledem divadelní aktivity středoškolských 

studentů na maloměstě. (Próza se stala námětem pro film Dušana Kleina  Jak svět přichází o 

básníky.) 

 Dvojí ideovou podobu měla rovněž próza detektivní. Vedle recidivy kriminální a 

špionážní prózy „budovatelského“ typu, pro niž byl zločin součástí boje pokrokových a 

reakčních sil, tu tak existovala i silná produkce detektivního čtiva, ať už měla podobu 

kriminálních retropříběhů z první republiky (JIŘÍ MAREK: Panoptikum hříšných lidí, 1971, a 

Panoptikum Města pražského, 1979), nebo tradičnějších podob žánru. Postavy důvtipných 

detektivů opět představili nejen VÁCLAV ERBEN (např. Efektivně mrtvá žena, 1970; Smrt 

talentovaného ševce, 1978; Poslední pád mistra Materny, 1987) a HANA PROŠKOVÁ (např. 

Smrt programátora, 1971; Kopistnaté prsty, 1986), ale také celá řada nových autorů. 

Nejproduktivnější z nich byly EVA KAČÍRKOVÁ (např. Masožravé rostliny, 1975; Riziko 

povolání, 1984) a MILENA BRŮHOVÁ (např. …aby svědek nepromluvil, 1973; Potmě a 

potichu, 1987). Jako autor kriminálních próz se však představil i překladatel Shakespeara 

BŘETISLAV HODEK (např. Kočka. Případ starších pánů, 1982).  

 Zábavnou fejetonistiku a esejistiku pěstovali jako součást své práce především 

novináři; nejvýraznějším fejetonistou mezi nimi byl redaktor týdeníku Mladý svět RUDOLF 

KŘESŤAN (knižní soubory Myš v 11. patře, 1980; Slepičí krok, 1986). Knižní soubory fejetonů 

však publikoval také herec a spisovatel MIROSLAV HORNÍČEK (Jablko je vinno, 1979). 

Úvahové, intelektuálně pojaté sloupky (K principu rolničky, 1987), eseje (Maxwellův démon 

čili O tvořivosti, 1988) a aforismy (Nepatrně ne. Zcela malá knížka nadávek, zákazů, odkazů 

apod., 1989) po svém návratu do oficiálního literárního života vydával MIROSLAV HOLUB.  

 Největší boomem prošla – zvláště v letech osmdesátých – science fiction, byť se jí již 

víceméně přestaly věnovat dvě nejvýraznější osobnosti předchozího období. Představitel 

dobrodružné sci-fi LUDVÍK SOUČEK dal přednost literatuře faktu dännikenovského typu: 

vyhledával v historii stopy přítomnosti mimozemských civilizací na naší planetě (Tušení 

stínu, 1974; Tušení souvislosti, 1978), JOSEF NESVADBA pak publikoval žánrově neurčitější 

romány s tajemstvím a fantaskními motivy (Hledám za manžela muže, 1986; Tajná zpráva 

z Prahy, 1978).  

 Velmi různorodé projevy sci-fi lze rozdělit zhruba do dvou základních trendů. 

Příkladem prozaika, který žánrových postupů a rekvizit utopie použil jako součásti snahy o 



„vyšší“, umělecké cíle, může být ALEXEJ PLUDEK a jeho pseudohistorický román Nepřítel z 

Atlantidy (1981), varující před nepřáteli, kteří si přejí rozklad ideálního – tj. totalitního – státu.  

Druhý, početně velmi silný a kvalitativně zcela nový trend, spjatý navíc s novou generací 

autorů, utvářely snahy těch, pro které vědecká fantastika – reprezentovaná tvorbou autorů, 

jako byli A. C. Clarke, Ray Bradbury nebo Stanislav Lem – byla autonomním literárním 

projevem a pevným souborem pravidel a schémat, poskytujícím vodítko pro inteligentní hru 

variací a nápadů a umožňujícím pohrávat si s ději a příběhy, ale i modelovat závažné věcné a 

etické otázky.  

 Prozaici vyznávající svébytnost sci-fi se zaštiťovali představou, že tento žánr má 

potenciální schopnost stát se jednou z možností elitní národní literatury. Současně se však 

podíleli na vzniku tzv. SF fandomu, tedy organizované subkulturní komunity čtenářů, 

redaktorů a spisovatelů, která se snažila – bez možnosti profesionalizace a komerčního zázemí 

– fungovat obdobně jako podobné subkultury ve společnostech západních. Ohniska fandomu 

představovaly kluby příznivců žánru, z nichž první založili v dubnu 1979 studenti pražské 

Matematicko-fyzikální fakulty UK, v roce 1983 pak jejich počet dosáhl dvaceti.  Jednotlivé 

kluby vydávaly občasníky či periodika, nazývané fanziny a rozmnožované na stroji, 

cyklostylem či modernější xerografickou technikou, ale i neoficiální „knižní“ publikace, 

zpřístupňující texty domácí i překladové. Důležitou roli v činnosti komunity hrála různá 

setkání, jejichž vyvrcholením bylo každoroční celostátní setkání, poprvé uspořádané v 

Pardubicích v roce 1982 a nazvané Parcon.  

 Významnou roli při prezentaci sci-fi tvorby měly povídkové antologie představující 

širokou škálu autorů a nápadů. První z nich sestavila v roce 1980 Irena Zítková (Neviditelní 

zloději) a do roku 1990 jich vyšlo deset.  

 Možnost představit vlastní povídkovou tvorbu v samostatné knize se jako první 

otevřela ALEXANDRU KRAMEROVI A JAROSLAVU VEISOVI (Experiment pro třetí planetu, 1976; 

Pandořina skříňka, 1979, obojí z cenzurních důvodů pouze pod Veisovým jménem), později 

například ZDEŇKOVI VOLNÉMU (Neděle na prodej, 1980; Zlatá past plná času, 1983). 

Nejosobitějším projevem žánru se v druhé polovině osmdesátých let staly povídky ONDŘEJE 

NEFFA.  V knihách Vejce naruby (1985) a Čtvrtý den až navěky (1987) se projevil jako zručný 

fabulátor, jenž s lehkostí a v rámci daných pravidel konstruuje překvapivé zápletky a 

současně je schopen ironie a parodického odstupu.   

 

Prózy předznamenávající budoucí poetiky 

 



 V osmdesátých letech se jako příslib do budoucnosti jevilo mnoho autorů, kteří v 

dobovém kontextu zaujali knihou tím či oním způsobem vybočující z dobových literárních a 

publikačních stereotypů. Mnozí se však později přestali literatuře zcela věnovat, případně 

jejich tvorba nenaplnila očekávání. K takovýmto různorodým „zábleskům“ můžeme počítat 

satiru MILANA PÁVKA Simulanti (1983, distribuováno 1986) nebo román MICHAELA 

TŘEŠTÍKA Zdi tvé (1988).  Próza BÁRY BASIKOVÉ Rozhovory s útěkem (1990) v opisech 

kolovala již od roku 1982 a roku 1989 vycházela na pokračování v časopise Literární 

měsíčník. Na značném ohlasu textu mladičké autorky se podílela její proslulost jako rockové 

zpěvačky, tabuizované téma dívčí lesbické lásky, ale i fakt, že ji doporučoval Bohumil 

Hrabal.   

 V druhé polovině osmdesátých let lze pozorovat – a to ve všech třech proudech české 

prózy souběžně – nástup obdobných tvarových a myšlenkových tendencí v prvních dílech 

autorů, kteří v následujícím desetiletí, po pádu komunismu, patřili k výraznějším osobnostem 

české literatury. Spojujícím rysem jejich přístupu k literatuře už tehdy byla inklinace k 

postupům, které odkrývají stvořenost výpovědi a jejího literárního tvaru. Jejich jednotlivé 

prózy tak vědomě zpochybňují prozaickou iluzi, pohrávají si s možnostmi žánrů, s 

rozmanitými způsoby vyprávění a s arbitrárností jazykových znaků i vyšších sémantických 

jednotek, přičemž tato literární hra je vždy podrobena zpětné a tematizované autorské reflexi. 

Nejde ovšem jen o hru, ale o gnozeologickou potřebu učinit z neobvyklého literárního gesta 

prostředek vyslovení osobního pocitu, poznání a pojmenování absurdní skutečnosti.  

 Je charakteristické, že značná část autorů předznamenávajících dominantní poetiky 

počátku devadesátých let měla literární vzdělání, zkušenost literárního vědce, redaktora či 

kritika. Týká se to i literárního teoretika, historika a překladatele VLADIMÍRA MACURY, který 

jako prozaik debutoval sbírkou Něžnými drápky (1983), do níž shrnul povídky, psané 

převážně na téma milostných vztahů. Macurovo pojetí hry a hravosti jako jednoho ze 

základních způsobů lidského osvojování a podrobování světa, jakož i vědomí absurdity 

života, jež způsobuje, že lidské činy a gesta jen málokdy naplní původní záměr, se promítlo i 

do románu Občan Monte Christo (1993). Macura jej napsal již na počátku osmdesátých let a s 

fabulační nadsázkou v něm zachytil normalizační atmosféru v literárněvědném ústavu i 

některé peripetie ze svého osobního života.  

 Velmi osobitě se ve své prvotině, souboru povídek Knížka s červeným obalem (1986), 

prezentovala ALEXANDRA BERKOVÁ. Její asociativně psané povídky propojovaly 

autobiografickou inspiraci s volnou fabulační a jazykovou hravostí a s četnými literárními 

aluzemi. Groteskně alegorická próza Magorie aneb Příběh velké lásky (1991) vznikala v 



atmosféře roku 1989 a již svým ironickým titulem vyslovila jednoznačný soud nad pinožením 

v „zemi pod placatým kamenem“. Osu asociativně se proplétajících příběhů a mikropříběhů 

utváří obraz „normální“ české rodiny, která se zmítá v každodennosti režimu ovládaného 

blby; pokud se vůbec někdo z nich pokusí alespoň o gesto revolty, tak pouze ve snu. 

 Bilingvním autorem, který neemigroval, a přesto debutoval francouzsky, byl VÁCLAV 

JAMEK. Jeho esejistická próza Traité des courtes merveilles (Traktát o chatrných divech, Paříž 

1989) reflektuje situaci individua na konci dvacátého století a zaujímá kritický postoj ke 

společenským, uměleckým i sexuálním konvencím. Složitě komponovaná skladba je jakousi 

intelektuální tříští osobních vyznání, drobných epizod a filozofických reflexí, ve svém celku 

představující obnažené svědectví o situaci české tvůrčí individuality v sedmdesátých letech.  
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