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Y třicátých letech dosáhla českápróza dotud nebývaléhorozmachu. Jeho nejviditelnějšíznámkou byla
platnosti,ovšemza zrodem těchto hodnotstála
potvrzuje se to i z časovéhoodstupu- řada děl nadčasové
souhra mnoha historických faktorů, mezi něŽ náleželo zejmérra:současnédozráváni několika uměleckých
generacía jejich plodná polemická součinnost;atmosféranaprostétvůrčísvobody, která přála vyhraňování
směrůi individuálních koncepcí; značnávnitřní diferenciace žánrová a mctodická. provázená ustavováním
jenž souvisel s pohotovstí,širokým
nových prozaických druhů;úzký kontakt se světovým písemnictvím,
rejstříkem a vysokou úrovní soudobéhopřekladatelství;nový stupeň v teoretickémmyšlenío literatuře
a o jazyce: paralelnírozkvět ostatníchob|astíuměleckés|ovesnostii publicistiky a jiných umění,zvláště
umění výtvarných. Z histor.ickéhohlediska se takto próza mohla konstituovatjako aktivni vývojový činitel

-

českéliteratury; podílela se na celkovém literárnímvývoji iniciativně a svými osobitými prostředky, a to
poprvé rovnoprávně s českoupoezií,jakkoli konkrétněprávě proti poezii vymezovala tehdy svoje hranice
a v tomto smyslu se k|asicizovala; poprvése takédo rovnováhy dostal skutečnýumělecký význam beletrie
jakožto celku s je.jítradičněsilnou čtenářskourezonancí.
Zvýznamné|á role prílzy vyplynula už ze saméprorněny' kterou na předělu dvacátých a třicátých let pro.
cháze|acelá českáliteratura;někde.iši
důrazpoloŽenýna subjektivníautorskáhodnocenískutečnostia s tími na
poznáni skutečnosti
a úplnější
bezprostředníuplatněníautorovasvětovéhonázoru přesunul se na objektivnější
dobtlvéhoobratuod vy'znánía předobrazůk postihování
samé.Toto přeneseníakcentubylo součástí
obecnějšího
podstaty Věcí, vnitřních hybatelůjevů a vzápětí nato skutcčnépovahy neklidnéa zneklidňujícípřítomnosti.
,ZváŽněni,,literatury vedlo v próze k celkovémuposílenífunkce poznávací.ideovéa mravnína úkor funkce
užitkovó;oslabenízmíněnýchtří t.unkcíbylo ovšenrjenrelativní,neboť
irnaginativní,zábavnéa bez,prostředně
větvi
prozaickéhodění- jednakv samostatné
se mohly realizovat- pfipravenyo místouprostřcdrozhodrrjícího
imaginativníprózy, jednak v emancipujícísc a širokéoblasti novinářskébeletriea Íeport^Že,
Zásadni zdůrazněnípoznávacífunkce, kteró vedlo i kc zrodu spcciální Vrstvy filozofické(noetické)prózy
utvářelo základnítendenceprózy třicátých let. tj.
a k posílenírolc prózy psychologickéa hlavně společcnské'
tendencek cclistvosti a k syntézám.Toto spěnísc projevilo zvlášťvýraznčpředcvšímve snaze zpodobit člověka
v jeho totalitě; například psychologický román té doby chtěl doplnit obraz lidského nitra tím' co doposud
scházelo.obrazemjeho podvě<lomýchsil, společcnskýromán zase tříbil svou metodu sociálnítypizace, aby se
a politických zápasůpítomnosti,atd. Usi|í o totál.
společenských
mu po<iařilopostihnoutosobnostv prusečíku
nějšíobraz člověka byl ohniskem snah o totálnějšíobraz, cclkové reality - k nejvýraznějšímprojevům
tčchtosnah patřil vznik beletrie,která z doceněníreality vyvod,ilai metodologickédůsledkya chtěla k umělecké
próze dospět.jinýmiprostředkynežliprostředkydosavadníliktivní epiky. objevování mnohotvárnostia mnoho.
rozkolísalonadřazenostpevných ideologických
Vrstevnatost,i
skutečnostimělo však i dalšívýznamný <lůsledek:
v tomto slova smyslu slavnou
a politických stanovisek a nutilo prozaiky hájit veškerébohatstvískutečnosti,
skutečnostpro jedince sociálně a občanskyosvobozcného;v tétosouvislosti získalo klíčovétéma sociální
pak sbližovala- v pruběhu třicátých
spravedlnostia rovnosti nový význam. Tato humanistickáangaž,ovanost
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PRÓZA OBRoZENÉBprČNosrI
Nejcharakterističtějším
rysem situace,v nížse českápróza ocitla na rozhranídvacátých a třicátých let, bylo
posíleníepičnosti.Toto tíhnutíceléhožánruse pro svou intenzitu stalo na krátkou dobu hlavní vývojoobecné
vou tendencí,společnýmjmenovatelem mnoha dílčíchsměřování' znichŽ se celkový proces epické obrody
příslušnosti.Z hlediskajejich
vlastněskládal. Podíleli se na něm autoři rozličnésměrové,ideovéi generační
dosavadníhovztahu k epice spoluvytvářeli epickérenouveaujednak beletristé- staršíi debutujicí-' kteří
udržovalinepřetržitoukontinuitu epicképrózy i ve dvacátých letech (kdy by|a próza vystavena silnémutlaku
lyriky a žurnalistikya takékonkurenčnimuvlivu jiných druhůumění,zvláštěfilmu, a kdy proto epika ztratila
svédominantnípostavení),dále autoři, kteří po epických začátcichbeletristicky r'e dvacátých letech nepracovali a kteréteprve začátektřicátých let znovu přivedl k próze (např. J. Kratochvíl' M. Pujmanová), a konečně
prozaici,v jejichž díle,doposavad silně lyrizovarrém,došlo v první polovině třicátých let k prudkémuobratu
k epičnosti(např. J. Mařánek, K. Schulz, F. Heřmánek. Č.Jeřábek).Co se pak týkalo metodologickézákladny
jednotlivýchpodilníkůna obrodčepičnosti'jednirozví|elinebo naopak rozmělňovali tradici realisnrua naturalismu nejrůznější
ražby,druzí usilovali o čistouepiku, která obnaženímkonstitutivníchznaků epickéhodí|a
docíli novébásnivosti a s ní i nově pojatéangažovanosti,u třetíchpo posílenínebo prostě potvrzeníepické
strukturynásledoval paradoxně rozchod s fabulací' kterou začali chápat jako Zbytečnouokliku při sdě|ení
myšlenky(např. J. Čapek,J. Durych).
vzato z historickéhohlediska, stala se v tomto širokémepickémnástupu na samémpočátkutřicátých let
jednotlivéepické principy a ozkušujícíjejich
skutečnoupříznakovou celistvostíjedině beletrie ozvláštňující
možnosti.Tento proud tvořily jednak jednotlivé autorskékoncepce typologicky odlišné(zvláštětyp epiky
jednak výraznčepicképrozaickédruhy tehdy se v českémpísemnictví
vypravěčské,
fabulistickéa situační)'
ustavující(např. detektivka)'
představitelemVypravěčské větvebyl VLADISLAV VANČURA. Jeho tvorbouzaNejvýznamnějším
sáhly vývoj českéepiky nejpodstatnějisnahy českéliterárníavantgardyfiejí dadaistickéa poetistickévětve).
Ve dvacátých letech se základní sloŽkou autorovy prózy stal básnický obraz (přirovnání,metaíora)s funkcí
děj nejenpřekvapivě koncentÍovat,ale zároveňjej i hodnotit;emotivnílyrismus se emancipoval v samostatný
stavebnýelement; autorský vypravěčZprostředkovávalčtenářiautorovo subjektivnístanovisko; próza byla
oproštěnaod příméideologickéslužebnostia autorůvsvětonázor byl implícitně obsaženve všech rovinách
díla.Tyto znaky, třebažemnohdy v pozměněnépodobě. charakterizujírovněŽ Vančurovy práce z počátku
třicátých \et (Hrdetní pře anebo Přísloví' I93O; Marketa Lazaroyti, 1931; Luk krcilowty Dorotky, |%2; Útk
do Budína,|932; Konec staÚcll časů,1934),ježjsou všecky sjednocoványpříklonem k epickým principům;
pozvolnévčleňovánístále většíchrozloh aktuálníspolečenské
skutečnostido díla změnilo se v novou vývojovou kvalitu ve Třech řekich (1936).
Mezníkem na Vančurově cestě k epice se - po silně lyrizujícímrománu Poslední soud (l929) - stala
paradoxněautorovanejexperinrentálnější
kniha Hrdelní pře anebo Přísloví.V ní si Vančuraověřoval nosnost

383

nezrušitelnýchstavebných materiálůepicképrózy, děje a jazyka ve vypravěčskéroli' Autorovo jazykové
úsilínabylo koncentrovanéhovýrazu v citaci a parafrázi lidových i v tvorbě umělých přísloví,pojatýchjako
metafory gnómického nebo sentenčnihorázu; v pozdějšíchrománech ztratilo včleňovánítěchto průpovědi
artistnípovahu, respektive vůbec bylo opuštěno.Nové stadium tvořily Vančurou formulovanégnómy, tj.
pravdy' jež z plynuléhovypravěčského
toku vystupujíjakožtosamostatnévěty a jež autorovi sloužík výpověpodstatných
dim o
věcech života.Děj se v Hrdelní při - která k tomu účeluparodicky využilapostupůžánru
tak eminentně epického,jakým je detektivka - stal tématem;byl tu evokován ve svémzrodu a ozvláštnén
jako vlastnírealita básnickéhodíla' Noetickým smyslem tohoto Vančurovapostupu bylo odproblematizovat
samu skutečnosta uvidět ji opět v její primárnosti. nadřazenou soudůma pravdám o ní - dobíralse tedy
Vančuratéhožzásadníhostanoviskajako v téžedobě z jiných stran R. Weiner, I. o|bracht a K. Čapek'Děj
otevřel cestu činům'aktivitě postav jako projevu jejich vášnivéúčastnosti
na životě (zvlášévýrazně v bala.
dické próze o středověkých lapcích Marketa Lazarová), takŽe se v podstatěepizovaly i projevy autorovyživotnífilozofie, která - v polemice s filistrovskými ctnostmi kupeckéepochy, se vzýváním smrti v neobaroki.
zujícíchkruzích a s asketismem každéproveni
akcentovalamoudrébláznovství, životníradostnost,
dobrou míru a humor jako znaky novéhoživotníhoslohu' Za hlavní mocnost života byla proh|ášenaláska;
stala se proto i ústřednímnámětem povídkovéhocyklu Luk královny Dorotky a prvníhotradičnějibudovaného
Vančurovarománu Útěk do Budína a ve|ká úlohají byla ostatněsvěřena i v Hrdelní při, Marketě Lazarové
a Konci starých časů.Nechuťk pasivnímuodžívánílidskéhoúdělu našlau Vančury svou analogii v oblasti
tvaru, a to v odporu k mdlému, rozp|iz]repsychologizujícímuvypravování;postulátem se stala próza ,jako
mlat..,chtivá příhod a uzákoňujícívlastníepický čas,prostá nahodilostía dosahujícídokonalosti. Podobně
naléhavéVančurově pobídce, aby člověk dokázal svým životem utkat vlastní příběh, odpovídalazase
nadřazenost postav nad fabulí (priorita postav jakožto tvůrcůděje) a nad těmito postavami prvořadost
vypravěče jako svobodnéhostvořitele příběhu, který disponuje svým vyprávěním. V závislosti na této
svobodnosti otevřel se i rámec dotud uzavřenéa dramaticky vzestupnékompozice (ímž byla ještěsevřena
Marketa Lazarová); v povídkách Luku královny Dorotky odvíjíse děj spletitěji v několika pásmech,aby byl
takto práv bohatství života, a svět obou da|šíchrománů nezaniká s poslední stránkou, nýbrž - jak se
naznačuje- musí pokračovatv novém příběhu. S posilováním epickéhořádu epizoval se i sám vypravěč,
totožnýnyní nejiž s autorem' nýbržs některouz postav, zprvu menšího,později většíhovýznamu. Postupně
se lámal i monopol tohoto epizovanéhovypravěče:v nejvýznamnější
próze českéhopísemnictví
vypravěčské
třicátých let, v Konci starých časů,se ve svéroli střídá hlavní vypravěčs hlavní postavou románu, novodo.
bým baronem Prášilem,který zde ztělesňuieautorovi blízký životnítyp plný vášně,velkorysosti a rozmaru,
a jímŽprávě proto mohl Vančuranadto nastavitironickézrcadlo novodobémurepublikánskémupanstvu.Předchozí ústupz vypjatésubjektivnosti se tedy nezastavil ani u monologickéformy, i ona byla dále oslabována
ve prospěch objektivníepiky (vedle obecnésouvis|ostis Miinchhausenemje ještěpřímo v textu, sotvanáho.
dou, připomenut mistr italskérenesanční
novely Bandello). Autor pak - v odstupu od svých postav a v obdivu pro umění života.aťse vyskytlo u kterékolivz nich - vcházel do svéhodíla skrze sámjazyk, především
relativně samostatnýmignómickými sentencemi.
Na rozdílod tétovypravěčské
větve vyžívalase větev fabuIistická
příběhema problémyjehostavby
(napětím,gradací,pointou), pestrými a klikatými cestami,po nichž vede člověkaživot. Při obrodě epičnosti
sehrála tato větev ve svédobě obdobnou roli jako v desátých |etechkrátkéobdobí novoklasicismu. Zvláštní
cílevědomostí
a formovou kázní vyznačujese tu novelistickýcyklus FRANTIŠKA KUBKY (l894-1969)
Sedmerozastavení( l 93 l )' předznamenávající
základnípolohu autorovy tvorby, která se plně rozvinu|ateprve
později. Poučentvárně i ideově klasickou ruskou prózou' založil Kubka svá vyprávění o lidských osudech
zmítanýchbouřlivou dobou na antinomii dušea hmoty, srdce a intelektu a naplnil je mudrujícímsmutkem
nad člověkemmarně vyvracejícímřád světa.Bizarní zápletky z výjimečného
námětu o siamských dvojčatech
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vykřesal
v románě Bobrové (l930) BENJAMIN KLIČKA a oŽivi| naposled jistý exotismus svého raného
oMobí(srov.zvláštěprózu Divoška Jaja)' Klička byl v tomto svémtvůrčím
obdobípo výrazovéstránce silně
V. Vančurou,stejnějako i jiný fabulista sui generis JosEF KOPTA, který šel cestou oprošéování
ovlivněn
epikyod realistickéhožánru a slohovéhoartismu. Po trilogii Třetí rota zůstaloKoptovi už Rusko - tak jako
imnohajinýmčeskýmprozaikůmmeziválečnéhoobdobí- stá|ým údělema hádankou. Dosvědčujítojeho
obědalší
trilogie. Exotické a dobrodružnéděje pozdějšíznich (Modry ruimořník,3 sv.: MarnotratruÍpout,,
|936;Zlatd sopka, 7937; Věčnýpranten 1937) se značnýmdílem přímo odehrávají na ruském Dálném
východě
po revolucích l905 a 1917; čistéa klidné vypravěčstvínekomplikuje tu sice psychologická ana|ýza
aniideologickádiskuse, zato je umrtvují - ke konci stále vydatněji - popisnépartie, dějepisnévýk|ady
aúvahyo povaze ras a národností.V trilogii Jediné východisto (3 sv.: Jediné východisko,1930; Červenti
hvězda,193I;
ChIéba víno, 1936) vyvola| Kopta ruskou realitu zprvu nepřímo,jako konfrontačnípozadí pro
plastickýobraz popřevratových zmatků a sociálních bojů v mladérepublice, v závěru ji však evokoval uŽ
přímojakoazyl komuny českýchemigrantů(podobnějako Jilemnický), pokoušejese objektivně vyÍovnatse
poměry. I tomuto cyklu vládne svébytnáfabulace, která je prosta psychologizování a spojuje
sovětskými
individuální
osudy s dobou jen vratce pomocí barvitézápletky; avšakve srovnánís Modrým námořníkemje
zdedějová motivace ještě podstatně romanesknějšía také styl (hlavně v l ' dílu) bližšímetaforizujícím
slohovýmtendencímz konce dvacátých let, konkrétně V. Vančurovi. Jako cvičení ve fabulaci působí
povídkovýcyklus Několik příběhťtze života bldzna Padrnose (|934: zárodek svazku Smějte se s bldznem,
l939)'ironizujícíživotníutilitarismus poválečného
světa.Pokleslépodoby protikladu mezi bohatstvímživota
a bohatstvímmajetku nabyla Vančurova filozofie v jednoduché a do současnostimířícíepice JoSEFA
TOMANA (|899_1977 romány Člověkodnikud, 1933, Vosí hnízdo, 1938).
Dalšívýraznýtyp epicképrózy' jejŽ možnonazvatepikou situační, je na počátkutřicátýchlet spjatpředevším
sejménemJAN ČEP (1902_1974).Na rozdíl od Vančury,u něhožrozmach epičnostisouvisel s přípravoubudoucíhomoderníhoŽivotníhos|ohu' byl v Čepovědíle epický řád dán naopak tradičnínázorovou
jistotou,vědomímneměnnéhoa trvaléhovesmírnéhořádu' jehož tvůrcemi zárukou je Bůh a jehož je tento
světtoliko neúplnýma jevovým stínem.Do šiku bojovnékatolickéliteratury se Čep svou tvorbou zaÍadi|aŽ
kolemroku l 935; do tédoby psal čistou,nepsychologizujícíani nesociologizujíciepiku 'jitřního zraku,,,jejiŽ
obraznáprostota,stylová uměřenosta soustředění,nepřítomnostjakéhokoli
efektu a afektu přímo Zprostředkovávalajistotyautorovaduchovéhozření' Čeptřicátých let byl tradicionalistaa monotematik,který s obecným
dobovýmhledánímnadosobníhořádu souvisel úzcesamou svou tvůrčí
přirozeností.Bylo mu potřebou evokovatzávratnéokamžiky,kdy se transcendentnozábleskem prolamuje na zem a dává lidem pocit čistéradosti;
tomutosoustředěnína situaci vyhovovala nejlépeforma s jediným syžetovýmohniskem - Č.p patří mezi
nemnoho
bytostnýchpovídkářůmoderníčesképrózy.Nejvlastnějším
dramatembilancujícíchprotagonistůjeho
povídek(ZentěžIuč,
1931, obsahuje téžvýbor z prvotiny Dvojí domov' |926. a Vigilie, 1928; Letnice, |932:
Děrný plóšt,'|934; Modrá a zlatti, l938) a jeho románu Hranice stínu(|935) je - po odcizenía ZtÍátějistot
- úsilíznovu najít sebe skrze tajemnévčleněnído společenstvílidí a do krajiny nebo až skrze spočinutí
v smrti,ježse zde pojímájako integrálnísoučásta vyřcšeníživota(nikoli jeho popření);smyslově líbeznou
evokacívenkovsképřírody a zřením lidí a věcí v jakémsi světelnémoparu dosáhla Čepova próza básnické
intenzity'Proklamovanéspolečenství
živých, mrtvých aještě nenarozenýchje duchovéhořádu a nejosobněji
sečlověkadotýká skutečností
rodu a rodnéhokraje; přitom pos.láníkaždéhočlenatétopospolitostije nenahraditelné
ajeho cena- byťnebyla poznána- nesmazatelná.Toto autorovopřesvědčení
bylo podloženovlastní
životní
zkušeností
a chápánímvesnickéhodětstvíjakoŽto jedinéhood|esku ztracenéhoráje, pojetímdomova
jako jistotnézáruky opravdovosti pro rozkolísanéhoa povrchníhomoderníhočlověka.Zde začina|aČepova
kritika současnosti
pojímanéjako doba bez Boha; venkov nebyl určovánza světlou protiváhu městu pouze
proto'žebyl sídlemautorova dětstvía Že zde |idédosud žili v rovnováze s rytmem přírody' nýbrž i proto,
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Klubíčka (poprvé
iako vzdé\aného'

že představoval poslední rezervoár zboŽnosti. V Hranici stínu a ještě víc v Modré a zlatépŤerostlonegativni
hodnocení poválečnépřítomnosti v její zásadníodmítnutí;v ději přibývalo pravicově politikářs\ých glos a mo
t\vfu s pŤimou ideo\ogickou tunkci' \\mržb;\ slŤeďo\ék 1ako dobaka\o\\ckého univerza\ismu povyšován na
model pro současnost.
Tyto projevy vychylovaly Čepovuprózu zjejího čistěepickéhotěžiska,lečnepřevláďy;
poznánískrze lásku a sympatii uchovávalo kontinuitu autorovytvorby' Vedle těchtoindividuálníchautoÍských
koncepcí spoluvytvářela obecnérenouveau epiky dále krystalizace zv|áštníchepických útvarů(konkrétně
detektivky), výrazná tendence početnéskupiny děl k baladičnosti,jakož i oživený zájen o východnílátky,
který mohl navázat najistou tradici českéhopísemnictví(J.Zeyer, J. Havlasa, J. Hloucha aj.).

čejnéhočlověka
KARELČAPE(
ton),atovobec
aj.) pro plnění v'

detektivního řeš
a zájmem o sloŽ
zůstala však přil

Dobová vlna náhléhointeresuo východní látky byla motivovánavelice různoroděa nabylatakéznačně rozdílných podob, navíc nevytěžilanic ani programově z podnětů,jež přímo nabízelanapříkladorientálni
r'ypravéiská tradice. A pŤece se tato povýtce tematická záležitost (nadto bez pronikavějších uměleckých
výsledků)proměnila ve vývojetvornou sí|u,neboťposílila dobovétíhnutík epičnostisvou orientacína exotic.

směrem: iednak
pÍvky ostatní b|
debutoval 1934
okamžitá to rez

ký příběha na minulost. Exotismus tétovlny se přitom svým zaměřenímna duchovéhodnoty starýchvýchod.
ních kultur stal dobově příznačným(a snad i vědomě polemickým) protikladem k předchozímusmyslovému,
civilizačnímua současnickémuexotismu poetistů;tam, kde tato tendence organicky vyrustala z dosavadni
tvorby jednotlivých autorůa nebyla jen módní efemérou'vyjadřovala i jistý kritický nebo konzervativnězdr.

psychologizací
stavy hlavního t
žen a dívek, |9.
žiž*ovskéhopo

ženlivý postoj svých původcůk rozvrácenésoučasnosti.Popud k vyhraněnémuzájmu o tuto myšlenkovou
a životni oblast poskytl někdy autorovi pobyt na Dálném východě v souvis|osti s legionářskou anabázi
(J. Kopta' A. Trýb)' někdy šlonaopak o podněty Zprostředkované
výlučněkulturníhistoriía dávno odeznělými
literárnímitendencemi (J. opolský).
Inspirativníroli sehrál na tomto poli jedině ANToNÍN TRÝB (l884-1960), jenžstarobyléa stáleživéasijské
kultury představoval jako potřebnou korekturu ochořelé, protože prý pouze kšeftařskéevropské civilizace

Ibrahima SkrilY
oddechová litet

aspiraci obohat
Zato balad
zákonně zánike

přítomnosti(prozaický cyk\us Příběhy domu na Čang-Wu,1930; v románu z popřevratových ČechLidéz ujprov,
l93l' v němž se krize společnostivysvětluje jako krize inteligence, se k spásné východní moudtosti aspoň
odkazuje). Fabulace byla však u Týba ustavičněnarušovánareflexí, komentářem a vůbec sklonem ilustrovat
ideje prostřednictvímděje. Proti Tnýbovi byly romány jeho následovníkůa bměnských kolegůANTONÍNA

ných umělecký
jejímu vzniku

civiIizačníbalt
proč i některé
proťďo několi
jedince a světi
- v podobě t

ŠnÁuxe 0894_1972; kiska zýchoclu, l935) a MIRKA ELPLA (l905-1960; Marco Polo,1937; románpatří
do těchto souvislostí jen zčásti),jakož i trilogie JosEFA KOPTY (Modrý ntimořník, l93G1937) a povídka
JAROSLAVA DURYCHA o dětskémmučednictvípro víru v Japonsku 17. sto|etíDěti (1934) zá|ežitostizce|a
epickou. Volbou titulni hrdinky spadá do tohoto látkového okruhu i špionažnírománek ANNY MARIE
TILsCHovÉ GilaTuraja(|93l).JANoPoLSKÝ,někdejšípříslušníkokruhuMoclernirevue,spojilpovídkovým
svazkem Visutézahrady ( l 935) orientofilskou vlnu třicátých let s její předchůdkynína rozhraní 19. a 20' století;
nejvýraznějšimznakem opolského próz je slovesný dekorativismus a umění zachytit fluidum věci a architektur.

neúchylně sm
k základním'
celková obrod
vět dobové pc

Skutečnýtvůrčíčin znamenaly však v tétořadě až práce napsanéza okupace (M. Fábera, J. Kopta, J. Weil)'
Česká detektivka spadá svými kořeny (zájemo perifernía poklesléoblastiuměnív dílebratříČapků
a v teorii poetistickéavantgardy,využívánípostupůkolportážníliteraturyv agitační
sociá|nípróze) a sporadickými pokusy (napříkladČ' Jeřábek, Lidumil na kříži)uŽ na počátekdvacátých let, avšaksvou první opravdo.

soustředěná n
syntetizujícíc
Práce bala
celkového ep

vou sklizeň vyda|a aŽ koncem tohoto desetiletía v letech těsně následujících,a to v díle K. Čapkaa E. Vach.
ka. (Zaklady českédetektivky pro mládež položil, pod vlivem E. Kástnera, VÁCLAV ŘezÁČ.) Z opozice
k dotud rozšířené
detektivníčetbě,zastoupenéz valnémíry importovaným brakem, pÍeváŽi|ave vznikající
jednak snahao českost žánru,jednaksnahapovýšittentožánrna součást
české
detektivcedvojítendence:

ČAPKA slrn
umění..,mj. i

VANČURY j
srážky nelom
meditativní,z

vysoké literatury.
RománovédetektivkyEMILA VACHKA (Tajemswíobra4irny, |928, Muž a stin,
1932,ZltÍminuta, 1933) se vydě|ily z celku jeho dosavadníhodílastojícíhona půděpsychologizujícíhonatura|ismu se společenskykritickou tendencí,avšak nepřestaly s ním úzce souviset zdůrazněnímrole prostředí,
fatálních náhod a biologického faktoru; úsilío českostse soustředilo v ŽánrovéDostavě českéhodetektiva

váni obou au1
rity života a
chodí mezi nt
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(poprvév románu Parazit, l930), kteréhoautor pojal niko|i jako stroj na rozluštěnízločinu,nýbrž
Klubíčka
jakovzdělaného,
lidského'omylnéhoč|ověkase smyslem pro humor' Ještěprogramověji na životnísféřeobyčejného
člověka zosnoval svédetektivní povídky (Povídlq zjedné kapsy' Povídlcyz druhékapsy, oboji |929)
KAREL ČAPEK, spojiv jimi vznikajícíčeskoudetektivkus klasickou anglosaskoutradicížánru(Poe, Chesterton),a to v obecnějšímrámci svéhozhodnocovánílidovédobrodružné
četby(detektivní,kriminální, exotické
aj.)pro plněnívyššíchtvůrčích
záměrů- základní významjeho detektivekje filozofický. Také vlastnírámec
detektivního
řešenízáhad překračovalyautorovy příběhy silným zřetelem k uplatněnílidské spravedlnosti
- v nichžse sice zkonstituovalajako žánr,
a zájmemo sloŽitouajedinečnoudušičlověka.od těchto počátků
všakpřitom pevnou součástímnohostrannějšího
zůstala
díla svých původců- šla českádetektivka dvojím
jednak
jednak
směrem:
cestou specializace,
cestou rozrušování vlastní,poměrně ustálenéstavby
prvky ostatníbeletrie. Řadu českýchdetektivkářů-specialistů
zahájil u nás EDUARD F|KER (1902_1961:
debutovall934)' který se však osobitějšíhoprojevu domohl aŽ počátkemlet čtyřicátých.RozrušováníŽánru,
okamžitáto reakce na jeho ustavenía ustálení a také na jistou módu detektivek, dá|o se v česképróze
(A. c. NoR' Příběh Jana osmerky, ktlsaře. |932),píevážněvšak zkomičtěnímzápletky i po'
psychologizací
stavyhlavníhodetektiva - formou groteskníhopřekreslení(BENJAMIN KLIČKA, Hinnlelradsteinslý vralt
žena dívek,193l), parodie(VLASTIMIL RADA' |895_1962- JARosLAv Ž^K, 1906_l9ó0, Z tajností
podsvětí, 1933), bodré humorizace (prvotiny VLADIMIRA
NEFFA, 1909_1983' NesntÍze
žižkovského
IbrahimaSkdly, 1933' Papírovépanoptikum, |934, TentperatnentPetra Bolbeka, |934); zároveň brala na sebe
oddechováliteraturanezřídka úkoly časovékroniky nebo kritiky dobových mravů.Z vysokých autorských
aspirací
obohatitdotud nizký žánrse tak zrodil hybridníútvar,vývojovéplaný a konjunkturálněpříleŽitostný.
(zpodobujícíkonfliktvýraznéhosubjektustypickounadosobnímocí,jenžkončí
Zato baladickápróza
zákonnězánikem subjektu) vznikla a vykrystalizovalajakožto osobitá tendencesoučinnostímnoha významnýchuměleckýchsil (J. Čapek,K. Čapek.J. Kopta, M. Majerová, K. Nový, I' olbracht, V. Vančuraaj.). Půdu
jejímuvzniku připravi|a vlastně předchozí baladická vlna v poezii dvacátých let, sociální balada (Wolker)'
civilizační
balada strojovéhověku (Nezval) a balada obecně lidských situací(Hořejší);takétím se vysvětluje'
proči některébaladické prózy dosáhly autonomníchbásnických hodnot. Ve zrodu baladické tendence se
proťaloněkolik příčin:znepokojivá krize soudobéspolečnosti,která nutila autory znovu akcentovat vztah
jedincea světa a akcentovatjej - už bezjednostrannéhosociálníhodeterminismunebo civilizačníhopatosu
- v podobě tragickéhozápasu, v němž č|ověkobhajuje a obnovuje svou lidskou podstatu,i kdyŽ přitom
neúchylněsměřuje k zániku; dalšípříčinoubyla |idská zkušenosttěchto autorů'která se potřebova|avys|ovit
k základnímvěcem lidské existence a zakalkulovat do života nějakým způsobemi smrt; konečněto byla
celkováobroda epičnosti'v jejímžrámci právě baladická aktualizacerůznýchprozaických žánrůmohla vyhovět dobovépoptávce po činorodýchhrdinech a jejich celistvostípřekonat předchozíatomizaci člověka- díla
soustředěnána vymezený prostor a úzký okruh jednajícíchpostav moh|a se vhodně stát zkušebnímterénem
syntetizujících
tendencív česképróze.
projevu
Práce baladickou vlnu uvozujícínáležely svou strukturoua dobou vzniku k nejpříznakovějšímu
celkovéhoepického renouveau' tj. k čistéepice. Byly to povídka od někdejšíhonovoklasicisty JosEFA
ČAPKA Stínkapradiny (l930), vstřebavšído sebe, v souvislosti s autorovou zálibou v ,,nejskromnějším
umění..,
mj. i naivní poezii lidovéhočtenío pytlácích,a historický příběhavantgardníhoepika VLADISLAVA
VANČURY Marketa l,azarovtj (193l), svébytnábásnická próza. Baladičnostvyplynula v obou případechze
srážkynelomenýchlidských vášníse světem;samo zpodobenítragickéhokonce, jež mělo u Čapkazabarvení
meditativní,
zatímcou Vančury ústilodo paraboly o mizériipřítomnosti,odráželobezprostřednědalšísměřo.
viáníobou autorů:Čapkovok filozofujícíniternosti,Vančurovok historizujícífreskovitosti.(obzíránímpolarity životaa smrti přidružila se k Čapkovu Stínu kapradiny drobná povídka FRANTIŠKA LANGRA MrryÍ
chodímezi rujmi, |93o, identifikujícísmrt teprvejako zapomenutímrtvých živými.)Baladický ráz mají i dvě
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románovépráce KARLA ČAPKA: v Hordubalovi ( l 933)' úvodnímdílujeho noetickétrilogie je tentoriázdán
životníma hlavně posmrtným osudem hrdinova srdce' jeŽ se tu zcela zÍráci pÍl lidské hře na spravedlnost,
v próze První parta (1937) vyplývá z hrdinova zápasu se zen.i aživ|y aznebezpeči,jeŽvždy provázikaŽdé
úsilío záchranu lidství; přitom však konečnýmcílem obou knih nebyla baladičnost,nýbrŽjednou obrazpoznávacich možnostíčlověka (Hordubal), podruhépostulát kladných lidských hodnot, předevšímdružnosti,
v časeblížícíhose fašistickéhotemna (První parta).
Svou schopnostzpodobit metaforickouzkratkou krizovéjedincovopostavenív současné
proká.
společnosti
zala ba]adickápróza svou vyhraněněsociálnívariantou.ona vytvořila zvlášťorganickou spojnici mezi původní
obrozenou epičnostía následujícívlnou takzvanéspolečenské
prózy: výstavba na základě monografického
principu šla tu už ruku v ruce s up|atněnímnadosobníhoobjektivačního
média(tj. baladickénadosobnísíly).
Pro tentojejí ráz dá se o baladicképróze hovořit buď jako o dalšívývojovémodifikaci čistéepiky z poěátku
třicátých let' anebojako o preludiu rozkvetléspolečenské
prózy z druhépoloviny třicátých let; ohled na souvislost s východiskem vedl k rozhodnutízařadit výklad o její sociální variantě chronologicky už sem'
proletáŘadu sociáln ich próz baladického typu zahájil JosEF KOPTA podobenstvím
o trudném
řově úděluv soudobémkapitalistickémsvété(Adolf čekdna smrt, l933). Unikaje kronikářskémuempirismu
svéholegionářskéhocyklu, konstituoval autor touto knihou ve svétvorbě nový slohový pól; Za kmotratohoto
přerodu si vybral bezvýhradně - jako v prvních dvou dílech trilogie Jediné východisko - V. Vaněuru.
KAREL NovÝ i v obou svých baladických románech (Clrcemežít,|933; Na rozcestí,l934) vyšel,podobně
jako v předchozí tvorbě, z vesnické realisticképrózy. Neučinil proto své postavy, jednou aktualizovanou
legendickou dvojici Marii a Josefa (Chceme žít),jednou dospívajícího
chlapce (Na rozcestí)'funkcí krizové
doby, naopak hospodářská krjze má v těchto románechtoliko úlohuurych|it zák|adni a bezvýchodnýkonflikt'
který vzniká vřazováním oněch bytostných venkovanůdo velkoměstskéhoorganismu odlišných konvencí
a hodnot. Rozvratný vliv sociálních faktorůna lidskou psychiku zpodobila ve své relativně nejvýznamnější
práci třicátých |et Balada z Karlína (1935) OLGA SCHEINPFLUGOVÁ.
Komplementární protějšek
k polytematickéa kronikářské Siréně vytvořila MARIE MAJEROVÁ v zkratkovité a básnické Havířské
baladě (1938)' jež ze Sirényvyrůstái motivicky; vyprávěni o nerovnémceloživotnímzápase hornickérodiny
s drtivými silami přírodnímia sociálními,z néhožzároveň s tragikou krystalizujíelementárnílidskéhodnoty'
podařilo se autorce rytmizovat trojí změnou vypravěčského
a tím i slohovéhoúhlu.
Podobně jako ba|adicképrózy Karla Čapka nevyčerpalse baladickou aktualizacíani zbojnický román
IVANA OLBRACHTA Nikola Šuhajloupežník(1933);jeho nejvlastnějšívývojový význam spočíváv tom,
že v meziválečné
česképróZe ustavil velkolepějejí mýtotvornou větev. I v celku poměrněhomogenního olbrachtova díla znamenala tato próza proměnu: prolomi|a v něm neomezenouvládu současnýchlátek
vpádem minulosti a osamostatněnímkategoriečasua zároveň (ve srovnánís autorovými pokusy z dvacátých
let o syntézudokumentárnícha beletristickýchpostupů)je postavilajednoznačněna epický základ' Vjedno
tu sp|ynuly celkem tři složky: autentický příběh kotvícív historii ZakarpatskéUkrajiny přibližně v letech
19l8-1921, dále zbojnická legenda' která žilaještě v době, kdy olbracht sbíralke svémurománu materiál,
a která z Šuhajeučinila pohádkovéhopředstavitelelidového boje o svobodu, a konečně starověký mýtus
o nezranitelnémhrdinovi. Tímto zmytizováním přerostl prostý vesničan,který bez jakýchkoli aspirací
sociálních nebo politických hájil pouze vlastníprávo na základní lidské potřeby (na chléb' lásku, svobodu),
v hlas země a v svéhodruhu přírodnísilu, stal se totálnímčlověkem.olbrachtovo umění spočívázde v tom,
jak dovedl individuální lidský úděl ažk monumentálnínadosobnízákonnosti ajak dokázal svéhomytického
hrdinu, který Žil ve shodě se sebou samým i s okolním světem (svým lidem a přírodou),vybásnit v tétosvébytnéa na autorovi jakoby už zce|a nezávislétotožnosti.Mýtotvorných poloh' vytěženýchrovněžze zápasu
celézemě o svobodu a ze symbiózy krajiny ajejích obyvatel,dosáhl ve svémvůbecnejlepšímrománuAhmed
mó hlad (1935) JARosLAv
RAIMUND VÁVRA (1902_1990).Titulní postava prózy stala se tu funkcí boje
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národů
a rasněkdejší
francouzskéseverníAfriky proti kolonizátorum a zároveň funkcí lidskéhozápasu s pouští;pokudněkdehrdina naplňuje i svůjneopakovatelnýlidský osud' je autorempojat romanticky. Romanticky
vyznívái závérečnávize, zaméřená - v duchu soudobých socialistickorealistických teorií o potřebě
perspektivního
prvku v umění- již na svobodnou budoucnostArabů. Mnohost úkolů'jeŽ si Vávra v tomto
románu
uložil,přivodila i stylovou oscilaci mezi poučenýmvýkladem a verbalistickoumalebností'baladickou
epikoua vznosným lyrismem, dějovou původnostía ozvěnami islámskéhopísemnictví.Na cestě započaté
prózou pokračovalIVAN OLBRACHT i dalšía poslednísvou samostatnouknihou' cyklem tří
šuhajovskou
povídek
z prostředíortodoxníchzakarpatskýchŽidÍl colet v údolí(1937). Jde v ní v podstatě o originální,
humorné
i tragickéaktualizace starozákonníchlegend,jejichž dialektická role v životnípraxi - v sociálním
plánukonzervativní'v individuálním plánu humanizující- napínalaolbrachtovu zvídavost;tisíciletýmýtus
vyvoleného
národabyl tu konfrontován s bědnou přítomnostíchudých Žiaů i s dobovým antisemitismem,což
je učení
o vyvolenémnárodě naruby obrácené.Ve srovnánís autorovým předchozím románem vyostřilo se
protov těchtopovídkáchnapětímezi současností
a minulostí,a takénaléhavějivystoupil do popředíjedinečný
úděljednotlivýchpostav: ten byl totiž olbrachtem zvo|enza měřítko humanismu téči oné ideologie'
prozaickémkontextu na počátkutřicátých
Vedletěchtopříznakověepických forem, pociťovanýchv českém
letjako změna nebo novum, podílela se na celkovém procesu epickéobrody - v podstatěovšem pasivně,
kontinuitu lidovéčetbya s tím
pouhousvou existencí- i tradičníprozaická epika. Šloo beletristikuudržující
nezbytně
i základních,byťzautomatizovanýcha zkonvencionalizovanýchepických principů,od takovébeletrie
ostatněčtenářiočekávaných.Vedle tohoto typu' na němž literární proces zanechával stopy jen opoŽděně
a sporadicky,existovala i próza vědomá si vývojových proměn a pokoušejícíse držet s nimi - aspoň
v některé
rovině díla - krok (zejménav rovině tematické),uchovávajícívšak zároveň úzký kontakt s rozlehlou a vděčnouoblastí lidového čtení,někdy vědomky, někdy pÍostěZ nedostatku sil. Do jiných okruhů
členila
se zase tato tradiční
epická beletristikapodle svéhorodokmenu'Tradice lidového realistického
venkova nebo z historie kraje udržovalase po úmrtípředních,aždo posledka
románus námětyze současného
literárněčinnýchpředstavitelůkronikářského a kritického realismu ustavenéhokoncem 19. století (Josef
v regionální literatuře;na Chodsko
Holeček
Ť 1929,Alois Jirásek Ť 1930' Antal StašekŤ l931) především
(1888_1958),
do východních Čech JosEF
situovalsvéromány JAN VRBA, do Posázaví JAN MoRÁvEK
JAHoDA, na ValašskoMEToDĚJ JAHN a ČBNĚr KRAMoLIŠ, nďostravsko a do Pobeskydí VoJTĚCH
MARTÍNEK, umělecky nejvýznamnějšízjev takto orientovanébeletrie (1932 uzavÍe|knihou Země duní svou
prvnírománovoutrilogii nazvanou Černdzenň). Po úmrtíKarla Matěje ČapkaChoda G 192.7)pokračovali
v intencíchjehospolečenského naturalismu (v mnohapřípadechi vjeho snahácho takzvanýpraŽský
BEDŘICH BÓHNEL, EMIL VACHEK, JAN
román)JARoSLAV MARIA (1870-1942), MIRoSLAV
(l895_1970),
BERNARD HoRsT (|905_1979)' povětšině
VÁCLAV RosÚLEK, HELENA DvoŘÁKoVÁ
ještě
sice
s Čapkovouvytrvalostí, aleuŽbezjeho obzíravéšířea jisté monumentality.Konečně přesáhla ze
starších
epickýchútvarů
do třicátýchlet, byťzanedlouhozašla, humoristická povídka toho typu' jaký
předválečném
ve svém
díle nejlépe ztělesnil Jaroslav Hašek (t l923); posledními pěstiteli těchto
prózza|ožených
vypravěčských
na proudu groteskníchhistorek a anekdot byli EDUARD BASS (Sest /ěvčal
Williamsotlol,ych,1930) a ZDENĚK MATĚJ KUDĚJ (Když ttihne silná čtyřka, 1930).

FILoZoFICKÁ NoETICKÁ)

PRÓZA

osobitost fiIozofické (noetické)prózy spočíváv tom, že si tu sama beletrie bere za úkol odk4ývat dotud
nezřenéoblasti reality a s tím i přezkoumávat poznávací možnostičlověka.Tento prozaický koncept se uplatnil
předevšímna počátku tř-icátých let a byl jednou z nejvýraznějšich forem celkového znitemění, zváŽnéni
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a prohloubení,jeŽ tenkrát zasáhlo podstatnou částsoudobéčeskéliteratury. Tehdy takéorientace na noetickou
prózu patřila ke konstitutivnímrysům literámíhovývoje; v pruběhu třicátých let však filozofická próza futo

obecnější
funkci ztrácelaa zůstávalazá|ežitostíjednotlivých
tvůrčích
individualit,přičemžse i původní
cílměnil.
V podstatě byla dílem autoru náleŽejícíchk takzvanégeneraci z roku 1914 a z nich předevšímKarla Čapka
a Richarda Weinera; v aktualizovaných snahách předválečné(expresiónistickéa kubistické)modemy,ježostatně
úzce souvisely s dobovým prouděním filozofickým, měla takétato prozaícká odnož své kořeny. Její příznačné
úsilívytvářet svébytnouuměleckou realituimplikovalo i úkol poznat Samuobjektivnírealituvjejí skutečnéšífi
a podstatě a zároveň vyzkoušet roz|ičnépoznávaci metody. Prózy vyrustajícíz těchto snah nabývďy proto
nezřídkafunkce poetik, epický příběhvyjevujícísvět v jeho celistvostibyl rozbit a nahrazenepikou,již možno
nazvat fasetovou pro její několikeré zrcadlenítéŽeskutečnostiz rťnnýchzomých úhlů(K. Čapek)nebo epikou
polyfonní, která týž příběh rozehrává v něko|ika rovinách s rozdílným vypravěčem(R. Weiner). Užívalyse
i reflexivníformy zrcadlícípohyb myšlenkypřímo, tj. filozofická úvaha,esej, aforismus(J. Čapek,L. Klíma).
Ovšem sám poznávací akt a speciálně poznávaci akt umělecký stal se vyhraněným tématemčesképrózy až
počátkem třicátých let; válečné,navzájem příbuznéprácc Weinerovy a bratří Čapků(Boží muka a Trapné
povídky K. Čapka,Le|io J. Čapka,Lítice, Netečnýdivák a ŠklebR' Weinera), přestoženěkterýmimomenty
noetickou prózu už předjímaly' byly ještě zaloŽeny na evokaci neprůhlednémnohovrstevnatostiokolní reality'
Jestližerozdílná umělecká praxe a takéživot v odlišných kulturníchprostředcíchod sebe R. Weinera a K' Čapka
pruběhem dvacátých let vzdálily, znepokojovala je oba dál táŽ zák|adni prob|ematika. Také jejich konečná
odpověď na otázky položenéuž v době jejich tvůrčích
počátkůse v podstatěshodovala:byl jí pokomý úžas
z mnohotváméskutečnosti,nadřazeníplného prožitku života nad omezenémožnostipři poznáváníreality.
konečnépřesunutí důrazuz poznání na etiku. Tímto mravním imperativem překračovalafilozofická (noetická)
próza vlastnívýchodisko a hranice,ovšemza cenu kapitulacepřed nepoznatelností
celó rozlohy reality.
Dílo RICHARDA WEINERA má filozofický a přímo noetický ráz ve svémdruhémvývojovémobdobí,
jeŽ spadá' po devítiletépřestávce vyplněnéŽurnalistikou.do let l928-l933. středem Weinerovy pozornosti
se staljedinečnýlidský subjekt v současném
světě dezoricntovaný,odcizený a hlavně neúplný'protoŽeomeze.
ně vnímajícískutečnost'Smyslovémua rozumovémupoZnánízůstávápodle autoranepřístupnározsáhlá oblast
podvědomí,kteréWeiner pojímaljako stále pohotovou zásobu duchovníchmožnostíčlověka;teprve v nadrealitě, vzniklé zcelením a vzájemným přetvořenímracioná|naa iracionálna, můžese člověku vrátit ztracené
absolutno(,.Ráj..,,,Úplno..),v němžuŽpoznává bezprostředně.
tj. bez racionálníhovýkladu a diskurzivního
soudu, a kde je také znovu totožný se skutečností'která ho obklopuje. Průzkumu podvědomí, konkrétně
r e a l i t y s n u a e v o k a t i v n í v z p o m í n k y ( p r á v ěs e n t o t i žd o v o l u j cn a h l é d n o uvt o b l a s tÚ p l n a a s t á v á s e
tak klíčemk obnově celistvéa úp|nélidské osobnosti),věnoval se Weiner v knize Lazebník(1929; rozsáh|ý
titulní esej je provázen čtyřmi povídkami).Tento průzkumplnil přitom funkci Weincrovy poetíky.Autor tu
z k o u m a l , j a k e x p e r i m e n t á l n í m d í | e m v y t v obř d
i tě l ý s c n ' u m ě l o u t o r o v n o m o c n i n u s n o v é r e a l i t y o t ý c h Ž
vlastnostech(neboénic mu nebylo tak cizí jako naturalismus,pouhá transkripce v podávání snovématerie),
a zároyeřt uvaŽoval o obtížích,které vzniknou při čtenářskémvnímánítextůhlavně proto, Že se autor při
hledání slovesnéhoekvivalcntu snu neobejdebez deformacc lexika i syntaxe. Weinerovy originální pokusy
o jakýsi básnický metajazyk,jehož základní a svéprávnýprvek' s|ovo. nevázáno na tradičnívýznam, by bylo
s to bezprostředně evokovat realitu v její novosti a mnohosti, mají kořeny aŽ v tvorbě Lautréamontově,
Rimbaudově a Mallarméově;první dva z nich byli příznačněpatrony od surrealistůse odštěpivší
skupiny Le
grand jeu (Vysoká hra). k nížměl v PařížižijícíWeiner koncem dvacátých let blízko. Weiner býval nazýván
surrealistou před surrealismem.
T o t o o z n a č e nsíc v š a k m ů ž et ý k a t j c n j e h o o b j e v u s n u j a k o Ž t o
mohutnéholiterárního fenoménu a celkové surrealistickéatmosféryjeho próz; se surrealisty měl rovněž
společnéněkterésvé učitele.Jinak byla Weinerovi cizí zejménasurrealistická negace racionality a logiky'
freudistický,tj. biologický výklad podvědomía orientacena komunistickou revoluci považovanouv tédobě
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lcnlnu snovéreality o týchž
v podávánísnovématerie).
lavně proto, že se autor pň
/einerovyoriginálnípokusy
na tradiční
význam, by bylo
: v tvorbě Lautréamontově,
itůse odštěpivší
skupiny Le
ízko.Weiner býva| nazýván
:n jeho objevu snu jakožto
; se surrealisty měl rovněŽ
tegace racionality a logiky,
luci povaŽovanouv tédobě

sunealistickým
hnutím (hlavně jeho ústřední,Bretonovou skupinou) za nezbytný předpoklad osvobození
poezie.
člověka
a
Weineruv nadrealismusbyl metaťyzické
a existenciálnípovahy.
V mučivémsestupu do mnohovrstevnatosti reality a pravdy pokračoval Weiner diptychem dvou
rozměrnýchpróz Hra doopravd1, (1933; Hra na čtvrcení,Hra na čest za opldtku): poté se beletristicky
nadobro
odmlčel- důvodembyl patrně pocit, že o jeho výlučnédílo je obecný nezájem.obě povídky jsou
jednotná epická linie je však nahrazena
siceobrysověosnovány na námětu kafkovsky pojatéviny a přelíčení,
útvarempolyfonním,
práv
který měl být
bizarní'paradoxnía nadané
autoremstvořenéskutečnosti,
vlastním
řádem, oscilujícímezi přeludnostía reálnostía bezprostřednézrcad|ici rozpornost autorova nitra;
metodickyvychází Weineruv slovesný záznam niternéhoprocesu z Prousta. Rozpolcení člověka na sloŽky
racionální
a iracionální,na bytost, která hraje, a bytost, která je hrána, a spolu s tím vytvořeni nové.umělé
skutečnosti
bdělého snu (čímžse neobyčejnězvýrazni|a úloha vypravěče)způsobily' Že vztahem mezi
jednotlivýmipostavamise vlastně zpodobuje vztah mezi autorem ajeho figurami; odtud loutkovitost postav
a možnost
užitídramatickéhodialogu. Celkový ráz poetiky svazuje tyto prózy úzces Lazebníkem'V rafinovanéstavběpříběhu,která jen těžko umožňujebezprostředníčtenářovupercepci,stalse předváděný tvůrčí
procesnavícparabolou vztahu mezi individuálními lidskými existencemi a osudem. odmítnuv na cestě za
ztracenou
celistvostíiluze a náhražkyjakéhokoli druhu. odmítlWeiner nakonec takéřešení,jaké přinášísmrt
neboustrnutív čistém,osamoceném,v bezčasítrvajícím.neangažovaném,
a proto nezávaznémbytí; zvolil
návratz nicoty a zoufalstvído odpovědnosti trýznivéa statečné
pozemskélidské existence.
Jakmile svěřil slovesnéčásti své umělecké tvorby výhradně poznávací úkoly - a to bylo projevem
celkového
zniterněníjeho díla -, rezignoval takéJosEF ČAPEK na možnostiepickéhomodelu literatury'
ba asketickyjej odmítal jako Zbytečný.Celková snaha oprostit se od všeho nenutného(patrná ovšem
nejzřetelnějiv jeho tvorbě ma|ířské)spolu s úsilím dobrat se celistvosti člověka a dále v souvislosti
s názorem.žc nejhodnotnější
poznání můŽeuměleckédílo přinášetjen o svémtvůrci,vedly k tomu, Že jeho
posledníliterámí práce mají deníkový ráz. Kniha životní moudrosti Kulhavý poutník (1936) zv|ádá
problematikuformou filozofických
existenciální
úvah. kteréjsou dynamizoványčetnýmiobraznými
příměry,citáty ze starýchautorůa užitímdialogizovanéhovnitřního monologu ajako celek organizovány na
půdorysu,jenž koresponduje s Komenského Labyrintem světa a rájem srdce. odmítajc
beletristickém
dualistickýpostoj k realitě, nazírá tu Čapek člověkajako svářícíse jednotu duše (tj. té části,jíž se lidská
osobnostpodílína celkovém bytí společenském
i vesmírném)a osoby (tj. té části'jíŽ se člověk utilitářsky
a egoistickyzapojuje do světa lidské praxe). V kontemplaci Kulhavého poutníka pokračova|J. Čapek
aforismy shrnutýmido souboruPsáno do mraků(posmrtněl946, zlet |936-|939): vnitřnírozmanitost
knihyje dána proměnlivým rázem těchto záznamů,kterése někde blížíglose, jinde paradoxu.gnómě nebo
definici.Původnízáměr knihy, jímž bylo zrcadlit názorový vývoj malíře a vůbec osobní autorův úděl'
posunulazjitřenádoba k reflexímo kolektivnímosudu národa a lidstva a o místěčlověkav kosmu; odtud také
proměnyněkdejšípříznačné
Čapkovy těžkomyslnostiv tragický pocit Života.
V literárnímkontextu podstatněpoznamenanémtvorbou R. Weinera a J. Čapka mohly se jako aktuální
pociťovat
i některéstaršípráce filozofa LADISLAVA KLÍMY (t l928)' teprvenynítištěné
z rukopisnépozůstalostia sestavované
do souborůrozličnýmieditory. To platilo zejménao Klímových aforismech
(Arkanunt,|934,z\et192|_|921),kterése tomutoprogramovémuvyznavačifragmentárního
způsobumyšlení
logickystaly nejvlastnější
a nejvytříbenější
literárníformou - ostatněkaždápodstatnáa objevná, intenzivně
sdělenámyšlenkaje podle Klímy eo ipso umělecká. Proti tomu běžná Klírnova beletristika(SLavntiNenesis
a jinépříběh,-.l 932, románové ÍorzoEdgar a Eura, 1938. podle autoranapsány většinoul 906-1 909' některé
byly ve dvacátýchletech patrně revidovány) působilapočátkemtřicátých let uŽ anachronicky. i kdyŽ ideově
lidského
souzněla
s některýmidobovýmitendencemisvým úsilímodhalitza hranicemiracionálněvnímajícího
vědomídalší,,,svobodnější..psychické
vrstvy,především
oblastsnu sněnéhoi bdělého(Klímovi se tu Snová
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oblast navíc prostupovala s oblastípostmortální).Tyto výpravy do snu, relativizujícíi znevaŽujicíobjektivní
skutečnost,logicky vyplývaly z autorova solipsistního,popřípaděomnistického(á = Vše) postoje;dály se
v š a k j e š t ě n a z á k l a d n ěi l u z i v n í h o , a t o d e k a d e n t n í h o t y p u l i t e r a t u r yj a, k ý u n á s p ř e d s t a v o v a l p ř e d e .
všímJiří Karásek ze Lvovic. S jeho dílem souvisejí Klímovy povídky hlavně zaostřenímna patologickou
psychiku' základníerotickou inspiracía motivacíovlivněnou sadismem,a konečněhrůzostrašnou
napínavostí;
běŽně se však rozpadajína partie dějové' mnohdy banální,a na fosforeskujícíjádra filozofické výpovědi.
Proti R. Weinerovi, J. Čapkovi a popřípadětéŽL. Klímovi, jejichž pokusy o noetickou prózu vedly k formám s oslabenouepičností,
dály se obdobnépokusy KARLA ČAPKA důsledněv rámci epické výstav.
b y díla- ovšemvýstavby k svémuúčelureorganizovanéa obohacenéo slohovéprvky vysloveně esejistické,
popřípaděobecněji výkladové.Romány Čapkovytrilogie (ba|adickýHordubal, |933, exorickýPovětroň, 1934,
civilistický obyčejný život, |934) jsou příznačněspojeny pouze týmž ideovým obsahem, nikoli běžnou
jednotou postav, časunebo místa.V každémdílu trilogie je dějová osnova rozloženado několika v podstatě
povídkových pásem' která zrcad|i týŽ příběh vždy poněkud jinak, protože vždy z hlediska jiné postavy;
dezintegraceepickécelistvosti tím čtenářeupíná stejnouměrou jak k evokovanéskutečnosti,tak i k samému
poznávacímuprocesu ajeho rozličným možnýmpodobám. Čapekpodrobuje kritice nároky dílčíchpohledů
na abso|utnípravdu, a to zejménapoukazem na roli lidskéhosubjektu,který, pozoruje a interpretujeskutečnost, včleňujeji do vlastníhoživotníhosystémua zanechává tak na kaŽdémobrazu nezbytně svou značku.
Předvedenípoznávacíchobtížístejnějako evokace složitémnohoposchoďovostipoznávanéreality neústívšak
v trilogii do noetickéhoskepticismu jako kdysi v Trapných povídkách,jejichž problematiku Čapek vlastně
Znovu a podstatnějirozvíjí.Nyní autor svéstanoviskokoriguje a důrazklade na důsledky'jež z vědomísložitosti pravdy a složitostijejíhoodhalováníplynou pro lidskou praxi: po ní požadujenázorovou to|eranci.Nad
jednotlivépostojestavíČapekskutečnost,
a tedy předmětpoznání- otáZku hierarchieoněch postojůponechal
všakstranou.Mnohovrstevnatostireality odpovídáv Čapkověpojetímnohovrstevnatostlidskéosobnosti.Člověk je v podstatě zástupem lidí, jednotou uskutečněnýchi neuskutečněnýchmoŽností;a je to právě tato
pluralita, jeŽ je podmínkou i zárukou vzájemnéhoporozumění,rovnosti a bratrstvímezi lidmi - obecně
lidská problematika získala tak v době nastupujícíhofašistickéhonebezpečíprůvodnípolitické zabarveni
v podobě obhajoby demokratickýchprincipů.Skrytějšívýznamová linie Čapkovarománovéhocyklu vykládá
jeho poetiku, předvádí model básníkaa rekonstruuje- v autostylizačním
procesu;
záběru - zákruty tvůrčího
takto trilogie dá|e rozviji Čapkůvestetický koncept obsaŽenýv souboru objevných statío slovesnosti ústní
i knižní (pocházejícíchpřevážně z dvacátých |et) Marsyas čili tn okraj literatury,(l931). Básník je pod|e
Čapka odborník na fantazii; jen s její pomocí můževytvořit poezii, tj. novou jsoucnost, co do skrytých
možnostíadekvátní existujícískutečnosti,přitom však nepomíjivější.
Rovnou se umělecká tvorba se svou
problematikougenetickou i mravnístala námětem Čapkovy poslednínoeticképrózy a svéhodruhu i konfese
Život a díIoskladatele Folýna (posmrtně l939' torzo).Fasetovtiepika (pod|efasetovékompozičnítechniky),
upomínajícína Čapkovo kubistické východisko a vyzkoušenápředevšímv trilogii, má zde skladebnějšícíl
neŽ kdysi: míří k plasticitě, pravdivosti povahopisu, a odtud k vyhraněnémupojetí umění jako hlubšího
(řečenoterminologií
poznánířádu věcí,nikoli jako projevu autorovaegotismučiprostředkujehosebezbožnění
Josefa Čapka nikoli jako projevu ',osoby..). PrózouŽivot a dílo skladateleFoltýna vyjádřil K. Čapek svou
Žizeň po tvárně a mravně čistépráci umělecké.

IMAGINATIVNÍ A LYRICKÁ pnÓzn
Počátkemtřicátých let se epika Znovu stala vůdčímprozaickým žánrem,kdyŽ se odloučilajak od lyriky'
tak od žurnalistiky,s nimiž v próze minuléhodesítiletí- v rámci jednotlivých děl - převážněkoexistovala
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nebojimž se dokonce podřizovala, a znovu se vyhranila ve svých určujícíchrysech. Proti předchozímu
(mnohdyzáměrnému)splývání Žánrůpřevážila nyní tendenceŽánrovéhovyhraňování,vymezování. A jako
se vedleepiky osamostatnilaoblast žurnalistické
beletrie,popřípaděoblast reportáže,tak se i lyrismus v próze
soustředilpředevšímdo proudu imaginativní prózy, pramenícív povodí někdejšíhopoetismu a nově se
napájející
ze zdrojů surrea|ismu'
Proto se takéjejípřednípředstavitelérekrutovali většinouz příslušníků
někdejšího
Devětsilu (V. Nezval, K. Konrád, J. J. Paulík' J' Mařánek aj.).
Imaginativnípróza se pochopitelně nestalavýsadníoblastílyrismu' avšakjinak š1ovesměs ojeho už známé,historickyustálenépodoby;jednak expresionistický,jednakšrámkovskysenzualistickýa impresionistický,
ne-liuž vůbec dojmový lyrismus přírodní a krajinný. Ten se i nadá|eozývá ojediněleu VoI|ĚCHA MARTÍNKA (Romanceo ondrdšovi, l933)' u MIRKA ELPLA (ugoslávské fejetony Města na pobřeží,
1935)a v loveckých historkách JAROSLAVA MARCHY (188G-1961; z |átkově znaleckých, lečumělecky
diletantskýcha kompozičněrozbředlých povídkových souborůjsou nejzdařilejšiStromy a lidé' 1935).Proti
tétobezpříznakovépřírodnílyrice, která se neváŽe na žádnoukonkrétnípoetiku nebo na určitýindividuální
vzor, a můžese proto se svými poetizačnímimetodami objevit v kterémkolislohovémobdobí,pociťovalase
vyhraněnější
lyričnostimpresionistickéi expresionistickéraŽby počátkemtřicátých |et užjako pasé.ostatně
prózy, kterédo obou jmenovaných skupin spadají'byly zpravid|apsány nebo koncipovány ještě koncem let
(|909-l933) Srdce (|932), v nížse typický
dvacátých'aéto byla románová prvotina JosEFA KocoURKA
ještě
po
prostřednictvím
osud chuďasa
wolkrovsku vytčenýozvláštňuje
eklektickéhodynamickéholyrismu,
nebo ať to byly šrámkovsky laděné, psychologizující generačníromány EGONA HosTovsKÉHo
(1908-l973; Danajslcýdar, |93o), FRANTIŠKA GoTTLIEBA (Životy Jiřího Kahna, 1930) a VÁCLAVA
ŘnzÁČB (190l- |956; Větrrui setba, 1935), autobiograficky zpodobujícíproces dospívání,jak jej urychlil
a z d e f o r m o v avl á l e č n ý r o z v r a t h o d n o t a j i s t o t . L y r i s m u s v š e c h t ě c h t o pj reapcříe d e v š í ml y r i s m e m v ý r a .
- lhostejno,zda je uplatněnadůsledněv celkovéfaktuře díla (Kocourek) či zda se prozu. Metaforizace
jevuje toliko vynořováním obrazů uprostřed epického děje (Hostovský, Gott|ieb' Řezáč) - vyp|ývá ze
z d ů r a z n ě nr é
o l e s u b j e k t uj,e h o ž n á r o k y o s o b n o s t n ě h o d n o t i t o k o l n í r e a | i t u s e t a k t o v y h l a š u j í '
a také- tradičně- z erotickétematiky. Celkově se všaktento druh lyrismu počátkemtřicátých let ve svých
funkcíchvyži| a ztrati| ráz obecnějšíinspirativní mocnosti. Názorně to dokazuje například vývoj předního
představitelebrněnskéexpresionistickéškoly ČesrvÍRR JEŘÁBKA' který ještě v románě Pekelný rój
(1930)' analyzujícímprotagonistovuživotnía úžetvůrčíkrizi, snímal niternéstavy pateticky násilnickými
obrazy a podával tezovitéřešeníslohem lyrického traktátu, zatimco dalšísvé psychologicképrózy budoval
už na osnově tradičníepiky.
Jakkoli se i imaginativní próza běžněvyjadřovala nahromaděnýmibásnickými obrazy, přece jen zdroje
jejího lyrismu tkvěly jinde neŽ v metaforáchjakožto výrazu subjektivního(mravního)hodnocení reality'
Imaginativnípróza, přejímajícv tom podněty poetisticképoezie a teorie, vykřesáVala lyrismus spontánním
p o h y b e mo b r a z n o s t i o s v o b o z e n é o d r a c i o n á l n í l o g i k y ; t o t o o s v o b o z o v á n í s e p o v a ž o v a l o z a s v é h o
druhu osvobozováníčlověka zevnitř a za projev a předpoklad osobnosti skutečněsvobodnéa mnohostranně
rozvité.Neočekávanýmiasociacemi byly tujevy vykolejovány z ustálených.užitnévztahy zrcad|icichvazeb,
nuceny vyzářit svou emotivní energii a s tím v čtenáři vyvolat intenzivní básnické představy; představy
nesoustřeďující
se do jedinéhoideovéhoohniska, a|e - pomocí programovéhovyuŽíváníslovní polysémie
- mnohostranné
Tato návodnost,kdy čtenářmusel
a volajícípo dalšímrozvinutíčtenářovouobrazotvorností.
při vnímatelském
procesu sledovat uvolněnou a hravou fanÍaziiautorovu, a tak rozvíjeti vlastníschopnosti
pocitovéa obrazové,byla pevnou součástístrategietohoto typu prózy. Nešlo tedy už o lyriku odsuzujících
výkřiků nebo beznadějně prchavých dojmů, nýbrž naopak o lyriku ukájející potřebu smyslové libosti,
vzbuzujícípocit zázračnostiŽivota a proklamujícítím krásu tohoto světa, radost, štěstía humor jakoŽto
touženýobsah lidského osudu - |yrika se z literárníhožánru měla proměnit v životnísloh. Na principu
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asociace a vtipnéhry vznikly tak volně organizovanéútvary,kterévšak nebyly s to pojmout do sebeprojevy
levicových stanovisek svých autorůjinak než neorganicky.
Tato původnípodoba imaginativníprózy, jak se ustálila v druhépolovině dvacátých let předevšímv pracích Karla Konráda, počala se však proměňovat na rozhraní tohoto a následujícíhodesítiletípod narazy
ztragičtělé
současnostia pod tlakem novýcb úkolů'ježsi literaturav tétosouvislosti ukládala. Veselípřestávalo být Životnífilozofií tétoprózy a na jeho místonastupoval- podle zaměřenídíla- melancholický smutek
nebo satirický protest. Tato změna není ještě patrna Z několika knih pokračujícíchv prvotních intencích
proudu: ani z krátkých básnických próz KARLA KoNRÁDA Dvojí stína Ve směru úhlopříčny
(obojí|930),
v nichŽ autor s ironickým šarmem zachytil neklid mladistvéhosrdce a jimiž také podepřel tradici svých
lyrických sloupkůa portrétů,
ani ze světoběžnickýchčrtSeníimentcÍIní
cesty ( 193 l ) nebo z esejistickéTechnilq
(
neboli
Unění
nedokonale
milovati
l
JARoSLAVA
JANA
PAULÍKA ( l 895_1945), kde si autor
932)
flirtu
- s galským espritema slohovou elegancí- pohrává s tématemopravdu adekvátnímjeho metodě vylehčené
obraznosti,míře jím obecněji proti utilitarismu a měšťácké
konvenci a probojovávaje tak nový životnísloh.
Zato dalšíKonrádovy a Paulíkovy knihy náležejíuž proměněnépodobě původníhopoetistickéhomodelu
imaginativníprózy,a to spolu s BIEBLOVÝM ccstopisemZ cesty na lávu Plancius (l93 l). Ačkoli ani Kon.
rád, ani Paulík' ani Biebl v průběhuceléhodalšíhodíla už v podstatěsvá tvůrčí
východiska neopustili' přece
jen na nich J. J. Paulík stavěl nejsetrvaleji,zatímco Biebl i Konrád v souvislosti s uskutečňováním
jiných
záměru narazili na jejich meze a snažili se je' každý svým způsobem,překročit.(Biebl tak učinil v poezii,
leč bez úspěchu.svým surrealistíckýmintermezzem; jiný z někdejšíchpěstitelůimaginativní prózy. Karel
Schulz, se po své konverzi ke katolicismu obrátil v třicátých letech k barokizujícípovídkovéepice.) Paulík
románem Utotruld (1934) modifikoval, nyní s tragickým přízvukem, filozofii žívota' který se plynule
pronrěňujev dobrodružství,ve filozofii zázračného
plnosti života,
okamžiku,jímžse člověkdopíná skutečné
neboťdokázal jednat bez opatrnictví,v naprostémsouhlasu s podstatousvé bytosti. osnována tematicky na
vpádu malorněšéáckých
konvencí do přirozených, předcvšímmilostných Iidských vztahůa stylově kolísající
mezi sociologickým pohledem zvenčía křehkým zachycovánímpocitůspíšejen tušených,vyjadřuie tato próza
úzkost z převahy forem života toliko vegetujícíhoa z mizení životníchforem zápasivých a volných. Proti
Paulíkovu převážnémusoustředěnína obraz lidskésenzibility zabra|KAREL KoNRÁD v aktuálně protiválečném románu Rozchod! (1934) takémnohéz konkrétníreality válečnéa těsně poválečné'takŽe rejstříkjeho
metody musel obsáhnouti dokumenta vůbeczáznam faktů.Fakta byla ovšemv tomto imaginativním
realismu
ukázněnéasociativnosti nazirána - jak se stalo do budoucna právě typickým znakem Konrádových próz
médiem vzpomínek, konkrétníautorovy paměti, a tak citově hodnocena: zde ze stanoviska
mladéhochlapce, kteréhoodvlečoudo války a pokouše.jí
se ho zbavit lidské důstojnostia vlastníosobitosti
(próza je tematickou protiváhou generačních
románůF. Gottlieba, E. Hostovského.V. Řezáčeaj.). Dvojí druh
odporu proti vojenskéa státní mašineriizpodobil autor dvojí válečnoubiografií svých přátel: malíře Josefa
Hubáčkaa přírodopisceEmanuela Purkyně. Takto se Konrád svým absolutnímantimilitaristickýmprotestem
zároveň osvědčil jako přední přcdstavitel Iiterárníhoportrótu v modcrní českó próze. Záměrem souzní
s Rozchodem i drobnějšíKonrádova próza Středoz,etruú
zrcadlo ( l 935)' která v utopickémpřekreslenípodává
jež kdykoliv hrozívypuknoutz rozporůsoudobéspolečnosti.
kritiku válcčného
nebezpečí,
Poněkud jinou drahou se v průběhutřicátých let ubíral JIŘÍ MAŘÁNEK. Vždy abstraktnější
a knižnější
neŽjeho poetičtí
druhovéa slohově i ideově značnězávislý na tvorbě svéhovrstevníkaVladislava Vančury,
inklinoval romány Pohřeb Rogeranladšího (1930) a objev Diogena Franka (l934) k metafyzickómu poetis.
mu, tážícímuse po smyslu života' Volnému pohybu obraznosti vymezil Mařánek prostor v rámci syžetové
konstrukcc,kterou vyplňoval sledem utopických a exotických zápletek.abyjejich bizarnostípostihl tragickou
grotesknostsoudobécivilizace' Samostatněvedledějovésložkystojítu sloŽkaúvahová:obsahujeromantickou
kritiku komercializacc života a proti ní namířenýprogram činorodélásky a renesanční
životníplnosti. V této
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souvislostise už v objevu Diogena Franka objevila narážkana Petra Voka z Rožmberka,který se později stal
ústřednípostavou prvního z Mařánkových historických románů Barbar Vok (|938). Zde už autor metodu
imaginativníprózy opustil ve prospěch romaneskníepiky, nicméně setrval na vzýváni týchž ideálů lásky'
činorodostia svobody, a to jak konkrétnítvářnostísvých hrdinů,tak formou příméoslavy'
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Pos|edníhovývojovéhostupně v obdobímezi oběma válkami dobrala se imaginativnípróza svou surrealistickou odnoží'Také surrealismus byl jednou z příležitostí,
v jejimŽ rámci mohli někdejšípoetistéprávě ve
změněnémkontextu společenském
a literárnímrozvíjetněkteréprincipy v poetismu už obsažené(například
zásadnífunkce spontánníobrazotvornosti'pojetídílajako svébytnéreality, úsilío osvobozeníčlověka);přímým vlivem tu působila poetika a praxe surrealismufrancouzského.Česká imaginativní próza získala tak
v surrealistickéepizodě programatickou výzÍuŽ,avšak - na rozdíl od svěŽejšífáze poetistické- klesla
v nejednompřípaděna pouhou ap|ikaci teoretickýchpouček.Svéhojedinéhosoustavnéhopěstitele azároveřl
mluvčíhonašlau nás surrealistická prózave Vítězslavu Nezvalovi, jemuž surrealismuspatrně vůbec otevřel
cestuk próze' kterou předtím psal málo. Přitom se v|iv surrealismuna českouimaginativníprózu neomezil
toliko na Nezvala: zvláštěstopy obecně surrealistickéhozájmu o uměleckézhodnocenísnových stavůnajdeme
souběŽněi u Paulíka a Konráda a dále v česképsychologicképróze třicátých let' s nížmá surrealistickápróza
namnozespolečnouhranici.
próze
Inklinovala-li částimaginativni prózy od konce první poloviny třicátých let k takzvanéspolečenské
(napříkladK. Konrád), klonila se hned počátkemdesítiletíjejí druhá část,reprezentovanátakřka výlučněVÍzdroj, autentič.
TĚZSLAVEM NEZVALEM, k pólu literaturypsychologické;imaginacejako základnítvůrčí
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V české
be.letriipočátkutřicátých let stáli surrealistickýmprincipůmnablízku,s nimi se všakneztotoŽňujíce, pouze tři prozaici: J. Deml, R. Weiner a J. Weiss. RICHARD WEINER zažil hned vznik a první rozkvět
surrealismupřímo v kolébcehnutív Pařížidvacátých let; jeho osobitý nadrealismusbyl však metaťyzického
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a existenciálníhorázu a vznikl spíšekonfrontacívlastní vývojovédráhy se surrealismem neŽ přijetímjeho
principů.JAN wEIss osnoval většinusvých próz na prolnutísnu a skutečnosti.z nichžvšakse surrealismem
souvisí těsněji, prostřednictvímpsychoanalytickéhozakotvení,pouze kriminá|ni Školazločittu(193l); jinak
šlo Weissovi hlavně o odkrývání reálné (sociální) motivace horečnatěsnových stavů a téžo přitažlivou
excentričnosta bizarnost. kterélze v námětovéi figurální rovině srážkouobou sférdocílit' JAKUB DEML'
ač stranou všech proudů,tedy i surrealismu, přece jen byl Nezvalem reklamován jako impulzivní básník
podvědomí a předjímatelněkterých surrealistických postupů(intuitivníhopoznávání, metody psychického
automatismu).Deml stavěl své básnícképrózy na záznamech snů, které ovšem v duchu svého mysticky
orientovanéhokatolicismu pojímaljako zjevení.a obecněji na vyhroceně vzpomínkové,zkušenostnísubjektivpsaníse stalotbrmoujehoexistence
nosti;určující
záŽitcksmrtijen rozněcovaljeholásku ke všemujsoucímu,
a výrazemjeho životnízaujatosti'Veden exaltovanýmcitem a vŽdy vyhraněnýmstanoviskema nepřipouštěje
autocenzuru'tíhl Deml ve svých textech k sledovánívolnéhopohybu myšlenky;tak se v těsnémsousedství
protiklady, tak se na maléplošehromadily ukázky nejrůznějších
Žánrůa druhů'aby vydaly
ocitaly nejpříkřejší
osobitépoetickékouzlo. Svoje drobnéprózy Deml vydával jednak samostatně(&nrt Pavly Kytlicové' 1932,
Pozdrav Tasolla, 1932, Cesta kjihu' |935' Princezna, |935, MatyLka' 1936 aj. - z nich vynikají Zapomenuté
(z26 svazkil vyšly v třicátých letech:
světlo, |934, a Rodný kraj, |936), jednakje zaÍazovaldo Šlépějí
sv. l3-l5 l930. sv. 16-18 |931' sv' 19.20 l934. sv. 2|. Ve stíttulípy, 1936, sv' 22-23,Není dtillq' 193.l);
v posledku převládly ve Štepeiictr
projevy Demlova antisemitského,
antikomunistickéhoa antidemokratického
stanoviska a autorova vehementníobhajoba vlastní velikosti.
Prózy VÍTĚZSLAVA NEZVALA jsou ve srovnánís básníkovoulyrikou podstatnězávislejšína dobovém
literárnímkontextu' Tím se však nemínípísemnictvíčeské,nýbržfrancouzské:Nezvala silně ovlivnil Proust,
jeho romány Jak vejce vejci (1933) a Monaco (1934) bezprostředněvyužily metody Gidových Penězokazů
(romiínvrománuŘ
) ,e t ě z š t ě s t( íl 9 3 6 ) j e o d v o z e n z B r e t o n o v y N a d j i ( N a d j u , S p o j i t é n á d o b y a s t a t ě C o j e
surrealismusNezval přeložil nebo spolupřeloŽil).Námětem všechjeho próz se stal autorůvvnitřní život,aé
o b j e k t i v o v a n ý p r a c í f a b u l a č n í h o m e c h a n i s m u , a ť p o n e c h a n ý - n ě k d y n e b e z s o b ě-lvi b o sot si o b n o s t ně vzpomínkové rovině až itinerářovéhorázu. Romány první skupiny převažujína počátkuautorova
prozaického období a nejsou zpravid|a vic než nápaditou beletristickou aplikací Freudova úeni, ZúŽeni
pro Nezvalovy romány stavějícína autorových jinošských
člověka na animální sféruje zv|ášt pÍiznačné
zážitcich:jsou jimí Kronika z konce tisíciletí(|929), vyh|ašujícíharmonii mezi atavismy a civil'izaci za
největšírozkoš,Posedlost (l930)' jejížbarokní obraznost,sráŽejici smyslnost se smrtí,dociluje morbidních
senzaci, a Pan Marat (1932), kde se revolučnostpředvádí jakožto sublimované libido. I nejpůvodnější
Nezvďův román Dolce far niente ( 193l ) pokračujev tomto zaměření,osvětlujedětskou sexualitujako pružinu
dalšíhojedincova osudu. Přitom však tato evokacejedinéhodne autorovadětstvípřesahujeilustraci teoretického dogmatu. Nezvalova metoda zpřítomni|azde minulost na základě obrazné(nikoli rozumové)paměti'
která blesky osobních (nikoli obecných) asociacíozařuje celé vrstvy dalšíchvzpomínek a dojmů;asociační
zÍetězovánivede syntakticky k dlouhým souvětímuvolněnéstavby (souvětíse častokryjí s odstavcem)'jako
ve vyššíslohovérovině rozrušujevolný proud imaginace pravidla tradičníepiky a vůbecpředem konstruovaný, uzavřený syŽet.Takjsou věci vyvo|ávány ve svémnohoznačnosti,magičnosti,emotivnosti;hra a tvorba,
jejichž cílem nenídefinitivní dílo, nýbrŽ sám proces svobodnétvorby a hry, stávajíse prostředkemestetizace
života,proměny žiVotav poezii. K pracímitinerářovéhorázu, kteréúhrnempředstavujídalšívývojový stupeň
Nezvalovy prózy, patÍíhlavně částiautorovy volné trilogie: NeviditelnciMoskva (|935; zájezd |934), Ulice
Gťt-le-Coeur(1936: zájezd |935), Pražslcýchodec (1938).Jde o citovémístopisy,v nichždráhy Nezvalových
jde o průvodcepo objektechjeho touhy.
nahodilých procházek vlastně zakreslujístav básníkovarozpo|ožení,
ovšem tam, kde by
Jako předtím' i zde se básníkůvsubjekt takéstává měřítkemvšech věcí, nedostatečným
povaze reality byla adekvátnějšírozumová ana|ýza- ta však byla v tomto imaginativnímsystému,který si
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navykl klást rovnítko mezi logické a konvenční,nazíránajako rušivý protiklad okouzlení, slasti a poezie.
v NeviditelnéMoskvě se Nezval snažil postihnout citovou atmosférua rytmus země, která má v programu
toužené
osvobozeníčlověka;Ulice Gít-leCoeur se stala výrazemjeho důvěryv dělnou kolektivitu mezinarodníhosurrealistickéhohnutí;v Pražskémchodci, jat úzkostío osud ohroženéhonároda a sta|etýchkrás jeho
metropole,objevoval Nezval magické kouzlo Prahy v symbióze archaických půvabůa moderníhoducha.
Byla-li trilogie obecně informací o představite|ích,akcích a cílech surrea|ismu'pak v ní našly místo také
výklady o surrealistickézátibé v takzvanémčernémrománu, který Nezval hned tenkrát - po nábězích
v Monaku a Řetězu štěstí- napodobil knihou Valérie a tyden divů (vyš|a až 1945). Tak se dualismus expe.
rimentálnía lidové tvorby, známý uŽ z Nezvalovy poezie, realizoval i v jeho próze; pokleslémuromantismu
lidovéhočtení(s jeho mysteriózností'morbidností,sadismem) dával Nezval přednost před sociální prózou
realistickéražby právě kvůli zázračnostijeho imaginace (srov. jeho obdiv k pytláckým lidovým povídkám
v monografii Josef Čapek,l937). Vce|ku se Nezvalova imaginativnípróza během třicátých let zbavovala své
počáteční
ortodoxie (sen už nebyl považovánza pouhou funkci libida, nýbrŽza nejsvobodnějšívýraz lidské
touhy; člověk byl chápán nikoli jako bytost animálni, nýbrž citová; autorovou revizí prošel pojem
automatickéhotextu) a vymezovala rovněž své záméry systematičtěji(vztah snu a skutečnosti,úsilí
o sjednoceníosobnosti).Jakkoli se Nezvalova próza dotvořila trvalejších
uměleckých hodnotjen zřídka,přece
j e n v ú h r n uz n a m e n a l av ý z n a m n ýk r o k v o c e n ě n í s u b j e k t i v n í l i d s k o s t i '
Surrealistickétechniky využiI k obraznémupodobenstvíodcházejícíhosvěta takéARNOŠT VANĚČEK
v románu Vor ntedú1y(1938)' rozlomenémstavebně na asociativnířetězce bizarníchdějových situací a na
přímočaré
odsudky kapita|ismu pomocí politicko-ekonomickéhoslovníku.PředtímuŽ obdobně, lečzdařileji'
(1901-1946)
naložil s postupy imaginativní prózy poetisticky orientovanéFRANTIŠEK HEŘMÁNEK
v generační
retrospektivěKohout ldslcy(1933); nadstavboukronikářskébilance je tu obraznéhodnoceníjevů
a silný lyrismus, pramenícíz opojeníkrásami světa a z břesknéhovitání nadcházejícírevoluce.

PSYCHoLoGICKA PRÓZA
Psychologická próza - Ía,v niž se stavy a proměny lidského nitra stávajíústřednímtématemnebo kde
jsou popřípaděz individuálně psycho1ogického
strukturyhlediska vykládány i jevy nadosobníspolečenské
má v moderní česképróze, počínajesymbolismem, zvlášťtrva|ou tradici. Po vzepéti v desátých letech
(Benešová,olbracht, Tilschová, ČapekChod) dostal se však v dvacátých |etechpostupně tento Žánr na okraj
literárníhovývoje; tehdy byl - v petrifikovanéa rozmělňovanépodobě - pěstován převážnědruhořadými
autory, zatÍmconové směry a přední prozaici jej opomíjeli, ne.li rovnou výslovně odmítali. Vyhraněnější
zájem o psychologickou prózu (zejménao psychologický román) se vrátil zejménapočátkemtřicátých let.
V souladu s objektivizujícímitendencemiepickými byl však i tento interesnaplněn vůlívymanit se při sestupechdo hlubin lidskéhonitra ze subjektivnínahodi1ostia impresionisticképřibližnostipokleslépsychologické
psychice současného
člověka.
prózy minulých let a najítzákladnu pro pohled objektivnějšía takéadekvátnější
psychologie.
hojně
u nás
především
takzvaná hlubinná
Tuto zák|adnu poskytla tehdejšípsychologicképróze
i
psy(například
zasáhla
každá
móda,
surrealismem)a aplikovaná. Jako
studovaná,překládaná, akceptovaná
(hlavně
psychologií,
ale
také
Freudovou psychoanalýzou a Adlerovou individuální
choanalytická škola
Jungovou analytickou psychologií)Valnou většinučesképsychologicképrózy tím,žese začalysoustavnězdůiracionálně vykládanénebo vůbec
razňovatči aspoňkonstatovatjistésložky lidsképsychiky dotud opomíjené,
neznámé;avšaknový pňstup pronikal do prózy většinouve zprostředkovanépodobě, rychle se tvořila nová
klišé.V lepšíchpřípadechvšak hlubinná psychologie skutečněinspirovala, aťkladně. aťpolemicky, českou
psychologickou prózu při její ana|ýze traumat moderního člověka rozbitého rozpory soudobé civilizace,
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odcizeného,stravovanéhorůznými komplexy a neschopnéhokomunikace; nová orientace napomáhala také
psychologické próze uvědomovat si iluzivnost vlastních nástrojů. Monografické studie individuálních
psychických stavůa vnitřních postojůpřevládaly v tétooblasti předevšímna počátkutřicátých let. Později
se tu - v jednotě s obecným úsilímčesképrózy postihnoutnadosobníspolečenské
útvary- objevily jednak
pokusy o psychologii lidských množin(Hostovský)'jednakna sebepsychologická próza nabíraladalšífunkce:
ojediněle noetickou (Hostovský), častějipak úŽespolečenskou(J. Havlíček,J' Weiss aj.); v druhémpřípadě
však nezřídka zůstávalopři dua|ismu psychologickéhoa sociologickéhopřístupuk látce (Vachek, Glazarová
aj.).K organičtějšímu
spojeníobou funkcídocházelo tam, kde autor naopak vycházel zpoznáni společenského
člověkaa sociálníhoorganismu (rodiny, generace,třídy)a kde se psychologická ana|ýzaprojevovalajako bez.
příznakový stavebnýelement'totižpsychologickou věrojatnostía motivovaností.Rovněž v souvislosti se stále
tíživější
situacínárodníhospolečenství
vzrůstalav psychologicképróze na samémsklonku třicátých let potřeba
překonat působenírozkladných momentůnovou integracíčlověka,která by byla zárukou jeho mravní síly
a družnéaktivity tolik potřebnépro časblížící
se válečnékatastrofy;tato tendencepak nabyla vrchu za okupa.
ce. Vývojově se českápsychologická próza čtvrtéhodecennia rozpadala na linii rozvíjejícív podstatěklasickou tradici desátých let a na linii obohacujíci žánr- v těsnémsepětíse současnouevropskou prózou novými hledisky a řešeními.Psychologická próza navazujícína dosavadnítradice se podle svých východisek
dále štěpila ve dvě větve: jedna pokračovala v linii prózy sledujícítendenci ušlechtiléa zušlechéující
mravnosti' druhá rozvíjela dědictví naturalistickéškoly.
P r o u d p o s t u l u j í c í m é d i e m p s y c h o l o g i e c i l e e t i c k é h o h u m a n i s m u b y l v p o d s t a tdě o m é n o u
spisovatelek.Děl definitivní zralosti - a tojak v románu (svazkem Tragicki duha,1933, dokončenaválečná
trilogie), tak v povídkovémžánru'kde vždy tkvěl její pravý tvůrčí
raison d. etre (povídky Není člověkudovoleno, 1931, nove|aDon Pablo, Don Peclro a Věra Lukdšovú'1936) - se dotvořila BOŽENA BENEŠOVÁ.
Předevšímv novelistickém portrétudospívajícíhoděvčátka vykrystalizovalo autorčinoumění sepnout do
jednoty osud a charakter i její schopnost soustředitdo jediné situace celý dosavadníhrdinčinživot. Protože
se zde znepokojivé životnítajemstvídefinuje jako dovednost rozlišit dobro a zlo, bývá i rámcový půdorys
autorčinýchpříběhůprostě - přitom však bez schematismu- rozvrŽen do černobílé
antinomie, v nížroli
kladu má přidělenu hravéa přímočaré
mládí' zatímcopřísně souzenou dospělost symbolizuje nejen zmatek
a faleš individuálních postojů.nýbrŽ i strojenostodumírajícíhoměšťanského
řádu. V románové produkci
HELENY DVoŘÁKoVÉ, zajimajici se už od počátkuo obyvate|eve|koměstsképeriferie,nabyl etický ideál
její učitelky B. Benešovéposunutépodoby voluntaristickéhoaktu: determinacedědičností,pudy a bídou je
nakonec překonávána krásou svobodnélidské oběti (Velibí proud, |932, Pepatt Jehň, l933); tento žensky
exaltovaný důraz na mravní sílu obětujícíhose srdce jeví se jako novodobá obměna někdejšíhostanoviska
K. Světlé. Pól svítivélidské čistoty zvo|i|a za ideový úběžníksvých prací podobně jako B. Benešovájejí
- při všemvědomítragičnosti
(l90l-l977), očkující
osobitá dědičkaJARMILA GLAZARoVÁ
čtenářům
a tíhy lidskéhoúdělu důvěruv člověkaa v bezpečílásky. Poprvétak učinilav autobiograficképróze Rolq
v kruhu ( l 936)' zhušéující
mnohaletézáŽitky získanépo boku vesnickéholékaředo kronikářskéhozpodobení
jednoho roku harmonickéhoŽivota a takto akcentujícířád panujícív přírodě a vytvářený lidskou dě|ností.
V duchu tohoto svéhoetickéhooptimismu vedla pak Glazarová - proti literatuřestahovanévíry dezintegrace
a odcizení- mladou hrdinku knihy VlčÍjdma ( l938) z cizoÍydo štěstí.Psychologický plán románu, v němŽ
(téžpomocí přírodnísymboliky) než přímou ana|ýzou,
pracovala více náznaky a zamlŽujicíperifrastičností
je rozrušován druhotnou sociologickou rovinou, která je v autorčinýchprózách vždy více (Roky v kruhu,
Chudá přad|ena)či méně(Advent) přítomnaa která řadou dat (h|avněetnografickýcha obecně vlastivědných)
přibližuječtenářiběh životaslezské(později beskydské)vesnice.MravoličnoutendencíjsourovněŽ prodchnu.
ty psychologickéromány někdejšíhoexpresionistyČESTMÍRA JEŘÁsxn @ekelnýrdj, |930, Světlo na přídi,
|933, Cesta pozenlskti,l935)' kteréprotiváhu životníchdeziluzi spatřujíve vnitřníopravdovostia v oduševňo-

398

vání smyslových a utili
v nich ilustroval autorvi
tivu, kdyŽ byl předtím1
PÍoti tomu byl natu
vt
daleko početněji(měl
jel
avšak
a E. Vachka),
přejav zorný úhelod kle
konvenčnípsychologic1
společenskélátky' pok

Většin(
nejbizarnějších.
vzdálena stylová zákon
i
žclvaly nad rozdíly v
Čry
(EMIL VACHEK,
SLAV NOHEJL, I89(
DRNAK' HadrovÝ pat

příznačněredukovány
a dědičnosti (faktoru ''l
ralistický psycho1ogic
vé, Dvořáková, Hosto

Příběh Jana osmerlq
MILOSLAV NOHEJI
kou dráhu (zatimco J
lidského soudu a spra

Divoké srdce, 7930.
osobnostímezi uvede
rozvratu, který měl u
žurnalistickéraŽby'a
mu. Havlíčkovy pří
nevYhnutelnoutragi
tyčíještěza biologic
Petrolejové lampl
povídkový cyklus p
syžetová linie na p

horskémčesko-ně
snímanýmmetodou
let patří dalšíHavlí
determinismusbiol
generacenásledují
Srážkou dvou ext

halucinačnímšíle
Havlíčkovýmryse
s úm nešetříant p
Vedle tohoto t

základně tradiční
SEKERA (1897-

|rientacenapomáhala také
:ké studie individuálních
átku třicátých let. Později
útvary- objevily jednak
róza nabíraladalšífunkce:
iss aj.);v druhémpřípadě
Iátce(Vachek, G|azarová
I z poznáníspo|ečenského
|ýzaprojevovala jako bez'vněžv souvislostise
stále
Ionkutřicátýchlet potřeba
ziírukoujeho mravní síly
lk nabylavrchu za okupa_
:víjející
v podstatěklasictou evropskou prózou _
: podle svých východisek
Ňlechtilé a zušlechéující
byl v podstatědoménou
L933, dokončenaválečná
tidky Není člověku dovo-

BoŽENA BENEŠoVÁ.
"činoumění sepnout
do
íhrdinčinživot. Protože
lývá i rámcový půdorys
íléantinomie,v nížroli
mbolizujenejen zmatek
V románovéprodukci
ferie,nabyl etický ideál
čností,
pudy a bídou je
ně' |933); tento Žensky
t někdejšíhostanoviska
jako B. Benešovájejí
íemvědomítragičnosti
biografické próze Roky
rnikářskéhozpodobení
ířený lidskou dělností.
tvanévíry dezintegrace
ý plán románu, v němž
neŽ přímou analýzou,
l více (Roky v kruhu,
obecněvlastivědných)
jsou rovněžprodchnu,1930, Světlo na přídi,
dovostia v oduševňo.

vání smyslových a utilitárních složek Života,a dále povídky BENJAMINA KLIČKY Nůžna srdci (1938);
v nich ilustroval autor vítěznýzápas altruismunad atavistickýmipudy obrazemvztahůuvnitř rodinnéhokolek.
tivu, když byl předtím polemicky parodoval freudismus románem Útěk ze století(1935)'
P r o t i t o m ub y l n a t u r a l i s t i c k y o r i e n t o v a n ý p s y c h o l o g i c k ý r o m á n v e t ř i c á t ý c hl e t e c hz a s t o u p e n
daleko početněji(měl ve svých řadách vůbecněkteréz nejplodnějších
tehdejšíchautorů:v. Neífa' A' C. Nora
a E. Vachka)' avšakjeho váha umělecky vývojová - aŽ na výjimky (Jaroslav Havlíček)- byla nepatrná:
přejav zorný úhelod klasickénaturalisticképrózy (K. M. ČapekChod, J. K. Šlejhar),dovedl toliko obměňovat
konvenčnípsychologickénáměty (předevšímmilostnémnohoúhelníky)a nejvýšje pak roubovat na aktuální
společenské
látky, pokud ovšem nehledal vnějškovévýchodisko z vymrskané tematiky v zápletkách co
nejbizarnějších.
Většinou takéuvázl na pasivnímobkreslovánípředmětua rozvláčnémdějaření,jemuŽ je zcela
rysy silně převa.
vzdálena stylová zákonnost a vypravěčskáekonomie. Tyto románovépráce' jejichž spo|ečné
žovaly nad rozdíly v individuálním autorskémstylu, s oblibou zobrazovaly projevy patologicképsychiky
(EMIL VACHEK, Čtyřicetilerj, 1930. Parazit, 1%o, Žkbrdcká láska, |934, Život ttctsplótlq, l936; MILoSLAV NOHEJL, 1896-l974, Deset roků nerozhoduje,1932; A. C. NoR, Jedv krvi, l934; VLADIMÍR
DRNÁK' Hairový panrik, 1935: VLADIMIR NEFF, Malý velikcin, 1935 aj.);jednot|ivéfigury byly přitom
příznačně
redukovány na zbytnělépsychickéstavy a ty pak vykládány buď biologicky jako projev pohlavnosti
a dědičnosti(faktoru ',krve..),buď fatalistickyjako zásahy šklebnéhry osudu. Zv|áštnizájem projevova|naturalistický psychologický román, takjako ostatněprózaz počátkutřicátých let vůbec(napříkladJ. a K. Čapkové,Dvořáková, Hostovský, Klička' Nový, olbracht, Poláček,Vančuraaj.)' o duši zločincovu (A. C. NoR:
Příběh Jana osmerlq, kastlře, 1932, ŠíIenýlnn, 1932; EMIL VACHEK, Krev nevoló o pomstu, 1934:
MILOSLAV NoHEJL, Svět nic neví,1934),pátrajepo posledníchhybatelíchuváděiícíchčlověkana zločineckou dráhu (zatímcojinak zaměřená próza se od tohoto námětu rozbíhala spíšek otázkám po možnostech
lidskéhosoudu a spravedlnosti);v pokleslépodobě se tu objevilo i témajedincovy identity (EMIL VACHEK:
Divoké srdce, 1930; KAREL JosEF BENES' 1896_1969, Uloupený život, 1935). Významnější tvůrčí
a s tím spojovanéhoosobnostního
osobnostímezi uvedenými autory byl EMIL VACHEK, epik společenského
rozvratu,který měl ustavičnoupotřebu slučovatsvépsychologickéstudie s časověpolitickým glosátorstvím
žurnalistické
ražby,apředevšímJARoSLAV HAVLÍČEK (l89G1943)' jehož dílo rovněžkoření v naturalismu. Havlíčkovy příběhy' osnovanéna sváru životníhozdtavi a nemoci, nalezly zvlášťsugestivnítóny pro
nevyhnutelnoutragiku života a pro posunčinulidských pokusůvymknout se z moci drtivéhoosudu, jenŽ se
za biologickým určenímčlověka;jedinounaději skýtá láska, taje všaknedostupná.Yezra|é prvotině
tyčíještě
Pen.olejovélampy (1. vydání ještě s nakladatelským nadpisem Vyprrlhlé toult1,,|935; skutečný debut'
povídkovýcyklus psaný v letech \92,I_1930,Neopatrnépanlry, vyšel opožděněaŽ 1941) klikati se základní
syžetoválinie na pozadí veristickéhoobrazu životníhostylu, jímž na konci 19. století žilo maloměsto na
ze staréhorodinnéhoa]ba'
pomezí;způsobautorových záběrůse blížíportrétům
horskémčesko.německém
snímanýmmetodou blízkou metodě JaromíraJohna. K vrcholným dílůmčesképsychologicképrózy třicátých
rodu, umocňující
let patřídalšíHavlíčkovapráce Neviditelný (193.7),román o rozvratu staréhoměšéanského
jednéměšéanské
kniha zobrazujepožírání
determinismusbio1ogickýa osudový determinismemspolečenským:
generacenásledujícímdravějšímpokolenim i vnitřní vyprahnutíčlověkav podmínkáchpeněžníspolečnosti.
SráŽkou dvou extrémníchpsychických poloh' totiž tvrdéhoa chladnéhokalkulu s řetězovitě propukajícím
halucinačním
šílenstvím,vzbuzuje se tu atmosférahororu v českémeziválečnépróze ojedinělá'Základnim
Havlíčkovýmrysem je krajní, až monumentálnídeziluzionismus,jenž se podílína vedeníděje, ale zároveň
s tím nešetříani principy autorovy vlastníliterárnítvorby.
Vedle tohoto naturalistickéhoproudu existovaly i ojedině|épokusy postavit psychologickou prózu na
vesnického realismu. Příklad tétotendenceponěkud folklorně zabarvenépodal JoSEF
zakladnětradičního
SEKERA (1897_1972)nove|ouKruh osudu(|932), která představujejistoupsychologizaciutkvěléhoautorova
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námětu (uŽ v románě Vinnři,1930, a v povídkovémsvazku Hazardní hrtiči' 1930) o sváru rozkladných pijáků
života s lidmi podrobujícímise mravním zákonům a řádu lidské pospolitosti.
Nově orientovaná psychologická
próza získalasvéhopředníhopředstavitelev autorovi,ktený
v třicátých letech pěstoval psychologickou prózu zvlášťsoustavněa pronikavě a který tak z českýchprozaiků
jeho
určovaljejí vývojovou křivku nejpodstatnější
měrou. Byl jím EGON HosTovsKÝ.
Výhradnímtématem
praci, jeŽ vystačily vždy s komorním obsazením, se staly rozporné hlubiny lidské duše. Tyto hlubiny
Hostovský ani neizoloval hermeticky od vazeb poutajícíchčlověkak oko|nírealitě,ani je nenazíra|jako pouhý
produkt těchto vazeb, nýbržje vykládal v jejich nekontro|ovatelné
svébytnosti,s jakou reagujína dotirající
tlak skutečnosti'do níž se člověk rodí (předevšímna tlak rodinných poměrů a rodové tradice' rasového
zakotvení, války a krizového stavu soudobéhospolečenskéhouspořádání). Tento vztah jedince a světa
předvádě| Hostovský vždyjako nesouladný,neboépřítomnýsvět povaŽovalza provizorium fiktivníchhodnot;
podoby
odtud odcizení člověkasobě i světua odtuddá|e rozštěpení osobnosti,kterésvénejvýraznější
nabylo v tradičnímdvojnickém'
popřípadě zrcadIovém motivu (mj' i v tom nayáza|Hostovskýna
tvorbu svých hlavních učite|ů:Dostojevskéhoa olbrachta).
Dvojnický motiv ovládl hlavně monograficky zaměřenéknihy autorova ranéhoobdobí,jež dovršil román
Případ profesora KÓrnera (|932; dá|e sem spadají romány Danajsbý dar, |930, a Ztracený stín, 7932).
já uvnitř dotud jednolitéosobnosti a napětímezi
Hostovský rád evokova| zvláštězrod druhého(,,stínového..)
křížícímise projevy dezintegrovanýchosobnostníchsložek,kterépřerustá až ve výjimečnéa nezvládnutelné
psychické otřesy. Zároveň se však postavami cizinců mezi cizinci, analýzou |hostejnéhopozorovatelského
odstupu k sobě samému a konečně momentem marné vzpoury proti osudové determinaci i Hostovského
tvorbou ohlašovalablížící
se světová vlna existenciaIistické
literatury.V souvislostis touto orientací,
jejíž náměty vyžadovaly techniku odosobněnéhopopisu a vyprávění, dá|e v souvislosti s opouštěním
expresionistickéhovýchodiska (a generačníhostanoviska), které se vyznačovalo subjektivním (lyrickým)
hodnocením skutečnosti,a konečně v souvislosti s postupujícírenesancíepiky na počátku třicátých let
nabývaly Hostovského prózy stále důsledněji rázu objektivních psychologických studií, v nichž má
monologická forma pouze funkci posilovat věrojatnostdíla a kde je autorský part vědomě přit|umen, neJi
potlačen.
Volný románový diptych s dětskými hrdiny, Černótlupa ( l 933) s ještěnápadnouzáměrnostía sugestivnější
uŽ Žhdř (1935)' ohlásil ve vývoji Hostovského dalšíobdobí, jehoŽ nejzralejšíprací se pak stal složitě
instrumentovanýromán Dům bez pdna (|93.7);dále sem patří povídkovésvazky Cesty k pokladům(1934:ktliha obsahujei přepracovanouverzi titulníprózy souboru Ghettov nds, 1928) aTři starci (1938)'jejichž prolog
a první povídka vyšly předtím samostatněpod nadpisem Kruh spravedlivých(1938). Podstatnými znaky této
nové a náročnější
fáze byly: širšíideový akčnírádius nezměněně monotematickéhozáběrl a s tím spjatý
postoj obecněji lidský (neomezovanýtolikjako dosud generačním
stanoviskemnebo autorovým židovstvím),
dále rostoucípodíl očišťujícího
momentu katarze,obrat k psychologii skupin (v souvislosti s celkově intenzivnějšímzájmem soudobéčesképrózy o společenskévrstvy) a povýšenízrcad|ovéhomotivu až k zásadní
noeticképlatnosti' Dvojnické rozštěpeníosobnostina bytost zapojenoudo sférylidsképraxe a na bytost žijicí
svůjfantazijníbdělý i nočnísen objektivovalnyni Hostovskýantinomií dospělost - dětství; metafy.
zická vina člověka tkví právě ve ztrátédětstvi a dětství(spolu s rodným krajem) je takéjedinou základni
jistotou, sjejížpomocí se dá pocit odcizenípřekonat.(očividnáje tu souvislost s hlubinnou psychologií ajejím akcentovánímdětskéhověku, popřípadě vztahu dítětek rodině a zejménak matce') Autor totiž klade
rovnítko mezi říši dospě|osti a lež, sobectví,nesdě|itelnost,utilitárnost a zlý stav světa, dospělí ve vztahu
k dětem přebírajídokonce roli zlověstnéhoosudu. Proti tomu dětství(emuž za pomocníka určujestáří)je
Hostovskémusynonymické s fantazijníhrou, volností snu, zjitřenou citovostí,bohatstvímsrdce, družností,
dobrodružstvímsvobody; katane skrze hodnoty dětstvízůstávátu všaknejednoupouze volním aktem, a i na-
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dále získaná svoboda omezenou svobodou hraných, niko|i hráčů.Právě na toto stanovisko se u Hostovského
váže motiv sisyfovskéhoodporu proti determinačním
momentůmskládajícímskutečnost,reálněji pak proti
redukci mnohotvárnéhosvěta na vypočitatelnoupříčinnosta neměnná hlediska - autor ostatně vždy
vyh|ašovaldynamické vnímánídynamickéreality' Prózy tohoto období osnova| proto Hostovský na napětí
mezi dvěma dějovými rovinami (ež nahradily někdejšídualismus psychologické ana|ýzy a epickéhoděje):
je dána' ta druhá - existujícíza a nad první jako
ta první z nich, přehledná a totožnás vnějšískutečností,
se ohlašujetajemnými znameními a scénamisymbolické platnosti a je postupně
dílo lidského vědomí
rekonstruována;na ni se soustřeďujeautorovaanalytická pozornost,analogicky kjeho dřívějšímuzájmu o růst
druhéhojá uvnitř člověka.Prohlásil-li autor v Černétlupě a ŽháÍi surovou a hrůznou současnost,toto dílo
dospělých, Za podstatněabsurdnějšínež halucinačnísvět vytvořený dětskou fantazii, pak v dalšíchknihách
obdobně nadřadil známému,lečpřitom vrcholně nejistémuokolnímu světu snově neomezenou,jen z náznaků
krystalizujícínovou realitu, označivprávěji paradoxnězapevnou půdu.Uvědomělými návraty k hodnotám
dětství stala se paralelními dvě jinak odlišná osobitá díla: Hostovského a Čepovo; noetické domyšlení
prvotníhoprogramu - jak se v Domu bez pána a Třech starcíchprojevilo touhou po milosti zázraku' tj. po
prolomeníse do nové skutečnosti,která se vyk|ene nad dilematemjevové a snovéreality - přiblížilo však
Hostovskéhosilněji specifickým snahám Weinerovým.
Hostovskéhotvorba představovala v nově orientovanéčesképsychologicképróze třicátých let tematický
a problémovýce|ek do značnémíry univerzá|ní;ve srovnání s tímto svéráznýmmonolitem obzírali ostatní
autoři v jednotlivých prózách úzce vymezený pruh psychického života daleko jednostranněji' a to v tom
smyslu, ŽetýŽjev podrobovali analýzevždy znovu a znovu (Knap, Vachek' Weiss)' nebo Že tak činili naopak
jednorázově (Heyduk, John), nebo že ke svým jakko|i proměnným námětům přistupovali vŽdy z téhoŽ
dogmaticky pojatéhoideovéhoh|ediska ryÍTĚZsLAV NEZVAL v řadě svých imaginativníchrománůz hlesurrealismem).- Vypravěčskyuměřený tradicionalistaJoSEF KNAP'
diska Freudova učeniinterpretovaného
pokračoVate|
v českérealistickévesnicképróze a v Šrámkovělyrickémvitalismu, překonal statický a lyrizující
psychologismus románu Vysokéjarní nebe (1932) v románu Cizinec (1934) a v některých povídkách svazku
PoIníkytice(1935)'kde motivoval rozvratný pocit cizoty vykořeněnímz rodnéhroudy;ta mu v tomto
tvůrčímobdobí byla, stejně jako člověk sám' pevnou součástíširšípřírody pojímanéjako zdroj mravních
jistot. (odcizení jako důsledekválečnéhorozvratu podal lyrizovaným konstatováním,nikoli psychologickou
analýzou KAREL voKÁČ, |903-|944, prózou Cizinec, 1930.) Proti Knapovi jevil se EMIL VACHEK
podstatou svého talentu jako autor vysoce adaptabilní,a proto vesměs současnický.V románové dvojici
efektníchzápletek Nepřítel v těle (1936) aŽil jsem s cizinkou (l938)' jimiž pokračovalve svých dosavadních
studiíchzbytnělých psychických stavů,naroubovalna svůjpsycho|ogizujícínaturalismuspoučení,která tehdy
umění v hojné míře poskytoval freudismus; tak se stal sex, způsobujícírozpad osobnosti i odcizení lidí
novou podobou deterministickésíly,vládnoucíve všechVachkových knihách. Tematiku
intimně si nejbližších,
duševníchvyšinutí a komplexů doplňoval přitom Vachek samostatněrozvíjenou tematikou sociální: zde
zlo, jednou válku a krizi (Žil jsem s cizinkou), podruhé
kriticky a žurnalistickyaktuálně zpodobil společenské
jako
(Nepřítel
vnitřnícizoty bylo i téma dospě1osti cele
monografie
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situací(hospodářská krize, SSSR, fašismus)a zároveň jej koncipova|jako svou úhrnnouvýpověď o životě.
To Weissovi umožnil příběh vedený sice stejně bizarně jako vždycky předtím (zde je hrdinou člověk
přizpůsobujícíse fyziologicky i psychicky ročnimukoloběhu přírody) a stejně takép|ný záhad lidskéduše
(dvojnický motiv, patologický vzÍah matky k dítěti, člověk Žijici jen z obsahůcizích niter), nadto však
inscenovaný jako podobenství,v němž se dětství se svou čistotou,poezií hravosti, přirozenou prostotou,
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altruistnicitovostía perspektivnostístává ideálnímmodelem nejenindividuálníhoživotníhostanoviska,nýbrž
dokonce nadosobních společenskýchútvaru. Na základní ideji Spáče ve zvěrokruhu, rozvinutév duchu
lidových pohádek autorova rodnéhoPodkrkonošía s jinotajným záměrem, postavil Weiss i svůjnásledující
román Přišel z hor.

kové, M. Fantová
hen, A. Novák, K
Arnošta Heinrichi
v třicátých letech
(například J. Drdt
se novinářským li
žejim noviny v d
vlastního oboru a
třicátých let dluž
Draf, napřed v Tt
vých novinách, p
VAŇKA (1887-

NoVINÁŘSKÁ BELETRIE A REPoRTÁŽ
TÍicáÍálétajsou obdobím, v němž se za samostatnoua s ostatnímiŽánry rovnocennou součástkrásného
písemnictvídefinitivně ustavuje široká a vnitřně mnohotvárnáoblast ÍepoÍÍáŽe
a novinářskébeletrie (fejeton,
cestopisná causerie, entrefilet, sloupek' soudnička,anekdota, interview, literární karikatura atd.). v tomto
procesu' který se rozběhl už v předchozímdesítiletía byl nepřímopřipravovánjak dlouholetou tradicíněkterých novinářských žánrůu nás, tak obecnou demokratičností
českéliteratury,se zrcadlil rostouci vliv žurnalis.
podílnictvíbeletriena současném
tiky na čtenářei beletrii i naopak intenzivnějšía bezprostřednější
společenském(politickém,veřejném)dění (pod tlakem hospodářskékrize a fašistickéhoohrožení).Ve srovnánís dva.
cátými léty'která se mj. pokoušelao syntézubeletrie a Žurnalistiky,došIov následujícímdeceniu - v souvislosti s opětovným přesunem beletristickédominanty na epiku - k oddělování funkcí, vytříbenýchnyníjiž
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natolik, že nemusely koexistovat nebo se slučovats jinými (pokusy o syntézusamozřejmě nemizí,jsou však
svým počtemi postavenímuprostřed literárníhoprocesu na ústupu).Značnése rozšířilařada autoru, pro něž
byla práce pro noviny stejně významná jako činnostbeletristická nebo u nichž dokonce žurnalistikatvořila
základ jejich literárníhodíla. Zároveň s tím rych|e rostl početknižníchtitulův tétooblasti, aéuž šlo o celky
původní(hlavně v oblasti reportáže),aťo svazky vzniklé dodatečnýmzkomponováním prací tištěnýchuž
časopiseckyQak si takovésoubory vynucují svou existenci samy drobnéformy); i tak ovšem zůstalave|ká
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částtétotvorby ukryta v novinách a časopisech,odkud se někdy, v případě významných autoru, po letech
a zpravidla posmrtně vyjímá a vydává ve výborech (E. Bass' J. a K. Čapkové,J. Fučík,K. Poláček aj.).
S přísnějšímvymezením operačnísféryjednotlivých žánrůdošlo i k znovurozdělenífunkcí, byé mnohdy
dočasnému.
Žurnalistická beletrie do značnémíry převzala a zároveň s tím i kultivovala funkci takzvaného
lidovéhočtení,
kterou dříve plnily kalendáře,kolportážníromány apod.;akcentovánatu byl'azábavná a časová
role literatury(dalšíspoje vedly odtud k detektivce,k humoristicképróze a k fejetonnímurománu). Proti tomu
reportáži,pěstovanépřevážněna levici, se přisuzova|aú|ohav soudobémliterárnímkontextu daleko obsáhlejší.Jednou měla být reportáŽ vůbec hlavním pilířem veškeréutilitární literatury (v avantgardnímdualismu
funkcí užitkovýcha čistěpoetických).Podruhéměla dokonce nahraditvyžilý prý román (hlavně psychologic.
ký) a s tím celou oblast fiktivní beletrie (srov. diskusi vyvolanou 1930 Kischovým článkem ,,Román? Ne.
Reportáž!..).Potřetí se měla stát hlavní literárni zbrani proletariátuusilujícíhoo revolučnízvrat poměrůjen tétoroli moh|a dostát a takédostála. Zdúrazněnatu tedy byla funkce poznávací a agitační(odtud vede
spojovací linka k takzvanému časovémurománu a k literatuře faktu)' Konečně s vyhraněním a novým
rozdělením funkcí úzce souvisela bohatá vnitřní diferenciace celé tétoliterární oblasti, která osciluje mezi
beletriía publicistikou. Tím se však nestírajíspolečné
rysy vyplývajícíz okolnosti, Že se zde mezi funkcemi
literárníhodíla akcentujefunkce bezprostředněužitková.Staví se na aktuálnímnámětu, usiluje o pÍímýodraz
přítomných poměrůa taképočítás jejich bezprostřednimovlivněním, do výstavby slovesnéhoprojevu jsou
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í hravosti,přirozenou prostotou,
Llníhoživotníhostanoviska, nýbrž
zvěrokruhu, rozvinuté v duchu
postavil Weiss i svůj následující

y rovnocennousoučástkrásného
rŽea novinářskébeletrie (Íejeton,
terárníkarikatura atd.). V tomto
tánjak dlouholetoutradicíněktese zrcadlil rostoucívliv žurnalisi beletriena současném
společeniho ohrožení).
Ve srovnánís dvanás|edujícím
deceniu - v souvislánífunkcí.vytříbenýchnyní již
lu samozřejměnemizi,jsou však
se rozšířilařada autoru, pro něž
chŽ dokonce žurnalistikatvořila
i v tétooblasti,aťuŽ šlo o celky
,mponovánímprací tištěnýchuž
trmy);i tak ovšemzůstalavelká
ě významnýchautoru, po letech
kové,J. Fučík'K. Poláček aj.).
'urozdělenífunkcí, byé mnohdy
i kultivovala funkci takzvaného
ltována tu byl'a zábavná a časová
ejetonnímu
románu).Proti tomu
.árnímkontextu
daleko obsáhlejttury (v avantgardnímdualismu
pnýromán(hlavněpsychologicchovým článkem,'Román? Ne.
lo o revolučnízvrat poměrů lznávaci a agitační(odtud vede
lnečněs vyhraněním a novým
írníob|asti.která osciluje mezi
'|nosti,Že se zde mezi funkcemi
n námětu'usiluje o přímý odraz
slavbys|ovesného
projevujsou

užzakalku|oványvnimacíschopnostijistéhočtenářského
kolektivu,jemužje projev určen;časovýakčnírádius
je
této|iteratury proto velmi omezen.
Ztozenapro úkoly dne a u čtenářůoblíbená,zakotvila fejetonistická areportáŽni literaturajako vítanýdoplněka v lepšíchpřípadechi jako pevná součástve většiněperiodickéhotisku, aniŽ vždy musela slepě odpovídatjeholiniipolitické'Skutečnětvůrčíchorganizačnichcentervšakexistovalojenněko|ik.Pro
oblastreporjím stal komunistický tisk a v něm předevšimTvorba (I. Bart' J. Fučík'V. Káňa' G. Včelička'J' Weil
trížese
aj.),pro rozkvět mnohostrannéoblasti novinářskébe|etrieudělaly nejvic Liclovénoviny (E'. Bass, J. a K. Čapkové,M. Fantová,známá jako ',Ma-Fa..,F. Gel' B. Golombek. M. Jesenskájako,,Milena..,J. Kopta' J. Mahen,A. Novák, K. Poláček,E. Valenta, R. Weiner aj.), a to hlavní zásluhou svéhodlouholetéhošéfredaktora
E' Bass); fejeton Lidových novin se
AmoštaHeinricha (po jehož snrrti l933 převzal funkci šéfredaktora
prvním
v třicátých letech vůbec stal
odrazištěmm|adých talentů,kteří se v literatuře prosadili aŽ později
(napříkladJ. Drda, L. Khás' o. Miku|ášek, V' Řezáč,J. Tomečekaj.). Podobně jako většinatisku věnovala
se novinářským literárnímdruhům- aépříležitostně'aťsoustavněji- i pÍeváŽnáčástspisovatelů,už proto,
zajištěnív rámci jejich
žejimnoviny v daleko většímíře nežkdy předtímposkytovaly možnostexistenčního
vlastníhooboru a přitom bránily úzce|iterátsképrofesionalizaci.K populárníma systematickýmfejetonistům
třicátýchlet dluŽno vedle výšejmenovaných uvéstještě aspoň ALFRÉDA FUCHSE (1892_1941; pod zn.
Draf,napřed v Tribuně, pak v Lidových listech), KARLA ZDEŇKA KLÍMU (l883_1942; Kazetka, v Lido.
výchnovinách,pak v Českémslově),MARII RUSOVOU (l889-l944: Maru, v Národníchlistech),KARLA
slově).
VAŇKA (1887-l933; s jeho kritickýmisloupky zvanými,,střepiny..vRudémprávu,pozdějiv Českém
Vedle klasického
Novinářská beletrie rozevřelaprávě v třicátýchletechcelý vějíř svých Inožností.
podoby fejetonu,jako sloupek
fejetonu ajeho cestopisné odrůdyse pěstovalyhlavně modernější
( č i lki u r z i v a ) a e n t r e f i 1 e t ; s r o s t o u c í m
h r y )i r o z h l a s o v l i v e m r o z h l a s uv z n i k a l y( t a k j a k or o z h l a s o v é
vé fejetony.
útvarům.ať uŽ nabyly povídkovétvářnosti
od fejetonu vedlajedna cesta k epičtějším
( s o u d n i č k a ,a p o k r y f , p o d p o v í d k a ) , a ťb y l y v p o d s t a t eě p i c k ý m iz k r a t k a m(i a n e k d o t a ' b a j k a ) ' D r u h á
cestapak mířila k formám za|oŽenýmdokumentaristicky,jež se většinouv knižnípodobě uvedly premiérově
právětenkrát(i nterview a montáž dokumentů nebo citátů)' Yzájemná interferencetěchto útvarů,
popřípaděpohlcování dalšíchještě forem (například polemiky, dopisu), je nedílným znakem této literární
oblasti stejně jako okolnost, že jejich základním působištěmje periodický tisk. Zatímco knižní svody
jednotlivýchčísel(podle tematickéhonebo chronologickéhoklíče)nejsou víc nežjejich druhotnou existencí.
Hlavnímpředstavitelemnovinářskébeletrie,s nírnžjev českémpisemnictvíco do šíře,originality, mnohotvárnostia podnětnosti srovnatelný pouze Jan Neruda. se stal Karel Čapek. Vedle něho se vyjimaji váŽný
a k válečné
minulosti stále se vracejícíJosEF KortA (Nedělníoktto, |%O, Člověkv hordch, l 931) i dykov(Pětuškinajinípolitikové,193|)
tradičněji,jehoredakčníko|e.
skyútočnýJAROSLAVKOLMANCAssIUs
gové'byťbyli i takovými individualitamijako E. Bass a K. Poláček,odvozeněji.KAREL ČAPEK (naplniv
tak myšlenkuA. Heinricha) modernizoval fejeton formou sloupku; rozsahem mezi fejetonem a glosou, určenímmezi fejetonema úvodníkem,vycházi sloupek z nějakédenníudálosti a odtud dospívá' vtipným azábavjevem, jenž r'yžadujenápravy.
ným sledovánímzákladníhotématu,ke kritickémuzamyšlenínad obecně.jšírn
VětšinaČapkovýchsloupků z tÍicátýchlet, prokazujícíuniverzálnost Čapkových zájmi a znalostí,vyšla aŽ
po autorověsmrti, zpravidla však podle jeho plánu (MěI jsen psa a kočku,|939, Kalendriř, 1940, o lidech,
| 9 4 0 , V ě c i k o l e n t n d s , 1 9 5 4 ) . V e d l e s l o u p k u p sČa al p e k s t e j n ě h o j n ěe n t r e f i l e t , v p o d s t a t ě t r e f n é p o r t r é t y
(Ratolestayal,řín, posmrtně 1947) a glosy ke dni nejčastč.ji
politickému a kulturnímu,a dále samozřejmě
fejeton v klasické podobě, pojatý jako zajimavý článek podstatněji a mnohostranněji osvět|ujícíjistý
jev a autorovo stanovisko k němu (polemický soubor o věcech obecných čili Zóon politikon,
společenský
l932; causerie o vzniku divadelní hry, novin a filmu Jak se co děld, |938). Umění pozorovat, kterébylo
prvotnía takéuskutečněnouctiŽádostíČapkových fejetonů,se projevovalo maximálně individualizovaným
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popisem (který nezná synonymičnosti);tato metodajednak vedla k objevovánívěcí v samézázračnostijejich
bytí'jednakmířilak programové
obhaioběprávjednotlivinajednotlivcůna svébytnou
existenci,neboťpokrok
světazáležípodlc Čapkajenna malých věcech.dobřc udělanýchobyčejnýmilidmi. K výraznýmosobitostem
Čapkovy fejetonistiky patří takéten postup,jímžse protiklad mezi jednotlivinami a obecninami ozvláštňuje
v samotnéjazykové rovině. a tím zároveň ozřejmuje zpětný deÍbrmační
vliv slovního fetišismuna samu
skutečnost.
samo toto soustředění
najazykovou kritikujazykapodstatněpřispělo i k Čapkovusuverénnímu
zvládnutí spisovnéčeštinypro roli plynu|éhohovorovéhclsdělení,kteréje schopno podat i velice složité
náměty přístupněa zároveň bez zjednodušení.
Na úspěchČapkovýchzahrádkářských fejetonŮ (Zahradníkuv
rok' 1929,Legenda o člověkuzahradníkovi'1935)samostatněnavát'al.STANISLAV LOM fejetonovýmsouborem Ztthratlníkskalní aneb Rcij z kantenía hloží(l938)' za|oŽenýmna objevných analogiích mezi světem
rostlinným a lidským' ježjsou vedeny v duchu humanistickéhodemokratismu;paralelněs Čapkemse na rozkvětu českého
fejetonupodílelhumoristaEDUARD BASS (Jck rok běží,l930).vesmčsv Čapkovýchideo.
vých intencích(podpora mladéhočeskéhostátu, tíhnutík harmonizujícípozici středu, filozofie každodenni
drobnó dělnosti),na rozdíl od něho všaklidově rozšafnější
a s jistým gurmánskýmvztahemk životu.
osobitost obou autorůvynikne lépena poli cestopisné causerie, která vůbecve srovnánís dřívěj.
škenrdosáhla ve třicátých letech mezi druhy novinářskébeletriepočetněneivětšíhorozmachu a takéznačného
rozrůzněnístylového.Tento rozmach souviscl s kolektivním dobovým usilováním česképrózy o světovost,
jíž se nejjednodušeiidosahovalo cizokrajnými ku|isami jednotlivých knih a světoběžnictvímjejich autorů'
hlouběji pak cílcvědomousnahou otevřítokno do světa čtenářům
státu.který začalhrátdůleŽitouúlohuv stře.
doevropsképolitice; ovšemmnoho autorůbylo tu podnícenozce|a vnějškověrozmachem zahraničníturistiky'
Za tétosituace sc od sebe ještěvýrazněji oddělily ob|astcestopisnéfejetonistiky a oblast vlastníchcestopisů
sledujícíchvýhradně naukovéa informativnícíle.
(1930) svojeuniverzálnínovinářskéznalosti ozkušováním
EDUARD BASS prokázal v Holandskémdeníčku
věci' z nic}lŽse skládá mnohotvárná skutečnost,v jejich užitečnostipro člověka a důkladným'autonomním
kulturněhistorickým zakotvením svých zážitktl'kterése prosazova|o zejménav jeho pražskýchfejetonech.
Proti tomu KAREL ČAPEK (VýIet do Španěl,1930, obrdzky z Holandska, 1932, Cesta na sever, |936,
posmrtně 1953 obrózlq z dotnova) přibližoval pouze ty hodnoty minulosti, kterécítil jako Živou součást
přítomnosti.Východiskemjeho causeriíbylo poznání|idi cizi země vjejich každodennímživotěa dí|e;častým
natočenímvěcí z jejich humornéstránky dovedl je autor až familiárně přiblížita programově odpatetizovat.
Cílem bylo poznáni národní i individuální osobitostia Z tohoto zjištěnívycházejici propagacerovnosti a tolerance; právě rozdílnostzmnožuježivotamá tedy véstk lásce. Toto rozpětíod popisujedinečnýchreálií po
filozofické úvahyje pro Čapkovy cestopisnéfejetony typické.Celkový přesun autorovazájmu na evropský
sever (Čapekse považovalpro svůjduchovníhabitus za seveřana)souvisel s jeho tíhnutímk podstatnýma trvalejšímrysůmčlověka ajeho prostředí;stranou přitom zůstávalymomenty konkrétnísociá|nídeterminace.
Ze školyLidových novin vyšli takénovináři BEDŘICH GoLoMBEK (190l-1961) a EDVARD VALENTA
(l901-1978)' kteří se zdarem dali literárnítvar fabulačněbohatémuvyprávěníJANA WELZLA, svérázného
cestovatele po arktických krajich (Třicet let na zlatén severu, 1930, Po stopcícltpoldrních pokladů, 1932'
Trampoty esiq\nzáckéhoruičelníkav Evropě, |932, Ledové povídky, 1934; uŽ roku l928 upravil Welzlovo
vzpomínáníjiný redaktor Lidových novin. R. Těsnohlídek,do knihy Eskymo Welzl). ]inou výraznou tvůrči
osobnostívedle K. Čapka a E. Basse byl v oblasti fejetonu KAREL HoRKÝ; jeden z jeho vůbecposledních
putovánípo západoevropskýchvá|eč.
fejetonníchsouborůSvatebnícesta (1931)' obraz autorovapová|ečného
uměníbřitkéglosy
ných bojištích,byl průkaznouukázkoujakjeho novinářskéhorozhledu,takjeho svérázného
a ironické pointy' jež zde jsou ve sluŽbách skeptickéhopacifismu.
Řada dalšíchcestopisnýchcauseriípřispěla více k vnitřní diferenciaci tohoto literárníhodruhu neŽ k tvůr.
čímuobohaceníindividuálníchautorskýchtalentů.Literární karikaturou jsou v podstatěAtnerickéhou.
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pačIq(|937) ADOLFA HOFFMEISTRA, kteréopisují specifický životnístyl USA pásmem dat a vtipných
hyperbol(takéK. Čapek pojal jako karikaturu svůj rozměrný fejeton Jak se dětti fitm, zaÍazenýdo souboru

Jak se co dělá); v prosovětskémPovrchu pětiletky (193l)' zaostřenémpředevšímna věci umění, užil zase
H o f f m e i s t e r f o r m,y' v e ř e j n ý c h d o p i s ů . , . C h r o n o l o g i c k yř a z e n ý m s v a z k e ms o u k r o m ý c h l i s t ů , k t e r é
se všaknikterak nebrání sociá|nízvídavosti a politickým vyznáním přesvědčeného
demokrata,jsou Do2isy
(l938)
ZDEŇKA NĚMEČKA (1894_l957); v úsilídobrat se specifičnostirasovénebo národní
zeSenegambie
sledovalautor předevšímroli geografickéhofaktoru.Valnějšíliterárnívýznam postrádalhojně pěstovanýdruh
k o m b i n u j í cbíe d e k r o v s k o u i n f o r m a t i v n o s t s m a l e b n ě l y r i z u j í c í m i m p r e s i o n i s m e m ( A . C '
NoR' Iralslcdléto,1933;JARosLAv
MARCHA, ChvíIiv Řecku, 1934; MILoŠ JIRKo: Modrý jas,1936 aj.).
Vnějšíformou lyrického deníku až konfesijníražbyspínalSTANISLAV K. NEUMANN obě stylové
polohy svých knih Encidny z Popa lvana ( l 933) a Československdcesta (2 sv., l 934 a 1935): přírodní lyrismus
(emuž je příroda posledním útočištěmsvobodnéhosrdce a pudů před zotročujícíctvi|izaci) a útočnou
publicistickou
polemiku s nekomunistickouideologií. Imaginativní prózou, která zužitkovávaladědictví
poetistického
exotismu, byla protikolonialistická črtaKONSTANTINA BIEBLA Plancius (|93I, z cesty do
Indonésie)
a kultivovanésenzualisticképohledniceJARosLAVA JANA PAULÍKA se ntimentdlnicesty (|931 ,
Z cest po jižni a západní Evropě a severní Africe), kterédávaly přednost tuláckému globetrotterstvípřed
organizovaným cestovatelstvím a na|éZa|yprávě v něm jednu z rea|izaci názoru považujiciho Život za
dobrodružství
a básnickou šanci.Na zce|a opačnémpólu než bedekrovénebo lyrizujícícestopisnéčrty stojí
práce JAROSLAVA DURYCHA; i ony byly součástícelkovéhoautorova
esejisticky a úvahovězaméÍené
obratu od umění směrem k osobnímu podílnictví na přitaž|ivějšímproudění skutečnosti'konkrétně na
soudobém
životěkatolickécírkve.Římslaicesta (1933) pátrá v italských městechpo někdejšíduchovní atmosféřespojenés rozmachem jezuitskéhořádu v 16. sto|eti,Toulky po domově (1938) měly metodou bezprostředníchvjemů,umocňovanýchřadou reminiscencí,sugerovatdušizemě;ještěčastějise však Z těchto fejetonů - obraznou deformací a mysteriózním výkladem holých fakt - stával cestopis po tajích autorova
vnitřníhoustrojení.
Z žurnalistickýchútvarůorientovaných faktografičtěji
se v třicátých letech poprvédostalo knižnípodoby i nterv iewu, a to předevšímv souborechrozm|uv ADOLFA HOFFMEISTRA s významnými představiteli evropskékultury (Kalendtiř, 1930' P'š jak slyšíš,
l93l - zde úvodem teorie interviewu; tétoformy
užitoi v Povrchu pětiletky,193I); aranŽmáa komentář cizich výrokůsloužily tu zároveň k propagaci principů
avantgardního
umění.Imaginámímrozhovoremje Posledníinterview(|93il JIŘÍHo MAŘÁNKA, kombinující úryvky z dopisů a ověřené výroky o. ostrčila s autorovými vzpomínkamijako ostrčilova libretisty; ve
zdůraznění
trvalých hodnot a řádu lidskéhodíla zrcadlila se zřetelně proměna'jížMařánkova tvorba třicátých
povoláních (1930)'
let procházela. Komponovanou montáží citátů byl jak anketnísoubor o lidsrc1\ch
v němž vedle cílů sociologických chtěl jeho pořadatel FRANTIŠEK GEL (|90|-1972) propagovat
pragmatickoumyšlenku každodenníjednotlivcovy služby nadosobnímuorganismu, takoriginá|niŽurnalisticlcý
slovník (7934) KARLA POLÁČKA; parodie nejužívanějších
novinářských ťrází (pojatých v Čapkově
předmluvějako ustálenélhaní, předpok|addemagogie a tím politiky násilí) sleduje zde úkoly očistnéi ryze
humoristické.
Početnější
byla uvnitř novinářskébeletristiky skupina forem o epickém jádru. Drobnějšíútvarytu zastupovalaanekdota (EDUARD BASS, Umělci, meceruišia jinti čeládka,1930; KAREL POLÁČEK, Židovské
anekdoty,1933;JAROSLAV KOLMAN CAsstUS' Vrabec v hrsti |934; ALARICH' 1895_|942, Medicínské
historie,1935aj.), Bassem, Poláčkema K. Čapkem(v souboru Marsyas) osvětlovanátéžteoreticky,a b aj k a,
KARLEM ČAPKEM (Bajlq, |936' souborně v knize Bajlq a podpovídky,posmrtně 1946) pojatá jako minimalizovanádemonstraceveřejně nebezpečných
lžía sebeklamůjednotlivcůi celých hnutí.Rozsáhlejšía tematicky specializovanéfejetonníútvary'přecházejícíčastoaž v povídkový tvar, představovalapředevšímtradičně
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popisem (který nezná synonymičnosti);tato metodajednak vedla k objevovánívěcí v samézázračnostijejich
bytí'jednak mířilak programovéobhajoběprávjednotlivina jednotlivcůna svóbytnoueXistenci,neboé
pokrok
světazáležípodle Čapkajenna malých věcech.dobře udělanýchobyčejnýmilidmi. K výraznýmosobitostem
Čapkovy fcjetonistiky patří takéten postup,jímžse protiklad mczi jednot|ivinami a obecninami ozvláštňuje
v samotnéjazykové rovině, a tím zároveň ozřejmuje zpětný deformačnívliv slovního fetišismu na samu
skutečnost.samo toto soustředěnínajazykovou kritikujazyka podstatněpřispělo i k Čapkovu suverénnímu
zvládnutíspisovnó češtinypro roli plynuléhohovorovéhosdělení,kteréje schopno podat i velice složité
(Zahradníkův
námčtypřístupněa zároveň bez zjednodušení'Na úspěchČapkovýchzahrádkářských Íeieton:ů
rok, 1929,Legendcto člověkuzahraclt,tíkovi,l935)
samostatněnavázal STANISLAV LoM íejetonovýmsouborem Zclhratlníkskalní aneb RtÍjz kanlenía hloží(l938)' za|ož'cnýmna objevných analogiích mezi světem
rostlinným a lidským, jeŽ jsou vedeny v duchu humanistickéhodcmokratismu;paralelně s Čapkemse na rozkvětu českého
fejetonupodílelhumoristaEDUARD BASS (Jck rok běží,l930).vesmčsv Čapkovýchideo.
vých intencích(podpora mladéhočcskéhostátu, tíhnutík harmonizujícípozici středu, filozofie každodenní
drobnédělnosti)'na rozdíl od něho všaklidově rozša[nější
a s jistým gurmánskýmvztahemk životu.
osobitost obou autorůvynikne lépena poli cestopisné causerie' která vůbecve srovnánís dřívěj.
škenldosáhla ve třicátých letech mezi druhy novinářskébeletriepočetněnejvětšíhorozmachu a takéznačného
rozrůzněnístylového.Tento rozmach souvisel s kolektivním dobovým usilováním čcsképrózy o světovost,
jíž se nejjednodušeji
jejich autorů'
dosahovalocizokrajnýmikulisami jednotlivýchknih a světoběžnictvím
hlouběji pak cílcvědomousnahou otevřítokno do světa čtenářům
státu.který zača|hrátdůležitouúlohuv středoevropsképolitice; ovšemmnoho autorůbylo tu podnícenozcela vnějškověrozmachemzahraničníturistiky.
Zatéto situace se od sebeještěvýrazněji oddělily oblast cestopisnéfejetonistiky a oblast vlastníchcestopisů
sledujícíchvýhradně naukovéa informativní cíle.
(1930)svoje univerzálnínovinářskéznalosti ozkušováním
EDUARD BASS prokáza| v Holandskéndeníčku
pro člověkaa důkladným'autonomním
věci, z nichž se skládá mnohotvárná skutečnost,v jejich užitečnosti
kulturněhistorickým zakotvením svých zážitki, kterése prosazovalo zejménav jeho pražskýchfejetonech.
Proti tomu KAREL ČAPEK (Výlet do Španěl,193o, obrtizky z Holandska, |932' Cesta na sever, |936'
posmrtně 1953 obrrizlcy z domova) přibližoval pouze ty hodnoty minu|osti, kterécítil jako živou součást
přítomnosti.Východiskem jeho causeriíbylo poznání|idi cizi země v jejich každodennímživotěa díle;častým
natočenímvěcí z jejich humornéstránky dovedl je autor až familiárně přiblížita programově odpatetizovat'
Cílem bylo poznání národníi individuální osobitosti a z tohoto zjištěnívycházejícípropagacerovnosti a tole.
rance;právě rozdílnostzmnožuježivot a má tedy véstk lásce. Toto rozpětíod popisu jedinečnýchreálií po
filozofické úvahyje pro Čapkovy cestopisnéfejetony typické.Celkový přesun autorova zájmu na evropský
sever (Čapekse povaŽoval pro svůjduchovníhabitus za seveřana)souvisel s jeho tíhnutímk podstatnýma tr.
valejšímrysůmčlověka a jeho prostředí;stranou přitom zůstávalymomenty konkrétnísociální determinace.
Ze školyLidových novin vyšli takénovináři BEDŘICH GoLoMBEK (190l-l96l) a EDVARD VALENTA
(l901_1978)' kteříse zdaremdali literárnítvar fabulačně
bohatémuvyprávěníJANA WELZLA, svérázného
cestovatelepo arktických krajich (Třicet let na zlaténlseveru, 1930, Po stopách polárních pokladů, |932'
Tratnpoty eskymdckéltonáčelníka v Evropě, |932, Ledové povídky, 1934; uŽ roku 1928 upravil Welzlovo
vzpomínáníjiný redaktor Lidových novin. R. Těsnohlídek' do knihy Eskymo Welzl). linou výraznou tvůrčí
osobnostívedle K. Čapkaa E. Basse byl v oblastifejetonuKAREL HoRKÝl jeden z jeho vůbecposledních
fejetonníchsouborůSvatebnícesta (1931)' obraz autorovapoválečného
putovánípo západoevropskýchválečuměníbřitkéglosy
ných bojištích'byl průkaznouukázkoujakjeho novinářskéhorozhledu,takjeho svérázného
a ironické pointy' jež zde jsou ve sluŽbách skeptickéhopacifismu.
Řada dalšíchcestopisnýchcauseriípřispěla více k vnitřní difcrenciaci tohoto literárníhodruhu nežk tvůrčímuobohaceníindividuálníchautorskýchtalentů.Literární karikaturou jsou v podstatěAnterickéhou-
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t-1961)a EDVARD VALENTA
!níJANA wELzLA. svérázného
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pačlq(1937) ADOLFA HOFFMEISTRA, kteréopisují specifický životnístyl USA pásmem dat a vtipných
hyperbol (takéK' Čapek pojal jako karikaturu svůj rozměrný fejeton Jak se děIti film, zaÍazenýdo souboru

Jak se co dělá); v prosovětskémPovrchu pětiletlq (|931)' zaostřenémpředevšímna věci umění, uŽil zase
Hoffmeister
formy ,,veřejných dopisů.,. Chronologickyřazenýmsvazkem soukromých listů, které
se všaknikterak nebrání sociální zvídavosti a politickým vyznáním přesvědčeného
demokrata,jsou Do2lsy
(1938)
ZDEŇKA NĚMEČKA (l894-1957); v úsilídobrat se specifičnostirasovénebo národní
ze Senegambie
sledovalautor předevšímroli geografickéhofaktoru. Valnějšíliterární význam postrádal hojně pěstovaný druh
k o m b i n u j í cbíe d e k r o v s k o u i n f o r m a t i v n o s t s m a l e b n ě l y r i z u j í c í m i m p r e s i o n i s m e m ( A . C .
NoR, ftalskr'lén,1933; JARoSLAV MARCHA, Chvíli v Řecku, 1934:MILoŠ JIRKo: Modrj jas,1936 aj').
Vnějšíformou lyrického deníku aŽ konfesijníražbyspínalsTANIsLAv K. NEUMANN obě stylové
polohysvých knih Encidny 1 Popa lvana (1933) a Československti
cesta(2 sv.,1934 a 1935):přírodnílyrismus
je
pudů
před zotročujícícivi|izací) a útočnou
(emuž
příroda posledním útočištěmsvobodnéhosrdce a
prózou, která zužitkovávaladědictví
publicistickoupolemiku s nekomunistickou ideologií. Imaginativní
poetistického
protikolonia|istická
exotismu' byla
črtaKoNSTANTINA BIEBLA Plancius (|93I, z cesty do
pohlednice
Indonésie)
a kultivovanésenzualistické
JARosLAVA JANA PAULÍKA SentimentdlníceJf, ( 1931,
jižni
po
Africe),
které dávaly přednost tuláckému globetrotterství před
a západní Evropě a severní
z cest
organizovaným cestovatelstvím a na|ézaly právě v něm jednu z rea|izaci názoru považujícího život za
dobrodružství
a básnickou šanci' Na zce|a opačnémpólu než bedekrovénebo lyrizujícícestopisnéčrty stojí
práce JAROSLAVA DURYCHA; i ony byly součástíce|kovéhoautorova
esejisticky
a úvahovězaméÍené
obratu od umění směrem k osobnímu podí|nictvína přitažlivějšímproudění skutečnosti,konkrétně na
soudobémŽivotě katolické církve. Římski cesta (1933) pátrá v italských městech po někdejšíduchovní atmo.
sféřespojenés rozmachem jezuitskéhořádu v l6. sto|eti,Toullq po domově (l938) měly metodou bezprostředníchvjemů'umocňovanýchřadou reminiscencí,sugerovatdušizemě;ještěčastějise však z těchto fejetonů - obraznou deformací a mysteriózním výkladem holých fakt - stával cestopis po tajích autorova
vnitřníhoustrojení.
Z žurnalistickýchútvaruorientovaných faktografičtěji
se v třicátých letech poprvédostalo knižnípo.
doby interviewu, atopředevšímvsouborechrozmluvADOLFAHOFFMEISTRAsvýznamnýmipředstaviteli evropskékultury (Kalenůiř, l930, P'š, jak slyšíš,1931- zde úvodem teorie interviewu; tétoformy
užitoi v Povrchu pětiletb,1931); aranžmáa komentář cizích výrokůsloužilytu zároveň k propagaci principů
avantgardního
umění.Imaginárnímrozhovoremje Posledníinterview(|935) JIŘÍHo MAŘÁNKA' kombinující úryvky z dopisů a ověřené výroky o. ostrčila s autorovými vzpomínkamijako ostrčilova libretisty; ve
zdůraznění
trvalých hodnot a řádu lidskéhodíla zrcadlila se zřetelně proměna,jížMařánkova tvorba třicátých
let procházela. Komponovanou montáží citátů byl jak anketnísoubor o lidsbých povoltiních(1930)'
v němž vedle cílů sociologických chtěl jeho pořadatel FRANTIŠEK GEL (190|_|9.|2) propagovat
pragmatickou myšlenku každodenníjednotlivcovy služby nadosobnímuorganismu. tak originá|ni Žurnalisticlq
novinářských frázi (pojatých v Čapkově
slovník (1934) KARLA POLÁČKA; parodie nejužívanějších
předmluvějako ustálenélhaní, předpoklad demagogie a tím politiky násilí) sleduje zde úkoly očistnéi ryze
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Početnější
by|a uvnitř novinářskébeletristiky skupina forem o epickém jádru' Drobnějšíútvarytu zastupovala anekdota (EDUARD BASS, Unělcj, mecentišia jirui čeltidka,1930; KAREL POLÁČEK, Židovské
anekdoty,1933;JARoSLAV KOLMAN CASSIUS' Vrabec v hrsti |934; ALARICH' |895_1942, Medicínské
historie,1935aj.)' Bassem, Poláčkema K. Čapkem(v souboru Marsyas) osvětlovanátéžteoreticky,a bajka'
(Bajb,1936,souborněvknize Bajlqapodpovíd&y'posmrtné|946)pojatájakominimaKARLEMČAPKEM
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(K. Poláčkem, E. Valentou, J. Trojanem, F. Gelem aj.); nejznámějším
a hojně pěstovaná soudnička
souborem se v této žánrovéoblasti staly SoudničIq ( 1936) FRANTIŠKA NĚMCE , který záznam o soudním
přelíčenízcela odreportáŽni| a převedl až v anekdotický příběh' bodře parodujici ťrázovitá Životní gesta
a postoje. Novátorsky se v tétoob|asti up|atnil opět mnohostrannýtalent KARLA ČAPKA. Přizpůsobenim
povídky pro propagacijistéveřejně nápravnémyšlenky,fejetonizacípovídky provázenou zjednodušením
syže.
(Bajlq a podpovídlcy,posmrtně l946). Také apokryf
(Apokryfy, 1932'
tovélinie vznikla podpovídka
rozšířenýsouborKnihaapokryfiů,posmrtněl946), pěstovanýČapkemnejhorlivějiv období 193l-1933 apfiléhající svým posláním těsně k románové linii autorova dí|a' byl od původu žurnalistickouadaptacístaré
mystifikační formy; překvapivé a silně aktualizující reinterpretace starých známých příhod byly mj' výrazem
Čapkovy neomezenéLust zu fabulieren stejnějako dokladem mohutnéobrody epičnostipočátkemtřicátých
let.
Tam' kde se rostoucí vliv epickékonstanty (a s tím úzce souvisejícínaprostá dobová priorita románové
formy mezi epickými druhy) spojil s novinářským talentem par exce|lence'konkrétněkde byly na osnovu
románovéepiky aplikovány postupy vlastnífejetonistice,vznikl kvazirománový útvar fejetonního románu. Jakožtorománový druh dosáhl svéhomaxima na samémpočátkutřicátých let, ale i tehdy byl v podstatě
dozněním tendencí z |et dvacátých, pcldobně jako román reportážní. Fejetonní ráz románu byl tu dán
základním (monografickým) soustředěnímna jistou svéráznoua v sobě uzavřenou vrstvu lidí, dále aditivní
stavbou románovékompozice složenouz drobnějších,
relativně samostatnýchcelkůa konečněhumoristickým
postojem vypravěček postavám a tak dominantnísnahou po zábavnosti. Český fejetonníromán v podstatě
vytvořili K. Čapek a ještě ve větši míře KAREL POLÁČEK' Poláček prozkoumal v typických zvycích,
obřadech a slangu druh fotbalových fanoušků(Muži v ofsajdu, |93l) a karbaníků(Hrtiči' 1931)' přičemž
postavy pojal jako rozličnéexempláře představujícídruh v jeho šíři;zálibu sdružovatlidi bez ohledu na třídní'
rasové,náboženskéa jiné přehrady podloŽil přitom ideově. Tohoto postupu,jímž postavy ztráceji osobitou
vrstvy (přechod od monotvář a stávajíse daleko více nositeli vlastnostíjistéprofesionálnínebo společenské
grafickéhoke společenskému
románu byl výraznou dobovou tendencí),užíva|Po|áčekdůsledněi v dalších
románech (Hedvika a Ludvík' I93|, Hlavní přeličení, |932, Michelup a motocykl, l935)' preparujícíchnyní
soustředěněsám biologický druh maloměšéaka,
kterýje tu představenjako specialistamajetkový' Tato vášeň
však není,jako v předchozíchpřípadech,posledníoázou životníintenzity průměrného
občana,nýbržnaopak
implikuje formalizaci života,touhu po moci a imanentnízlo. (Hlavní přelíčení,
kterépovýšilo soudničkuna
románový tvar, zůstalona úrovni Žurna|istickéaplikace DostojevskéhoZločinu a trestu.)Poláčkovy prózy
postupně přestávaly být oddechovou záležitostí'humornéporozuměnípro přízemnízáliby maléhočIověka
získávalo tragikomický ráz, odpor k petrifikaci a formalizaci jakýchkoli životníchprojevůse zkoncentroval
v jazykové rovině, u Poláčka ostatně už od počátkusilně zdůrazněnéa vyvažujícíjeho stálý latentnísklon
k žánrovémurealismu;jazyk se stal nejosobitějším
tématemPoláčkovytvorby, střídánínadindividuálníchstylů
a jejich parodie vlastním zdrojem komiky. Rovnocenný pandán k Poláčkovým monograficky za|oŽeným
románům vytvořil ze své soudničkářskéZkušenostiFRANTIŠEK NĚMEC knihou A/iĎi (l931)' bizarně
předvádějícísvět zločinu a justice.
Navázav na tvůrčízkušenostPoláčkovu i na předchozí pokusy vlastní (Továrna na absolutno), využil
1iteratury
možnostífejetonníhorománu vrcholně KAREL ČAPEK v nejpůsobivějším
dílečesképrotifašistické
třicátých |etVdlka s Mlolq (l936). M|oci tu autorovi zprvu posloužili jako křivé zrcadlo pro demaskování
chybných lidských postojůa základních vad soudobých politických a společenskýchpoměrů,pak se stali
alegorickými představiteli antihumanistickéexpanzivnosti fašistů.Proto i člověkje zde předveden především
ve svých druhových vlastnostech;pokud jsou některéfigurky individualizovanější,mají pouze kompoziční
funkci. Aby svémuhlasu zaruči|maximální čtenářskouodezvu a aby mu tvarjeho prózy dovoloval začlenit
časovénarážkyz libovolnéoblasti a v jakékoli šíři,vyuŽil Čapekvolnéstavby fejetonníhorománu a zábavnos-
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ti tétoformě vlastní. Námět se urychleně odvíjía je z četnýchstran ozřejmován prudkou střídou nositelů děje
vjednotlivých kapitolách. Děj' který se zčástiodehrává v žurnalistickém
prostředí,je značnouměrou převeden
do polohy novinářského referátu, přičemž Čapek vynalézavě paroduje všechny pestré novinářské formy,
rubriky, styly (a s tím i jiné slohy: vědeckéhopojednání,jazykové příručky,filmovéholibreta' dívčíhorománku atd')' ČapkůvzÍtjmovýa naukový žurnalistickýuniverzalismus,který dovolil zvládnout reálie z mnoha oborů (hlavně geografie, historie, zoologie, ekonomie), souvise| bezprostředně s univerzálností žánrovou, kterou
držípohromadě parodický zÍete|a rámcová forma utopického románu. Kromě toho se Válka s Mloky stala
téžsyntézoudlouholetého - a v tétocílevědomosti s výjimkou tvorby Jaromíra Johna ojedinělého- Čapko-

va snaženíadaptovatpro potřeby takzvanévysoké|iteraturyoblíbenéformy lidovéhočtení(dobrodružného,
exotického,utopického)a takto rozšířitčtenářskouzák|adnu vskutku umělecké|iteratury.
Druhou hlavní sféruliteratury,která má svůjpůvodv novinách, představovalav třicátých letech repor.
tážní tvorba; vesrovnáníspestroupaletounovinářskébeletriepůsobila,uŽprovlastníustrojení,podstatně
celistvěji (variabilita byla tu záležitostívíce autorskou než Žánrovou). Přitom hranice mezi oběma těmito
sféramibyla zhruba dána, jako v žádnémjiném případě' ideově. Rozličnéformy novinářskébeletrie - pro
nižbyla mnohotvárnostkaždodenního
životanejvhodnějším
odrazištěmk úvahámnad niternými nebo obecnějšímirysy lidskéhojedince a která chtěla nápravně působitskrze svou zábavnou roli - pěstovali především
autoři takzvaného demokratického středu. Proti tomu reportáŽ - postihujícív konkrétníchprojevech předevšímtlak soudobésociální a po|itickédeterminantya usilujícípřispět obžalobnoupravdivostí(pravdivostíve
smyslu ověřitelnosti) k proměně sociá|níchpoměrů- byla doménouautorůnáležejícíchk levici zejména
komunistické;reportážnížánrpřivedl taképočátkemtřicátých let do literaturynovétalenty (V. Káňa' G. Včelička).Jednaze zv|áštností
v silnémpodílu spoIečenské determinace na
reportážní
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podávat
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politického
musela
informace o
z třídníhoa
hlediska momentálně obzvláště zjitřených'
Z toho důvoduse českáreportažtřicátých let zajímalapředevšímo trojízeměpisnou oblast:o Československo'
o Sovětský svazjako o zemi radikální,popřípaděnásledováníhodné
sociá|níproměny a o nacistickéNěmecko
jako o ohnisko hrozícíválky a ztělesněnípo|itickéreakce.
Nejčastějšímnámětem z českos|ovenskéhoprostředí se staly jednak mohutnésociální střety' jednak periferie velkých měst i samotnéhostátu (PodkarpatskáRus); tento posledníinteres byl prod|ouŽeními korekturou
módního zájmu o periferii v českéliteratuře druhépoloviny dvacátých let (napříkladF. Langer, E. Vachek'
H' Dvořáková). Klasickou ÍepoÍtáŽ,
která místypřecházíaŽ v historickou,sociologickou a |ingvistickou studii,
(1932:. 1935 rozšířená a epičtějšíverze
představuje na tomto po|i Země bez jména IVANA OLBRACHTA
s názvem Hory a stalet), a to pro šíři a přesnost informací, objektivitu soudu, zralost Životní i výrazovou
a vzájemnou vyváženostosobních zážitktla odbornéhostudia. Vedle tohoto díla působípráce' kterénapsal
VAŠEK KÁŇA (l905-1985), převáŽně empiricky. Jeho rané repoÍtážecirkulují kolem dvou námětových
ohnisek:jednak kolem v|astníchzáŽitků z krutéhoproletářského mládi (Dva rolcy v polepšovně' 1930, Netuividím' |936), jednak kolem vrstev deklasovaných předevšímza hospodářskékrize (Pasóci, flinkové a tukici,
|93|' Somruici, 1931); ažtraumatickým motivem je v obou skupinách reportážínenávist k buržoaznímuhuma.
nitářství.Káňa zprvu tíhl k sociologicky třídícímupopisu (i se záznamem výrazůargotických a s|angových)'
přímočaředoplňovanémuagitačnímiprojevy v intencíchpolitiky komunistickéstrany; později se začalyjeho
reportážeplnit zárodky beletristickýchpostupův podobě scének,historek atypizace postav,čímžse ohlašoval
dalšísměr autorova vývoje. Ráz čistépublicistické repoÍtéLže
si mezi Káňovými knihami podrŽelo nejvíc
Zakarpatsko(I932, konfiskováno)' Jako ironizace bedekrovýchpříručekvyzně|ajiná práce,rovněžse reportérsky zajímajícío nezaměstnanéa životní ztroskotance z velkoměstské periferie: Brno' které není v průvodci
(1936) od FRANTIŠKA HEŘMÁNKA
(i zde záznamy různých žargonůa velkoměstského folkloru); na rozdíl
od Káni akcentoval tento bývalý příslušníkpoetistickébohémy- v opozici k živořenímajetných filistrů-
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svobodomyslnost a vitalismus, vyvěrajícíz prostředíjakkoli bědného.(Heřmánek patří takék tvůrcůmčeského
rozhlasového fejetonu lyrizující knížkou Větru napsdno' 1938.)
Typ uvědomělého a komunistické straně oddanéhonovináře a hlavně reportéraztělesnil nejlépeJULIUS
FUČÍK' Zprávu ze VI. sjezdu KSČ Sjezdfronty (|931), jeŽby|a v podstatě oslavnou agitací pro nové vedení
strany' předčíjeho pohotové a polemické reportážez míst krvavých srážek mezi proletariátem a státnímocí
(posmrtný výbor Reportdže z buržoaznírepublilq, 1953)' jejichž příznačnýmrysem je dovedná dramatizace
a gradacepodávaných informacía odtud vyvozovaný citový patos.Fučíkpatřil takék přednímautorumdruhé
vlny reportážío SSSR (po první vlně z počátkudvacátých let)' teďjiž o SSSR pětiletek.V knize V zemi, kde
zítra již ZnnmeruÍvčera (|932: výbor z pozdějších sovětských reportáži posmrtně 1949 pod názvem V zemi
milované)zdůraznilekonomickou rovinu: v ní nacházel signály převratujak v historii Ruska, tak v mentalitě
ruskéhočlověka.Svou programovou snahu být sběrate|ema typizátorem faktůpodřídil Fučíkcílevědomému
uzpůsobeníslovesnéhoprojevu k přesvědčovacífunkci: mixáŽ diagramů,citátůa statistikvyvažovalana druhé
straně tendence ke spontánní epice, která inscenuje beletristické odrazové můstky k řeči faktů' konstruuje
fiktivního průvodce, uŽiváobrazné mluvy, vede familiámí dialog se čtenářema organizuje sdělování informací
na povídkovém(někdy i detektivním)půdoryse'Epizujícítendencese ve Fučíkovýchpracíchuplatňovalastále
vlivněji a vyústilapozději do románovéhofragmentuPokolenípřed Petrem (posmrtně 1958)' obdobně jako
Fučík nalezl svou reportážní inspiraci v sovětské střední Asii i JIŘÍ WEIL (Češistavějí v zemi pětiletek,
1937)' který všakpříznačněpotlačovalpart autorskéhokomentáře na minimum a vedl čtenářek samostatnému
posouzenífaktů.Zcela jiný typ reportážepředstavova|Pohled do novézeně (1932) MARIE PUJMANoVÉ,
uŽ z toho důvodu, že nebyl podloŽen několikaletým pobytem v SSSR' jak tomu bylo v případě Fučíkově
a Weilově. Pujmanová nepominula informačnízřetel, vícjí všakšloo mravnídosah převratnýchzměn odehrávajícíchse v zemi; oscilace mezi vůlík přísnéobjektivitě a entuziastickouvírou charakterizujetento doklad
autorčiny ideové radika|izace. Na neproblematické uvítaní úspěchůsovětského zÍizeni se omezil GÉZA
VČELIČKA(190l_l966)vreportáŽnímsouboru Dvěměstanasvětě (1935).Nezbytnápotřebavyrovnatse
nějakým způsobems novou realitou SSSR a obecná zvídavostusilujícípoznat sovětskouskutečnostz autopsie
vyvolala takéve|kou řadu reportážíi od autorůnekomunistických(užkoncem dvacátých let z pera například
J. Kopty, V. Tilleho aj.); příkladem zprávy upřímně popisujícízáŽitky a poznatky byla knížkaFRANTIŠKA
HAMPLA (|9o1_I977) a JoSEFA VLADYKY (l89l_l964) Země,jež hořela (|935).
Tematický protipól k reportážímze sovětskéhoRuska tvořily reportážedokládajícícelosvětovou, a tojak
hospodářskou, tak politickou krizi kapitalismu. GÉZA VČELIČKA informoval českéhočtenářepohotově
o rostoucí moci nacistického hnutí v sousedním Německu knihou V zemi fuikovéhokříže(|933); na prospěch
věcnéhovidění skutečnostitu Včeličkavýslovně omezil svou romantickou slabost pro exotiku dálek' která
se ještě plně a ve shodě s autorovou ranou poezií prosadila v předchozím souboru Světoběžnícia robinzoni
(l932, reportážez domova, západni Evropy, Ba|kánu a severníAfriky); právě lyrizujícíromantismusodlišoval
Včeličkunejpodstatnějiod V. Káni' k němuŽ měljinak nejblíŽosobníproletářskou zkušeností,
zájmem o spo.
Fašistické
lečenskouspodinu, alergiívůčistřednímvrstvám a tíhnutímk portrétovostia vůbecbeletrističnosti.
barbarství v praxi zachytil reportážíze španělskéobčanskévá|ky Barcelona-Valencie.Madrid (1937) JARO-
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nostívyužítMARIE MAJERoVÁ; v knize Africké vteřitly (1933) osvětlila systémemkrátkých zápisníkových
kapitolek, vyzdvihujíc zejména hledisko antropologické, antropogeografické a etnografické, svár civilizace
s původnímiobyvateli severníAfriky. Jako důkazkrize probíhajíciv soudobýchdemokraciíchnazřel životopis
jednoho z nejproslulejšíchpodvodníkůstoletí(Divobý životAlexandra Staviského,l934) EDUARD BAss'
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Podobnějako se z drobných útvarunovinářskébeletrie vyvinul typ fejetonníhorománu, existovalai přímá
následnostmezi reportážnímiformami a jednotlivými odrůdamitakzvaného časového románu, oblíbeného zejména na samém počátku třicátých let. Časový román spřádal fiktivní epické děje nad půdorysem
určenýmfakty aktuálního politického a ekonomického obsahu'jaká právě vyplňovala stránky novin. Za svůj
bezprostřednícíl si určil zachytit soudobý řád aještě konkrétněji státníaparát a politický systémprvní republiky v nedbalkách:existujícívykořisťování'krize s tragickou nezaměstnaností,
korupce' skandály, aféry,politické a zločinecképodsvětí - odtud i častázápletková barvitost a motivická senzacechtivost'Lék na tyto
neduhy se - až na výjimky (ZavÍel) - ponejvíce spatřoval v komunismu. I když byly časovéromány
osnovány monograficky, uŽívalose v nich postav předevšímk živémupředvedeníneduhůdoby: proto bývaly
plakátově plošnéa sloužily jako hlásnétrouby autorových idejí. Bezstarostný ve věcech tvaru, tíhl časový
román v mnoha případech k univerzálnímu Žurnalistickému slohu jednoduchých a přehledných referujících
vět. Podle míry fiktivnosti a základního autorova postoje vyhranily se uvnitř oblasti takzvanéhočasového
románudvě osobitější
varianty:román satiri cký a román reportážní.
Nejzdařilejšíukázku dobového satirického románu představujepróza JANA wEIssE Mlčeti zlato
(1933),která využitímdeníkovéformy ají adekvátníhomotivu cynicképravdomluvnostiztělesnila typ profesionálníhopolitického demagoga,a VÁCLAVA KAPLICKÉHo (1895-1982) Bomba v parlamentě (1933),
parodiečeskos|ovenského
politickéhozákulisí;tato práce daleko předčíjinou Kaplického satiru,schematickou
parodii na ú|ohutakzvaných Ž|uťáckýchodborů (Zrddrui obtilka, l938)' Tragicky vyzněl burleskní příběh
z krize KariéraTomášeZafouka (l933) A. JAROSLAVA URBANA (l899-1962). Zločin pojatýjako programová msta na stávajícímřádu zpodobil v kolportážnímrománu Tygr velkoměstskédžungle(193l) EMIL
ARTUR LONGEN' ojedinělou kritiku republikánské demokracie zprava podal dramatik FRANTIŠEK
ZAVŘEL v románové adaptaci Hamleta Fortinbras (2 sv., 1930 a 1934). Do krajnosti zjednodušenýděj a povahokresba byly jen záminkou k polemice s českobratrskoua socialistickou tradicí českých dějin a se soudobými poměry ve státu, jenŽ zde byl prohlášen za popraviště všeho nadprůměrného]protiváhu našel Zavřel
(adorace Nietzscheho, Napoleona, Mussoliniho) a čistéhočinu,v němž se téžzrcadlil
v kultu nadčlověčství
autoruv vlastnívůdcovský komplex a patologický egotismus.
Reportážní román se - bez dominantněuplatněnésatirickéhyperbolizace- snažilobnažitskutečné
hybatele mezinárodní politiky a ukázat charakter vykořisťovatelskéhoprocesu v jeho konkrétníchprojevech.
Do mašinerievelkého kapitálu nahlédlponěkud romanticky JAROSLAV RAIMUND VÁVRA (utopickým
románem z angloamerické petrolejové vá|ky Petrolejdři, t93|) a zasvěceněji VÁCLAV
HLAVÁČEK
(189l-1946) románem o typu velkéhofinančníhopirátaHIad boharých(1930).Týž cíljako v KariéřeTomáše
jež ve stávajícímřádu čekána každého,sledoval A. JAROZafouka, totižvymýtit romantickéiluze o štěstí,
sLAv URBAN i v románu o osudechČechana australskémkontinentuNejmladšípevnina (1931;jinou zahraničnílátku zpracoval autor reportážně knihou Město zvané Hollywood, 1935)' Podobně odexotizoval také
GÉZA VČELIČKA lesklý kavárenský a barový svět, nazřev jej jako vysilujícípracovníprostředí,sociologizujícím románem ostré protiburžoazní tendence Kavtirna na hlavní třídě (|932; l934 autorova dramatizace).
V podstatějako náhraŽky za reporÍážužil T' SVATOPLUK (l900-1972) románovéformy ve své prvotině
Botostroj (1933)' ale ani tak nezabránil konfiskaci knihy přičiněnímBaťova koncernu. Pracovní a správní
systémvýrobníhokolosu se tu postupně probíráv působenína rozličnésložky veřejnéhoi intimního života;
proti němu vymezil autor jako kladný pól lásku' evokovanou se zemitým vitalismem, a funkčníkrásu stroje
v budoucnu už nezneužívaného.
v Zamřížovaném
Meze a mělčiny dobového časovéhorománu ce|e překonal jedině IVAN OLBRACHT
zrcadle (|930), v něž vyústilyjeho dřívějšía ne vždy zdařilé pokusy o s|oučenípostupůepických s reportážními.Z rámcovéhopůdorysuzpodobujícíhoolbrachtovy autentickévězeřtskézáŽitky zdvihá se několik epicky
objektivizovaných,uzavřených lidských údělů'jimiž olbracht objasnil kus válečnéa poválečnéhistorie
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ostravska a praxi dobovéjustice stejně přesně, jako jimi plasticky vytvořil autonomní,na faktografickém
základu už nezávislé epické typy.
Fejetonní a časový román představovaly na počátkutřicátých let, spolu s baladickou sociální beletrií'
aktuálnípodobu takzvanéhospolečenského
románu, jehož velký rozmach a diferenciaci, spadajícído druhé
poloviny tohoto decenia, takto ohlašovalyi připravovaly.

LITERATURA FAKTU
Literaturou faktu se tu nemíníani takzvaná věcná literatura (ve významu ,,non-fiction..nebodokonce
,,Sachliteratur..)'ani beletristika vznikajícíepizací reportážníhozákladu, nýbrž určitýosobitý typ umělecké
Iiteratury.Vymezujeme.li však českouliteraturufaktu třicátých let takto, pak třeba ihned dodat, Že nemáme
na mysli ani prostou odliku klasické podoby tétoprózy, která se v praxi i teorii ustavila jako avantgardní
proud v sovětskéliteratuře dvacátých let - i když tu určitéanalogie a někdy i genetickésouvislosti bezpochyby existují.
Prózazminěného typu neznamena,lav českémpísemnictvítřicátých let víc nežepizodu, postrádajícínadto
jakýkoli sjednocujícíestetickýprogram;jakkoli všakšloo náběhy, byly to náběhy kvalitativně nové,pro další
vývoj českóprózy podnětnéa s několika pozoruhodnými a trvalými výs|edky.
Radikální novost tétokoncepce spočívalav úsilídojít k umělecképróze jinými cestami než prostředky
tradiční,tj. fiktivní epiky (uzavřeným příběhem,napínavýmizápletkami,dějem soustředěnýmkolem h1avního
hrdiny, typizacícharakterů,
popřípadějejichpsychologizaci,atd'),a to zvláštním opracováním fakt.
Tato zásadní orientace na fakt vyplývala z jednoznačnéhouznání nadřazenosti faktické skutečnostii nad
nejsugestivnějšími
výtvory fantaziea obrazotvornosti- V tomto smyslu byla tedy literaturafaktu uvnitř avant.
gardní prózy protiváhou nejen proudu elementárníepiky (Vančura)'nýbrž předevšímprózy imaginativní
(Nezval, Konrád, Paulík);přesvědčení
o prioritě fakticity kořenilojak v úŽasunad nevyčerpatelnýmia šokujícími proměnami, jimiž skutečnostustavičněhýří (skutečnostvŽdycky zaskočíumění), tak v optimistické
důvěře v přetvářecí moŽnosti lidské praxe.
Novému typu prózy šlo v podstatěo ozvláštněníjeho vlastníchinspiračníchzdrojů'jež beze zbytku tkvěly
v objektivnírealitě. ověřitelná konkrétnífakta a autorovy autentickézážitky měly být vybírány' montovány'
komponovány a syntetizovány v celky vyššíhořádu tak, aby byly ve svémúhrnupociťoványjako umělecká
celistvost. Cílem tedy nebyla podrobná informace o určitémokruhu faktu jako v reportáŽi, nýbrž zpráva
o údělu člověka v jeho době. Tento hlubšísmysl textu měl vyjevovat přímo sám tvar, autorovo zacházeni
s fakty - ani zdůrazněná poznávaci funkce této prózy nezůstávalatedy u pouhého obtisku skutečnosti'
(forma neníani okrasou,ani jen nutným prostředkem,
Slohová vynalézavosta cílevědomá,,zatíženost..formy
nýbrž součástíobsahu) byla tak implicitně obsaženav samémetodě.
Jakýsi předstupeň literatury faktu představovaly u nás montážedokumentárníhomateriálu a vzpomínek
p ř í m ý c h s v ě d k ů r u s k é ú n o r o v é a ř í j n o v é r e v o| 9l u1c7e' j e Ž u s i I o v a l y p r a v d i v ě z h o d n o t i t ú l o h u č e s k ý c h l e g i í
a mířily proti oficiální legionářskéliteratuře (Jaroslav Kratochvíl:Cesta revoluce, 1922; JoŽaŘepka v ediční
spolupráci s Václavem Kaplickým: II. sjezd československého
vojska na Rusi' l 928); na tyto sborníky navázaly později dalšíknížky'jednak Kratochvílůvdokumentárníobrazjeho soudníhoprocesu s R. Gajdou (Jménem
republiky?, 1928),jednak už skutečnáukázka literatury faktu, Gornostaj VÁCLAVA KAPLICKÉHo ( l93ó,
psáno ve dvacátých letech),která filmem kratičkýchvýjevůz let l916-l920 interpretovalaroli českýchvojáků
na Rusi jakožto tragickou. Tento ótos boje za pravdu, zpravidla blížeči vzdáleněji krouŽícíkolem vztahu
českéhočlověkak revolučníreal'iLězrozenév Rusku, byl vůbeczákladní pružinoua tím i specifickým rysem
českéliteratury faktu.
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Jejímjediným stoupencemvskutku programovým (a mimo to téžceloživotním)byl v českémpísemnictví
JIŘÍ WEIL. Dí|o tohoto soustavnéhoa zasvěcenéhoinformátora o soudobésovětskéliteratuře a téžjejího
překladatelesouviselo s klasickou literaturoufaktu přímo a podstatně,najejí programatickouzákladnuje však
převádět ne|ze.Weil, poeta doctus, hledal pro svou tvorbu cílevědoměpoučeníi jinde; v anglickémrománu
18. stoletía v ruskémrománu 19. století,v metodáchnaturalisticképrózy a ve zkušenostechsoučasné
reportáže'kterou sám, hlavně ve třicátých letech,hojně psal. Jeho prvnímpokusem o románovou prózu koncipovanou
na osnově |iteratury faktu byla kniha Moskva-hranice ( l 937). Jejím pravým ,,hrdinou..je rytmus nové epochy
v dějinách lidstva, jak jej tu představujevšednodenní,
detailně zobrazenýpracovníchod sovětskémetropole
na začátku druhépětiletky (román končízavražděnímS. M. Kirova v prosinci 1934); seji podstatnou formou
je symbolický cestopis (putěšestvije)
do ,,zaslíbené
země.,,jiŽse tenkrát SSSR zdál nejen pracovníkůmv mezinárodnímrevolučnímhnutí,nýbrŽ i mnohým z těch, kdo krizi soudobézápadnícivi|izace tíživěpociťovali
jako krizi vlastníhoživotníhopostoje a programu - tato symboličnostvyrůstáz pod|ožímnoha konkrétních
cest různéhoúčelu'Teprve na řetězec faktů' situací,záŽitkŮ je pak zavěšenoa kontrapunkticky propleteno
několik ústředníchlidských osudů,v podstatěmodelových postojůk sovětsképřítomnosti;někdy se odtud
Weilovo podánívychyluje ažk mytizaci a patetickémužalozpěvnému
|yrismu (v partu profesionálníhorevolucionáře Herzoga), někdy ještě pracuje tradičnímiromanesknímischématy,ovšemsloh, za|oŽenýdůsledněna
syntaxi hovorové řeči' knihu sjednocuje' dává vystoupit faktografické základně všednískutečnosti.weil zpo.
dobil realitu sovětského zÍizeni jako rozporuplnou; vedle mohutnéhovzestupu sovětské země s jejím kolek.
tivním pracovním entuziasmem zachytil, opět montážíreálných detailů,poprvév českéliteratuře i počátky
stalinismu s jeho novou hierarchizacíspolečnosti,která naplňovala lidskéhojedince ve vztahu k okolnímu
světu strachema bezradností.Na Moskvu.hranici naváza| Weil románem Dřevěnti lžíce(psáno l937-1938'
vydáno aŽ 1992).
Živelně a svérázněinklinoval k literatuře faktu takérychle vyzrávajícípříslib česképrózy JosEF KG
CoUREK' a to předevšímsvými poslednímipracemi, které'jako píeváŽnávětšinaautorova díla, vyšly až
dlouho po jeho předčasnésmrti (zemřel roku 1933 ve 24 letech). KalenfuÍř,v němžse obracejí listy (|937,
psáno l 93 1) byl prvnímkrokem na autorověcestě od lyrismu k literatuřefaktu, a uŽ proto je slohově eklektic.
ký; mode|ovánípostav prozrazujeještěněkdejšíautorovoexpresionistickévýchodisko, patrnýje vliv techniky
filmového scénáře, reportáŽni úseky stojí vedle scénilustrativně beletristických, avšak určujícírovinou knihy
se už stalo faktografickédefilé jednot|ivých případůbídy' sociálního bezpráví, zneuŽiváni politické moci
a marnérevo|ty' jež dohromady složily svědecký obraz životníhopulsu a životníúrovně podkrkonošského
vesnickéhoorganismu koncem dvacátých let. C)braz silokřivek probíhajícíchv jiném sociálním organismu,
tentokrátv národnostněsmíšeném
severomoravskýchma|oměsta vesnic, podává prostřednictvím
společenství
několika osudůživotníchbouřliváků a ztroskotancůposledníKocourkova próza Zapadlí vlastenci I 932 (1961,
psáno 1932-l933). Tato kniha deníkovéhorázu výraznéposí|ilamoment zážitkovéautentičnostiKocourkovy
metody, aniž se autorova osoba musela stát ústředním,dostředivým aktéremprózy; autorova funkceje nyní
i nad sebou samým. Proud
být koordinátorem a filtrem fakt a prožitkůa ironickým soudcem nad společností
svědeckévýpovědi tím zároveň ziska| ráz komentáře, který sarkasticky demaskuje předevšímprostředky a cíle
nacionalismu jak německého' tak českého,a travestuje falešné,tj. oportunní a konformní postoje zaujímané
v životníchpodmínkách natolik tíživých,aŽ proti nim prostředíRaisova probuzeneckéhorománu (na nějž
Kocourkův titul naráží)působíjako idyla.
Vedle tétoprózy avantgardní provenience existovala tu geneticky odlišná větev literatury faktu osnovaná
monograficky,takzvanárománovábiografie (biographieromancée),specializujícísenaportrétyvýznam.
ných, předevšímuměleckých osobnostína pozadíspolečenskýcha tvůrčích
svárůdoby, v nížtyto postavy žily
a pracovaly; pro svou oblíbenostu čtenářůse tato větev stala dodnes plodným prozaickým druhem. Zak|adatelská díla žánrubylaještě namnoze koncipovánajako práce historickénebo literárněhistorické(L. Strachey'

A. Maurois, J. Tyňanov, S. Zweig a1.),z nichž teprve čtenářsképřijetí činilo součástpísemnictvíkrásného
- bezpochyby i z toho vnějšíhodůvodu,že samým námětem těchto biografií byl převážně pohnutý život
umělců,popřípadětéžrozporuplný proces, znéhoŽse uměleckédílo rodí.Počínajetřicátými léty,kdy se stďa
módou, vzdalovala se románová biografie čímdál tím víc od svéhovýchodiska a ztrácela ve svévětšiněráe
literatury faktu. Nad pracemi původníhozaměřenínaby|y převahy více či ménězručnébeletrizacečtenářsky
atraktivníchmíst ze životopisuvelkých osobností;akcent se přenesl z ,,biografie..na přívlastek,,románová..,
z tvorby na umělcův lidský úděl' vlastníbadatelskouprůpravunahradily poznatky z druhéruky nebo rovnou
dohady' umožňujícínezávazný beletristický pohled do ,,klíčovýchdírek..pracovena ložnic.
Předznamenánai provázena početnýmipřeklady z evropsképrodukce tohoto rázu, zkonstituovalase česká
románová biografie asi v po|ovině třicátých let, a to převážněv módní, beletrizačnípodobě - tak ji aspoň
představujíoba tehdejšíspecialistév tomto oboru, V. Drnák a J. Humberger.Knihy VLADIMÍRA DRNÁKA
jsou zajímavým,|ečpolovičatýmpokusem JANA VÁCLAVA RoSÚLKA Vybřednoutpod novým uměleckým
jménem z vlastnídosavadnírutinovanosti a |íbivosti'Jeho barvitéromaneskníživotopisy (Hlavou proti zdi,
1 9 3 4 , o V . v a n G o g h o v i ; Š p a n ě l s k i r a p s o d i e1, 9 3 5 , o F . G o y o v i ; M a n ž e l s l a v n é ž e n y , o J . N ě m c o vaij e h o
médiem o B. Němcové; Stín přes paletu, |940, o P. Gauguinovi), zajímajícíse předevšímo vztah mezi
umě|cema vládnoucí společností'
vyznívajív obhajobuumělcovy výjimečnostia v odsudek tuposti a sobectví
(1902_1945;
majetnéhopublika. Ve srovnání s V. Drnákem se biografie JAROSLAVA
HUMBERGRA
MikultÍšDačicky z Heslova, |934, Prokop Diviš, |937, Petr Brandl, l938) rozpadajína dominujíci, úzce
vymezený monografický part, který dává přednost popularizaci postavy před výraznějšíautorskou koncepcí
této postavy, a na part zobrazujici dějinný kontext běžnými metodami soudobéhistorickébeletrie. Vedle
Drnáka a Humbergra podílela se v třicátých letech na v|ně životopisnýchrománůojedině|ými pracemi i řada
dalšíchautorů:GABRIELA PREISsovÁ Zatoulanou 1lísní(1932, o J. L. Dusíkovi) uzavřela svéceloŽivotní
dílo; VoJTĚCH MARTÍNEK opřel psychologický výklad svéhoZrádce národa (1936, o K. Sabinovi) ze
všechnejspolehlivěji o dokumentárnímateriál, ten však zce|anezv|ád|umělecky; MIREK ELPL na svécestě
za epičnostípojal román Marco Polo (1937) i povídkový triptych objevil jsem nebe (1938, o G. Brunovi,
T. Brahovi a G. Galileim) aktuálně jako tragédielidí' kteří do svédoby přišli s poznanou pravdou předčasně
- anižse mu zároveň zdařilo s|oučitbiografickou a historickou částv jediný tvar;jako imaginativníbiografii
o zrodu básníka, v níž se nedostatek známých životopisných faktů kompenzuje shluky dobových reálií,
koncipovala svůjmáchovský román Chlapec a harÍa(1937) soNJA ŠPÁLOVÁ (nar. l898); v próze Mariola
(1940) osvěžila stavbu svých ilustrativníchkronik postupy životopisnéhorománu HELENA MALÍŘOVÁ'
kdyŽ na pozadívývoje evropskéhodivad|a 19. stoletínačrtlaněkolik pestrýchlidských osudů(mj. M. Kopeckého,Debureaua aj.) propadlých Thálii'
Vedle módní románovébiografie se i nadále psaljí příbuzný azavedený epický útvar'takzvaný klíčový
román. I zdeje autorovým záměrem zpodobovat existujícípostavy, zpodobujeje však pod krycími jmény'
aby svými aktérymohl učinit uŽ své současníky'aby měl většímoŽnost soudu (o který vpravdě jde) a aby
mohl bez omezeníkřížitplán historický s fiktivním plánemjakékoli (napříkladpsychologické)provenience.
Koncem třicátých let pěstoval klíčovýromán soustavnějidotud psychologický povídkář a nenáročnýhumorista
a fejetonista FRANTIŠEK SKÁCELÍK ( | 873-1944: autobiografický Venkovsbýlékař, |937 ' Architekt Malota,
1938' těžícízrozhtani 19. a2o. stoletíz prostředíF. X. Šaldy,R. Svobodové a Z. Braunerové;opustíš-li
mne-..' |94o, zasazenýdo dvacátých let, do okruhu kolem V. Dyka a A. Procházky); přepis někdejšíchuměleckých a politických zápasů,sloužícímj. k vyzdviženívlastníSkácelíkovy role v nich, proložil autor agitací
pro praktickékřeséanství
a kritikou současnostiz hlediska ortodoxníhokatolicismu.obdobně silný autobiogra.
fický zřetel jako romány Skácelíkovy obsahujíi obě klíčovéprózy, kterézašifrovávajívztahy mezi postavami
z českéliterární a umělecké|evice ZIarý oblak (1932) od STANISLAVA K. NEUMANNA a Dech na skle
(1938) od JosEFA HoRY; obě knihy přitom stavějí,adekvátnětalentu obou autorů,nikoli na bázi románové
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epiky' nýbrž na základně lyrizujícího fejetonu. Ke skutečnéumělecké výši se česká románová biografie
vzepjalaaŽ za okupace.

RoMAN LIDSKÝCH MNoŽIN
Utkvělou inspiracíbeletrie celých třicátých let se slala sama skutečnostjakotaková, základním básnickým
problémemjejí poznání: odtud například vznik tak vyhraněného žánru, jakým byla noetická próza, nebo
tendence
včlenitdo beletrie konkrétnídata o skutečnosti'jakse to prakticky projevilo v próze obecně, ovšem
zvlášť
soustavněv útvarechna pomezíbeletristiky a žurnalistikya nejoriginálněji v takzvanéliteratuře faktu.
tohoto Základního úsilí byla běžně snaha pracovat pokud moŽno objektivnějšímimetodami neŽ
Součástí
doposud,ke slovu se proto v uměleckétvorbě více než dřív dostávaly ucelenépoznávací systémya z nich
próze) a psychoanalýza(v psychologickó a imaginativní
zejména
dialektickýmaterialismus(v společenské
próze);objektivace měla s sebou přinéstúhrnnější
postiženípoznávanýchjevů.
Hlavnípoznávacínápor, ke konci desítiletízřetelně se stupňující,soustředilapróza třicátých let na soudobou společenskouskutečnost,tzn. na strukturu society a na člověka v ieho sociabilitě; z potřeb současnosti
vyrůstalaa najejí otázky odpovídalatato próza i tehdy, obracelali se - to ovšemsporadicky - do minulosti
(Malířová,Trýb aj.). o nevídanoukoncentracitolika uměleckých sil, rozdílnýchideově, stylově a generačně,
na jednu námětovou a Žánrovou oblast se zasloužily vyhrocenéhospodářské,sociální a politické rozpory
současného
světa,ježznemožňovalyprivatizaci člověkaa činiIyjehopostaveníkrizovým (vizpÍiznačnénázvy
soudobýchrománůjako Na rozcestí,Lidé na křižovatce, Slepá ulička aj.)' dále podstatnějšípodíl lidu na
dějinnémvývoji, ale zároveň rostoucímoc společenskýchinstitucía civilizačníchmechanismůnadjedincem,
a konečněsám slibný rozvoj vědeckéhopoznání společenskýchsil' jenž rýsoval i cesty vedoucí k proměně
jejichpřítomnéhostavu všeobecněkriticky přijímaného.
Mocně všakspolupůsobilatakéokolnost, žesi moder.
níčeskápróza sice v minulých deceniíchvypěstovalajemnémetody k poznání soukroméhočlověka (zvláště
v introvertnímmonografickémrománu),avšakpři zobrazováninadosobníchsociálníchorganismůzatímdospěla převážnědo stadia představovanéhorealistickou kronikou a generačním
románem, pokud se ovšem nepokoušelapřizpůsobit novému poslání starou metodu individualisticko-psychologickou.Třicátá léta plynule
navázalana tato východiska, která pak jako mateřská znaménkalpěla i na pokusech nejmodernějšíchznámka toho, že se všeobecnýrozmach společenské
prózy v podstatěnedostal přes svou expozici; v tom je
tragikatohoto žánru'že hledání vlastnícha danémucíli adekvátnějších
prostředkůpřílišbrzy přerušil vnější
zásah,okupace (srov. torza cyklu Kratochvílova,Poláčkova,Vančurova,cyklus M. Pujmanovédokončenpo
válce ve zcela změněných poměrech, zhacenéindividuálni tvůrčizáměry, například Řezáčův plán na
společenskokritický
román Zajíc' atd.).
Nejvhodnějšížánrovou základnu pro vášeň poznat přítomnou societu poskytl česképróze samozřejmě
román,a to svou schopnostísyntetizovat(rozličnédruhy intbrmací,postupů'zorných úhlůatd.) a sobě vlastní
extenzitou(časovou,prostorovou,problémovouatd.).Román' přečastove svécyklicképodobě (Klička' Kopta'
Kratochvíl,Křelina, Malířová, Martínek,Nový' Poláček,Pujmanová, Vančuraaj.), se stal v podstatěsynonymem tétoprozaickéoblasti, a tak i dominantnímžánremsoučasné
i Žánrem, jimŽ
beletrie vůbec (příznačné
autoři debutovali)'Ve srovnánís ostatními,po všechstránkáchvyhraněnějšímitypy česképrózy třicátých let,
byl společenskýromán bezesporudifuznější'už pro široképole vlastnípůsobnostia pestrou početnostsvých
pěstitelů,přesto však nebyl amorfní.Jako historický celek jej lze charakterizovatněkolika znaky' a to jak
vzhledemk takzvanémusociálnímu románu minuléhoobdobí,tak vzhledem k ostatnísoudobépróze, neboé
ani ona svým zaměřením'látkou nebo postojem povětšiněnepostrádalavztah k společenské
realitě.
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Přednčbyl rozmach společenského
románu př,ipravenobecnou rencsancíepiky na rozhranídvacátých
atňcátých let' popřípadě ustavenínrsociální baladické pr(lzy; tady získal přicházcjícíspolečenskýrománsvůj
objektivnčepický základ' zkušenostcyklickéhorozvíjení
tóInatua viděníčlověkajakožto
exponenta
nadosobníhořádu (současný
společenský
systémbyl tu ještěnazíráncelistvě,právějako baladické
zlo-dlouhodobá
tradice básnickébalady v českémpísemnictvíse nezapřela).exponentanikoli užjcn determinovaného,
nýbrž
i revoltujíciho.(Například Vančurovatvorba se po průzkumusaméskutečnosti
jako vlastnímateriebásnického
poznáni v Hrde.lnípři víc a víc historizovala,zárovcň s tím přecházela od subjektivněepickéfakturyk epice
objektivnía nakonecse i cyklizovala.)Druhým předpokladenlrozmachuspolečenského
románubyla široká
cmancipace novinářské beletrie a reporÍáŽe,vedoucí ke zrodu takzvanéhočasovéhorománu, který zkoušel
klenout ťiktivníděje nad půdorysempolitických aktualita mohl tak sociálníbeletriiinspirovatvyostřenou
časovostía záměrnou společenskouaktivitoul takzvaný fejetonní román zase (dí1emPoláčkovým)
propracovávalmetodu,jak zobraziturčitousociálněkompaktnívrstvulidí právě sub specietétokonipaktnosti'
Proti předchozímusociá|nímurománu setýž'Žánrv průběhutřicátých Ietznatelnězkolektivizoval,zideologizoval a diferencoval.Nejpodstatnějším
jeŽ přineslaobratodjedince
z těchtorysůbyla kolektivizacc,
k různýmsystómůmjedinců(rodina.rod' generacc,sociálnívrstva.třída'řácl aj.)' popřípaděk nadosobním
jevům'kteréjcdince podmiňujía sdružují
(práce,půda.civilizačnítechnikaaj.):odtudi v názvu použitý
ter.
mínromán lidských mIrožin.Na rozdílod determinismua biologismunaturalistické
školy,kterourovněŽzajímal chod a v]iv sociálníchorganismů'postihovalnový společenský
román skutečnost
dialektičtěji
a sociolo.
gičtěji.KolektivizaceŽánrupřivodilajeho polyfonnost:aéužse určitásociálníjednotkastalasamapředmětem
poznání.nebo byla zvolena polze za médium,jímžpak byly nazírányspolečcnské
organismyvyššího
řádu
(napříkladkonfrontacírodinnýchbuněk se v Lidech na křiŽovatccM. Pujmanovrtncbo ve SIepéuIičce
V. Řezáče zobraru1cboj tříd). otáčelse román lidských množin ne už kolem jedné,ale zároveň kolem několika
kompozičníchos; programovým usilováním o jistou komplexnost obrazu byla prózab|íŽei proměnlivésloži.
jednotlivýchpostavpříběhuse samýmjeho
tostiživota.Hlubšíobsahpoly|onnostitkvěl pak v zrovnoprávnění
jednotlivépostavybyly akcentoványve svésvébytné
tvůrccm'popřípadč
vypravěčem;
a na autorovijakoby
uŽ rreodvislétotoŽnosti.ldeologizace
společenského
románu byla ste.jněvýraznýrnjevemjako jeho
kolektivizace,avšaknikoli uŽjevem tak častým.Vznikla v podstatědotažením
aktualizačních
tendencí
žánru:
vedle obrazujistéskutečnosti
sc nabízelcli jistékonkrótnířešeníjcjích bolavých míst'popřípaděřešení
uŽ
samo predcstinovalopodobuonoho obrazu;při tétoidcologizaciznačněpůsobilyprogramynčkterých
politických stran(hlavněkomunistickéa agrární)'Ideologizacetlvlivnilav románechhlavněnámětovoua motivickou
rovinu a stejnětak i |unkčnía charakterovouhierarchizacifigurálníhoobsazení,avšakzasáhlastejněi sloŽky
nižší,
i složkyzdánlivě indiferentní(v toÍntosInyslusc napříkla<J
příznakověuŽívalodialektuv ruralistické
prózc).Ncjvýraznějia ncjcelistvě.ji
se ideologizační
tendenceprojcvilyv socialistickém
realismua v ruralismu.
Iluralistická próza (organizovaná hlavně v edici Í//os)'zeně,1935_|944' a podpořenii teoretickysborníky
Btisttíciselsn,í'|932, aTváří kvesttit,i.1936)usilovalamodcrnizovatclosavadní
regioná|ní
románnejentematickým přík|onemk proměněnétvářnosti popřcvratovévesnice,ale i až patetickouheroizacíselského
stavu
(ve včdomóopozici k proletářskélitcratuře)a glcrrifikací
půdya rodu jako neměnnýchhlubin bezpečnosti
v současném
rozvrácenÓmsvětě.Pokud rovnounepředvílděla
podobě,
vesniciv zidcalizované.
ba zidylizované
převádělajejí vnitřnírozpory na svár dobróho prý venkovaa zkaženého
próza
města.Socialistíckorealistická
(.jejíž
teoriirozpracovávalahlavnčskupinaBlok v časopise
svých
U) vyvozovalatvůrčí
důsledkyz přesvědčení
tvůrců,
ževývoj směřujek socialismujakožtooptimálnírnu
řešeníkonkrétních
rozporů
současspolcčenských
nosti.Próza měla proto zpodobovatskutečnost
r' tétcl
dynamicea v tétoperspektivě,a to prostředkyrealistické
typizace'jaká i do jedinečného
příbčhuči charakterudovedeshrnoutpodstatuspolečenského
proudění
doby.
Skrze tuto sociálníaktivitu vedla cesta,jíž se i próza stávala přímou a utilitárnísoučástí
širokérevoluční
praxe' uspišující
příchod nové společenské
cpochy' -_ Parale]nía soustředčnýzájem mnoha rozličných
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lastnímateriebásnického
rě epické faktury k epice

Krátké období třicátých let neumožnilo víc než vyzkoušet vývojovou nosnost jednotlivých východisek tehdejšího
spo|ečenského
románu. Některémodely se ukáza|yjako odbyté'jiné prokázaly možnostvnitřní obrody.
(analogickybyl
Jako definitivněpřekonanéstadiumsejevil typ románu moralisticko-osvětového
napříkladve sféře historickéhorománu mrtev jeho typ buditelský)' jak jej reprezentoval hlavně KAREL
SCHEINPFLUG (1869-1948; romány MoýI ve svítilně,1930, Babylónskó věž,7932, Nevolnicní ňla, 1934,

kéhorománu byla široká
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povidkový soubor Mlwící stěna, 1931). Náměty o škodlivostivášnía o síle mravníhoa sociálníhozla, tolik
v naturalisticképr6ze,zpracovával zde Scheinpflug formou mravoličnýchpříběhůsestrojenýchtak,
oblíbené
aby přímo agitovaly zaideu ušlechtiléa obětavéhumanity a s tím hned nabízely praktické návrhy na reformy
napříkladmanželství,vztahůmezi bohatými a chudými atd. Tytéžtendencezabarvily i jistou částdobového
vesnickéhorománu, a to hlavně práce začinajicíchprozaiků, kteří už pro svou nezralost byli náchylni k schematičtějším
románovým postupům;tito autoři však sami po časeh|edali umělecky plodnějšívýchodisko' Ha(1906_l9ó0) se koncem dvacátých let představil jako lyrik. V popisných
nácký autor JosEF KoUDELÁK
partiíchsvéhorománového dvojdebutu (Vrata tmy, |932' Na dřevě kříže,|932) na tyto počátky bezprostředně
navázal,avšak fabule a figur, sloužícíchk zobrazeni erotických vztahůna vesnici, využil bezprostředně k mo.
ralistickémuodsouzenírozkladnéhoprý vlivu městskéhoživotníhostylu a ke sdělení vlastních návrhů na
reformuvesnických poměrů.Nové impulsy poskytlo Koudelákově literárnípráci dokumentaristickéhledisko
(v románě z národnostněsmíšeného
pomezíHraničáři,1 934). obdobný obraz skýtá i próza
severomoravského
jinéhoregionalistickéhoautora, FRANTIŠKY PEcHÁČKovÉ (tso+-lqsl), která své romány s ženskými
hrdiny a se silným prvkem empirickým a úžeautobiografickýmsituovala na moravskékopanice. Její debut
Jobovy děti (193a) je jediným sledem záznamůo krutédětskébídě; podávajíc místo epické evokace spíše
usvědčující
referát o trpkérealitě a v něm ažpedagogickyprobírajíctémao vztahu dospělých a dětí'projevila
Pecháčkovávlastnístanovisko komentářem a mravnímapelem v duchu tradičníkřesťanskézbožnosti.Ztéže
metodickézákladny vyrostla i dalšíautorčinaknihaZeměmiluje člověka(l936), bohatěji všakinstrumentovaná dějově a nabizejici už kladné východisko tam, kde zprvu naléza|apříčinuprokletí' totiž ve věrnosti
chudých půdě, z niž vzešli. Teprve baladickou sevřeností a básnickou organizací na základě pateticky
vznosnéhopostexpresionistickéholyrismu v dalšíknize (Slaměný důn' |938) odpoutala se Pecháčková od
původnískladby svých prvních románů' Historizujícía přitom umělecky nejzdařilejšípodobu moralisticko-osvětovéhorománu vytvořil ANTONÍN TRÝB rozměrnou prózou Císař chudých (1935; k němu 1937
nauková broŽura Dioklecián a jeho doba); román. těžícíz historie mocenských bojů mezi antickým Římem
a křesťanstvím
v 3. století'korespondova|námětově jak s oblíbenýmtématemsoudobéevropsképrózy, tak
s dobovým a ideově akcentovanýmzaujetímčeskémeziválečnéprózy pro tematikujugoslávskou (Diok|ecián
se narodil v Dalmácii a vládl převážněze svéhosplitskéhopaláce). Knihou autor bezprostředněpokračoval
v intencíchsvých předchozichpróz s východními látkami: usiloval určit vhodný mode| pro životnípostoj
svých současníků
v jejich dialogu s převratnou dobou a přispět k posíleníveřejnémravnosti. K tomu cí|i
pracovalTrýb na úkorepickéinvence formou dialogickéhoideovéhosporu (k vyslovenímorálky) a kumulací
reáliía mnoha epizodníchfigur (k oživenídoby v její mnohotvárnosti,atmosféře,ruchu). Ústřední postavou,
kterou spolu s antikou rehabilitoval, plédoval Trýb pro toleranci, altruistickou aktivitu, harmonii prostoty
a mravní řád. (K současnostimluvil nepřímo také VLADIMÍR NEFF v malebnéma literámě ohlasovém
historickémrománu Lidé v tógtich, l934, situovanémdo Vespasiánova Říma l. století.)
románu vypracovanéuŽ metody
K polovičatýmvýsledkůmvedla tendencevyužítpro cíle společenského
analyticko-psychologické:
sociálníosudy jedincůbyly tu nazírányspíšejako důsledekjejich vnitřní
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danostia psychickéhoustrojenínežlijako funkce společenskýchprotikladů,zorný úhelmonografickéhohrdiny
omezoval diagnózu sociálních faktůco do šířea přesnosti,běžnýbyl rozpad na zajímavécharakterya vedle
nich probíhajícíspolečensképrocesy, epickým demiurgem zůstávaljedinec, jehoŽ obraz musel být navíc
doplňován sociálně kritickými g|osami na adresusoudobéhostavu společnosti.Zvlášťvýrazněztě|esniltento
prozaický typ KAREL NoVÝ' autor úzce spjatý s tradicemi vesnického rea|ismu a impresionistického,
náladového lyrismu. Modý vůz (1930) patří do početnéřady těch románů, které se ve snaze osvět|it
bezprostřednípříčinyneblahépřítomnostivracely pro odpověď do zcela nedávnéminulosti: Modrý vůzkriticky do období zrodu první republiky a bojůo jeji podobu. s touto orientacíknihy pak koexistovalo Nového
pravévýchodisko: už předválečnouliteraturou(předevšímO1brachtem)fixovaný ideá| vo|néhoživotav soula.
du s přírodou,v jehož nárazech se pak uskutečňuje
ta největšírevo|uce- uvnitř člověka. Z pojeti životajako
nespoutatelného
a nepředvídatelného
proudu udá|ostívykrystalizovalai základni situaceautorovýchpróz, která
záhy nabyla platnosti jako závaŽná spo|ečenskávýpověď: č|ověkazaváději nahodilosti života vždy znovu
a Znovu na křižovatku,z nížvedou cesty zasejen na dalšírozcestí.Peníze(|931),jež v autorovědíle zahájily
sérii románových studií o zkázném tlaku velkoměsta na prostéhočlověka, jsou roz|omeny na uvedené
deterministickétémaa na psychologickou kresbu lidské duše ov|ádanézločinem. (V sociálnich baladách
Chceme žít,1933' a Na rozcestí, 1934, zobrazi| autoÍ hospodářskou krizi jako hrozivý rámec pro rozvíjení
jedinečnýchdispozic člověka.)Pokusy překonatdualismus psychologizujícímonografičnostia socio|ogizujíci
ho románovéhokolektivismu dály se u Novéhona kronikářskébázi,jakje toho názorným příklademproměnný raz jeho trilogie Železný kruh (Samota Křešín, 192.7,Srdce ve vichru, |93O, Tvdří v tvóř, |932), situované
na rodné,inspirativníBenešovskoprvníchdvou desítiletí.
Realistický obraz ze Životazvláštníhospolečenského
organismu'jaký představujesamotasloženáze tří cha|up,je rytmován prostýmuplývánímčasu,niko|i osudem
některéZ postav (1. díl);pak (v 2. dílu) následujemonografizace,soustředěnítématukolem autobiografického
hrdiny, jež málem mění tuto částcyklu na studentskýrománek šrámkovskéholadění' a zároveň baladizace
námětu,jejímžprostřednictvímvýraznězasahujído děje nadosobnímocnosti,stínKonopiště(tj. habsburského
císařskéhorodu) a stín samoty Křešín (ejíž obyvateléby|i zatím povětšiněrozprášenido světa); posléze
(3. díl) jsou jednotlivé lidské úděly traktovány v rámci válečnékroniky, která častopracuje - v souvislosti
s dobovou konvencí - s dokumentem,v nížje však řeč faktůvyvažovánaexaltovaným stylem předpovědí
o slavnépopřevratovébudoucnostičeského
národa.Metodu tohotodílu rozvinul pak logický doplněk regionál.
ní linie autorovadíla,román Á tentát (1,935),rekonstruující
dokumentárněi beletristicky,zde však s os|abenou
věrojatností,atentát na konopišťského
pána' arcivévoduFerdinanda' a místotohoto činu uprostřed evropské
a zvlášťbalkánsképolitiky.
obdobné postaveníjako tvorba K. Nového zaujalo na mapě dobovéhočeskéhopísemnictvíi dílo BENJAMINA KLIČKY' Také ono se rozvíjelo na základně anatytickéhopsychologismu, obohacenéhov Kličkově
případě o silný deziluzivní moment a satirický akcent, a tuto podstatu pak modifikovalo k novým funkcím
nebo na ni štěpovalo starou tradici generačnihorománu' Ještěmonografickyje za|oženroménEjhle, občan!
(1934)' epos o marnémboji vesnickéhoprosťáčka
s amorálnímvelkoměstem,jenžústído výsměšného
happy
endu o kapitulaci čistotya do kritiky doby, která zkonfekčňujelidsképostoje,ideály, vkus; modelaci hlavní
postavy,patetizacichudéhočlověkapomocí perifrastickéhoIyrismu a expresivníodsouzeníbídnésoučasnosti
- to vše spo|uvytvářel vliv V. Vančury.
Románu lidských množin však nepostačovalojen zvolit jistou látku a dedukovat z ni mravně osvětářský
apel nebo na ni uplatnit monografickéhledisko,jenom dodatečněrozšířené
jeho
o sociologický aspekt;těžiště
úsilítkvě|o v celostnímup|atněníobjektivačních
nadosobníchmédií.Tato médiasama o sobě poskytujívšak
pouze formální hledisko pro katalogizaci tohoto roz|ehléhoprozaickéhoodvětví - teprve spjata s určitými
románovými modely vytvářejí silová pole, která svým způsobemsjednocujírozličnádíla rozličnýchtvůrčích
individualit; osobní autorsképřístupy přitom však dominují.
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Jedno silovépole se vytvořilo kolem generačního románu. Ten skrze osudy lidí náhodně spjatých
letopočtemnarození'tedy biologicky, anebo skrze osudy hned několika takových vrstev, jež jsou k sobě
zpravidlav synovskéma vnukovskémpoměru, zobrazujepřetvářejícítlak určitéhistorickékonstelace,jížj sou
jedinci, bez možnosti volby, vydáni na pospas. Generace je subjektem díla, hněte své příslušníkyke své
podobě'zároveň však i onajeještě podřízenasilám účinnějším
a univerzálnějším.V prvotnífázi generačního
románu to byly hlavně mocnosti neproměnné,později jevy proměnné,tj' historické.
Nejvýraznějšímpředstavitelemprvní větve se stala ANNA MARIA TILsCHovÁ'
která generační
román
vůbecv českéliteratuřeustavila diptychem Stará rodina a Synové:v tétolinii pokračovalai v třicátých letech,
a to hlavně praci Matlq a dcery ( l 935)' v níždemaskova,lapředevšímimanentníopakovanostmezigeneračních
vztahů,stírajícíjedinečnost
lidských reakcí.Generačnía rodovéurčeníbylo u Tilschové vždy přítomnoaspoň
latentně(v pražskémrománu Alma mater, 1934, a v maloměstskémrománu U modréhokohouta, 1937)' jako
jednaz determinačních
sil (prostředí,sex)' jež dohromady skládajíneovlivnitelný osud; tímto prizmatem se
člověkdeheroizuje,jeho energie klesá na pitvornéživoření.Schématohoto typu generačního
románu uplatnil
ve svéknize o rozkladu měšéanských
rodin Dva u stolu (1937) takéVLADIMÍR NEFF.
Představovala-liTilschová naturalistický
pól generačního
románu, pak barokista Jaroslav Durych
a básníkselských generacía rodůFrantišekKřelina reprezentovalijeho pól metafyZi cký: poslednípříčinou
věcíje Bůh.JARosLAv
DURYCH' který koncem dvacátýchlet dosáhl svéhotvůrčího
vrcholu (většía menší
valdštejnskoutrilogií, knihami Bloudění a Rekviem), přesunul v třicátých letech těžištěsvé aktivity z oblasti
uměleckédo oblasti ideologické a kulturněpolitické.V jeho tehdejšíliterární práci zača|apřevažovat linie
úvahová,esejistická a publicistická, která si svou účelovoutendenčností
připodobňovala i druhou, slábnoucí
linii beletristickou. S tím také ztráce1o autorovo antinomické vidění reďity na básnické intenzitě a obrazné
projevy těchto antitezípak nabývaly častějipodoby poetických rekvizit; protiklad ducha a hmoty' nebes a země, světla a tmy, vyháněný do mrazivé absolutnosti, promítal se do nelomených postav buď abstraktně anděl.
ských' buď rafinovaně ďábelských. oba romány ze soudobého života, Paní Anežka Berkovó (193|) a Píseň
o růži(1934)' vyklenuly nad osudy rodinnéhoorganismu, sjednocenéhotajemnými pouty, autoruv ideál duchovélásky a krásy, která je všakustavičněohrožovánatemnými smysly a musíse bránit stopám pozemskosti
a člověčiny;zvlášťv první z obou knih rozměnil Durych tento ideál až v lekce z katolické mravouky, a ani
vjedné z nich nenašeladekvátnízpůsob'jak čistěepicky zpodobit předpokládanou životníiracionalitu. (Až
politicképovahy nabyla ideologizace autorovy epiky v románu o vpádu Pasovských do Prahy v roce 1611
Masopust, 1938.)FRANTIŠEK KŘELINA (1903-1976) se dvěma větami volnéa nedokončené
tri|ogie' Hlas
napoušti(l935)a PukIýchrdm (1936)'pokusi|zobrazit,jakvypadávenkov,kdyžsezačneodvracetodBoha
a odvrhne starosto svůjživot nábožensko-mravní,
když se tedy začneÍozvracetve svých kořenech. Jako svět
rozvratu je představena předevšímčeská převratová a popřevratová společnost'jejíž ostrá sociální kritika
zpÍaya, provázená vybídnutím k nápravě, se tu podává. V Hlasu na poušti ved| Křelina dělící čáru mezi
kladem a záporem ještě převážně v duchovérovině: věrnost k půdě'poutajícína sebe tvořivou posloupnost
generací,a důvěméspočinutív Bohu ztělesnil ústřednípostavou poutníkajdoucího neúchy|něza pravdou
a spravedlnosti,zatimcov Puklémchrámu, zobecniv pamfletickénázvuky předchozíhosvazku, svétémazcela
zideologizoval a zpolitizoval v duchu ruralistických zásad: zák|adnírozpor se spatřoval mezi racionalistickým
a komunismem ov|ivněným městem a mezi zbožnoua staréjistoty bránícívesnicí.(Psychiku vesnických lidí,
jak je formována rodným krajem, ale také deformována údělem bezmezné dřiny, osvětlil Křelina, mnohde
pronikavě, v povídkovémsouboru Jalovčístróně,1937.)
Hlavním představite|emgeneračního
románu, v němŽjejedna determinativnírealita,generace,plně určována rovněž historicky, dobou, se v české
próze stal BENJAMIN KLIČKA, a to cyklem Gemezivá|ečné
nerace (Jaro generace, |928, Jedovarý růst, |932, Na vinici Póně,1938). Jeho postavy demonstrují strhující
moc převratných dějů od počátkustoletíaž do konce roku 1938; cyklus zůstalpři trilogii zřejmě jen pro
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autorovu smrt (l943)' neboťv poslednímsvazku ponechal Klička děj otevřen.První díl vyšelv podstatěz díla
A. M" Tilschové: základní půdorysjeještě dán generační
diferenciacíuvnitřjedné rodiny, k němu všakpři.
stoupilo dalšígeneračníseskupení (trojice přátel)' jeŽ se rekrutuje z rozličných společenskýchvrstev a stává
se nakclnecvlastníosou dvou zbývajícíchdílů'dovolujíczobrazit dějinnou rea|itukomplexněji a disonantněji.
Podobně jako druhý díl trilogie K. Nového se v téžedobě i Kličkův cyklus svým druhým dílem
monografizoval a ideologizoval; obraz generacekrystalizoval tu v řadě individuálních portrétů,
doplněných
sžíravoukritikclu popřevratovérepubliky a přílivem úvahovýcha dialogických partií, v nichž se zrcadlila
poválečnáideová aktivita. Třetím dílem dopracoval se Klička zvláštníhokomentářovéhotypu společenského
románu; oslabi| v něm epickou autonomnostsvých postav, aby jich předevšímvyužil jako mluvčíchsvých
nepředpojatých názorů na všecky podstatnéotázky domácí a evropské politiky třicátých let. Dominantním
problémemse Kličkovi stalo postaveníindividuality v rámci jak soudobé'tak i příštíspolečnosti;konkrétní
optimistickéřešenínahradil v románu Do posledníhodechu (1936) proklamacíspásnéú|ohysvobodnéduše,
která svou pokorou, láskou a prací představuje božskou jiskru na zemi' Tutéž popřevratovou ,,rozbitou
generaci..zpodobil eklekticky a povrchně A' C. NoR ve studentskémrománu Jedno pokolení(1931) a v ro
mánových glosách k soudobému stavu manŽelskéinstituce od stolu a lože (|936); náročněji' přece všakjen
extenzivně dramatik EDMOND KONRÁD v rozsáhlém románu praŽskéměšťácké
a intelektuálské poválečné
společnostiMdmení po převratu (1935); několik generačnětypických osudů vyztuŽilo zde pestrou směsici
dobově příznačnýchdetailůze všech oblastíživota, režírovanýchtak, aby byl zachycen fakt ustavujícíse
jev' S vnějškovězaloženoukolektivizacírománovéstavby (uvolněníkompozice
republiky jako všezasahující
na mozaiku epizodníchrolí,příznačnýchsituacíatd.)korespondujei sIohový ornamentalismusa duchaplnická
causeristika.samostatnou,psychologizujícia|yrizujici odnoŽ generačního
románu tvořily prózy F. Gottlieba,
E' Hostovskéhoa V. Řezáče o pokolení,jehož vyspívánídeformovala světová vá|ka'
Technika generačníhorománu (dobrat se protikladnosti doby křížícímse pohledem dvou tří pokolení)
a anďyticko-psychologická metoda monografického románu staly se v česképrózetíicátých let individuálním
i obecným východiskem sociá|ně typizační románovéodrůdyrodícíse v úzkémdoteku s teorií sociapráce sem náležející:
listickéborealismu,jak o tom svědčísamy nejvýznamnější
MARIE PUJMANOVÉ L'dl
na křižovatce ( 1937; trilogie dokončenaaŽ 1948 a |952) a takévůbec nejlepšílegionářská próza JARoSLAtetralogie s plánovaným titulem
VA KRATocHvÍLA
Pratneny (l934; jde o první dva díly nedokončené
Řeka; torzo 3. dílu připojeno k edici 1956),jež byly dokonce v třicátých |etechpovažoványza socialistický
realismus avant la lettre v tom pojetí,v jakém vykrystalizoval v koncepci Václavkově.
Prameny, jako celá Kratochví|ovaliterárnítvorba,vznikaly vlastněna okraji autorovaceloživotníhozápasu
podoby masarykovskédošel až k tvářnosti komunistickéhodemokratismu.
o pravdu' který od počáteční
Prameny zamýšlel Kratochvíl napsat ,,pravdu epochy.., v niž pÍicházejík rozhodujícímu slovu lidové masy'
i postihnout její dynamiku, a to konkrétnímobrazem probíhajícíhorozchodu českérevo|uce (tj. legií) s revolucí ruskou. Proti dosavadnípraxi legionářskéhorománu učinil autor rusképrostředínutným měřítkemvšech
dějů' poučenv jeho obraze klasickou ruskou prózou. V širokéma všestrannémosvětlení konfrontoval Kratochvíl složitěse proměňujícíruskou skutečnosts postupujícíideovou diferenciacíuvnitř legií. Bez ilustrativ.
nosti viděl mohutnéspolečenské
přesuny v účinnýchdavových scénácha v zrcadle početnýchlidských osudů'
z nichž dva (zemědělského dělníka Beránka a autobiograficky črtanéhoporučíkaTomana) učinil osou základníchdějových linií. Autorovo zpodobenírozpornédoby si v románu našlopřiléhavoua důsledněuplatňovanou
techniku paralelistického kontrastu: mezi jevy vnějškově souběžnými objevuje se podstatný rozpor, ze dvou
záporů se jeden paradoxně proměňuje v klad, věci jsou nazývány týmižjmény' ta však mají různý smysl'
osobitostje vymezována nikoli jednorázové,nýbržpřiřazenímjevu do určitéřady a zároveň vyčleněnímz ní,
protiklady koexistují dlouhou dobu vedle sebe. V Lidech na křižovatce Marie Pujmanové našlo úsilízachytit
totalitudvacátých let epickou, smyslově konkrétnízkratkou těžištěv tvorbě typických charakterů;za pohnutý-
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mi osobnímipříběhy zračise tedy v románu pohnutá historie celých tříd, za osobními krizemi přechodnost
dobymezi dvěma sociálnímiepochami.Typičnostnikoli vlastnosti'nýbrŽosudůposilovala dějovost azároveřt
zabraňovala
ilustrativnosti,úsilío objektivitu vylučovalo ideologizaci. odvozování pravdy o skutečnostize
logiky zobrazovanýchudálostínenutilo autorkusáhnoutke komentáři, psychologická věrojatnostjedinečsamé
nýchreakcíse tu chápala jako podmínka přesnéhopoznání pohybu společenskýchcelků. Přitom poznávací
procesnepředcháze| práci na knize, nýbrž stal se integrální součástísamotnéhotvůrčíhoprocesu, ideová
problematika
románu byla záležitostívlastníhoautorčinaideovéhovývoje: tak vznikl iniciativní typ induktivní
prózy. Stejně výraznése zde tvůrčísubjekt prosadil starou autorčinouzálibou vidět skutečnost
společenské
skrzerodinnéorganismy,jež Pujmanová povaŽovala za zv|áštcitlivý seizmograf sociá|níchotřesů;v tomto
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K sociálně typizačnímetodě tih|i téŽK. J. Beneša V. Řezáč.V románu VÍtěanýoblouk (|937) pokusil se
KAREL JosEF BENEŠ rozměrným obrazem vzrušeného
roku l920, poskládanéhozíady výrazných a repre.
Zentativněvolených typů, vystihnout atmosférupopřevratové',novédoby.. a vyložit ji ze sváru destrukce
vzbuzené
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státu;Zatímcok zobrazenípolitického
zápasuposloužilahlavně romanesknídějovost,pak psychologickáana|ýzazachytilaniternéreakce na přechod.
ŘEZÁČ po lyrizujícíautonoudobu' a to se zvláštnímzdarem u lidí rozvrácených a rozkladných. vÁcLAV
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se osudech fabrikantskéa proletářskérodiny krizi kapitalismu a z ní plynoucí krizi
itěch nejintimnějšíchlidských vztahů,našel z tétokřiŽovatky zaÍimjen symbolické východisko v citové
románu a v kresbě postav rozko|ísanou
rovině.Variaci na témaBotostroje,inklinujícík půdorysugeneračního
(1937)
T.
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beletrieze současnosti.Cílem totižbylo
určujících
vyložitjistáobdobí l9. a 20. stoletíjakožtopředehrusoučasnosti.Důraz na samu dobu, vyjevujícíse chronologickým sledem událostí,pomohl bez většíchobtížívyřešit metodický problém,jímžby|o zobrazeníkolektivit: pozadí(doba, prostředí),jsouc ozvláštněno,pohlcuje nebo zrovnoprávňujejednotlivéfigury; a takékom.
pozičnirozvržení
sleduje křivku historickéhovývoje, neníurčenoosobnímiúděly' Rejstřík rozličnýchautorpřístupů
v tomto rámci široký.
byl
ských
V dilogii Barva krve (1932) a Dědicwí (1'933),ilustrujícíproces emancipaceŽeny v souvislosti s emancipacínároda a poslézeproletariátupočínaješedesátýmilety l9. stoletía končepopřevratovým obdobím' zůstala
poplatna popisnémurealismu. Ten překonala teprve v jiné kronice podstatných
HELENA MALÍŘovÁ
událostínovodobéhistorie českéhodělnictva a ve svévůbecnejvýznamnějšípróze Deset životů(|937), ato
autobiografickým,účastnickýmzřetelem; ten se stal jak sjednocujícímkompozičnímčinitelem,tak zdrojem
podmanivéautentičnosti.
Týmž ilustrativníma chaotickým sledem výjevů'jaký se up|atnil v dilogii H. Malířo.
vé,avšakbez jejího vyhraněnéhosvětonázorovéhostanoviska,zpodobil FRANTIŠEK NEUŽIL (nar. 1907)
v románu Země v průvanu(1936) období silnépolitické aktivizace brněnskéhovenkova v letech před první
světovouválkou' Umělecký eklekticismusvyznačujerománovou prvotinu komunistickéhožurnalistyJosEFA
jež tu očividRYBÁKA Začínástoletí(1932);v obraze venkovskéhoměstav průběhuprvníchdvou desíti|etí,
ně zastupujesociální čeřenícelédoby, střídáse kronikářská důkladnosts filmovým střihem a epická románovosts autobiografickýmlyrismem. To románová kronika z devadesátých|et Policejníhodina (1937) Rybákova

419

generačníhoa ideového druha GÉZY VČELIČKY, autorovo zralé dílo' je slohově výraznějšía osobitější.
Prostým časovýmodvíjenímněkolika lidských osudůz praŽskéchudinskéčtvrtiNa Františkurekoristruuje
se tu, i pomocí dokumentů,sociální postavení,zvyky, mravy a osobitý jazyk několika společenských
vrstev;
této věcnosti je na újmu agitačníverbalismus. otřesně vyznivajici demaskování idyly z konce stoletije
komplementárně dop|něno nostalgiípo době ztracenéhodětství.ldeově protichůdnéhledisko katolizujícího
ruralismu prolíná kronikou z havířsko.selskéhoRosicka roku 1920 ohnivó země (1938) od RAJMUNDA
HABŘINY (1907-1960) a obrazem severočeského
textiláckéhoměstečkaajeho vesnickéhookolí zakrize
193,|-1934 Hubend léta (1936) od FRANTIŠKA KŘELINY. Habřina konstruoval soukromésváry jako
přímočarýobraz masových sociálních protikladůa rovněžsmysl jedinečnéholidskéhoživota,jaký je mu dán
průhledydo nadsmyslovéhosvěta v okamžicíchbolesti, Zobecnil ve filozofii dějin |idstva. Křelina osnoval
svůj příběh na epicky fiktivní základně, i když zachytil bědnou fabrickou a vesnickou současnostčetnými
reáliemi; východisko zkrize nalezt v přimknutík rodnéhroudě a v lásce k bližnímujako nejlepšímustvrzeni
lásky k Bohu.
Skutečněnovými rysy obohati|i však románovou kroniku pouze M. Majerová a V. Vančura.MARIE
MAJEROVÁ tak učinila syntetickým dil'emSiréna(t935), do něhožvplynula' s nimž však zcela nesplynula
předtímvydaná povídkaParta na křižovatce( 1933).Sirénousi autorkapoložilanejnáročněj
šíúkol svétvorby:
jako spojiténádoby zobrazit vznik a dospíváníkapita,lismua proletariátu,a to v rámci asi osmdesátileté
historie zprůmyslovění Kladenska. Kolektivní hrdinové (technika, kraj, společenskétřídy' socialistická
myšlenka)jsou individualizováni předevšímpříslušníkyčtyř generacírodu Hudců;právě tato rodová štafeta,
která už sama dobře spojuje moment osobní s nadosobním,dovolila organizovat kapitoly ko|em zakladních
událostí v životě rodu a podpořit tak logickou soudržnostknihy, neumožnilavšak uŽ zce,titvšecky složky
románovépolyfonie. Kompozičnícelistvosti,jež tu takébyla potřebou zkratky, snažilase Majerová dosáhnout
principem montážefiktivní a faktografickéroviny, znichž každá seještě dále členitěvrstvila: faktografická
složkaobsahova,lacitáty dobových dokumentůi jejich přestylizovanou parafrázi,folkloristický zápis i přepis
skutečnýchudálostí, vypravěčskásložka dosahovala někde až pohádkovosti a tvář Kladenska nabývala až
mytických rysů.Tak se Sirénastala i prusečíkemmnoha dobově ob|íbenýchliterárníchpostupů'- Zce|a jiné
trilogie
cil'enežMajerová si kladl VLADISLAV VANČURA v Rodině Horvatově (1938; 1. díl nedokončené
Koně a vúe,kterou chtěl látkově dovéstaž do nejposlednějšípřítomnosti)'jíž se tento expeÍimentátorocitl
v překvapivé blízkosti rea|istickérománovékroniky; avšak i přistoupenína tradičníosnovu se u Vančury
obrátilo v originální čin. Zakotvením experimentu v tradici se vyznačovaly už předchozí Tři řelq (1936),
aplikace běŽnéhovýchovnéhorománu, ještě bez kronikářskéhoaspektu' Jako objektivačnímédium funguje
ve Třech řekách pohádka, a to h|avně v plánu motivickém,povahopisnéma úžes|ohovém(obdobně využívali
pohádkovosti i olbracht v Nikolu Šuhajoviloupežníkovi,Majerová v Siréněa Malířová v Deseti životech);
ta však už nebyla s to plně obsáhnout ideovou problematiku vnesenou do knihy obrazem bouř|ivéhovstupu
století,zvláštěsvětovéválky a ruskérevoluce. Kořistí z dlouhécesty, na nížtvrdézkoušky hlavnímuhrdinovi
nastražujesama historie,je nalezenísebe, osobní a osobitélidskosti. Právě toto byl rys, který pak podstatně
určil žánrovou specifičnostRodiny Horvatovy. By|oJi záměrem celétrilogie Koně a vůz podat obraz české
společnosti20. století,pak její vstupnísvazek vytvořil k tomu teprve expozici: sám situován do roku 1913,
dostával se retrospektivamihluboko zpět do l9' století,aŽ k roku 1848. Rodinou Horvatovou pokročila ve
Vančurově tvorbě dále objektivačnítendence:silným, pro čtenářeovšem neznatelným zakotvenim prózy
v autentické'dokumentárně ověřenéhistorii autorova rodu (s tímto momentem Vančura pracoval počínaje
Marketou Lazarovou, avšaknikdy tak důsledně),viditelně pak detailnírealistickou evokacískutečnosti,v níŽ
se i konkrétnípolitickéudálosti staly aktivnísoučástí
děje, a rezignacína individualizovanéhovypravěče'Tato
široká kronika veřejného života a dobového životního slohu (v jehoŽ rekonstrukci se Vančurovo dílo
sbliŽovalo se specifickou vIastnostítvorby J. Johna) rostla důsIedněz rozlehléhofigurativníhozákladu, vjehoŽ
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středu stojí příslušníci statkářského rodu Horvatů. Monografický princip je opuštěn, ale i tak se z víření
početných
románových hercůvyděluje řada postav velkých tím,jak plně dovedou pojmout svůjosobitý úděl.
Zachycenyv celérozloze vlastníhoživotaa měřeny polaritou životaa smrti, ukazujítyto postavy svou funkcí
na novátorskýrys Rodiny Horvatovy: románovékroniky využil Vančurak cílůmjí vlastním,ale zároveň tuto
formu postihujícídobovou zak|íněnostčlověka negoval tim, Že z ní učinil obraz jedince emancipujícíhose
z područíhistorie.
Jako svéráznádruhováodrudase zprózy třicátýchlet vydělil román,jejžmožnonazvatsociologickým:
svépostavykoncipoval jako exponentyvyhraněných,popřípaděuzavřených společenskýchvrstev,jejichŽ důvěrné,objevnépoznání bral na sebejako základní úkol. Výrazným představite|emtohoto žánru se stal ZDENĚK NĚMEČEK románovými studiemi New York: Zamlženo (1932) a Na západ od Panonie ( l 935) o české'
popřípaděslovanskéemigraci v USA a ve Francii. Autor, podnícenk tomu dlouholetou zkušenostíkonzulárníhoúředníka'zpodobil tak tragickýjev novodobéhistorie:nomádský pohyb lidskéhorodu Způsobenýsociájednoho (národního,rasového)spo|ečenství
nimi příčinami,ztráÍudomova a obtížnouasimilaci příslušníků
jinémuspolečenství
pevně konstituovanému,srážkurozdílných mentalit a životníchkonvencí; nesnášenlivá
obranářskáuzavřenost určitýchspolečenskýchcelkůje vyloženave svých sociálních motivech' humanisticky
všakposouzenajakoretardační
dějinný prvek. Takjako důsledněsociabiliZoval všeckydruhy 1idskýchvztahů,
uchopil Němeček i význačnétéma soudobé |iteratury - cizinectví uprostřed lidí - v jeho konkrétní
historicko-sociální'
kolektivisticképodobě' a to pomocípsychologickéhorealismutradičniražby.- Na osnově
jakoŽto kastu vykořisťovanýchproletářůve
milostnézápletky sugestivnězpodobil kastu varietníchtanečníků
fraku literární autodidakt a sám tanečníkJoE JENČÍK (1893-1945) v románu Zloděj kroků (1935). UŽ
skladbou svých fejetonníchrománůchystal se KAREL POLÁČEK bezprostředněna vlastní pokus o široce
za|oženýromán lidských množin; svou ideu uskutečnilnedokončenýmcyklem o malém městě desátých'
předevšímválečných let 20. století' složeným ze svazků okresní město (|936), Hrdinové táhnou do boje
(1936)' Podzemní město (193,7), Vyprofuino (1939). Pohledem z ptači perspektivy, akcentujícímto, co
jednotliviny začleňujedo nadřazených struktur a co je tím zrovnoprávňuje.zpodobil Poláček se znalostíjen
jemu vlastní hrozivé sociální organismy a mechanismy: maloměsto a armádu; preferuje-li určitépostavy,
pak pouze proto, žejim přidělil úlohu kompozičníhopojítkacyklu.
napříkladpříslušníkyrodiny Šťastných,
Poláčekvyrostl na tragikomika setrvačného
člověka,který plaguje sebe sama, petrifikovaných postojůmaloměšéákových,
životnítrapnosti a ma|osti, aniž se ovšem sta|jejím propagátorem.V |iterárnísféře podnikl
autorzápas, aby překonal Žánroyéladění svédosavadnítvorby tím, Že obraz tohoto světa vyzdvihne k jisté
monumentalitě,přestožesama látka sebemenší
monumentálnostpostrádá.v tomto úsilíšelPoláčekcestou od
humoristickézábavnosti k ironickétragikomičnosti'jež je schopna demaskovata soudit debakl maloměšťác.
kých jistot' jejich idylický líc a zrůdnýrub; tragika autorovy cesty tkvěla v tom, že při postupnémna|ézání
básnicky plodnéhostanoviskamusel pod tlakem válečnéhrozby pracovatchvatněji a méněintenzivně. Blízek
Poláčkovu humoru. zcela však osobitý ve svém veristickémstylu, podávajícímliterární ana|ogii starých
fotografiívčetnějejich poetickéhopůvabu,byl JARoMÍR JOHN v prvním ze svých románů Výbušnýzlotvor
(1958, časopiseckyl933-1934); směšnépříhody důvěřivéhoa dobréhohrdiny (ve změněnémpojetí se stal
i ústřednípostavou pozdějšíhoautorovarománu Moudrý Engelbert) posloužily tu Johnovi k ironické kritice
konkrétníhoživotníhoslohu, jak jej ztělesňovalapopřevratová Praha: mělkéhoa hamižného'který žije ''nad
poměry..a v němž nemají místo opravdovélidské vztahy.
Stejně vyhraněnou skupinujako skupina románůsociologických vytvořila i řada próz ustavujícíchv české
literatuřetyp románu pracovního. Jeho autoři vyšli z východisekve|mi rozdí|ných,použilivšaktéhoŽ
objektivačníhomédia: práci, již zobrazi|i v její heroické' zlidšéující'
sbratřujícífunkci. Literární problém. jakým byla volba látky, yza| na sebe v tomto Žánru paradoxně po|itickou tvářnost: š|oo to, zda se na vliv so'
větskéhopracovníhorománu, který tu působil ve všech případech,naváŽe souhlasně či polemicky. Náběh
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k pracovnímu románu představovalajednou svou sloŽkou uŽ Přehrada (l932) MARIE MAJERoVÉ, která
jinak převahou svých složek,tj' sociá|nímutopismem,civilizačnípozitivnostía oslavným přírodnímlyrismem,
vyrustala ještě z tendencídvacátých let. Skutečněprvní českýromán tohoto typu vytvořil až BENJAMIN

DRAMI

KLIČKA; v knize Do posledního dechu ( l936) aplikova| pro novépotřeby monografickou metodu obohacenou
ornamentalistickýmlyrismem. Klička tu podal obraz individuálního osudu spalujícíhose cele furiosempráce
pro b|aho kolektivu; tímtoce|kemje družstevníorganizace,jejížpřednostiji v autorovýchočíchpovýšilyi na
model obrozenéhostátníhoorganismu. Svým specifickým zájmem směřoval Klička k postiženívzájemných
vztahůbiologického a společenskéhofaktoru uvnitř pracovního procesu; zobrazi|je, v protikladu k optimistic.
kéharmonii Přehrady,jako svár, v němžušlechtilýlidský entuziasmuspodléháneosobníbrutalitěpřírody.Na
kronikářské základně, k níždospěl od předchozíhopsychologickéhoanalytismu, za|oŽil prózu Pusta (|937)
JosEF KNAP. Střízlivým' fakt se dovolávajícímrealismem (lyrismus je koncentrován do zvláštníkapitoly)
sleduje tu podrobně českouko|onizaci kusu opuštěné,od světa odříznutépodkarpatsképusty, a to v jejích
svízelných začátcich od roku l929. Podobnou záměrnou střízlivost, jaká vyplývá z referujici retrospektivy
a objektivníevokace přítomnosti'vykazuje i ideová složka:nesmírnoudřinou se postoupiloo krůčekvzhledem
ke stavu před pozemkovou reformou, kolektivní pracovnípionýrstvíse dá uskutečniti v rámci tradičních
hod.
not českéhoselskéhostavu a současného
československého
státu, bez potřeby zvláštníideovéostruhy,jížje
socialistický program revolučníchproměn - tak zně|aruralistická polemika se socialistickým budovatelským
optimismem.
Jakkoli zůstalv době svéhovzniku epizodou, zrcadlil právě pracovníromán dobře tendencecharakteristické
pro vývoj česképrózy třicátých let; vlna jeho rozmachu, podmíněnazměněnou společenskouskutečností'
přišla až po dvaceti |etech.

Společenské zm
námětech a všeobec
vším v nové stylov
1iteratura dvacátých l
do nových, netušen
ho desetiletí ve vše

úzkostlivou snahou:
ty
nešlo o výjimečné
š
intimní
soukromé,

v době společenský
v českédramatice n
se v životě a najíts
literatura tak soustře
Druhou komPon
světa, proti hnize vá

v předválečných lete
mého štěstí|idía ne
třicátých let se obě
rodinnéhosoužitia l
v jeden neobyčejně

V třicátých letec
léty projevil se před
prostředky výrazov(
postupy a snažíse
experimentů,zahm
sklonku prvníhopo

se záměrem uplatni
nejen změněná spo
vnitřní logika vývo

ho experimentová
Také v třicátých
.literárního
výraziva
Surrealisticképoku
ve stejnédobě hry
oblastídÍ
do širších

422

