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fc,dinu a žiie - irko pověsmá postŤ 
"ť*,T.9' 

- u pŤátel nebo se vydává

"" 
to"tty. Tak 1ei zastihla Drvní světova vaIK..

V rychlém sloďu se *;'il d"lst .áoa.'iící životní zkušenosti: cesta na

frontu (1915), r'rské zaiet.í,lrrct'"a t črsl. legím (1916) a obětavá práce pto

#6t#í=:',::*mn;tl;:ri:.*ilHffi iH,l:.H::
ffijff ".ť''"?iJ,':[ff;ffi Tiq':ltirl;i:y*:šffiš"ilff -
cích (r. 1918 vstoupil."ff;; i'štJn"á"i'i..i*e strany) až na DálnÝ vÝ.

chod. Odtud brr oa",rď*.p"."" tevolučnímu boii doma. PŤiiel do Prahy

koncem roku 1920, i,, ůš,u*e revolučních sil. Sledován policií' osočo-

ván a pÍiiínán s nedtrvěráu z rttní1cbstnan'. ve svizelné bmomé i osobní

situaci (v nerozhodném; il;h" ke své první i dÍuhé žerrě, kterou si

pÍiváž|z Ruskr), ""*ii.'ar'"e|šino 
znlsobu života. Instioktivně hledá

soustÍeděnÍ k práci ' 
""nřu*iin'JJ-,,"-Č",to-o'"uské 

vysočfurě, kde píše

a diktuie o wily itobr ého i,;;;;;š;;;J ao,,,e nrcnaaaté smrti 3.ledna 1923.

Autor vydal kniŽně i"",i"u"rr."" část své povídkové worby. (Verše psď

ien pŤíležitosmé, napŤ. 
-t,taiÁi,ynnn,, 

1903, spolu s L. HáikemJ Posmrtné

*aa,,i leho spistr, .éž ;Tíl";;''ši. ' '"a"i"l,n. Dolenského v |.1924 až

2Ó. Pramenné vydání H]aiffiiď;';.i "v"uE"r 
od r. 1955. Některé sloŽky

a polohy Haškova díl" 'y"ikli teprve Y 
tomto-souboru' a proto také vÍklad

wchází z něho 
" 

,,uaai'i r.topo&y tohoto.vydání. První vjznamnf tema-

tickÝ okruh o oe* pr"á.iliií-č,i, p*íikl,a |rumoresky z cest (|955).

Timi do Haškovy *",;;.;d;"á*:'.*u věcnost a pŤbozenost, ďe

i'il;#'.^;&;te"'i n,o'"lJJfid"'éb".IJž v těchto piíbězích z cest se

ustaluje typ mazanébo .#;;il;'í' se dovede zaÍIdtt z'avšech okolnostÍ

po svém a wzÍ^Í"" paí,,]"š"l'a"-*""oe,i.. " 
postav' ieiich nezvyklého zptt-

sobu iednání, '""z.'afr'i."í""iT""r;t humorně poetizován, ďe stává se

zde - podobně iako i ;'ffifi"h poírata"r..o děíech a zzlíŤátk ch (L960)

- spontánním " "*"'"l 
n'"'.i"ii""ím protěiškem společenské pÍetváŤky.

Dík tomuto ,".n,*?i.jn'ff.ii;škiJ ;b;" t tolHorntrnu prostŤeď

" 
i'"arJ v powchní zaiímavosti či sentimentalitě.

Několik svazkrr HJť.;;'J ; i" i"nl"9"9 humoreskami (Dědictzlt po pa-

nu Šafrdnkoor, 196I ,,.ii,,i,"íiá"a imh.r!t1, 
|96l; Ztddce národa o Cho-

těboŤi, t962),tt",e o"i,J;i.,".p,,.nr pohled..iinou ctižádost než pobavit

čtenáŤe. J,o..r ue.si,,oo',,i,*' l.r"-Ár".u ;istotou a s bezpečnou znďostí

čtenáŤovaočekávání.lvtetoiraďčníwstvě.sevšakprosazuieHaškirvoso-
bitf tďent. pritan,,ie iej ,'''es""* *eté. iednosuannosti lidského chováď'

ať se tfká jedno.ti'".;;il;;;ifl"ich ievtr. V 1omto 
směru se mobla uplamit

Haškova scbopnost ;; 'i""Ň. ooveo vidět život, ieho všednost

i bizarnost, u to,,r..et*"I,"t"q u" uÍ."^Ý"n situacích a podlbbnostech.

Ty se stávají 
"a.oJ"oJil, 

pt.,,oaoi.to.itoo'ti, p esahu|íct svfm ričin-

kem komiku t,"aie,'ilf,I,,"Lá".rcr.y'"n .gne^".. Í. . t"q9"st,nenadá-

lébo prohlédnuti 
" 

;;bildnuít, založená oá prfli.'o životních reáliI

a na ieiich o.e.t"o'yTrioi)il;;;i 
-to"to"."a"í' 

a srážkácb. Takové

ze souvislosti skladbn a pňitom vždy navozovat celou a osféru zvláštního
uměIeckého světa. RKZ mocně inspbovaly české v tvarné, hudebnÍ a slo-
vesné um(ní 19. století. Zaptrsobila tu nejen jeiich symbolická platnost
a vše, co vdlynulo do piedstavy o nich, ďe i jejich vlastni estetické trodnoty.

Jaroslav Hašek
/19,83-1923/

Prozaik, pĚed válkou jeden z htavních pŤedstavitelrl pražské
umě|ecké bohémy, satirickf žurna|ista" nektidnf tutár. svrt!
anarchistickf radikatismus postupně zaměniI zi skepsi
k politickému životu, kterou však stá|e vyvažova|a neostabená
tv rčí aktivita: projevova| se originatitou vtipu, fantazie
vypravěčské hry,v nIž nad stísněností a neplodností doby získáva|
pŤevahu humorista a nepostižitetnf mystifikátor. Tento uměleckf
postoj promítl po zkušenostech z vá|ky do roz|eh|ého obrazu doby
a do mnohovfznamného literárního typu, kterf se pozvedá z chaosu
světa v osudech dobrého vojáka švejka.

Narodil se v Praze 30. 4. 1883. Otec, učitel matematiky na stÍední
škole' brzy zemiel. Dospívající Jaroslav Hašek pÍerušil stuďum na gymná-
ziu' učil se drogistou a mafuÍovď nakonec na obcbodní akademii (l9oz).
Stal se bankovním ričedníkem, záhy však dal píednost volnému povolání
spisovatele. Náměty sv'.i'ch povídek (jimiž debutuje v Národních listech)
těŽí nejprve z cest, které podniká pěšky po zemích Rakouska-Uherska i po
dalších státech g1fgílní a jihovfchodní Ewopy. Po r. 1904 se načas sbližuje
s anarchistickjn hnutím na severu Čech a v Praze, reďguje některé jeho
listy (omladinu, Komunu, Chuďasa) a pÍispívá do nictr. svjmi protimo-
narchistick1imi, politickn téŽ však ostŤe sociálně kriticklmi fejetony. Jakopohotoq žurnďista i iako autor nesčetn!'ch humoresek proniká poá ,,l",t-
nín jménem a též pod mnoha pseudonymy do ruznfctr satirickj,ch či zá-
bavnj'ch časopisťr a denních listťr (Karikatury, KopŤivy, veselá Praha,
Humoristické listy, Světozor, Besedy lidu, Mladé p.oody, 

-iid, 
České slovo,

Právo lidu ai.).
Neuspokojen piedválečnjmi politicklmi poměry, zaujal Hašek ironickf

postoj k veÍeinému životu. vyiádčil jej vfmluvně, když se pÍed volbami
dolíšské rady r. l9l1 prohlásil kandidátem ,,Strany mírného pokroku v me.
zích ákona.. a vysmál se ve wipné perziflující hŤe nepiodné komeďi
politického boje. Po několika pokusecb o pravidelné zaměstnání (lokálkáie
v Českém slově, redaktora světa zvíčat, majitele Kynologic\eno ,i.."""l,
neschopen podčídit se poŽadavkúm spoňádaného manželství, opouští Hašek
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vidění si postupně vynutilo odpovídaiícÍ kompoziční fornru, uvolĎující
děiovou iednotu anekdoty ve prospěch iakoby neáměrného pÍiiazovánÍ
falÍ . Tak se mohlo i humorné vyprávěnl kdykoli dotknout hlubštch stra-
ne} člověka a dobn stavět ie do pravébo světla. Hašek vyhrocuie svou...
m'etodu fantaziiní hrou' vÍmyďerr, kterj' stuprluje komické konuasty do
absurdní nadsázky a odhďuje v utkvělé jednostrannosti životních ievťr go.
teskní, směšnf a zároveĎ riděsnf mechanismus.

Těnito vlastnos i se Haškova hunoreska stfká s dťuh'D oblíbenfm
tvaren tohoto autora' jímž byl satirickf fejeton. V něm si mohl co nej-

pčíměii uplratnit Haškťrv vj'směch uznávanjn společeuskjm autoritám
a hodnotán, v něm - respektive v ieho originálnich obměnách - se však
také svobodně rozvily charakteristické vlastnosti Haškova improvizačního
stylu. PŤedmětem Haškovy satiry se staly všechny podstatné projevy národ- ,
nostnÍho 6 gqciálníhg ritlaku prostého českého člověka v rakouské monar-
cbii. Zesměšněny byly zbytky ieií feudálnt slávy, aristokncie a církev, stejně
iako ieií moderní potlačovatelskf, vojenskf, policeinl a uÍední áparát;
s nimi však i české maloměšťácM, kompromisnictvÍ v politice, lhost-ejnost
k pĚirozenjm lidskÝm hodnotáoo, která se skrjvata za zdánLivé dobromvsl-
nfm' kondďíkovskjn a c. k. šosatjm zerměiškem pňedválečnfch Čech.
Cďe& společenslcfch souvislostí byl zde vydán napospas nejprve hoŤke a ritoc-
né' potom víc a více pobavené ironii. Základem Haškovy satirické netody
ie koláž nesourodfc[ autentick ch a zlroveů fantasiicky rozehranfch
ptvk&. vznikaií provokativď kontrasty, nastroiené však Haškem zčet.
piirozeně. Na iedné stÍaně vystupuií neirÍrznějšÍ projevy vládnoucí ideolo-
gie' falďné vědomí doby, dodávaiící si na velikosti a vaešenosti, na druhé
straně pak proievy každodenního, pčízenďho života (často ieho triviální
č' vulgáÍní podrobnosti a iim odpovídající slovď wtazy). Pohled ,,zdo|a,,
oďásá domnělou velikosti, probtédá iejí prázdnotu, baví se na ieit utor.
To ovšern neznamená, že by Hašek každodennost a banalitu glorifikoval.
I o.na serna o sobě je bezlar|nár ma|ighgÍn{ a bez áruky smyslu, vydaná na
každém kroku směšnosti. PÍesto ie pro Haška rozhodujíci životď detail,
ustavičnf návrat od pomysltr k věcem, iak jsou. Kolen tohoto hlavního
znaku ieho tvorby se soustieďuií znaky ostatní.

Jednotlivé g1gž.ky rrm{|ecftého \r'iŤazu' vyzkoušené v určitfch tematic-
kfch oblastech' se postupně spáiely v originálď stytovf celek. v protiná-
boženské sat:'Ťe (Fialozlll hran, L958) rozebrává Hašek bohatěji než kde
jinde možnosti umocĎujícího vfmyslu, poMdkové grotesky. V sociá|n{
sati e (Loupeb orahp ed souden, 1958) se aotožĎuje s postoiem společen.
skfch yyděděncŮ a psancÍr, stupĎuje v nÍ drastické kontrastn ďetsvojuje
si též sloátou iroDii, která vedle své ritočné funkce plní i funkci obrannou,
cbrání autora i čtenáÍe pÍed neádoucí sentimentalitou. (Svťri odpor
k dekadentnímu estétstyí z piďomu stoletÍ i k pla&ivé sociálně tendenční
literatuie vnádiil autor v několika feietonech pŤi*o p.ogr.-ově.) Nad-
sáz*a ad absurdum a krutá gtoteska pňichází ke slovu v sátirickém-zobra-

zení všech možnfcb mechanismrl státní moci. Stává se mimo iiné

iu-n"morneisí poloze) principem pÍedválečného cyHu povtdek 9'p9:l"!ip
)o'etoui, tte'i 

"trc" 
it'"li.sloužit .do posledního vzdechu.. (č. 191l'

v prrlm. vydání oou,l íiai š".in.b1,1 ydlkou a jiné poilioné histotk)l,

isiiÍ. Ň";;""stieděněii vs"t p'onit.t Halek.do vlastďch forern tehdejšího

ooutlcrcno života, do frašty volebntho boie, do vfkonťr iečnické daaso.ge'

ffi;"h;;Jf;;;. vtď v nich agresívní a velmi nebe4lečnou společenskou

r"i'tt",a maskuje chtivost, boi š moc několika iednotlivď a skupin ájmy

"sJ.u"""y-i. 
ť zesměšnění této Ei piispělo piedwšÍm Haštovo mnoho-

iua*e 
"áe"í 

parodistické (Galeie hariiaur,l964). Parodická bra odha-

iuie nepfítomnost skutečnéilo smyslu napodobenj'ch forecr, uvolĎuje nás

"sll 
.ez z ieiich utkvělé, sugestivď .o"í. Mt'za bjt tvoiivou !1ou..která

pŤináší osvobodivf po"ií n"iye"'panfch možností' neumÍtveného Života'

i''t i"t'" kladnf iaea nea*J pri'''eho xělesnění a z(rstal ien energií té

osvobozuiící hry. K .J"'e." uměleckému iďení se p iklonil laro1lav

Hašek v době všeobecné stagnace a krize spolďenského. života.,pied

|-.o,,t ,,,eto,,oo uttt.oo. Úaoit-to neivfrazněji v Po|iticblch a socitilních
-aíia,n 

strany mlmého po,kroku 
" 

-,11l'7 .záhona, iež vznikly v t. |9|2

iuírv vyae"v ážv \ lgogí,imt ieanottiví'ch kapitol (vzpomínek' proslovú'

i,riuilt' z .ápoštolskÝcb cest.., prokládanícn mistrnÍmi karikatrrrani osob-

iosti pčeďíaiečné Prahy) spojrrje svjrm stylovlm proieven !9:F:" 1*ťk"
a kronikáňe bohémské áruzi.oy, 

"otor" 
iqr"n *tiv"tch ,,děiin... Slučuie

s obdivuhodnou lebkostí uaz"e ' nevážnfm, autentické s neávaznjrn'

presne zaměienf vÍsměch s bezstarostnosť žvástu. V ávetně rozpoutanérn

proudu Íeči dotÍká se nas tarcu současně prohlédaiíď ironie i t"'l r:ed
- smích snímající .iu" 't"p'". Na tento 

"-et""tÍ 
obiev (ve své. době nedo-

ceněn!; p.otož" uir'"-iá'ua svého nakladatďe a byla po iednotlirrÍch

tapito Jtr uveÍej ována v časopisech až po Haškově smrti) navázal autor

ve své zrďé poválečné tvorbě.
Po náwatu z SSSR pis" H"s.t mj. osré protiměšťácké satiry do Rudébo

práva (Moje z1looěď, ísisl' w"a se však-také k mystifikuiícímu postoii

vyprávěče, kterÍ si p.n'aíe se skutečojmi událostmi i se složkami svého

vyprávěď a získává oaa" usi- hurnornf Badhled. Tak vypráví i o srrÍch

nedávnfch zÁžitcich z revolučoího Ruska v povídkovém Ť:':!*,*
města Bugulmy (č. Lg2L,v pram. vydáď spolu s články z rudoarmeiskébo

tisku ve stejno|menná svazku 19e6). smích, kterÝ zde povsjává.1kon-

trastu mezi vylíčenfmi událostmi a familiárním, zlehčrriíctm, a.le.také zlid-

šťuiícím zptrsobem leiicn "iae"r 
a podání, piipomíná iiž v mnohén polohu

Švejkova humoru.
osudy dobtého oojďka Šoejka za stlětotlé oálky (I.|Y, nedokončeno)

zab|y vycbázet v uráu tszí iako lidová četba v sďitecb na pokračování;

za několik let poté '*iJv.íez 
"a.t.'noo 

německého piekladu 1lihou
světovou. Jde opět o airo-t".o"istické a satirické, ale na rozďl od ďívěi.

ších prací též piesvědilĚ 
"pi"r.e, 

široce rozlehlé a zalidněné. Pro tuto vlast-
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viděn! si I'ostupně vynutilo odpovÍdaiící kompoáfuÍ fotmu, uvolřuiíd
děiovou jednotu anekdoty ve prospěch iakoby nezáměrného pňiiazovánÍ
fatÍ . Tak se mohlo i humorné vyprávění kdykoli dot}nout blubších suá.
net člověka a doby, stavět ie do pravého světla. Hašek vyhrocuie svouv
E,etodu fantazijní brou, vjnyslem, kter!' stupůuie komické kontrasty do
absuÍdní nadsázky a odhaluie v utkvělé jednostrannosti životních ievir gro.
teskní' směšnf a ároveĎ riděsnf mechanismus.

Těnito vlastnostnri se Haškova humoreska stfká s druhÍm oblíbenfm
tvaren tohoto autora| jímž !y| satirick'' feieton. V něm se mobl co nei.

pŤÍměii uplatnit Hašk{rv vfsměch uznávarrjm společensk m autoritám
a hodnotám' v něm - respektive v ieho oriďnátnrch obměnách - se však
také svobodně rozvily charakteristické vlastnosti Haškova improvizačního
stylu. Píed'nětem Haškovy satiry se staly všechny podstatné proievy národ.
nostního a sociálního tlaku prostého českého člověka v rakouské monar.
phii. Zesměšněay byly zbytky její feudální slávy, aristokracie a církev, stejně
iako ieií moderní potlačovatelshf, vojenskji policejní a riiední aparát;
s nimi však i české maloměšťácM, kompromisnicM v politice' lhosteinost
k pčirozenjn lidsk}'E hodnotám, která se skr.jvala za zffin|ivě dobtomysl.
nfm' kondďkovskjm a c. k. šosarjm zevnějškem piedválečnfcb Čech.
Celek společenskfch souvislostí byl zde vydán napospas neiprve hoŤké a ritoč.
né' potom víc a více pobavenp ironii. Základem Haškovy satirické netoďy
ie kotáž nesourodfch, autentickfch a ároveř fantasticky rozehranfch
prvkír. vznikaiÍ provokativnÍ kontÍasty' nastroiené však Haškem zcela
pŤirozeně. Na jedné stÍaně vystupují nejrťrzně|ší projevy vládnoucÍ ideolo-
gie' fďešné vědomÍ dobn dodávajícÍ si na velikosti a vznešenosti, na druhé
suaně pak proievy každodenního, piízemďho Života (často jeho uiviál,nl
EivulgáÍní podrobnosti a iim odpovídající slovď qÝTazy). Pohled ,,zdo|a,,
otňásá domnělou vďkostí, problédá její prázdnotu, baví se na jejÍ rikor.
To ovšen neznamená, že by Hašek každodennost a banalitu glorifikoval.
I ona sama o sobě je bezrar|ná, malichemá abez zártky smyslu, vydaná na
každém kroku směšnosti. PÍesto ie pro Haška rozhoduiÍcí životni detail,
ustavičnf návrat od pomysl{r k věcem, jak isou. Kolem tohoto 'hlavního
znaku jeho worby se soustieďuiÍ znaky ostatnÍ.

Jednotlivé složky rtm!|gc1ého vfrazu, vyzkoušené v určitfch tematic-
kfch oblastech, se postupně spáiely v origioálď stylovÍ celek. V protiná.
boženské satiše (Fialav! hron, |958) rozehrává Hašek bohatěji neŽ kde
jinde možnosti umocĚujícího vfmyslu, poMdkové grotesky. V sociá|ní
saÉše (I.oupežtj orahpŤed souden' 1958) se ztotožĎuie s postojem společen-
skfch vyděděncŮ a psancfr, stupůuje v ní drastické kontrastn ďe osvojuje
si též sloŽitou ifonii' ktefá vedle své ritočné funkce plní i funkci obrannou,
chrání autora i čtenáie píed nežádoucí sentimentalitou. (SvÍrj odpor
k de.kadentnÍnu estétsM z pielomu století i k plačtivé sociálně tendenčuÍ
literatuÍe vyiádÍil autof v několika feietonech pŤímo prograrrově.) Nad-
sázfta ad abstlrdum a krutá groteska p icbÉzt ke slovu v s.atirickém zobra-
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zení všech možnÝch mechanismú státní moci. Stává se mimo iiné

1v humornější poloze) p'ii"ip"* predválečného cyklu povídek 9.p9:'"!:.é.
:"" ;-*i;'í "t."J "r'Ji.'r."zi. 

,,do posledního vzdechu.. (č. 1911'

v pram. vydání oours oojai Šoeln.. r-r1! ldlhou 
a iiné poilivné histork3t'

lníii.Ň"'i""sJ.aeneii ;,.k.p'."ikl H"1.t .a" vbstních forem tehdeišího

oolitického života, a" r*Jtv 'ár.u*ho boie, do rrúkontr iečnické denagogie'

io novinové fráze. vidí v Ji"nlg'*r"* " ""r'"i 
nebezpečnou společenskou

Lež,Werámaskuie "n.'uo'íloiímoc 
někotika iednotlivcŮ a skupio áimy

všeobecnjni. r ".s-es"njJii. 
rzi piispělo pleder'šÍm Haškovo rnnoho-

tvárné uměni p",oai,ti"iěJco lnu i",;io*'.r964). Parodická Y :e.
luie nepĚítomno* ,m.tďo ,-y'lu na9o!9!enÝch foreur, uvolĎuie nás

však též z ieiich "*"aiiJg*.ili 
.."i u;iza tyt woŤivou To"'-.k.oá

pÍináší osvoboďv!, p.Ji 
""ilJ*panfch 

možností, neum:rtveného života'

byt i"r'o kladnÝ id"ál ;;J;; pri-eil. 1ěla1ěnr 
a zírstal ien eoergil té

osvobozuiící hry. K ."r.*e-".".erecké.rnu iďení se pÍiklonil laroslav

Hašek v době všeotáJ 
-*"go""" 

a }rize-.společenského života pied

prvnl světovou'arr"". ijei"ir-. 
. 
neivjrazněji v P olitickll ch a sociáln|ch

,d;;;;;;-;;;;; 
^t,*n,;h,,h;;;|,i:? .,r,*, iež vznikly v t. t9l2

(byly vydány ̂z,,. pěi.- íitsi i"a""g"i".n kapitol.(vzpoqp:n:.T:.llÉ'
pŤíběhú z,,apoštolskÝJn,"*.l pl"naaanicn nistrnymi karikaturami osob.

ffiG"dei.*e p."ďvi.poi'í"'"y-'y9ť. proievem postava iečnlka

a kronikáÍe uouen*tj'aoízjů, ".,.o," 
i";rcn nlti""tch ,,dějin... Slučuie

s obdivuhodnoo r"*oJ oa-Áé , o",,ahÍ-, autentické- s neávaznjn'

piesně zaměienf w,--eJ, l"o."'o'*osti žvastu. V živelně rozpoutanén

proudu ieči dotfM," 
"a'i"xlt" 

současně prohlédaiícÍ ironie i ieií protiklad

- smích snímaiící.íď "pJ. 
Ň; Ň; uma9c$ objev (ve své. době.nedo.

ceněnj,, pfotože r''iu" iá.Jra svého nakladateie a byla po iednotlivÍcb

kapitolách uverqnovala.' e"'opi'""n až po Haškově smrti) navázal autor

ve své zrďé poválečné tvorbě.
Po náwatu 

" 
sssďpri" H"sek mi. osué protiměštácké satiry do Rudého

práva (Moje zpnaa, í.saj, vra"' se však-také k mystifikuiíclmupostoii

vyprávěče, kterf si p.La'á se skutečnfmi událostmi i se složkani svého

vyprávění a získává 
" 

'šÍ- uumornÝ nadhled. Tak vypráví i o svfch

nedávnfch zážitc1cb7i*oi,,corr'o nusta v povídkovém cyk|u Ve|iulan

města Bugulmy1c. rsár, v l;;"ydá"í.sno1u s čtánky z rudoarmeiského

tisku ve stejno;mennéT;'k" 19eo. smích, }terÝ zde povstává.z kon.

trastu mezi ovrie*y,Jodá .-i 
" 

r-nnia""rá, aeieuiictm, ale také áid.

šťujícÍm zp{rsobem '#;;JJ"í " 
ildn', pfipomíná iiž v mnohém polohu

Šveikova humoru.
osudy dobtéha oojáka Šoejha ,,. yě:ťé odtfo (l-lY, nedoko-nčeoo)

zaěaly vycházet v urJáu rszí i"ko lidová četba v sesitecn na pokračovánÍ;

za několik let poté se stďy - též ásluhou německého p ekladu - knihou

světovou. Jde opět o ď1o Lumoristické a satirické, ale na rozďl od dÍívěi.

ších prací též pÍesveáš]! 
"pl.te,-s'*e 

rczleilé a zalidněné. Pro tuto vlast-
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nost stala se Haškova kniha pro &enáŤe jaklmsi kompenďem životnÍ
zkušenosti. Navazujeme dťrvěrné dotyky s bezpočetnfmi plochami tét<l
zkušenosti, iimiž se k nám kniha obrací, a získáváme něco navíc: osvětlení,
do něhož staví životní enpirii HaškÍrv či Švejkťrv humor. Pronikáme k těžko
obsažitelnému smyslu toboto díla, kterf piesahuje realitu své doby a tfká
se života, člověka. Pfiitom se Haškovo dílo aktuďizuje vždy znovu i jako
vjtaz iisté děiinné koncqlce. Autor v něm realizoval s neobyčejnjm umě-
leckÍm zdaren trvďe pÍitaáivé téma: mal člověk, napohled ztracenf ve
viru velk!'ch událostí, dovede i v těch nejtěžších poměrech uplatnit svou
spontánní potŤebu svobody. osvobozuje se ze sklifujícÍ danosti už svou
schopností vidět a imenovat věci, osvobozuje se vtipem, faatazií, hravou
tvoŤivostí - piedevším ve své Íeči. V této pčedstavě objektivizoval Hašek
definitivně celé své d65xy3rlní umělecké snažení.

Věroiatnf obraz doby púsobil zprvu hlavně svlmi aktuá{ními vjznany:
vfsměchem rozpadající se slávě habsburské monarchie a protesťem proti
válce. V iadě volně spolu souvisejících epizoďckfch vfievŮ a stále častěi-
ších vyprávění' v riuŽcích roáovorťr a zíbavy, v citaci a parafrázi nejrťrz-
nějších pŤimfch dokladťr doby poznáváme neiprve atmosféru Prahy po
sarajevském atentátu a vypuknutí války, potom sledujeme vojens$|' vlak
odjížděiící na haličskou frontu. Vn$ší scenérie je stále iednoduššÍ (též
drastičtější' iak se piibližuie válečné rizemí), zato se však otvírá epickf
piostor vyr'rávěnÝch pfíběhtr a osudťr, iehož sďedem je postava Švejkova.
Nezbytnf děi' či spíše kronikáťsk! zÁznam voějšího dění, ustupuie do
pozadí (stejně jako hodnotící komentáť autorského vyprávěče) a ke slovu
se dostává mnohostranná a rírznorodá životní zkušenost velkého množství
postav' jež je podávána co nejbezprosďedněji, ďe i s uměním vlxazné
charalrerizač:ní zkratky. Vystupují tu lidé neirťrznějšího gogiálního zaÍaze-
ní' voiáci i civilisté' piedstavitelé vládnoucÍ moci, její služebníci i ti, kdo
s touto válkou a s touto mocí nechtějí mít nic společného. Hašek, iehož
satira míŤí pŤedevším proti falešnjm pÍedstavám o životě, jak je htásá
oficiální ideologie i jak isou žity v každodenní ernpirii, nepracuje až na
vfiimky (detektiv Bretschneider nebo nesympatickjl poručík Dub) se
strohou karikaturou, nevywáií jednoduché áporné postavy (živá postava
feldkuráta Katze). ZesměšĎuje piedevšim to, čím reprezentují moc a lež
dané společnosti. Ani postavy' které obstarávají pohled zdola, nejsou
jednoznač:ně kladné. Niiak neidealizovány, pčízemní i směšné ve svém
chováď, ve své iednostranné zaujatosti a pohledu na svět (napí. sprosťák
Pďivec nebo jedlík Baloun) pčedstavují tyto postavy' celf jejich mikro-
kosmog kreslenf věcaě, bez sentimentďity, vetkÝ potenciál lidskosti.
Zapoieny do vjznamovfch yxahri ďla prokazujl schopnost stát se proti.
váhou nesmysloého ničení života, nesmyslného násilí, nesmyslnfch
mechanismrl' jimtž má bft ďověk spoután. V piedstavách a v mluvě svfch
lidovfch postav (tŤipomeůne si vyprávění sapéra Vodičky o hospodsk1fch
rvačkách nebo mluvní exhibice iedrroročního dobrovolníka Marka) roz-
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oozlává a wÝtaztuie Hašek proievy 199o!|aineno 

života, vytrMvá ie
.z 

automadsmu us"ooo,jl-áJuá iÁ Á,4n, i,u2 elementárním hodnotám.

í..pr".i."tc o hlavní postavě knihy, o Šv9ikovi.

Kdo ie vÍrbec tento il;Ý.#*aoit.. psy' potom voienskf sluha

o".aň.eot"Lukáše*;i*;i*:'m*TiffiJ'Hi.!]'ťffi;
ff'L::í:''l'#"*u'ff "T!yH-'",'11?*:Í'.''* j*,**5:1;,1;'.
sociálnÍho rypu vede b;.í;" ^l". :i*dušuje 

hlubokf, nesnad-

no uchopitelnf, " 
pr""#uo-Jtak plamj,'smysl této umělecké konstrukce.

Na rozdfl od všech *á ilstai 
"ds 

šveik svou komiku - komiku

v'astďho chování i k".il-'i'.t", o oě*ž se wiadfuie z povj'šeného sta-

noviska humoristy ;;':í;;;;;-e.'"h:'i: F.:.' T::::.T:n'"*'
nÝbrž složitjm " 

,,"o.áy- piecházením. ! iedne iednostnn.ostr ve <rru-

hbu, která tu ďívě|ší i;'p$ i *1'?-9^:"in" ze všeho neiduležitěiší ie

aktivita ieho ieči, vÍznaJová hra, kterou se Sveik - neien sám za sebe -

vymaůuie z tlaku 
"dái;;; 

k;;;" 1r1*. 
pohádkově nedotčen ze svfch

dobtodružstvr, rceroo išJ?';J dobrodružství znovu a se steinou chutí

navazuje. V této hÍ" ;;;;ilit"roy, postihuie v ní však svět, jímž pro-

cMzí s bezstarostností ai.ei" 
" 

s p evahoumoudrého blázna. PÍewáfí tento

svět pohotove ao poaoti;i" r-l,''cb 1^liueutr 
a piíkladú ze života.,

ieiich anekdotickou 'áfu" zmnožuje groteskním lozněrern, černÝm

' a absurdním o.,.*.,o,1i*y." " ""wt.eita1ďnem 
proudu ieho ieči mÍrže

kdykoliv zahrotit u t,.áoo i"ooii 
" 

sa,kasmo.. Pňitom nese Šveiktrv pro-

iev znaky naivního Jřil;;;;, má nakv živé mluvy, ieiíž spád byl

bezpečně odposloucbil*"T"p.a"u*, n*y slontánního vyprávění, které

oiesvědčuie iistotou #;sJ.. i ;a |1ou však vZnětí parodována. Parodické

zacbázenis epickjrn ,] ď;; '",š"!ry9'e worávění dovršuie Haškovu

uměleckou pot.*ito,,". tJ.ouoo brdiny ve veltÝch událostech. Ve

znevažuiícím ^"ne,Ji "i;; 
rozpouští Šveikova hra s vyprávěním po-

slední zdánlive iistoi* si;;;* na nr1i3e dosud nezrvárněnébo, do

oblasti ao,oa u"-y#"t"Jio. baua no5íti1. živeloost tv rčího aktu pozve-

daiícího ," " "h"o,.l;;;;. 
š;ěi Šuqroua vyprávění |e povzbudivě

*ffiT.:'; 
této tvárné-o:ry"Ť ".rť]1'*"* 

konflikt knihy GŤedzna-

menanj,v autor""ě;';;;;J; toou"st Napoteon - Šveik) v celé své trvaiÍcí

životnosti. Pro tyto uri,áo.ti se také postava Šveika zďaďla {o 
galeÍie

nesmrtelnj,ch ri.",a.jfr.ói "l"ii ".'to' 
Jaroslav Hašek se stal autorem

světovlm.
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nost stďa se Haškova kniha pro čtenáÍe jakfmsi kompenďem životnt
zlulenosti. Navazuiene dťrvěrné dotyky s bezpočetnjmi plochami tétd
zkušenosti, jimiž se k nám kniha obrací, a získáváme něto .,avtc: osvětlení,
do něhož staví životní empirii Haškťrv či Švejkťrv humor. Plonikáme k těžko
obsažitelnému smyslu tohoto ďla, kterf pŤesahuje realitu sve doby a tytá
se ávota, člověka. Pfitom se Haškovo dilo aktuatizu; e vždy ̂ o"" i i"tov raz iisté děiinné koncepce. AutoÍ v něm realizoval s neouyčejnym rrmě-
leckjm zdaren trvďe pŤitažlivé téma: ma$ čIověk, naponed á]""*y u.
víru velkj'ch událostí, dovede i v těch neitěŽších poměrech uplatnit svou
spontánní poďebu svobody. Osvobozuie '" 

"" 
skličujíci aanosti už svou

schopností vidět a imenovat věci, osvobozuie se vtipem, fantazií, hravou
tvďivostí - piedevším ve své ňeči. V této pčedstavďobielrlvizoá rraset<
definitivně celé své d6g3y3r{ní 'mělecké sna}ení.

Věrojatnf obraz doby pÍrsobil zprvrr hlavně svjmi aktuálními \r'znamy:
vfsměchen rozpadajíď se slávě habsburské monarchie 

" 
p.ot"stil, |loti

yál9e. v čadě volně spolu souvisejících epizoďckfch vfjevťr a state eastei-
ších vyprávění, v ritržcích roáovorťr a Áb^,y, v citaci a parafrázi o"i.o"-
nějšÍch pŤímfch dokladtr doby poznáváme neiprve amosféru r'"ny po
sarajevskén atentátu a vypuknutí války, potom sleduiene vojenskf vlak
odjíždějící na hďičskou frontu. Vněiší sienérie je stále i"ďoe.'ríÍ ttezdrastičtější' 

i:\ s:.piiyižu'e váIečné rizení), zato se však owírá epickf
prostor vyprávěnfch piíběh{r a osudtr, jehož sďedem ie postava Šveji<ova.
Nezbytnf děi' či spÍše kronikáŤsk! zázne'n rmějšíbo at"r, 

".top.'i" 
ao

p"?dl (steině iako hodnotící komentáč autorského vyprávěie) 
" 

t. ,to,,o
se dostává mnohostraoná a rťrznorodá životní zkušenost velkcio množství
postav' iež ie podávána co aejbezprostŤedněji, ďe i s uměním vltazné
charakterizační zkratky. Vystupují tu lidé nejruznějšího sociálďho i,Í^,.-
ní, vojáci i civilisté, pÍedstavitelé vládnoucí moci, jejÍ služebníci i ti, kdo
s touto váIkou a s touto mocí nechtějÍ mít nic spole&ého. Hašek, iehožsatira míčí pčedevším proti falďnln pčedstavám o životě, iat iá nasa
oficiálď ideologie i jak jsou žity v každodenď empirii, o"p,a*f" 

"z 
o"yÍjimkv (detektiv Bretschneider nebo nesympatickf poručík Ďub) se

strohou karikaturou, nevyťváčí iednoduché áporné po't",,y (živá postava
feldkuráta Katze). Zesměšůuje piedevšírn to, čím ..p'"""otojí moc a lež
dané společnosti. Ani postavy' které obstarávaji pthled ziola, nejsou
iednoznačně kladné. Niiak neidealizovány, píizemní i směšné ve svém
chováď, ve své iednostranné zaujatosti a pohledu na svět (napÍ. sprosťák
Palivec nebo iedlík Batoun) pčedstavují ťyto postavy' cďf jejich .it,o-
kosmos kreslenf věcně, bez sentimentality, velkf pot"""iá fidskosti.
Zapoieoy do vlznamovfch vztahťr ďla prokazuji scíoinost stat se |roti.váhou nesmyslného ničení života, nesmyslného násilí, o",.y..loy"b
mechanismd jimiž 6á blt člověk spoután. V pŤedstavách íu nt"ug srrÍcn
tidorrfch postav (pčipomeřme si vyprávění sapéra Voďčky o hospodsk}ch
rvačkách nebo mluvď exhibice jednoročnÍho dobrovolnika Marta) roz-

H
83
poznává a zvfrazůuie Hašek projevy nepoddainého života, vytrMvá ie

i-J.-"á'*u vs"aoo,J" aeu.a ii- ^#,'laúo. elementárním hodnotám.

To platí také o hlavní postavě knihy' o sve'Kovr.

Kdo je vťrbec tento p""ívuiy .t"n"a"rt 5 
psy' potom voienskf sluha

nadporučíka LuMše 
" 

il;;č"ě ordonance 11. marškumpanie 91. pluku'

kterÍ uváď svou - 'il"il" nebo hranou? - prostoducbostí všechno

kolem sebe ve zrnatek? Každé určitěiší vymezeni Šveika iako lidského nebo

sociálního typu vede b'"y k;í;;*ě"í, ziednodušu|e hlubokÝ' nesnad-

no uchopitelnj,, 
" 

pr."" jiuot''ě tak plamf smysl této umělecké konstrukce.

Na rozdíl od všecb o.."ioi"t' po'.* wuar Švejk svou komi\] - komiku

vlasmího chování i t<omiku života, o němž se vyiadfuje z povj'šeného.sta-

noviska humoristy - 
";l.dil;;'.stí 

po:*y, gest, zpírsobu.myšlení'

nÝbrž sloátjrn 
" 

o"o,.Áfi pi ntťul1ríry-,.? iedné jednostranno:9 -::Š*-

ill"' 
"*n..i 

u""6sii.il' "i. 
i ruší. Zdá se,že ze všeho nejdtrležitěiší ie

aktivita íeho Ťeči, 
"j'";;' 

h'a, kterou se Šveik - nejen sám za sebe -

vymaúu|e z tlaku 
"dái;;; 

k;;* u1ke. n9Mdkwě nedotčen ze svj'ch

dobrodružství, kterou 
"s.tiéz 

svá dobrodružswí znovu a se steinou chutí

navazuje. V této rc l" *po'tizitetnf, postihuie v ní yšak s1ě3' i!3|.rro-

cMzí s bezstarostností ditěie a s pňevahoumoudrého bláaa. PčewáŤí tento

#;;;b;;;;. ao poa;lv.'oj'"n u""""i"n príběhÍl a pŤíkladťr ze životai

ie|ich anekdotickou ,.",,bo znnoŽuie groteskním rozměrem, černÍm

' a absurdním n.,-o,.*, tto|," u o"oypočitatelném proudu ieho Íeči m{rže

kdykoliv zahrotit v t,totooo i"ooii 
" 

.",k",.o'. Pňitom nese Šveiktrv pro-

lev znaky naivního pJ'l"il na věci, má znaky živé mluvy, ieiíž spád byl

bezpečoě odposloocMJ" *p.a.tá, 1ry spontánního vyprávění, které

piesvědčuie ji..o.oo *oí"n g"it. l ta |sáu vsat vápětí parodovŤ": P3n.o*"ké

zacházenis epickj.m ,,.ái ,".. ve Šveikově vyprávění dowšuje Haškovu

uměleckou polemiku,s pÍedstavou hÍdiny vJ vekfch událostech. Ve

znevaŽujícím zacháze s.*"'*' rozpouští Švejkova hra s vyprávěTp po-

slednÍ zdánlivc iistot|, st;;'' 
"" 

n'*i;" dosud nezwárněného, do

oblastidosudbezvÍzn,arrného.Dávápo9ítitživelnosttvtrrěíhoaktrrpozve-
daiícího se z chaosu;;;ďš"ei s*;t*a vyprávěď ie povzbuďvě

neuzavienf.
Teprvevtétoffárnéosnověvyzl\vázákladrríkonfliktknihyGiedzna-

menanj,v auto,oue.iolá.ii"t. t.".*'. Napoleon - Šveik) v celé své trvaiící

Životnosti. Pro tyto vhsáosti se také postava Švejka zďadila ,|o galaie

nesmrteln1 ch u.**"'J .'nťr a ieií autor Jaroslav Hašek se stal autoren

světovlm.




