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Ú voDEM

Následuj,í,cí soubor studií nechce b{t níčínt r,íc než dilčítn rozpracová.

nírn tgpu poetík1s konkrétního historického období, toho období vlvoie

národní literaturg, kdg se také konstituovala ve sv{ch charakteristíc.
k{ch rgsech, v ideové orientaci, tvárni1ch postupech, druhovfich a ždn-

roo{ch utvarech literatura socialistická. Ta ie také stíed'em, k němuž

vlkladg směíují a záro,oefi' iei piekračuií _ iednou se zťetelem k píed-

ch,ázeiícím r:fivo|ovlm fá,zím,. podruhé k souvislostem ruůsleduiícího v!.

voje posledního čtyÍicetiletí, Konečně ani hlal,ní dobopé tendence líte.

ratura sr,ětor'é nemohlg zir,stat stranou.
Smgslem a cíIem pokusu ie vgsledovat, poirnenovat a vgložit někte-

ré souvislosti vlvoiovgch proměn poetikg české literatura pe fází re.

volučních společensklch zl:rat a intenzí,,sního civíl'izačního rozvoi,e.

Krom,ě iiného pak také odkrlt nové stránhy bohatého klasíckého dě.

d,ictví, z něhož literatura pfítomnosti poíád vgdatně čerpá.

N a r o ziIíI o d líterárněhistoríck! ch zpracov ání i e dine čn{ ch, zvlá,štních

i obecn{ch rgsťt, celist"oého literá,rního procesu - Iiterárních děI, auto.

r , vfivoiovlch tendencí, směrú,, proud , epoch _ fie tento druh teoretic-

kého píístupu určen snahou o v{voiov{ prú,íez, o hlubinnou pfíčnou

či r'eitik,álni sondu, iež je s to postihnout proměng těch nebo oněch

stránek literárního d'íIa, popiípadě cel{ch množín d,ěI, samozieimě že

v konkrétních hístorickospolečensklch souvislostech. Tím poslednírn

poetika dopl ,uie i píekračuie obor literární hístorie, píesahuje však

historick{m píístupem, _ specificlq aktualizovaralm - dosud ieště ně.

kdg zužované hranice samotné teoríe literaturg. Píineirnenším tím, že

od, pouhé normativnosti a popísnosti postoupíIa k procesuáIností.

Už A, N. Veselopskii G838-1906), osno,satel historícké poetika'

nepovažoval vgmezení piedmětu teoríe literatura í, rá,mci píedem dn.

nlch abstraktních obsahovlch a formá,Iních model , popfípadě iviich
napodobení, za d,ostačuiíci a plně vgčerpá,vaiící. V době, kdg se oziei.
movalo, že dgnam,ické prom.ěng skutečnosti stěží lze uměIecky vgstih.
nout ien p rámci dosapadních noreITL' bgl nastolen požadavek poetika

iako discíplíng, kterd dospívá k obecnlm príncipťlm na základě typo-
Iogického porovnávdní ier, , ieiichž charakter ie konkrétně historick{.
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Ukázalo se, že pr ,zkuÍLelTl určitych rys ,, složek, momentti celku lite-
r rního díla ie možno dospět k pochopení širších sour'islostí a směťování
v{voje literaturg.

Zatímco napiíklad ruská formá,Iní škola nebo strukturalísrnrrs vyklá.
dalg literární dílo z ženě ien z hledisl:,a forem vgznamu, marxistická'
historická poetika vychází z priority obsah,u a z obsaho,pě formáIní dia.
IeIttíIq' Píedpokládd rozhod'ující lohu teúrčího subiektu uměleckého
ztpárnění skutečnosti. U pědomí těchta elernentá,rních metodologicklch
piedpoklad se zablvá paetikou díIčích složek stntkturg díIa, prostíed-
kú, postup , poetikou druh a žánrú, a dopraco,oás,á se k zá,r,ěrilm
o poetice literárních děI, ale talté k poetice autorské, osobnostní' k poe.
tice literárních směrú, proudů, epoch.

Na poetíltu literárních žánr se ve vgchozí |ází soustíeďuieme hlar'ně
proto' že poměrně nečetné množiny těchto tvar , iež vgpovídaií o urči-
tlch souborech děl, postíhuií obraz celkovlch proměn literaturg období
ieiílw intenzívního rozvoie flednoznačněji a pŤehledněii a nt,ožno |íci,
že i qlorněii než napiíklad složitější a rozsahem také rozměrněiší sféra
slažek a postupťt,.

K proměnám v poetíce žánr dochází od samého počátku dvacá,tlch
let s naléhavě kladenlmí požadavkg co neitěsněišíha pztahu umění ke
skutečnosti a intenzír:n,ěiší než dosud jeho společenskoestetické funkč-
nosti' Pžecllodg od, žánr syrnbolistické poezíe a l tíckého realismu
v prÓze k žánr .m novi1m, iak ie podnítila poetiko avantgardních umě.
Ieckych směr a pozděii socialistíckého realiynu, souviselg s podstatn!-
mi proměnarni samotné reality. Proti iluzíenosti a mechanické nápo-
době ie tehdy d razně kladena nová pod,oba utněIeckého píetváíení
realitg. Proievuií se dokonce snahg o radikalístícké íešení situace umě-
ní v krízi, tpoezie v rozpacích', ' a to tl:orbou ve srnyslu zach zení
s čistlmi literárnírni prostíedky, formami, obdobně iako pr! ilěIník
pracuje. s materiáIetn. Na opačnénl pÓIu tohoto zuměIečťování umění,
Iiterarircl,ání literatury doch zí ovšem k navozování sítuací píímého
a bezprostíedního kontaktu se.skutečností v její autentické podobě.

Y meziq'álečné české literatuíe zi,išťuieme tendence, ke sbližovóní ied-
notlivlch uměIecklch druh (v obrazovi1ch básních, v prÓzách a dra-
ma,tech vgužívaiících filmové techniky m,ontáže . . ,)' ale na druhé stra-
ně probíhaií i procesg opačné, směíuiící k vghranění literárních a iinlch
uměIeck{ch d,ruhťl a žánrú,' Dramatické žánrg se napiíklad, po fázi Ii-

terarizační,' iíž nejd|íve prošIy, zno u zdil,adelťt'ují. Do prostoru tnezi
dramatickytn tettenl a dipadelní inscenací se prosazuií takové tgpy
žánrťi jako scénáí n,ebo libreto. Dramatizace literárních pŤedloh, vytvá-
íené ve tíicátgch létech E. F' Burianetn, svědčí o tom,to ievu velmi
ilustrativně,

Naznačen! rozporuplny proces probíhal bezpochgbg rozd.íIně p prv)-
ním, a ve druhém desetiletí sledovaného období. V soul:islosti se změ-
nami charalt,teru společenskoestetické funlrce líteraturg proievuje se
druhovlmi prúníky, iednou lyrizací epiky a drantatu, podruh,é tenden-
cemi k epizaci lgricl"ach a dram,atickych žánr . Yzápětí po vyvrcho-
lení etapg proletáíské literatury, pro ieiíhož hla",'ního p|edstavitele byla
IgríIta stavem a epika č,ínem, se l,yrizací projevuie pťíznačně zd razně-
ruy zňetel k píítomnosti subjektu autora v díIe, i I yž tet okrát .,:íc

subi ektu i ako zpro sti e d]rcvat ele uny slov! ch zdžitkťl než bezpr o stí ední-
ho subiektu tvú'rce. Epizace v poezií ie pak ve tíicátgch létech spoiena
s síIím o obiektivitu realístíckého uměIeckého obrazu, iírnž by bglo
nložno ilčinně p sobit v zápase s falešnlmi mlty sloužícími realtčním
silám a fašismu.

N ebgvalé mno žstlrí t r čích čin , obi evn! ch básniclty ch, pr ozaíck! ch
a dramaticklch děI' púsobilo během období rnezi dpěma světovi1mi váI-
kamí r'e srnyslu uvolnění, relativizace, otevíení žá,nrového systému, také
však zároveťl noc'ého ustavení a utvrzení. ostatně s,q,rchovaně urněIec-
ká díIa nikdg nezp sobují, totá'Iní ot|esy dosavadních žánr , neisou píí-
činou jeiich rozplgnutí, spíš ie obohacuií o no,sé stránky, vgost|uií pro.

fil, upevťt,uií základy, iádro.
Specifické aspeltg posunťt,, proměn a oz,,,Iáštnění, iak vgpllvalg z no-

s,fich uměIeckych záměr , proievují se v pojmovérn obsahu i v poime-
no,sání. Respektui,í ie i názog našich stud,ií _ Básníckg cestopis, Pás-
ffio, Groteska a re1,ue, Scénái, Dramatizace, Sebere|Iexívní román,
Poéma _ pííběh _ zpráva, ale také Baladickd prÓza či SocíáIní ro-
mán. Někdy opšem vzniká' jako v poezii na počdtku tňicát{ch let, tak
složitá a žánropě r znoror]'á sittlace, že ie' možno dopracovúvat se hlub-
šího pochopení obecnějších vyvojoviych souvislostí v iiné než žánrové
s|éie poetiky.

V r zngch fázích vyvoje literatury mezipáIečného období vastupo+,a.
Ig určité žánry ve zpláštní loze nosítel rozhoduiících, dorninantních
tend,encí. A tato nezanedbatelná' okolnost se také nemohlo neproievit



pii strukturování vlklad . t\ni po|adí studíí, jež počíná baladou, bás-
nicklm cestopisem a pásmern. a uzapírá se sociáIním románem a poé-
rnou, pííběhem a zprá,vou' se nemohlo podíizovat rnechanické klasífi-
kaci podle tradičních poetik. Historick{ aspekt i zde vgžadoval dbát
hierarchie funkčního žánropého pťls obení.

V uvodu dlužno se zmínit i o tom,, že čIenopé autorského kolektipu
mohli oyužít ien nemnoha zkušeností načerpanych píi práci na d'osa-
padních svlch díIech (Slovníku literární teoríe, Sloeníku uměIecklch
směrů, na interpretačních pííručkách z české a světoooé literatury Rozu-
mět literatuíe a Slopníku děI sr:ětor,é literaturg, konečně Pr eodci lite.
rární teorií XX. století). BgIo tieba podnikat nesnadné cestg literá,rně.
historicky zatím ien částečně prozkoumanlm terénem plodného období
č,eské literatury našeho století. Nezíídka bglo nutno p vodní záměry
prúběžně l+orígovat, někdg i pracet se k někdeiším vgchodisk m zpět.
PÍesr'ědčení o poměrně snadno dostupném cíIí se na konci první etapy
prá,ce proměnilo s, uvědomění, že mnohem víc zblvá ieště vgkonat.

Teprve prúzkumem rozsáhlého slos'esného materiáIu bglo rnožno
vgloučit všechng pííIiš ien hrnné pohledg a pfedčasné sgntézg a vg.
tvoťit piedpokladg pro stavbu na pevné p dě. Tento pťed'poklad a
s ním i sám zr:olen! hel zdběru, soustíedění na relatipně neširokou
oblast, umožnilg dospět, alespoťt, ,o některlch ohledech, k sgntetizuií.
cím záeěr m o zdrojích, vlsledcích i dosahu proměn poetiky žánr
r, literatuže me zíváIe čného období.

Uk zalo se píitom zcela jednoznačně, že dgnamiku vnitíních žán-
rovlch proměn, dotgkú, pror stání, kiížení i konfrontací nelze nihdy
považovat ien za vllučnou záIežitost čistě form lních, abstraktních
vztahťt, mezi logíck{mi sgstémg vgššího a nižšího iá,du' Roneckonc ml
tato dgnamika sv i p vod v samotnlch záltladech uměIeckého ztpárťt,o.
p ní skutečnosti. Proměng poetikg literárních žánr q:e dvacátfich a tŤi-
cá,tfich létech XX. století chápeme tedg jako odraz a funkci proměn
historicko sp ole čensk! ch. J e i ich zeláštní charahter ur čui í í ne zanedb atel-
né faktorg p sobení velklch doboolch tv rčích osobností.

Naše ziištění o v{vojovfich peripetiích žá,nrovgch proměn určitě ča-
sově vymezenfich chtěií kromě jiného svědčit o mnohotpárném ťl,silí
české literaturg ztvárťt,ovat život co neipfiměíeněii jeho reáIné podobě
i možnostetn dramaticklch pieměn a perspektiv. Znatnenalo to tehdy
také v šaldorlském smgslu žívot učínnlmí umělecklmi prostíedka zftLno-

žovat, stupfi,ovat, znásobovat, obohacovat. A k poznání zákonitostí to-
hoto permanentně aktuáIního procesu má, v mgslu pŤispět tento ná,š
p oltus o vlklad hístorickop o etickfi .
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