
Sociální román

Zánr sociálního románu, kterj, dosáhl sl,é zralosti v l.9. století, n.rli
značně nezietelné hranice, neb.oť je určen jerr velice širtrce a nejedno-
značně chápanj'm obsahovj'm hlediskem - ternatizací rrrčité sociá]ní
enklávy fiejího komplexu či vyseče), postihor,ané z hlcrl iska sociálníclr
r'ztahti a zákonitostí. V této kapitole zanrěiírrre pozornost k určitému
typu sociir'lního romítnrr a budeme ho analyzoval na ti;cclr rorrlánov1,rllt
skladbáďr' jež v českérn literárrrím konlexlu ztramenaly rispěšné pol<u-
sy o slovesné zvládnutí velkj'ch celkri společenské realitv a tematickych
okruhťr spjatfch s celj'mi sociálními tŤídami; korrkrétnč pťrjde o IIaldy
Anny Nlarie Tilschor'é (7927), Sirénu l{arie Nlajerové (19i]5) a Li<li na
kňižovatce Nlarie Pujmanové (1937).1 Poslední dva nonriitrv vznikaly
v kontextu utváiení programu socialistického realismu.

Tyto prÓzy, jež mŮžeme zahrnout pod označení rtlmírn lidskych Irrno.
žin,2 postavily totiž své autorky pied nové tvárné pr.oblérny: problém
skloubení dostatečně reprezentativnílro r.eper.toírru jednajících postav'
problém jejich diÍerenciace a hierarclrizace (rozlišení protagonistťr, epi-
zodistri a komparsu)' problém prolnutí soukronré sféry jedirrce se sférou
veiejnou a jeho historicliou rolí, 1lroblém postižení dějinné určenosti
osudu kolektivního a v jeho rárnci též ilrdir' iduálnílro' Tlak sociální
a historické realit;', kterou hodlal realistickj,' román 20. století dolru-
mentovat, a pr1oto mnoltdy rrpouštr'3l od fi l<tivní fabulace, si sice v),nutil
trvolnění kompoziční vfstavb1'. ale píesto rrrohla bj.t lidská nrnoŽina
románovj'm dějem pojata jen jako lrierarchickj' systém, pro nějž bylo
určující, zda se postava stane nositelem základrrího sociá]ního či ideové-
ho konfli lrttr, zda bude pÍcdevšínr reprezentovat dané prostňedí, nebo
do děje zasiihne pÍevítŽně sr'j 'm inclividuálním osudenr.

\.edle kompozičnílro sl<loubení liclské množinl- nruse| r'omírn námi

sledovaného typu Íešit, jak včlenit mnohost postav do konkrétní reality

danélro prostíedí (regionálního, prrrfesionálního). Tot,o prostŤedí, v něnrž

se sociální vztahy a konflikty vžďy odehrávají' se mtrsí nutně odrazit

i v charakteristice postavy' jestliže v románu vystuprrje nejen jako

ps;'.chologicky individualizovaná, ale i sociálně typizovaná jednotlra,

jejíž vnitňní motivace jsou vždy r' určité míie determinovány tÍídní

pÍíslrršrrostí, pr.ofesionálnim zaÍazenírn, životními podmínkami, konven-

ccnri erpod. Lze íici, že zmnožené a relativně olevÍené systémy po.stav

a ltomplexnost obrazu prostňedí čini ze sociálního romírnrr jakési lite-

rární panoráma' rozplpstírající 'se l. rozsáh]ém prostoru a nělrdy i v roz-

s:ihlént vyvojor'Órr risekrr. Tato panorírmata 'qestílvají z rrlrr,olra rlílčích

1'i.jcvri a motivŮ, u,spoÍádanych podle určitého vj'znamového klíče
(popňedí - pozadí, centrum - periférie). Podobné rrspoíádá.ní všalt

nestvrzuje pouze dominanci, ale vzhledem k celkrr zvj'znamůuje i zcela

marginální děj (žánr.ovj.obrázek) či ďetail. Analogii mezi genezí rozměr-

ného historického plátna a sociálním románem lidské množiny si v sou-

vislosti se vznilrem Sirény, díla, jak uvidíme dále, značně heterogenní-
ho, uvčďomila Marie il\{ajerová: ,,Vzpomínám na jednu Bnožík,ovu

vÝstavu, kde zveňejnili všechny náčrty k historickému plátnu zpodobu-
jícírnu l-Iusa pÍeď koncilem kostnickfm. Kolik drobnj.ch studií trr malíÍ

nashromáždi|, než ty obrázky, mal.ované podle modelu. pňetvoíil a

zkornponoval do patetického rozpětí velkélro obrazu. Anebo na souhrn-
né vfstavě Alšova díla - kolik tu bylo drobnj'clr dílek, na nichž si

ma]íň ověÍoval platnost své fantazie' a divák mohl pozorovat, jak si tyto
poznírmlry pietr'áiel a pňeměůova|, než je pr.očištěrré a konečně ztvár-

něné postavil do své kompozice. Snad je romanopisci dovoleno, co se
piiznává malíňi...3

Komplexnost pÍedmětu zobtazení Hald' Sirény a Liclí na kiižovatce'

stejně jako jejioh historičnost a dokument1rrnost vyvstanou zvlášť ná.

zor:nč pÍi r'ekapitulaci hlavních tematickfch okruhri. Ilaldy se zaměrYují

na jedinj' region (ostravsko), specifick;i rozsáhlj.m zprťrmyslněnirn. Za-

chycují ho v prribtihu dvou válečnj.ch let, v době vrcholícího národnost-

rrího a sociálrrího napětí (r.omán končí 28. Ííjrrem 1918, masovou errforií

nad rozpadem monarchie). Historická situace prumyslového pohraničí

za války (stupriuje Se tempo vfruby, vojenskj' ritlak, hlad a nenávist

k Němcrim, N{aďa1im' Židrim i Poláikrlm) tu piedznamenaltr dranratičn'ost

rornánového děje, zesílenf aspekt dějinnosti ďílčích osudri i kompozici,

založenou na kontrastních konfrontacícih.
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Také Siréna je souslÍeděna k jediné prúmyslové oblasti (Kladenslru),
avšak nenah|iži ji v krátkém časovém ťrseku všezasahujícÍ krize, ale
v časovém rozpěti od počátku padesátj'ch let minrrlého sioletí do prv-
ních let světové války. Tento vj'vojowf pohled zrramenal i zmnoženi
hlavních témat: zprrimyslnění kraje, sled.ované od milíÍŮ skrytj'ch
v hlubinách lesti až k etapě gigantickj'ch hutních kolosri'; vznik prrimys-
lového proletariátu a jeho vyvoj od žive]né nenávisti lr organizo1,anÓnru
politickému boji. Historickovyvojovj' zietel podmiriuje v Sirénci dčje-
pisnou formu vj.povědi a kronikáňskou, aditivnÍ kompoziční vj,stavbu,
umožněnou též sorrstieděním k jedné sociální vrstvě. I{ronilra kraje se
pojÍ s kronik,ou rodu, počínající v jakénisi téměí mytickém bezčasi (rra
počátku počátkti) : z lesr!, obj.vanj,clr strážci o.hně, se vynoií bezejmennj,
muž - nalezenec potuln]fch Ifrrdcri - a stane se za]<|adatelem ]rutnické
a..havíiské rodiny Hudcri, svědkti i ričastníkú prŮmysl,ové expanze na
Kladensku.

Román Lidé na kíižovatce byl napsán jako lristorickf r.omán pŤítom-
nosti, zachycující vj.voj české společnosti ve dvacátj.cil a tiicátj'ch le-
tech - prťrÍezově a na r znj'clr nrístech (vellroměsto, venkov, prrinrys-
lové cerrtrunr, maloměsto s textilní továrn,ou). Ze sociálních problÓnlťr
doby exp'onuje Pujrnanová pÍedevším tiídní konflikt, zastienÝ v ane-
rickém typu podnikání humanizací a standardizací životních poclnrínek
dělnictva, ale posléze obnaženy hospodáískou krizí. Pr'ostor.ov1i' pohyb
románovéh.o děje, tvoieného piedevším individualizovanfmi osud1, a
vzájemnj'mi vztahy reprezentativního a členitého spektra postav. rsi r,Y-
žádal typ ,,Tománu společenské součinnosti..a s polyfonnÍ kompozicí.

Než pÍistoupíme k anal!,ze někter;'ch zvláště piíznakor'yclr stnrktur-
ních složek lJald, Sirény a Lidí na kÍižovatce' pozastavme se ještě u je-
jich geneze, jež se vepsala do tvaru těchto rrománri a poclminila jejich
silnou dokumentární vrstvu. A. M. Tilschová na ostravsku (kon|irétně
v MicháIkovicích za S]ezskou ostravou) podstoupila píípravná stutlia
v duchu zolovského pozitivismu: ,,Co jsem se nachodila, co nap.omáhala
paměti ťrčastníkri, aby nezapadly do zapomnění detaily. I(olili návštčv
v temnj'ch světničkách u havíňú, co besed v zaprášeném parku, kde
páchl jen kreozot, co jízd tramvajkou! Bouilivé vj'platy na dolech,
posezenÍ mezi opil]i'mi v hospodáclr, zase shluk v železárnácb, ritě]< ulicí
pňed demonstrací, nemocnice, školy'. . . židor,ské krámečky a pochybné
lokály pod ostravskym p'odloubím...5 V z'olor,ském duchu také Tilschová

.se .shromážděnj'm materiáIem naložila, neboť ho použila jako realistické
wj'plné, jako dokumentárního doložení vize, kterou jí poskytla piede-
vším vlastní fantazie.6 Na dokumentárnosti Hald se podílí jejic}r histo-
ricita (zaznamenání válečnfch poměrri a doloženj.ch událostí), podrcbnj'
míst,opis, a|e též detailní pozorování, patrné na zp'otloberrí lidí, lrrajiny,
městské periférie a interiérri, spolu s pozornj.m odposlechem lidové
náieční mluvy i rriznj'ch poloh němčiny, kterou hovoií ostravsky vládce
Perlltz, jeho odnárodněná žena, pr.oral<ouské riňednictvo a rakouští dri-
stojníci.

Sirénu psala autorlra, která prostiedí dolri a hutí znala z vlastní zku-
šenosti a svfm románem vlastně splácela dluh kraji svého dětství a
mládí. Z hleďiska geneze v něm m žeme odhalit dvě empirické vrstvy:
jednu tvoíí zkušenost vtělená do dějri ranfch žánrovj'ch povídek ze
sbírek Povídky z pekla (1907)' eervené kvítí (t912) a Plané milování
(19LL), které se staly ve vltazné piepracované podobě základem ně-
lrterych kapitol; druhou tvoÍí poznatky, jež autorka získala až ve tňi.
cátj'ch letech, když 'se systematicky píipravovala na celistvé uchopení
regiontr v perspektivě jeho historického r'yvoje' N'Iajerová pracovala
s arehívními materiály, regionálním tiskem, odbornfmi pÍíručkami
apod. a svou prÓzu pak nasytila fakty z historiografie i techno|ogie vj'-
roby. Fakt jí neslouží jen k dotváŤení pravděpodobnostních a realistic-
kfch kva|it umělecké fi l ice ; aut.orka mu ponechává, bezpochvby ovliv'
něna teoriemi sověrslrého Lefu, i svébytnou reporlážní (dokrrrnenlárně
irrformatir'ní) platnost. Ncbojí se ani prudké srážky syror'élro textovť:lro
materiá|rr se stylizací a ltoexistenci heter.ogenních složek Ťeši uplalně-
r r ím p ,os l upu  mon l áže .

V Lidech na kíižovatce poznamenává d'okumentárnost piedevším
rilecké kapitoly, ve kteryclr Pujmanová zachytila ovzduší a rea]itu tex-
tilního prrimyslového st,Íediska, jeho každodennost, svátečnost, archi-
tekturu, dílčí vj'robní provozy. Na rozdíl od Tilschové a N{ajerové byla
sice nucena vytváíet v románu fiktivní lokalitu, ale piitom i ona použila
faktografickj'ch znalostí' získanfch ve dvorr zár'ěreční'ch etapách dlou-
holetého rrsilování o román,7 v němž by ,,psychologické mikroskopová-
ní.. uvedla do vztahu k širšímu společenskému dění. I{'onspekt románu
l.znik,al r' sorrvislost'i rs prYípravou na reportáž o baťor'skérn Zlírru8 a llyl
inspirován Sinclairovj'm Petrolejem - rodinnfm románern o ,,velkém
šéfovi.. a jeho odcizrrjícím se synovi, piitahovarrém socialistickj'm hnu-
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tírrr. Po skandálnírn soudním sporu kolem Sr'irtoplu.lrova Bclt,tl.slroje, kni-
lry spíše pamfletir:|ié ncž dokurnentárrtí, byla všalr l)ujmarrová nuLrena
rrpustit od látky z obuvnické vyroby a pÍeorientovat se na prtimysl tex.
ti|ní. V obraze prúrnyslového stÍediska však uclrovala rysy baéovského
podnikatelského stylu. Podobně jako Majerová i Pujmanová v někte.
r;ich pasážích obnažuje syru)vou doktrmentírrnost a reportiižnost, avšak
s tím r.ozdílem, že téměň relzignuje na věcnou popisnost fakrťr (je jakoby
reportérem nréně zasviicenym do odborné stránky pÍedmětu) a subjekti-
vizoranfm zp sobcm jejiclr prezentace pak miíí ke stylu civilizačního
ese ie.

PÍi rekapitulaci stěžejních tematick;|'ch okruhťt }Iald, Sirény a Lidí
na kiižovatce jsme upoz'ornili na empirickou kornplexrrost zobrazované
látky a z ní plynoucí uvolnění syžetor'é vj"stavby.g Na pozadí obecného
směí.ování panoramatic|< ch sociálních románŮ k epizocličnosti jsme
naznačili tÍi rámcové a píevládající kompoziční principv' uplatů,ované
ve zkoumanj'ch prÓzách: princip nezár'islÝch paralel ([Ialdy), princip
lrronikáňsky aditivní (Siréna), princip polyfonní orchestrace (Lidé na
kíižovatce).

V Haldách umožriuje paralelní kompozice jednak zmnožcní dějowfch
linií, jež mají postihnout pestrou paletu života válečného ostrar'ska, jed-
nak konfrontaci tií kontrastních světri: světa vykoÍisťovaného, vyhla-
dovělého a bezmocně se bouÍícího dělnictva, světa kšcftai.ri a speku.
lantú, parazitujících na poměrech v-vmknut1fch z normální zákonitosti, a
konečně světa velkokapitalistickfch vládc (,,nadnárodlrí a nevášnivé
oblasti zlata, papíru, spekulace..). Krorrrě této .skladebné konÍnontace
zdrirazfiuje Tilschová drastičnost tííďního Iozporu také inscenováním pÍí.
mj'ch stíetŮ. Několíkrát jim vystaví napÍíklad draze elegantni, drážďi-
vou a vypočítavou ženu generálního ňeditele Vítkovickj.ch železáren Irmu
Perrrtzovou, která poiádá dobročinné akce mezi polohladovfmi dětmi
v kožiše za několik set tisíc a pii pohledu na krev Anky Tichufiové,
zastíelené píi hladovj.ch bouňích, pr.ohlásí: ,,Phuj ! - tsohechisehes Rlut !..
Stejně cynicky odpor v ní r'zbuďí i prŮvod proti drahoté, jenž se pie-
žene kolem její limuzíny: ,,První obličej se rrkázal za sklem: muži, ženy,
vfrostci. Šli a mizeli, zanechávajíce na sítnicích obou žen letmé obrazy
vysedlj'ch čeli.stí, popelavé pleti a tvrdosti zaíizn é do vrásek... Jednou
z nejprisobivějších scénickj'ch konfrrontací Flald je pÍekvapivé píeď-
stoupení pÍísné a černě oděné Marky Tomšové, p.ološílené ze zlráty

syna, pňeď společnost rozjar:enfclr, pŤepitj.ch a pňesycenyclr rakouskych
dŮstojníkťr se strovy:,,Ten čtvrtek umačIrali u nás ženskou ve frontě
na kobz,ole.oo

Protože se Tilschová i pňi epizodičnosti kapitol a pňetržitém vedení
vyprávění snaží obdaíit íadu postav dramatickym pÍíbčhem, st,ňetá se
v l laldách realistické kronikáíství - stňídavé obracení p<lzornosti z jed-
né post.avy na drulrou podle Ůoho, jali to vyžaduje r'yvoj reálnj'ch udá-
lostí - s románovou konstrukcí nčkolika eťektrlích, vcslněs erotickych
zápletek. Rozporu mezi vyklenutím osudovyclr dramat a zák,onibou roz-
ptyleností románu lidské množiny si povšimla již dobová kritika.
A. M. Píša pnojevil nad I'Ialdami zlrlamání, že ,,ďi|o nevyrostlo ke kom-
pozičně ucelené a dramatické evokaci několika hlavníclr a pi'íznačnych
osudri li.ďskj'ch,,, že autorka ,,charakteristickou plnost a vnitÍní osudo-
vou rezonanci sv;fch postav i v li k skladebné l<ompozici obětuje kno-
nikáÍské tendenci krajové.., a konečně, že se v její prÓze zájem sociolo.
gickj' sráží s .,básnickou schopností osudotvornou...10 František GÓtz
napsal: ,,Pud sociálně odsti.edivf zm.ohutněl tu naďměrně a tÍíštil zá-
lrladní rodinné a společenské souvislosti...11 J. o. |iovotny věnoval po-
zornost faktuÍe pr6zy, ,,v níž autorka snaží se individuálním osud m
jednajících osob, jichž je značné množst'ví, piiiknoui pouze tolik místa,
kolik ho nevyhnutelně potÍebuje její vyšší skladebnj' zámět,,, Ten pak
charakterizoval jako ,,filmové pásmo lidí. věcí a žánrovj'ch vysek , za-
chycovanych do nejmenších po'dr,obností...12

Dobová kritika si ovšem neuvědomila, že zminěny .,vyšší sliladebnj.
záměr,, souvisel v Haldách s autorčinou snahou podat rihrrrnlr obraz
určité prrimysl.ové oblasti, plné liňiklavj'ch kontrastri, sociálních i ná-
nodnostních konflilrtri a rušného hromadného dění. Už na této prÓze
mrižeme sledovat, jak se proměůuje poměr mezi postavou a pr'ostÍeďím.
o nělroiik let později jej rozhodne Siréna N,Iarie Majerové ve prospéch
prostŤedí, které bude fung'ovat v ,,románu rozptj,leného kolektiva..l3
jako pÍirozeně sjednocující složka - navodí souvislost' mezi postar'ami
a dílčími ději, aniž by se tyto postavy musely nutně stŤetnout a děje
prolnout. Tuto sorrvislost navodí mimo jiné i dílry pr,osté kocxistenci
postav v určitém prostiedí a díliy tomu, že i čI.ověk sám svym vzezÍe.
ním, jednáním i osudem se stává nositelem jeho znakri. V dobč, kdy
l{aldy vyšly, však ještě nebylo dostatečně zÍejmé (ani jejich autorce),
že jcdnotu syžetu mrjže nalrradit také jednota z'obrazenélro světa, zalo-
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žená na těsném vztahu postavy a proslÍedí, rra jeho uceleném vidění
a uchopení.

Vyvojovj' aspekt a soustÍeděnost k diferencované, avšak jediné so-
ciální vrstvě piedurčily krvnikáísky aditir'ní a současně cyklickou stav-
bu Sirény. Charakteristickj'm rySem tohoto románu se slala souhra
(spolup sobení) píetržitosti a návaznosti. Píetržitost v ní souvisí pÍc-
devším .s rel,ativní samostatností (zavr.šeností, dopovězeností, pointo-
vaností apod.) kapitol. I( nejsamostatnějším náleží ťrvodní kapitola Vy-
ná:lezce, v níž je dopovězen vlastnč celju žir'otopis prvního z rodu
Hudcti' laického experimentát'ora' i s pÍesahem do času kapitol nasle-
dujících. Kapitola Páté uhlí, pojatá jako ,,intermezzo,, bidy s leitmoti-
vicky zdrirazněnfm klíčovj'm motivem sirény _ symbolu zotrročené
práce _, se za'se zcela vymyká z pÍedchozich i následn1fch dějovj'ch
souvislostí (by|a napsána na základě rané črty Děti z Povídek z pekla)
a je komponována dostňedivě - ve tňech simultánníoh dějovj'ch liniích,
zachycujících otce v dolech, malou Máriu, opatrující doma mladšího
sourlozence naííkajícího hladem, a matku, která se těžce poraní pÍi
sbírání odpadového uh]í na haldě. Téměí celou kapitolu Hrob nemá
hrob vyplůuje tragickj', baladicky laděnj' pÍíběh R ženky Hudcové.la

Většina kapitol Sirény začiná jakoby odjinrrd, po uplynutí delšího či
kratšího času, rodová linie je v nich opuštěna a zase navazovítna,
v centru pozornosti se ocitají stále nové vj'seky ze živoLa regi,onrr. ob-
jevují se v nic}r n'ové postavy a děje, probíIrá vždy další elapa hisloric-
ké.ho vj'voje kraje' V cyklickém rrománrr prisobí však také elementy
sjednocující a je v něm patrná snaha o navození epické jednoty. Ačko-
liv je rodová ]inie libovolně pierušována, pokračuje a posunrrje sc
v čase' tňeba jen stručnou informativní poznámkou. l,Iajer.ová z ní sice
neučinila základ syžetu, lrterj' tvoií v tradičním rodovém a rodinném
románu, ale její prÓza píesto sugeruje dojern peťmanentní pŤítomno.sti
Hudcri, byé pouze ,,za scénou... Patií totiž neodďělitelně k danérrrrr pro-
stňedí, všrrdypÍít'omnému a trvajícímu. Áutorka pak nemrrsí se svj'mi
postavami manipulovat, stačí, když se po nich jen ,,poohlédne... Již
Tilschová v l-Ialdách své postavy někdy pouze potkávala, ale současntj
mnohfm z niolr piidělovala i románové role (cynického a nenasytného
svťrďce nezleti lyclr dívek, pí'edčasně eroticky probuzené dělniclré .,Car-
men,., frajera a mstitele' oběti alkoholické agresivity, osarrroceného r.]ád-
ce a klamané}ro manžela, pochybujícího vťrdce i r'ridce-r.ozněcovatc|c.
jorrž piicházi z neznáma a do neznáma rnizí apod').

\rzhle<lerrr lr [omu, že ie v Sirérrč pr. nryslové Kladensko zaclrt'cctltl
ve vj'voji a z mnoha poh|ed , je jeho obraz vlrazně tlvrrarniz'ov n, číntž.
se rtlzrušuje kronikáŤská popisnost, zaIěžujíci rrrísty l{aldy. Dyrrarnič-
nost dále podmifiuje rnnohotvárná vyst,avba tcxlr:, lileré se btlderr'rc r'ii-
no\ 'at  v zr ivr" l ru tÓ to kapi to ly ,  a upl i r t ,nč'ní posIt l1 l t r  ntont i iže. .| .e l l I r l  1 lo.
stup je postňohnrrtelrrj' na vj'razném stÍídání tihlrr pohledu - vclkÝc]t
cclkťr krajové lristorie a pr'ťrntyslov1'ch 1lanorámat. ce l|iťr t'or' i ir.tlíclt pt'os-
tor a žánrovj'ch vj'jevťr ze živo1a ]i]aďenské r'esnice. clrarakter'istir:liych
detailri r'j'rcby 'i žil,.otních foreirr. Ncjntipadrrěji se r'šali proievuje pi.i
r']ilridrirrí r]rtliunrenI a parad.ckrr.rrrenLťr, jež r' r.orrtiitlrt 1llr-rí r.ri.iko|ili frrrrli-
cí: svj'm žánrem a stylem evokují rlobové klima. piinášeií další rihel
pohledu na události. zesilují dokrrnrcn[ílrní autenticitu clíla. pielrlenrrjí
časové distance. mezi kapitolanri. .Iejich Syrovost ptisobí ncčekarlj'
,,stÍilt.., po němž pali mŮŽc byt v rl:is|edrrjící kapito|e snáze ztl lč'něno
zorné pole.ls

.\Iísto šir.crt:e obzírtrv }ro panorántaltr .iedné prtirrrr.s|,or-Ó cllrl irsti - iré
už viďěné'v synchrorrním prriňeztr a v ri irnci lrulrni.nrrjícíclr dějinnÝch
rrdÍrlostí, nebo ztiženěji, zat,o v diachronním historic|rém s]edu - zobra-
zuje Pujmanová v Liclech na kÍižovatce více lokalit. Současně její
,.r'omán sp.rrlečenské s'oučinnosti.. staví do popiecIí lidskj' t:letnt-'tlt ir
mezilidské vztahy - jejich navazování, trvání, prorrrěny, zaniliiiní. ko-
lize apod.; prot,o tu konrpoziční Ťešení rnuselo slněíov'a[ lt p.olvfonii.

ŠíÍe zabírané sociální reality si i v Lidech na kiižovatce vynutila pÍe.
tržitou formu vyprávění - časové skoky a zryclrlující, stručrrá dop.o-
vězeni udá]o'stí několika let, rnizení postav v ťrseku Íady kapitol, nedo.
]rončenost některj'ch rcmánovych zápletek aj. Zatimco však v pňípadě
Hald a Sirény byla zajištěna a|espofi částečná epic|iá jednota (nespoji-
tj,clr pásem či následnj.ch epizod) d slcdnj'm situováním do pr.crstoru
téže lokality, v románu s dějem rozptj'lenějším v prosloru i čase rnu-
sely bft vazby konstruovány uměleji, zvláště kd.vž autorka volila po-
stavy z disparátníclr sociálních vnstev a píitom osoby aktivnější' ne-
klidnější, ernancipovanější, a tudíž hybnější, než byli pÍedstar,itelé
sociálně rle[erminovaného společenslví proletár:ú. I,iclé na kiižovatce za-
čínají pňesrrnem, jedním z mnolrfch odjezďri a piíjezdťr. kter'Ý trnrožrrí
setliání dvou sociálně rriznorodj,ch rodirr (vdova Ul'banor'á se stč|rrrje
s ondÍejern a Rriženotr do Prahy do žižkovského domrr. kde žije r,odina
atlr,okťrta Gamzy) a navázání hned nilko]il<a vztahri ' iež se btrd,orr r]ále
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rozvíjet' pÍerušovat' zauzlovat apod. Rozhodující vyznam má též od-
jezd ondÍeje Urbana do Ulrl za splněním srtu o odborné kvalifikaci
kazmaror,rského dělníka. Tím se totiž v centru pozornosti ocitá prrimys-
lové centrum - místo stčžejního ideového k'onfliktu - a tím také je

do románu zapojena tÍetí nodová linie - kaznrar.ovsliá. Jinou, vcelku
pí.ir.ozenou zámin'kou pr.o svedení postav z rŮzn'lch sociálních vrstev
do těsnější blízkosti se stává i veíejnj. zábavrrí podnilr - mÓdní Red.bar
z dr,acátfch let, kam čtenáíe uvádí Nella Garnzová, rozrušená anonym.
ním dopisem o m'anželově nevěie, a kde jsou v akci píedstaveni sou-
časně advokát Gamza, herečka Tichír, její muž advokát l-Iáusler, ňeditel
ťrleckého závodu Vykoukal, jeho syn l(arel, tolro času a nakrátko revo-
luční básník, sporbovní tanečnice Dalešová a další. S většinorr z nich
se mrižeme setkat po letech na oslavách 1. rnáje v Úlech, kde četná
setkání umož ují navodit íadu zápletek, zejména v pfíbězíoh r.ománo-
vj'ch dvojic.

Nutnost rozehrát a obnovovat, i když s pnodlevami, souvislosti mezi
početnou sestavou postav z fitznych pno.stÍedí, nutí Pujmanovou, aby
kromě vazeb pÍir'ozenj'ch (rodinná pňíslušnost, sousedství, profesionální
zájem, politická aktivita aj.) pracovala také s r.ománovou náh'odou fien
na jejím zák]aďě mohly mít Rrižena a Helena rnil.ostny p.oměr se stej-
nfm mužem _ inženj'rem Karlem Vykoukalem, lrterf už byl čtenáíi
dÍíve pÍedstaven), nápaďnou zvláště tam, kdy musí postavy nejprve
oddálit a posléze je v záj'mu kontinuity opět svést dohromady. P.odobně
se ondÍej píi odjezdu ďo Sovětského svazu setkává se svou dětsk.ou
láskou paní Nellou Gamzovou, která zmizela nadlouho z jeho života a
kr,omě několika zmínek i z románového děje. Její píír'omnost v závěreč.
né kapit,ole Doslov i .i,stup jako by vytváiela krátkodobj. harmonizující
souzvuk mezi tušenou budoucností hrdinovy dospělosti a minulostí, po-
zvolna se ztrácející v mlze vzpomínek.

Ačkoliv se děj Lidí na kňižovatce ubírá vpÍed místy pÍetržitě a s ča.
sovfmi skoky' svědčí jeho kompozice o silí sjednocujícím (návratno.stí
postav i motivri), o složité orchestraci s dorninantním tématem hledání
a volby. orchestraci jako základní kompoziční pri,ncip dokládá symÍo-
nické r'ozvržení kapitol do čtyÍ vět'16 užití kontrapunktri (kontrapunk-

ticky kontrastní je celá iada dvojic) i prriběžné navozování harmonií
a disonancí v rámci jednotlivj.ch kapitol. orchestrace je konečně prri-
kazná i na celé Ťadě vracejících se motivri, z nichž mrrohé nrají povahu

iracionální či symbolické nápovědi,l7 Kromě již zrniněnlch pÍíjezdri a

odjezdri je v: s},že[u ně|<olikrát zopa.kován napŤíklad motir' smrti, ktery

má rozhoďující vyznam pro další o'sud některj'ch hrdinri. Smrt on<lí.e-

jova otce legionáÍe se stane impulsem ke stěh.or'ání vd'ovy Urbanové

' aot*i do Prahy. Smrt nechlebské babičky paní Vítové (,,s ní odešel

ten svět a my ho nevzkiísíme..) uzamkne tápající Nellu definitivně do

rodinného souknomí. BezprostŤední b]ízkost umírání paní Polanské, za-

stÍelené v době nechlebské stávlry,.otÍese ondŤejovj'm svědomím a pÍi.

spěje k jeho pr.ohlédnutí a vzpouÍe pnoti H'ospodáÍi. Smrt zaživa sym-

b'clízuje"'t'"'.'li' zjev prababičky (.,velkj. obličej, starj' jako z.ima'.),

ktery se pŤíchozím zjevuje za okny nechlebrské vil;,. Vrací se také

ondiejova dětská pieďstava piipoďobřující spáče ve vlaku k zesnulj'm.

DÍevěnj' dri.m v l\echlebech - ostrrivek mizejících časri ,,starjrch rodin..

je piirovnáván lr Joďi, nejprve plující, později uvízlé na mělčině

(.'Jáko v1nplavenj, z věku por'ěstí a ještě tmavf vlhkem seděl na měl-

čině zahrad;,, která se pod.obala vypuštěnému ryhníku na nahém dni

a v polozimní prrozatímnosti...). Vztah mezi rninulostí a pi'ítomn'oslí na-
.1,o"uj" Pujmanová také pr'ostÍednictvím drobnějších rekvizit, v niclrž
jako by zťrstal zaklet čas, nělrdejší pr.ožitky i náklonnosti. Ze zpětného

pohledu se některé m,otivy a situace projeví jako nápovědi brrdorrcích

udá|osLí.
.od pievažujícího zÍetele k organizaci látlry, vyznačrrjící se rr nárni

sle,dovaného typu sociálního románu komplexností a dokumentárností,

obraéme nyní pozornost ke zpŮsobu zp'oda1fug1l{11í postav a pros1Íedí,

abychorn si oziejmili r'ozmanitost rraskj'tajících se možností a také r'Ý.

.,ojov"j, posun oď staticky objektového stylu Hald k dynamicky sufiek-

tovému (,,induktivníÍnu..)la stylu Lidí na kíižor'atce.
Píi vytváÍení sociálně reprezentativních typri a jejich odstiflování

vycházi Tilschová píedevším ze znakú ťyziognomickj'ch (ceikové r'ze-

ziení, obličejové rysy, vyraz).19 Její postavy prot,o púsobí jako vftvarná

poiednání reálnj.ch rnodelri, viděnj'ch optikou postimpresi'onisticlij'ch

směrr], zr'láště expr.eEionismu..Stručné základní tahy, zdr-.rrazněná em'o.

cionalita barvy a tvanová de{orrnace - vše podtrhuje vyrazovost ru.

kopisu:,,Rygl, ten druhjl, zase celj ' rozkj'vanj', jako by měl vyklorrbené

p"ž" u nohy, měl obličej dlouhj', sivy a jalisi tupě 
"'idurnii1{/, 

že se

jeho oči až roztékaly do pleti bledé a zduňelé jako u pekaŤe... Svfm

zprisobern Haldy piedstavují pestrj' soubor figurálních a hlavně por.
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trétních skic, vypovídajících o zoufalém ťrdělu lidu ostravska' o indi-
viduálních tragédiích i kolektivních katastrofách. V barevném pojednání
tváÍí, defilujících na stránkách romá,nu' pňevládají odstíny, jež vyjadňu.
jí nezdravost života v devastované krajině, v ritr''obách země a v kraj-
ním ned.ostatku - vybledlost, bledost, zvětralost, popelavost, sivost.
Chor'obnj. vfraz tváíe, často zkÍivené grimasou, stuprluje i barva, zele.
rravě bleďá nebo žlut,obledá. ...Ien vjsměšek zkÍivil chlapcťrv obličej
s bledě žIutfmi vlasy a bledě hnědj.ma očirna pod starou čepicí. A nic,
ani pleé, ani oči, irni vlasy neměly dosl krve a dost barvy. Arnoštriv
obličej od mrazu víc šedivj. než fi ovj, pozrněnil tisměv do pošklebu,
ktery' l'ypadal lrr.ozně smutně na dÍt'ěti... N{orrotÓnní, p,ot'iačená, nicméně
1'yrazně pÍíznakovťr barevnost tr'á í koresponduje s pievládající barvou
rámcové scenérie, pohlcené téměí neustírle v šedobílé mlze a kou'Ťi.
V portrétování postav vyšla Tilschová také z charakteristickj'ch znakri
místní populace a zbarr'ením križe zdriraznila i sociální kontrast: ,,A na.
jedrrou se mu u stelrna zvedla chlapecká hlava, bezbarr'ější a popela-
vější ještě o to, že se odrážela o červeri jelro krevnaté rukv'.. Pol.ožení
barev vyr'olává' jak vidíme, vedle sociálnílro vj'znamu talré čistě vi-
zuáIní, vj'tvarnj' dojem.

\.'y-tr'larně vděčné, to znarnená nabízející se expresívní plasticlié mo.
delaci, se pro Tilschovou staly moďely (postavy a tváŤe) lidí fyzicky
nesouměrnfch a deformovanych, poživačná tělesnost zbohatlíkri i bi-
zarrrí tloušť'ka chuďákŮ, lradrcvité kostfmy, škleb. Zatímco fyziogno.
mické anomálie proletái'ri svědčí o bezritěšnosti životních podmínek,
u velkokapitalisty Perutze naznačuje vjrtazn'á plastičnost ošklivé tváÍe,
,,nepravidelné a zas neobyčejné.., složi'bost povahy a p'ostavení židov-
ské]ro samovláclce.

Nejčastěji a s největším tr'árnym zaujetím jsou v Haldách zachyceny
lidské oči a jejich p.ohled.2o Pies ně autorka nahlíží do nitra svj'ch po-
stav" v očích se zračí mentalita, okamžité vnitíní hnutí, ale i vyšší po-
slírrÍ (jako napiíklad v ,'chytrych, spral'edlivj.ch, pr.onikavfch.. očích
Brejlatého' .,jež svítily jasnou záÍí b,ožího nozumu..). S jístou rradsáz-
korr lze Ťíci, že ,,,hra očí,. rre,d,otvírÍí v flaldírch jerr pestr;f fyziognomiclrf
povahopis, ale sama též t-r,aíi sr'ébytrrou vrstvu vj'zrramové qistavby
ponránu: ,,A v těch rnrtvfc}r očích zničené zableskla nenávist až k .smrti.
.]erliná jislrra a hneď zhasla...

I)otenciální statičnost v zobrazovílní iidskj'ch bytostí pÍekonál'á Til-

schová kontr:astern, expresivitou, paradoxem, anomálií a proměnlivfm
vfrazem očí. ohdobně se s.rraží oživit a dramatizovat ta'ké pÍímou, atri.
butivní charakteristiku psychologickou a,rnbivalentnos'tí, rozlomeuos.
tí a,,složeností..povah i psychickfch stavri: ,,A jen tot'o drivěrné oslo-
vení mluvilo o složity'ch vztazich, nedocítěnfch, nedokončenj.ch a drá-
sajících, mezi paní Perutzovou a vítkovickj'm inžen rem Kleinerem,
složenj'm z dobrého praoovníka a zase šrobéra, ze snoba a zase z v!-
tečrrého a všude oblíbeného společníka'.. 1 ,,Petrus, dopálenj' houževnatě
indo]entním odporem té divné .lbmšové' tak trpné, j.ako by b;'la jenom

lradr. a zas tak ztvr'ďlé do kamene a kŤemene . . ...21
TváÍe, jednotlivé figury i černající se dav jsou v Haldách viděny

dťrsledně na pozadí tovární, městské či krajinné scenérie (zde i v Siréně
se objevuje ňada dílčích scén žánrového charakteru), a tak portrétní

,,galérii.. nománu doplriuje sérii krajinomaleb, obrazy interiérŮ a tiži-
vé kulisy továrních objektri (,,vysokj.ch pecí, temnfch a tvrďj.ctr..).
Zatimw pleť člověka většinou s píevládající šedí rnlhy a kouÍe v kraji.
ně splyvá, tr.ar zvrásněnj.ch obličejŮ se na jejím poz'adí ostÍe rjsuje'
Impresionir.stické vj.tvarné vidění se pr.osazuje bohatou škálou černo.
-šedo-bílé m,onotonie: ,,černá zemé poházená uhelnfm kamenem.., ,'olo-
r'ěná běloba mlhy.o, ',bíIá a teskná silnice.., ,,nafialověIá mlha soumra.
ku.., .,prázdnota nečisté černě.. hald, ,,smutná a nemocná modí.. nebe,
.'šediv oblak ostrava.., ,,tupá nepňátelská šeď těžkého čm'oudu ze
závo'dri a koksoven.., ,,šeď uprášené silnice a zataženého nebe.., ,,vlny
temně šodj'ch hor.. aj. Vj.tvarné vidění regionu, pňesněji íečeno vftvar.
n'ost autorčiny vize, se zračí snad ještě v1frazněji než v základních pod.
kladovfch barwách v boďovérn rozrušení píevládající černo-šedo-bílé
tonality - rudj'm až purpunovym západem slunce, barevnfm polem
plakátri, červení cihel, ohně a krve, ryšavostí vlasri (etnicky rys místní
fyziognomie) apod. Píevládající pÍedmětné ztvárnění rozsátr.lého kom.
plexu sociální reality je talr i v pÍípadě této popisové složky esteticky
zllr'odnoceno osobitostí autorčina stylu.

Už Tilschová uváděla v rámci kl.onikáÍské vrstvy Ifald na román.ovou
scénu ně'které postavy jen v souvislosti s jedinou situací či uďálostí,
avšak sestava prot.agonistri vystupujících v paralelních dějovfch pás.

mech zrlstávala neměnná. V cyklicl<é Siréně, v níž je ztotožněn }rist'o-

rickj' čas kroniky kraje s časem kroniky rodu, disponuje Majerová se
zcela otevíenj'm (neukončerrfm) systémem po6tav, volně včleůovanfch

278 279



do románové}ro dění. Tot,o porušení tradiční románové syžetové ucele-
rrosti, lr němuž autorka dospěla tim, že se prrimyslovj' kraj a profesi
pokoušel.a zachytit pokud možno v ťrplnosti, činilo dobové kritice znaěné
potiže' F. X. Šalda a B. Václavek v tom spatÍovali nedostatel<, jenž se
nejmarkantněji projevil na vztahu postav a děje: ,,Mnohem víc než
na biisnickém vyvinování děje z charakterú zá|eží autorce na dokumclt-
tírrním osvětlení a montování jednotlivfch dějstev spo]ečensky hromad-
ny'ch. I(apitoly' které k sobě ňadí, mají relativnč velk,ou samostatnost'
jsou dosti málo závislé na hlavním pásmu dějovém...)22 ,,. .. záli]a'dní
princip stavebnf u tohoto díla . . . je lristoricky následnf, místo aby
brisnicky konfrontoval dramatis personae. Proto se napňíklad clěj ne-
rozviji z charaliterri p'ostav, nj'brž naopak obccny společerrskj' děj jest
dokládán konkrétnírni l idskj'mi osudy...23

x,Iajerová skutečně nerozvíjela děje z charakterri postav arri básnicky
nelronfrontovala,,dramatis personae,,, protože jejím záměrem nebyla
v první í'adě rcnránová fikce, ale doktrment. Na zrikladě dobovj'ch teorií
románu-reportáže mimo jiné pochopila, že pňíběh někdy r'yplyne ze
samotné kresby prostiedí: ,'N{nolro stačí' ab1' rnmán vlastně kres]il ve
,,uu.1' 5r'j'ch kapitolách jen prostňedí, které vlníc se a čeÍíc, sant'o mu
již dár'á hybnost pňíběhri...2a

..\rlnění a čeiení.. prostňedí se v Siréně stál'á vsliutku určujícím prn
to, kdy se ta která postava oci[ne v popŤedí či p,ozarlí románového
děje. Alk'oholiclré Íádění a milorstná avantÝra IIudce-{raiera piíslrrší ob.
dobí konjunklury železa .a z ni plyn,oucí dlmoralizace dil ' ' ict",a; krval,é
Boží tělo 1BB9 je zaznamenáno píevážně z pobledu jedné z obětí -
malé clružičky Emči Fludc.ové; kapit.ola od ledna do máje náleží pÍede-
vším lrolektivnímu hrdinovi - mase stávkujících, ale do popiedí se
cl'ositivír také starl,r I]urlcovka a jcjí syn' JravíÍ Rrrrl la (}rrdina ][ar'íi 'skť:
balady), protože se b.oje ťrčastní nejaktivněji.

Ve shodě s }Ialdami je i v Siréně člověk pojat jako neq/dělite]ná
součást konkrétního prostiedí. jako indir.idualita, ale zároveĎ jako do-
kument. Pro N{ajerovou však už dčlník není tak pasívním objekterl ma-
lííslrého' psychologického a sociologického studia, jež by|o v]atstní tla-
turalismu, ale svébytnčjším subjektem dění (srov' též hovorové zabar-
vení slohu a užití polopÍímj.ch a nevlastních piímj.clr Íečí), jenž se
r, rltrchu {orrnující sc poetiky socia]istickéh'o roalisrrru prosazuje sr'f lni
názory, piedstavami, touhami, hnť:vem, ale h]avně činorodostí a bojem.

xlajerová nezobrazila dělníky jako trpné nebo až zvíÍecky živelné
b1'tosti nejen proto, že jeji zlrušenost byla jiná než zkušenost autorky
Hald a že se ve svém vj'voji vltazně odlil,onila od poetiliy naturalismu,
ale také proto, že nepsala jen historii dě|nickÓ [Íídy, ale částečnč i její
socialistickou budoucnost. Ideově tematiclrou donrinantu jejího pnoletáň-
ského románu tvoií tudíž r'ztah dělníka k práei jalio rnoŽn'rrsti plné a
tvoiivé realizace, za nLž je nutnrr llojovat: lrlavní nositelé tét'o dorninanty
- l ludec-vynálezce a jeho vnulr l lrrdec'1lo|ieajt. takÍka romantičtí lrrdi-
nor'é touhy a d'ezí|uze - nepr.ožívají tradiční rlrama milostné, ale drama
profesionální (geniální laik, jenž se zasr,ěti l vynalézání, je podveden
vedením že|ezáren a pohrouží se do zatr1lklé osanroceno'sti, lrvalifikova-
ny lrutníli. ktcrj' ..má že7ezilrny v krvi... jc rlyritaven lredristcrjnénlir pŤe-
ž'iv áni nezaměs tnaného).

Aktivní vzLah po.stavy k pracovnírrru prosti;edí p'orlrnit'ruje v Siréně
také zpťrsob ztvárnění prŮrnyslové]ro světa. ZaLimco v l{aldrich byli
dělníci takÍíkajíc ,,piistihováni.. v podmín|<ťrclr pracovnílro procesu jen
ojediněIe (do šachty sestoupí děj napŤíl<Iad jcn jedinlrrát, l idyž je tarn
usmrcen syn Marky Tomšové), v nepokrytě dokumentárnínr' až repor-
tážním nománu }Iajero'r'é fungují postavy často v roii jakj'chsi pruvodcti
nejrriznějšími pr'or'ozy. Jejich popis je pak dynanrizován p'clh;'benr děl-
rrického hrdiny továrním prostorem neb'o pŤedve<lenínr objektŮ jako
něčeho pi'elivapujícího a vzrušujícího. l.Iué se dokonce objeví i jako
životní nezbytnost a piednrčt ['ouhy, r'nílnanÝ l 'šelni rsnysly: ..Zclezírny
mtr rrebyly jerr divadlem, jelrož kouzlo nru sytilo nervv jalro pňíjemné
opojení, ta]rže mu bez nich něco scházelo. Všeclrny jeho srnr-sl.v se
ž.elezáren ričastnily, nejen zrak, pasoucí sc na p,odivulrodnér-rr obrazu
proměnlivÝch d mri a oslniví'ch záÍi. Jeho čich lapal ply,'nv. r'vsttrprrjící
z prolnčfi'oviiIrí p'otlstaI všclijalr.yJch lrvzri. rrrdy, hlíny, vriprra' a roze-
znár,a] je so zrralech'ím až požitkáírskj.rrr. Vyčichal r.e r,zrluchtr" c'o se
rra lrrrŤi děje '. ' Ztak a čich, ale talié sluclr b.vl ričasten; kde na svět'ě
byl ještě takovf liraj, aby se lro zrnocriovitl zr.ulrem své sirén.v. aby
ťrtočil na jeho tršní bubínek obiínr štělrnutím dmychadel, rrvolriujícíclr
pi'ebytek vzdrrchu' aby oddechoval krrlat. mi tlamanri l ionverlorťr a zpí-
val ustavičnfm zněnínr že|eza?,,

Zabj'váme-li se zpodobením vztahu postavy a prosti;edí. rrerlltiŽettle se
v piípadč llald a Sirény rrezlrtínit o r.l ivu La]ova Gernrinalu (1885. čes-
ky poprr'é 1892) a jeho pÍeliodnocení. U Tilschové na nť'.i narážíme
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taki'ka na každém kroku. Svědčí o něm paralelní lronfrontace světa
panstva se světem nelidské dÍiny a bídy. driraz ltladenj. na vizuální
kvality píedobrazu i biologická koncepce člověka. Podobně ialro ZoIa
rozvíjí i Tilschová r:adu er.otick;ich v;ijevťr, vesměs jako sorrčást zvrírce.
n1,c}r. srn.vslor,ě r'afinovan]i'ch i r,ulgárníc}r sexuálníclr poměrťr.,\ nalogie
s Gerrninalem se objevuje i u ďílčích témat a motivti, napÍíklad u mo-
tivrr alkolrolu, pojatého j'ako destruktivrrí síla, proměfirrjící povtrlru člo-
věka' nebo u motivu tělesně i mravně deformovaného clítěte (Anrošt
TichuĎ, ,,tak chytry a pr,ohnil;i, tak zrriďně zvědavj' a všeho schopnj',
i nejmizernější poďlosti.., je blížencem kíivičného lupiče Janka Maheua).
Se zclňrazněním bi.ologické podstat5l č|ověka souvisí v Haldáclr též zo-
lovské zobrazeni davu v podobč slepé živelné síly, pi.ir,ovnávané k va-
lící se lavině, pr.oudu, pÍívalu' veleť'oku, ale i ,'iítérnu a rrepoÍádnénru
stádu bez cíle a bez pána.. (,,A ta pohyblivá masa, jak by to bylo jen
jedno těIo i le[vora o tisíci rukách" zmítané ve vrišnivé kŤeči...). Píestože
Tilsclrová neďosalruje velkoleposti zolovské režie davovj'ch scén. což
nejspíš nebylo ani jejím záměrem, náIeží hromadné vj'jevy lr nejsilntij-
šírri místtirn jejího rumánu. Stíízlivěji, bez vizionáÍské m'onrrrlrentalizace.
zobrazuje česltá autorka též prťrm-vslové objekt1', nicméně i pro ni pÍetl.
star'rr' ií r'ysoké pece ještě .,ne[rrárrré a mohuÍrré oblucly..' ,. lrovové ne.
str.i ir-v.' žir.erré liclskj'rl nlaseilI' a occlárnrr pňipodobriuje k rrr,orlernírnrr
peklrr '.se smčsí planrerrťr' bíli 'ch a žíhan;ich uprorsl,iecl tcmnotv. s tím
olrlušujícím skňíp'otem i těmi p'olonahj'mi muži, kteÍí tu rizkostlivě po-
lrílla|i kolern ohii ...

N,{ajcrová pŤímo pr'ogramově, v polemice s naturalisrrrern.25 potlačuje
pudovott sféru žiwota svj'gh postav a spolu s ní i er.otické téma. Pntmys-
|'6yy svět ztvárůuje buď s věcnos[í reportiiže, nebo formou jakfchsi
,.civiliz'ačních zpt!vti..' nasycenj'clr clvnrrmickymi obrazy a vyrazně ryt.
molranych. I v Sirénč se r'šak objevují mytizující perrsonifilrace prťrmys-
lov;'ch lrolosťl, které sern pronilrly z ranÝch por'ídek, bezpochvbv or,lir'.
něrrí.ch symb'olikorr Zolova vizi'onáňství: ,.Jsou hutě ty jako polyp'
o|rrornny, na dalelré nríle "své pavoukovité a ovíječné nohy pnostírající;
a každf, kdo okolnostmi nucen či oslepen rra ně se pňilepí a stáhnotrt
jimi se nechá, toho do 5yj'ch lilepet 'crlravnj'clr a žlravj'ch vtáhrre a saje
z něiro všecltu krev' celj, život nelítostně a bezolrleďně.. (Povídky z pek.
la) ; .,Piedstavoval si hutě jako polypa, pii lepenélro dloulrj 'ma rrohama
na orgartismus krajiny. Krlo se dostane lr těrnto chapad|ťlrn nablízko.
toh,tl uchvátí. a neptrstí talrového, ja}k;i pÍišel.. (Siréna).
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7 této konfrontace je na první pohled patrn'á nejen prorněna stylu'
alc také vj'znamovy posun: neosobní symbolická pÍedstava (hutě -

po|yp) z povídlry byla v pozdějším románovém zpracování pÍipsána
jednoznačně jedrré z postav, a slala se tak vlastně d'okladem rrrčité his-
t.oriclré formy rlělníkova vědomí'

,od naturalismu se N'Iajerová odklonila i zpťrsobem zobrazení dar'u.
Yidíme to už na scénách ritoku na vilu ieďitele Bachera a její živelné
denrolice, totiž na scénách atomizovanj'ch íadou dialogickj'ch' replik,
prostor.ově dynamickj'm snímáním udá'lostí a vpojerrím subjektivní per.
spektiv-v jodné ze zričastněnych postav _ malé Emči. Ve stávkové ka-
pitole oď ledna do máje pak prostíednictvírn prudce rytmovanéilro hr.o-
madnéh'o mon'ologu se silnou dialogickou (apelativní) sl'ožkou činí autor-
lia z clělnické masy subjekt románové vypovědi, jenž tu demonstrrrje
siim scbe, svou vrili i emoce a zčásti liomentuje prriběh rušného dění.

Ijž název rornánu Lidé na kiižovatce sigrralizuje prvoíadf vfznam
poslavy a její svébytné jedinečnosti (.,Postava je pr.r'ní, oo se mně vy-
noÍí naráz v těIesné i duševní ťrplnosti. co mne poparlne a co mne
r'ede..) .26 Plurál ,. l idé.. však s'oučasně poukazuje k l idské množint!, ucho-
pitelné pouze jako diferencovany a lrierarchizovani' systém, v něrnž se
počítá s nestejrrotr Írč.astí postav v ději, s rŮznym stupnčm jejich indi-
viclualizace a reprezerltativnosti. od lr'olektivi,stickj.ch IIalrl a Sirénv
(u Pujrnanové hraje kolektivunr jen epizodicliorr roli - dír hrdinor'i
pocítit rlosud nepr'ožité souručen.ství) se Lidé na kňižovatce odlišují
|rncc l  r ,  r tčlto l i l ia  aspck[ec}r .  PrYer ler ,šírrr  r ' r r ic l r  Izc ozrrat l i l  ' jed iné|i ' r l
ťrstíedrrího hrdirru. ktery sice nevystupuje ve všech lrapitoláclr, ale je

sledován prťrbčžně a nejdri.sledněji (od dč'tstr'í na prírlr dospěIosti); jeho

biografie vlastně tvoi.í syžetovj' základ romírrru zrání. S ondiejem Urba-
rrenr je spjato i stěŽejní téma prÓzy - zvnitr:něné téma sociální emao-
cipace, téma uvědomění sociální piíslušrrosti' které je spjato s dosaže.
ninr vlastní identity (v závěrečnj'ch kapitoláoh se ondňej zbavuje tolr'o

druhého' kterj. ho ,,postrkoval a o'dpovídal za něh'o z hladké studené

slupky, po kter.é všcclrno sklouzlo..)' \r Siréně b;'l ur'ědomovací proces

dernorrstrován současně na jedincíc}r i mase, v Lidech na kňižovatce je

zalrrnut do individuální zlir'ršenosti lrrdiny' dospívajícíh'o od utváÍení
zá|rladníclr povahovj'clr vlastností piles iluze a tápání aŽ ]r rozvratu a
vzpouňe.

'{č Lídé na kÍiŽovatce nejsou rornánem kolektivistiolij'm' p.crskytují
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ve|ice mno]ros|'ranni' polrled na českou socielu nrezil,írlečného obd.ribí.' '|orrto pohlod' rněl-l i směi.ovat k objektiviLě, vyžador'al náročrrě pojatj'
repertoírr por.stav a jejich diÍcrcnciaci na zírk]adě r:ady ltritérií (psyc}ro|o-
gickyclr i soci<ilogicliÝ.ch)' \' povahopise rrp|atnila PujInanová kritérjLrrn
ptivodu a také ]<ritériunr rodové psychologie. jež ji umož,nila kon.rbirro-
vání a odstiIioviirlí rys pÍíbuznÝ'ch i k'ontrirstních, sorrlrlaLsrrj,ch a ne.
sorrlrlasnj'clr realtcí' a to rnezi r.c-,diči a dětrni, rrrezi srlunozenci irrre'zi
di;tmi z rúzrryclr rodirr a pnosl' iedí. Sc srtryslerrr pro jeil inec:rrost tl s|o-
Žit'rrst inc|il ' iduriIrrí i:krršcrrost' i a pnr'clrcl logir: p.ojala i ]rIt'rl i ' l l i , i l l i.ít1rlí ;l ií.
sltršnosti, r' diisledkrr čehož vyzněla společenská situor'anost nělrter('ch
postav nejednoznačně a labilně. Tak kupÍíú<ladu Rrižena Urbanor'á alr-
solr'trje lrned ně]irl l ik stupřri na ŽebŤíčlrrr společenské prcsl' iže - or] clrut|Ó
Žižlitrr,s|iÓ lro]]iv se ples ťrslrržnotr porrr'ocnici r. ]iatlei;nit' lví a 1los|Ózr: ri i;t.
nik;irku hotelu l1itz vyšplhá až mezi rnanckynky .,od Ilorsta.. a kar'iértr
završí sůatkenr s piedním pražskym advokátem. Epizodní posta\'a -
spol'tovní tanečnicc Dalešová - zrazuje svťrj aristokratiokj' tŤídní privorl
pi;íslušnos[í k pražské umě]ecké bohémě. V portrét'u velkol<apiLaIisty Kaz-
I}lÍll.il' v jeho neťrnavném cli.íčstr'Í, je uchováno mno]ré z tvrdé vf chovy
sr' l l: l venkol's]iélro t|ia]ce. Radč postav ti|ídní vědomí zcc]a chv];í. Clrl.bí
Rťrženě, ale i jcjí ud ené a za|"rpklé matce, Iiterá se zh|íží ,,-e sr.čtě oli i i-
zirléJro piepyclru a je nadšena dcer.ou, jíž se podaii l happ;. etrd po vzor,rr
Íilrrrovycir k č . v prostoráclr Kazrnarova amerikanjzovanť:lro podni|irr
sc poh.vbují vtrsrnčls .'mezci s lrlapkanla na očích.. (rrrezi Irč ost'atnč ně-
lro]ik let pati 'í i tisLŤední lrrtl ina)' některé zirměstnance z|orrrror-al karié-
r'istrrus do podoby ..ža|ostné lraril<atrrry r' šatech odloŽenyc}r od pan-
slva... v jakérnsi tiídnílrr mezipnostoru se ocitá picclevším Nc]la
(iamzovti ' ktcrá se srjatlrcm s kornunisticl iÝrn advokátr:ln rrdlotrči|a otl
životnílro sLylu rrrěšťirnsk tÍídv, a nepťrvallnír clědička ..Ílleclrého krír-
]clr. 'str'í'. siečrra l(azrnarová, odcizerrír Irunranitnírrri zírjm;,' a cltršer'rlí rtc.
v}'rovnaností otcově podnikatelské vášni. obč t.vto žen1. trpí ..h}'po-
t:lrolrdrií ti;ídnílr,o svědonlí'.: .,Stírlo b--v za to, zakreslit jedrrou k1ikaté
hranit:e človčlra, J<terénu již sc rredostávii zavilor.sti, aby sorrručil s rrrčš-
t]i i|iy, ze kLer,Í'c}r r'zešel' alri v lrčrn rrt-rrí rlosLi nevinnos[i, a]'ry oc]i;íliával
revojuční 'slabialirii. .Isou to ti rŮžor'í. \/).mr.ou jalro druh okíídlenj'ch
jcštěrek. Budou pohlceni. Neburle jich jkorta. sanri to vědí. Všechno
o sobě vědí. ' I . i to <-rdrodi lc i  z; l ravélro b ie l l r l  sc nebt,Írrrí i r  sarn i  se vr}ra ií
tlo anl'azons|iélro onoudu...

Složinlst a rrlno}r,otvárnost l idsliyclr povah i cluševrríclr dějŮ, jíž v ro-
virrě lronrpozice odpovídá polyfonni or.chestrace, kterou se l,idé na kÍi.
žovatce náp.adně odlišují od Hald a Sirény, byla nlim'o jiné poclirríněna
labil itotr sociálnílro statutu postav a jistě také tírrr. že r' r'ománu vystu.
puje celá stupnice jntelektuáhi. Pro psychologické prohloubení sociál-
rrílro térnatu tu nr1r však rozh'tldující l,yznan.r existenciírlně clrápan;,
časoprros[orovj' motiv kňižovatky. Autorka ho spojuje s píechodnfm
clrarakterem krizové doby, ale sor-rčilsně jírn p'ostilruje vnitňrrí sitrraci
některych postav - postav. kter'é se v"vvíjejí. ncchápou. poznávají, tá-
pají, lriedají, váhají, zbar'trjí se i ltrzí, rozhodují se apod. Pojetí kíižo.
r,atky jako diferencujicí lrranice ovlivnilo i zpťusob jejich fiktivní exis-
lence v nománu: poSta\/y .,za l iť'ižovatkou.., jejiclrž p'ozicc v realitč
sociálních antagonisrnťl je vyhraněrrá a stabilizovaná (Gamza, I(azmar,
dolrt,or Rosenstam, dětničtí mluvčí 1lan Polatrskjz a l]rarrcck Anténa aj.),
jsou viclěny pievážně z vnějšího pohleclu (vypravěče nebo jiné postavy)
a bez vyvoje; po6tavy' které se ke kí'ižor'atce blíží, míjejí ji nello pňe.
kračují (ondňej, I\ella Gamzová, Stanis|,av, slečna Kazmarová aj'), jsou

zpňítolnněny svou' vnitiní zkušerrrrstí, prožitkem, emocionálnírn hodno.
cením. V llaldách p evažovala fyziognomická a biologická stránka člo-
r'ěka, v Siréně jeho činná, zr' láště profesioná|ní a bojová aktivita,
v l,idech na kŤižovatce pak jeho duclrovní vj,voi. Prrjm'anová člověka
nejen rsložitě a nejeclnoznačně nazirá, ale také p.ostihuje. Vedle jen

sporadicky užité tradiční formy piímého hodnoccní vypravěčenr - ni-

|<olir' všer'ědoucír't.t, v podstatě nczťrčastněnj'nr a aprioristickÝrrr, ale

osohnítrt rt angažovtltrÍ..n - a r'erlIe tradičrrí ftirrrt1' rrr' '1l iínr(: cli irral<tcris-

tiky jednárrím a dialogem uplatůuje lrojně subjektivrrí perspelitivu (zku-

šenostní. emocionální, hodnotící), do níž je zahrnuto i vidění a lrodnoce.

ní jeclné postavy drulrou. I pii zesílené su'bjektivnosti ta|< mnohost

lrledisel< zajišéuje objektivitu vj.povčdi a distanci od psyclrologismu

proustovské introspekce: ,,Četl a odsuzoval neul'astenické piplárrí s po-

city. ale talré se p,odivoval obsažnosti rodokmennjzch souvč:tí, jak je

dovede větvit jen logistická francouzština ' . . Hodlal označit uměleckou

metodtr Protrslovu za intelektuální impresionismus, a clrtěl ulrázat na
jeho pochyberrorr optiku' Piiblížíš-li nazíranjz pÍedmět oku pňíliš, octne

se jeho obtaz za sítnicí, a vidíš nezňetelně...
Ve svém sociálním,,ťománu společenské součirlnosti.. panorámor'ala

Pujmanová lidi z rozličrrych společerrskych sfér. a ttrdíž i něltoli lrcré pr.o-
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stircrlí a nčkolik ]rl l ial it: Prahu dvac|itÝch |ct (zr;,clrIerry tcp rri ic.jejílro
ceIllra' Život nočního podnil iu" poklidnou at,mosférrr pcr.iforic)' rrri,šl]an-
skj' svět niiznaliťr a nápovčdí zkoncen'trovany do r'cnkor'skr]l l, i l1., tlri le
amerikanizované uniÍormní prrimyslové stiedisko a lronečně svčt so.
ciální nejistoty a proletáirského boje, clemonstrovany na udáIosteclr stáv.
liy v upadající textilce. PŤesto však nebyla v I'idech na kÍižovatce
p-rostňedÍ poskytnu.|a takor'á autonomie jako v llaldách a v Siréně.
Není to prostÍedí všudypiÍtomné a pňesahující ,,rámec obrazu.., a to
pro[o., že je do děje vtahováno pícvážně prostťednictvím subje]rttt r,y.
pravěče nebo postavy - jako zážitek, clojem, zkttšenost, prcd.ět 

"a-ujatého pozorování.
Pro konfrontaci s Flaldarni a Sirénou bude užjtcčné por,šimnout si

ztvárnění prrimyslové sféry, které se v Lidech na kr:ižovatce muselo
lišit už jenom díky r.ozdílnosti objelitu, jenž svou architcktonickou uni-
formitou a strrohostí mohl sotva vzbuzovat vj,tvarné pňedstavy nebo
oživovat pohádkové nestvriry. Podobně jako pro hutníky z rodu Ilrrdcri
není ani pro ondíeje Urbana továrna místen zotročující dňiny, ale
prostÍedím pr.ofesionální seberealizace, zdrojem mužnéhl sebevěclomí,
dokladem lidského drimyslu a dovednosti lidskych rrrkou. I jerrru je
piisouzena role pr vodce prrimyslovym světem - záminl<ou k r.onr:irro-
vé tovární reportáži se tu stává jeho kvalifikační rrist a odbornÝ zájem.
ondiejovj'ch zážiťkri a zkušeností se častní i zarrjaty .,.,p.",,Éč, 

" 
t"k

se pŤevažující form.ou prezentace daného prostiedí stár,á civilizační ese-
jism'us, kter"j' zapojuje všechny smysly a personifikací používá li clživení
popisu a k poetizaci: ,,ondíej viděl rád, s pánovitorr chutí, jalr by sírm
měl ten nápad, kterak trhačka drápatj,;'m r,álcem rozdir'očuje i krotí
chlupatinu, a kÍídlem ji potěrá a tííbí; kterak zpod kmitajicihá hrebenu
v.ěje peíej, bavlněnj' pr.ach, dělníci tomu Ííkaji závoj) kte rak pneulna-
tick vítr žene vločky jako psaníčka vzdušné pošty . . .:.

Na dynamizaci obrazr' sociáIní reality, k němuž l'Iajerová dospěla
piedevším dvnamizací obrazu prostÍedí a Pujmanovii d),narrrizací obra-
zu postavy (obě díky využití moderních vyrazovlch prostíedkťr a po-
1tupri), se vj,znamně podíIela i dynamizace samotného stylu vyprávění.
Staticky komponovanj.m Flaldám, které dávají pÍímo hmat"íui.,t po-
t'íl it 1..vzickott piítolnrtost .rrsob a ob.iektri v tIěji. <rtlpor'íd:i trarl i i lni ljší
realistickj' styl, v němž je vj,raznč' orllišeno pásrrro q'pravěče od piisma
pos[aV. Pňíznačnj. je pro něj jak pi.edmčtnj, popis a pií.á .l.uo"kteris-

tika. exponující postavu jako charakter piedcrrr vypočterrj' (i zvrat je
de fact,o zakalkulován v ambivalentnosti atributivní psychologické ty.
pologio), talr i repliková forrna pňímj.ch iiečí, ostŤe se vydělujícÍch z toku
yyprávění, nrimo jiné i jazykovou piízrr'akovostí dialektu a cizí ieči.

.l.aké Siréna je ronránern piedmětrrého, hrnotnélro nazi'crrí reality.
Jcjí obraz tu však není dynamizov|;ltt jen rušností hromadnyclr dějri, ale
také formálními postupy - cyklicliou pŤetržitostí, montážnírn princi-
pem, mnohotvárností vj.pověclní formy. Tato forma umožůuje kombi-
naci }ristoriografické narace se scéničností žánrovélro vfjevrr, živě re-
porlážního popisu a lyrického esejismu s dramatismem a spektakulár-
ností v líčerrí hromadné události a poskytuje prostor laké bezprostiední
hovorovosti promluv dělnickj'ch postav, jednotlivcri i kolelitivu.

|{ejdynamičtější a mrrohohlasf vyprávěcí styl, odpovídající polyíon-
ní orchestraci románu' charakterizuje Lidi na kíižovatce. V tomto stylu
smíšeného typu se dynamicky pr.olíná kontext vypravěče s kontextem
postavy: prostÍednictvím nevlastních piímj'ch a polopíímj'ch íečí pro-
niká subjekt jednajících osob do pásma vyprávění a současně si vy-
pravěč ve svém subjektivně zabarveném projevu (autorka tu užívá ne-
jen 1. osoby plurálu, ale i 2' a 1. osoby singuláru _ ztotožůuje se se
čtenáiem, oslovuje bo a prosazuje i sarnu sebe) osl'ojuje distiriktivní
rysy promluvového pásma postavy.

Vytypovali jsme na základě ně]rolika aspektťr - z,obtazení lidské
mrložiny, panoramatičnosti, komplexnosti píedmětu zobrazení, doku-
mentárnosti a historičnosti - tňi nejreprezentativnější pr6zy z okruhu
meziválečného sociálního rorrtánu, abychom na jejich tvaru tento žánr
zkoumali z hlediska proměn jeho obsahu a formy. Ukázali jsme, že je-
jich základní posurr spočívá v pÍekonání naturalistické poetiky a s ním
spojené tvar,ové inovaci. o postižení ]idské množiny a historicky objeli-
tivní zachycení širšího celku sociální reality usilovalo ve dvacátfclr a
tÍicátfc}r letech poc}ropitelnt) více děl; zmirime alespoů dvě trilogie -

Úder (1925-1933) Boženy Benešové l Že|ezny kruh (t927-1932) I{ar-
la Nového. Tyto realistické románové cykly, tkvící i pies šíii rczhledu
po české společnosti (venkovské i městské) doby piedválečné a vá]ečné
v etické pnoblematice individua, by však bylo vhodnější zkoumat jako
pokusy o románovou epopej. K těm by ostatně patňil i román Lidé na
kÍižovatce, kdybychom ho vykládali a posuzovali v souvislosti s další-
mi dí ly -  ]Irou s ohněrn (194B) a Ž ivotem prot i  smrt i  ({952).  a rovněž
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legionáislij'román Jaroslava Kratochvíla Prameny (1934, psán L924 až
1933), vyrazně dokurnentární, kolektivistické' nejen sociální, ale i so-
cialistické díl'o, blízké revoluční perspektivností Siréně a Lidem na kíi-
žovatce.

V píípadě podobného rozšií.ování typu sociálnílro romírrru liclskj'ch
mnclŽin bychom ovšem museli zkournat obecnější problérrry nománové
vfstavby epického díla jako takovélro. |tlapr.oti tomu zrižení píeďmětu
zkoumání na lJalrly, Sirénu a Lidi na ]iíižovatce, které v česliém kon-
textu píedstavují nepochybně nejuvědclnrělejší pokus5' rrejen o uplat.
nění sociírlního zietele v zobrazeni společenské reality' ale i o epické
ztvÍrrnění aktuálního sociálního konfliktu, a to v rámci prtimyslového
svč.ta, ltde nabj'val podoby rrejvyhr'ocenější a nejdranratičtější, nám
umožnilo soustiedit se detailněji na specifické rysy sledovarrélro Žánru,
jaii se utváíely na cestě k poetice socialistickÓlro realisnru.

PoZN ' \  N{Í(Y

1 Tento vj.běr by se mohl odvolat i na r1,:rok Marie Pujmanor.é z dopisu zasla-

ného B' Václavkovi 22, t.. Í935: ,,Nlimo Nlarii Majerovou' jejíž ráznosti učit

se v praxi a jejíž jasné a hmotné názornosti umě}ecké si velice r'ážím, a mimo

Á. ]\Í. Tilschovou, jejíž Haldy byly píed lety čin nedost occnčrri', lrdo u nás

píšc tov:irnu a dčllniky. stroj a |iapitír|, lo' co clnes roztáčí a zas|'avrrje sr.ět...

Viz J. DvoÍált, Bediich Yáclavelr _ Marie Pujmanová. PííkllrrJ spolupráce kri.

t,ilra s atrtorcm, Václavlrova olomouc 1960, Acta Universitatis l)alac]<ianae oio-

muccnsis. Praha t961. s. Í45.
2 Termín ,,román lidsk-vch množin.. pňejímánre ze stali J. opelíka Zlatti doba

čcskÓ prÓzy, věnované prozaick m žánrrim tňicát;ích let. Viz Llost do domu í.5,

1968. č. 11. s.  38.
3 N{. NÍajcrová' VoIání s ozvěnou, Praha 1960, s. 117.
4 Toto označení použil J. Ta'x v souvislosti s autorčinj'rrr románovym pokusem

z počírtkrr dvacát1ich let, jcrrž zústal torzem. Viz J. Tax, xlarie Pujmanová -

Tvrirčí drama t909-t937, Ácta Universitatis Caro|inae, Philologica, i\{onographia

XLI - 1972, s. 98.
5 Á. N{. TilsclrovÍr, Jalr jsem psala líaldy, in: Ilaldy, Praha l.977, s. 3l./*_315.

(Psáno 1932.)
6 Sl'ou tvrirčí rrretodu objasnila Tilsclrovri následovně:,.Postup je prostě ten, že si

věc rrdělám nejdňiv jen podle svého citu. fantazie, instinlrtu, a ilotlatečně si ově-

iírn fakta i psychologii, čili sprlir'nost jejich. Cet;i postup je vlastně obrácen.Ý:
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clňív si uděIám vlaslní vizi a teprve potom jí dodrim masa a krve re:í|nj'mi

detaily. Jinak tedy, Irledat materiál a z něho burlor'at román' to by byla rr mne
jen mozaika, lrterá by se mi pod prsty na kousky rozpadla... Citováno podle
l,I. Heimana, N1rrodní umělkyně A. M. Tilschovri, Praha lg49, s. 49_50.

7 První fáze jejího usilování o typ polyfonního generačního románu se odehrrila
už na počrirtku dvacátj.ch let, kdv začala psát Román školní tňídy. Zristal sice

torzem. ale pÍedznamenal koncepci Lidí na kiižovatcc je<lnalr kompozicí za|o.
ženou na tÍech rodinnj'ch liniích, dále vylrrocenínr gerreračního konflilrtu v sou.
vislosti se socirilním cítěním a lionečně i psyclrologickí-m založením nťlktery'ch

povah.
8 \riz zápisníky Z|ín I a Z|in II, uložené v literární pozristalosti 1\{. Pujmanové

v Literárním archívu PNP. o jejich náplni informuje M. Blahynka v monografii

l{arie Pujmanov , Praha 196t, a J. Tax v již zlr'inéné publikaci.
9 PÍipomerime si, že ve všech tiech románech má každá kapitola samostatnf

název.
10 A. N{. Píša, I(ronilry a romány, Sever a vfc}rod 4, 1928, s. 75-80.
11 F. GÓtz, Cesta A. M' Tilschové k sociálnímu románrr, Národní osvobození 1r,

Í927 ' č,. t68' s. 4.
J.] J' o. Novotnj., ostravs|i.Í' román A. NI. TilsclrtrvÓ. Cesta l0, 1927-28. t:. 1,

s. L4-L5.
l] I{' Sezirna, Socil'ilní romítn' Lumir 55' t928-29. č' 2' s. 65-68.
í' J1rdro kapitoly Hrob nemá hrob vzniklo piepracováním povídky Chudá láska,

napsané v roce 190l a r,ydané v Planém milování (19ll). Yloženj' baladickf

pÍiběh, podan privodně v l. osobě, je v Siréně prezentován jako text deníku
mimoiádně senzitivní a náboženskou vfchovou poznamenané díl-ky.

15 I(e kompozičnímu využití autentickj'ch dokumentri se Níajerová inspirovlrla ne-

poch-vbně tvorbou Dos Passose, kter:i' se spolu s llptoncm Sinclairem, soustavrrě

plYekládanj.m od roku 1927, těšil oblibé a uznání zvláště u levicov ch literátri.

V souvislos[i s neobvy|<l!.m - montážnín až kolrižovyrrr postupen - si zrnínčlré

orientace povšiml I(. Sezima: ..rnstrumentována je Siréna také tak mnohohlase

a komponována, jalt zíejmo, na kolikery zpťrsob pluralisticlry. Na troskách

zput:lri.clé}ro rrliarllrrricliÓ.lro sc|rénratu ltlnriirror.élttl }rledá nové. r.olniljší tr'arv

po americkfch vzorech hromadné faktomontáže, piesunujíc pozornost hned na

tu, }rned na ontr strálnlr. na tu onu postavu z clělrrického kolektir'u nebo rr:t

vzdálenějši pozorovatele... Lumír 62, í935_36' č,. L0, s. 527.
16 Hudebními inspiracemi a analogiemi románu l,idé na |<Íižovatce se podrobně

zabyval J. Tax v zmíněné monografii Marie Pujmanová _ tvrirčí drama 1909

až 1937, Užil tam označení ,,románová symfonie.. a vyložil kompoziční rozčle.

nění prÓzy do čtyÍ vět, jimž odpovídá symetrické děleni kapitol (6 _ 8 _ 6 _

- 8) a které jsou určeny dominantní událostí.
17 K. Polák označil ve své recenzi románu Lidé na kiižovatce stvl Pujmanové



pi.ímo jako ',symbolickf realismus..' Viz Kritickj' měsíčník í, 1938, č. l, s. 40.
18 Jako ,,společenskj. román induktivního typu.. charalrterizoval Lidi na kÍižovatce

J. opelík ve stati Historickj. román o současnosti: ,,Myslí se tím společenskf
román, v němž jsou události nazírány zevnitÍ, očima jednotliv1ich postav; kde

sám autor pluje uprosti'ed dravého životního proudu, aniž to však znamená,

že bez ideového kompasu _ obecná pravda o době se však vybavuje ze samého

pÍiběhu, je pŤed čtenáÍovfnra očima se všemi téžlrostmi poznávacího procesu

dobj.vána a její pÍijetí vyžaduje značné čtenáíovy aktivity.. (Host do dornu 9,

1962'  č. 2,  s .77).
19 ,,Metoda A. tr{' Tilschové jest: od vnějška lr nitru. Nemá daru .r'nitroziení. Ne.

zmocriuje se sv;ích osob naráz, nepropálí se v samou jejich podstatu intuitivním

bleskem. Musí si sv1ich osob teprve pracně dob vat a sama sobě je postupně

vysvětlovat tfurl, že popisuje jejich prostÍedí, vzhled, šaty, tváíení se, pohyby

a Íeči, činí tak trpělivě' správné a bez dynamiky.. (M. Pujmanová, Vyznání a

ťrvahy, Praha 1959' s. 33).
20 Na mnohotvárnost zobtazovaei funkce motil.u očí v Haldách upozornil K. IGej-

čí. Vypsal a roztŤídil typy a varianty použití tohoto motivu, ale neuvedl jej

do souvislosti s cellrovou vizuálností románu ani s pojetím člověka jako fyzio-

gnomickélro objektu (A. M. Tilschová, Praha 1959).
21 Ambiva]entností charakteristik se jako konstantním prvkem literárního stylu

A. N{. Tilschové zabj-vala A. Hájková ve stati BásníŤ]<a tidského svédomí (Česká

literatura 2,'' 1973, č. 6, s. 5Í!'_523; kniŽně in: Nejen o humoru, Praha 1984).
22 F. x. Šalda' Siréna neboli l{ontáž socialistickorealistická, in: I(ritické glosy

k nové poezii éeslié, Praha 1939, s. 504.
23 B' Václavelt, o epickou syntézu, in: Tvorbou k realitě, Pralra 1946, s. 1l5.
2a M. Majerová, Voláni s ozvěnou, Praha 1960, s. 22.
25 Protinaturalistické stanovisko autorky zazrljvá drirazně i z následujících slov:

,,Erotickj. motiv je v románu jen jalro projev života, nikoli jako patologická

složka anebo jako něco, co by hrdirry a hrdinky románu trápilo s pr'oblémrrvou

naléhavostí. Pracující lidé mají zpravidla zdravé a normální instinlrty, jejich

problémy jsou jinde než v erotice. oni se musí starat nejdiív, jak by se najedli,
jď. by sehnďi práci. '.., (Rozhledy 4, 1935, č. 39_40' s. 305_306).

26 Citováno podle doslovu M. Blahynky k vydání v Praze 1979, str. 396.

Poéma-pňíběh -ZpráYa

Pii pohledu na žánrovf reperloár novod.obé české literatury je zjevné,
že klasickj. věk vjpravné poezie d'ovršují a uzavírají vrcholná díla ge-
nerace ruchovcli a lumírrcvcrl, jako j'sou tÍeba Čechovy skladby Václav
z Nlichalovic a Lešetínskj' kovái, Vrchlického llilarion, Bar Kochba či
Zlomky epopeje nebo Vyšehraď a Karolínská epopeja od Julia Zeyeta'
V tvorbě několika následujících literárních generací - sov'ovské' toma.
novské' čapkovské a nezvalovské - verš'ovaná epika vlrazně vyklizuje
p,ozice, ustupuje žánrrjm neepickÝm' piedevším nejrŮznějším podobám
lyliky.l Snad p'oslední'm akordem velké epické rsyrnfonie 19. století je
N{acharriv veršovanj/ nomán Nlagdaléna (1894)' dílo autora stojícího na
prahu m'oderního českého básnictví.

Epické prvky najdeme pÍirozeně i v mnoha díIech první tÍetiny dva-
cátého s|oletí, speciÍickym pr.ocesenr procházel ktrpŤíklaclu r'yvoj b|i's.
nické balady (Bezruč, Srámek' S'or'a' \Volker, I-Ioiejší, Kolman Cassirrs),
veršovaná epika doznívala v poezii starších autorri a epigonťr.z obec-
něji se zdá, že |ze - z hlediska pohybu žánru - mluvit o dvou epi-
zujicich nebo pŤesněji k epice inklinujících vlnách české poezie: jednak
je to období pŤed první světovou válkou (Dykova Milá sedmi loupež-
níkli, také s rysy básnické balaďy, a Giu,seppe Monc; Gellnerriv Don
Juan), za druhé pak období počátku dvacátj,ch let, hlavně zralj. Wolker.

Svého pozoruhodného renouveau se však dočkala veršovaná epika
na Samém sklonku tiicátj'ch let. I(e konci r,oku 1939 vychází poprvé
Horriv Jan houslista, ještě Za okupace několikrát vydany, o rok později
se objevuje Holanriv První testament, Terezka Planetová téhož autora
vyšla 1943' Cesta mraku 1,945. Za války vznikal i Horuv Život a dílo
básníka Aneliho (L945). Potorn 'opět následoval Vladimír Holan: jeho
Rudoarmějci, nesoucí dataci 19116, vyšli v lÚce 1947. Současně se
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