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19oo a Lgo7/,, y ronáná .jlediná ad'

10/ R žena Svobodová. Mtlenky', 1902, pĚeprac.1914'

11/ i larrníla Glazarová v Rocích v kruhu /L936/ navazuje

na Svobodovou zejména v práci s vizuálně vfraznfm

detai lem, jehož prostĚednictvím pĚlbl ižuje .nejen

prostŤedí svého piíběhu, aIe 1 jeho emocionáIní

atmosféru.
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P."gI.up"N .Pp$í'.:lP* Pr9Fy. 3. PrFIPPP. FšP+F}*
Da<íríar' .ltlocná

Jedním z vftaznlch rysrl kultury pŤelolou století

byla skutečnost, že se v centru její pozornostl oc1tl

také prost1í pracující ělověk, realÍta jeho každodenního

bytí 1 nonunentallta jeho zápasu o pŤežltí v soclálně

rozporném světě. Až člosud se Jeho obraz sl.ce v jlstfch

vfvojov ch obdobích v rrnění objevoval, v jinfch však opět

mlzel. TeP!\'e pželom století znamenal def1n1t1vní zdomác.

nění dě1níka a Jďro problémrl t světě umění. svěděí o tom

romány Enl1a Zoly, zrovrra tak Jako plastiky @nstantlna

l'teunlera, č1 kresby Frant1ška Kupky. Bft moderní tedy zna-

lenalo také bÍt vnínavf k soc1álním otĚesrlm doby a unět

objev1t v ubíjející všednostl dělníkovy práce a jeho žlvo-

ta rysy tragícké monumentalÍty, hodné uměleckého zpodobe.

ní. o tom, že právě takto cháPalÍ moderně cíttcí umělci

nožno|stt skryté v sociálním námětu, svěděí napŤ. slova
I

Antonfna Macka o tom, žé v dělníkově "zápase za kus chle-

ba /...,/ je cosl obrovského, hlubokého a spolu traglckéhoi

a že nhorník 
wsta\En1í nejpŤíšernějšírn bouŤín podzemnÍch

ž1vlú poutá umě].ce nejvíce traglckou hrrlzou a sllou hor-

n lckého ž1rpta" . f /

U'veclenf pŤístup k socÍálnÍmu nánětu se odrazl-l ve

specÍflcké poetÍce soctálního rrnrění. pželomu století.. ye

syém vystoupenÍ se pokuaírn naznaěÍ't Její základnÍ. rysy

na pžíkladu prozal'cké tvo::by lttarÍe l.íajerové. Její' llterár.

ní debut, povídka .IeÍáby, je urrozena vzrušenou exklamací:
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''Že'lezné hutě -, toĚ jatky na lt(li' Jatky nádherné,

velkol.epé. q,e wé. hrrlze, i'atlty rrizníbí se gd do'by'Lčích jen

ťtn, Ž,e tatn luasp yola ěi b1ika p1aťí' se Pod1e stáyajícího

kursu cen, víceméněr liťležťo maso čIorrěka zde je bezcen-

nfn, neyzácn1ín; smetím, kťeré nestojí za to, aby se vymet-

1o. Jsou hutě ty jako polyp, ohromnf, na daIeké mí1e pa-

voukovité a ovíječné nohy prostírajícíi a každ!, kdo okoI-

nostmi nucen či oslepen na ně se pÍilepí a stáhnouti j ini

se nechá, toho do svfch klepet ohavnfch a žhavfch vtáhne

a saje z něho všecku krev, všechen živoť nelítostně a bez-

oh ledně.  ' ' 2 /

Citovaná pasáž je vfrazně expresírmí. Byto to v sou-

hlase s obecnfm směÍováním sociálního umění na pĚelomu sťo-

letí. To spatŤovalo své poslání pĚedevším v burcování sou-

citu s rídětem děIníka a vzdoru vr1či poměrrlm, jež umožřují

jeho ponižovéní a ožebračování. UměIecké dílo chtělo bfť

jedním velkfm vykĚíěníkem, apelujícím na lídskosť čtenáĚe.

Tato koncepce se plomítla do poetiky sociální pr6zy pňelo-

mu století. vÝstavba textu byla cele soustŤeděna na zpodo-

bení neutěšené soclální realtťy. Životní materiál, vstupu-

jící do uměleckého díla, procházel stríktním sÍtem, )eŽ 
"

nepropusti lo nic, co nesvědčÍlo o tĚídní protikladnosti

světa a těŽkém žiyotě dělníka v něm. Instruktiyním pŤík1a-

dem tohoto pžísťupu jsou životopÍsy postav, oblíbenf sta-

vební prvek ťlobové sociální pr6zy. Citujerne z poví.dky ua-

rie Majerové Konec hutl:

' 'Věru, zIou tváÍ ukáza1 mu osud. odveťlt i ho" TŤi

roky byl na jlhu. Zatírn zernŤela mu rnatka Ť otce jakživ
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nepoznal, tobo pohltila truĚ' ještě .než jeho malf rozum mohl

ťo chápati - a děvče, jedinou lásl iu jeho, znási lni l  všemoc-

nf pan Ěedlťel a za tfden našli ji na prldě oběšenou. Není,

dohče. Ťíkaly baby, kd1ž je holka tak hezká, jako ona. By-

1o to jejÍ. neštěstÍ. větrovec pŤíšel z vojny a první jeho

myšlenka byla: Pomsta Íeditel i ' .  vyčíhal ho v hutní alej i

za veěera a boťll po něm. V rozčilení minul se cÍle a místo

podlého srdce zasáhl pouze Ěěditelovo rámě. Zato ale nechy-

bi l  Ťedítel. stŤelhbitě vytáhl revolver vždy pĚipraven1í -

a věťrovec byl mrzákem.,.3/

SamozŤejmě, zdaIeka ne ve všech sociálních pr zách

pŤelomu století byl princip vfběrovostÍ reál ií '  ,/ěi spíše

vstupních v1íznamovfch elementr1, rečeno terminologií pražské-

ho mezioborového tgnu/a/ tak obnažen, jako v této nezakrytě

agitačnÍ povídce, poctlázející navíc z pera začínající autor-

ky, jež ještě zce1a nedovedla odhadnout nosnost zvoleného

postuPu, a proto jej zjevně pňedimenzovala. Nicméně t v pr6-
I

zách paleko sťavebně rafinovanějších a l i terárně ambj.ci6z-

nějšÍbh zristává základní tvárná rretoda táž.

Vehemence, s jakou se socíální pr6za pŤelomu století

snažila získat čtenáÍe na s\'ou stranu, je myslím pŤíznaěná

pro každou počáteění' fázÍ prontkání j ist}'ch životních oblas-

tÍ do umělecké sféry, kde si teprve musí vydob/t svr1j pros-

tor. SocÍáIní proza pňeIonu století se ve svém pr1sobenÍ na

ětenáže spoléhala piedevšÍrn na silnou cl'tovou intenzitu své-

ho sdělení. Měla tak ovšenr šancl oslovit zejména čtenáĚe ob=

dobně naladěného, buě zkrušenéhq bídou, ěi nadaného zvÝšenou

vnímavostí k uťrpení jinfch.. Tomu by1a s to posk3t'nout siln1í

l
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''Železné hutě - to,Ě jétky na lr\.li, Jatky nádherné,

vel}rolepé'' qe syé hrrlzer iatRy rrlznící se gčl clobyt'ěích jen

t{m, Že tan 'uaso vota či b1ika platí' se Počlle stáyajícÍho

kursu cen, vÍcernéně, Icdežto maso ěloyěka zde je bezcen-

nfm, nevzácnÍn; srneťím, které néstojí za Lo, aby se v1rmet-

Io. Jsou hutě ty jako polyp. ohromn/, na daleké míle pa-

voukovité a ovíječné nohy prostírajíeíi a každ1í, kdo okol-

nostmi nucen či osIepen na ně se pŤilepí a stáhnouti j imi

se nec|rá, toho do svfch klepet ohavnfch a žhav1ích vtáhne

a saje z nělro všecku krev, všechen život nelítostně a bez-

oh l e dně . , , 2 /

Citovaná pasáž je vlrazné expresírmÍ. Bylo to v sou-

hlase s obecnfm směŤováním sociálního umění na pňe1omu sto-

letí. To spatŤovalo své poslání pŤedevšÍm v burcování sou-

citu s ríděIem ťlělníka a vzdoru vr1či poměrrim, jež urnožřují

jetro ponižování a ožebraěování. Umělecké dílo chtělo b1ít

jedním velk1ím vykňiěníkem, apelujícím na Iídskosť čtenáŤe.

Tato koncepce se promítla do Poetiky sociální pr6zy pželo-

mu století,. Vfstavba textu byla cele soustňeděna na zpodo-

bení neutěšené sociální real ity. ŽivotnÍ materiál '  vstupu-

jící do uměleckého díla, procházel str iktnÍm sÍtem, 
-jež

nepropusti lo nic, co nesvědčilo o tŤíťtní' proťikladnosti

světa a těžkém životě dě1níka v něm. Instruktl.ynÍrn pĚík1a-

den tohoto pÍísťupu jsou životopÍsy postav. ob1Íbenf sťa-

vební prvek dobo'yé socláIní pr6zy. Citujerne z povídky l,ta-

rie Majerové Konec lruťt:

| 'věru, zlou tváĚ ukázal mu osud. odvedl i ho" TŤi

roky byl na jÍhu. zatím zemŤela rnu matka Ť otce jakživ
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nePoznal. toho pobltÍ1a rluĚ je.ště než je}ro nal5Í rozum mohI

to cháPati - 'a děvěe, jedinou lásku jeho, znási ' lni l  všemoc-

nf pan žedttel a za tfden našIi jt na pr1Člě oběšenou. Není'

dobŤe. ňíkaly baby, kd1ž je holka tak hezká, jako ona. By-

1o to jejÍ neštěstí. větrovec pžišel z vojny a první jeho

myšlenka byla: Pomsta žeditel l ' .  Vyčíhal ho v hutnÍ atejí

za veěera a bodl po něm. V rozčilení minul se cíle a místo

podlého srdce zasáhl pouze Ěědítelovo rámě. Zato a1e nechy-

bi l  Ťeditel. st ielhbitě vytáhl revolver vždy pĚipravenf -

a větrovec byl mrzákem.. '3/

samozŤejmě, zdaleka ne ve všech socÍálních prízáďn

pŤelomu století byl princip vfběrovosti reá1ií ,/ěi spíše

vstupních v1íznamovfch elemenťrl, rečeno terminologj í pražské-

ho mezioborového tEn,,l'/4/ ťak obnažen, jako v této nezakrytě

agitačnÍ povÍdce, pocházející r.avíc z pera začínající autor-

ky, jež ještě zcela nedovedla odhadnout rínosnost zvoleného

postuPu' a proto jej zjevně pŤedimenzovala. Nicméně i v pr6-

zách paleko stavebně rafinovanějších a l iťerárně ambici z-

neisíl ir zrfstává základní tvárná lÍEtoda táž.

Vehemence, s jakou se socíáInÍ pr6za pňelomu století

snažila získat čtenáÍe na s\'ou stranu, je myslím pŤíznaěná

pro každou počáteční. fázi pronÍkání j istfctr životních oblas-

tÍ do umělecké sféry, kde si teprve musí vydob1ít svrlj pros-

tor. Sociální proza pňelonu století se ve svém prisobení na

ětenáÍe spoléhala piedevšÍn na sÍlnou ci'tovou Íntenzitu své-

ho sdělení. Měla tak ovšen šanci oslovit zejnéna čtenáie ob=

dobně naladěného, buě zkrušenéhq bídou, čÍ nadaného zv}íšenou

vnímavostí k utrpenf jin1ích. Tomu byla s to posk3rtnout silnf
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esťetickÝ proži.ťek a Posíl i)ť jej y jeho nadějích. a vzdo-

ru. Exlstoyala yšak Ťačla čtenáÍr& jiného založení, jlmž

koncepce soci.'ální pr6zy jalio žalujÉího a b'uncující}ro vy-

kÍtčníku prostě nevyhovova1a. vadÍla jim zejména ona rna-

xj.nální jednoznaěnost, jednorozrněrnost uměleckého sděle-

ní, nepočítající vfrazněji se ěťenáŤovou domfšlejÍcí ak-

tivitou. Tato koncepce totiž pŤedpokládala čtenáĚe v pod.

sťatě submisívního, jenž se ochotně nechá pŤemoci naléha-

vostÍ líterární dpovědi a pňesvědčit její uměIeckou sí-

lou. čtenáÍi, jenž 
.se 

dílu neoddá naráz a jenž s nÍm vstu-

puje v polemickf dj.alog. nePoskytovala rnnoho prostoru. os-

tatně o ton, že uvedené pojetí sociální pr6zy mělo svá

omezení' dostatečně jasně svěděí četné krit ické poznárnky

pŤedních sociálně demokratickfch ku1turních pracovníkr] na

je jí  adresu ,  jako je  ta  nás ledu jící  z  pera  F .V .Kre jčího:

ÚNr.ejde ťotiž jen o to, budit sociáIní l i teraturou soustrast

s trPícími a odpor proti ťŤídárn vládnoucím. PĚi vší d'vé dtl-

ležitosti, j iž ona má jako dráždidlo a posi la v tŤídním

boj i ,  ná  ona ještě  ríko ly  vyšší. ' . " /

Pozdější l l terární vfvoJ, zejména v meziválečném

obdobÍ, člal jeho slovr1rn víceméně za pravdu, byf ony "vyššÍ

koly'. pojÍmala revoluční avantgarda rozhodně jinak než

Macek ěi Krejčí ko1em roku 19oo. vždyt' mezi sociátní. pr6-

zou pŤelorou století a mezlyálečnou social isťickou Iitera-

turou ležela zkušenost srrětoyé vá1k'y a ruské revoluce l

tŤicetlletí rlÝrpje ntoderního urr&rí Touto zkušeností. pro.

šla l tvorba lrtarle Majerové. Í'yedenÝ nozdíl y koncepct

uměIeckého obrazu socÍální probleílatlky 1ze zÍetelně ode.

ěíst, srovnáme.ll, text Sirény s texty někťlejšÍbh povídek
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z pňelomu století.| jež l,taje:royá po drlkladnérn pĚepracoyání

vtěti'la do svého 
"o^á,,o.6/ 

't}yedené s.rovnání nám nejenom

hodně poví. o tvrlrčí' iŤIteÍÍcj'..' s nÍž siréna yzn|liala, ale

zpětně také osvětlí mnohé z poetiky sociáIrtí pr6zy z pĚe-

lomu století.

Ukažme to názorně na jednom drobném detailu. Meta-

fora hutí jako polypa, o níž jsme hovožil i ,  byla v zaéá-

tečnické povídce zasazena do sociáIně obžalobné pasáže,

Líéící se znaěnou citovou naléhavostí nebezpeěnost práce

v hutích. Její funkcí bylo vyhrocovat emocionální napětí

textu a stupřovat tak jeho aPelativÍrost, zcela v souhlase

s koncepcí sociáIní pr6zy jako burcujícího vykŤiěníku.

V Siréně se objevuje táž metafora hutÍ jako polypa,

ale ve zcela j iném kontextu. Stává se tu souěástí vnitŤ-

ního rozvažování Postavy o světě rrcderního prrimyslu a je

rámována obrazem pokojné ranní cesty dělníkrl do práce,

během níž '. jeden myslí na harmoniku, druhf na dostaveníě-
'  1 t

ko' tňetí na králíkyn.,, Pouze Klímovi, v jehož pásrnu se

sledovaná metafora ocitá, pŤijde na mysl hrrlzná monumenta-

1ita továrního provozu, avšak neudržÍ se v jeho hlavě na.

dlouho. .Jakmile totiž Klíma spolu s ostatními dorazí k

vrátnici, piesťane f i lozofovať, odplÍvne' sl- a vejde do

své dílny. Zasazením do kontextu dělnické každodennosti

pozbyla metafora znaěnou ěást syé expresivtty a apelatj-v-.

nosti. Není tu už pocÍLována jako nunchovskf vfkŤtk, nfbrž

špíš jako prostŤedek neotÍeléhg, autentÍckého vtděnÍ známé

reall.ty. Řeěeno termlnolog,lí FrantÍška Mt'ka, načl prlvodnÍ.

operatlvností. tu zíetelně pÍevIádla tkonlctta,8/ ti. ,,"a
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esťetickÍ prožitek a PosÍli ' t  jej y jeho nadějích, a yzdo-

ru. Existoyala yšak. iada čtenáŤr! jiného založ,ení, jlmž

koncepce sociální pr6zy jalio žalujÉího a burcujícího vy-

kĚiěníku prostě nevyhovovala. vadila jlm zejména ona rna-

ximální jednoznačnost' jednorozměrnost uměleckého sděle-

ní', nepočítajíct vfrazněji se ětenáňovou domfšlející ak-

tÍvitou. Tato koncePce totíž pŤedpokládala čtenáĚe v pod-

statě submisivního, jenž se ochotně nechá pĚemocí naléha-

vostÍ l i terární rrfpovědi a pŤesvědčit její uměIeckou si-

Iou. čtenáŤi, jenž 
.se dílu neoddá naráz a jenž s nÍm vstu-

Puje v polemickÝ dÍalog' nePoskytovala mnoho prostoru. os-

tatně o tom, že uvedené Pojetí sociální. pr6zy mélo svá

omezení, dostateěně jasně svědčí ěeťné krit ické poznámky

pŤedních sociálně demokratíckfch kulturních pracovníkrl na

je jí  adresu ,  ja ]<o je  ta  nás ledu jící  z  pera  F .V .Kre jčího:

Í}téjde totiž jen o to, budit sociáIní 1iteratur:ou soustrast

s ťrpícími a odpor proti tŤídám vládnoucín. PŤi všÍ dvé dtl-

ležiťosti, j iž ona ná jako dráždidlo a posi la v tĚíčlním

boj i ,  má ona ještě  ríko ly  vyšší. . .5/

Pozdější l i terární vfvoJ' zejména v meziválečném

období' dal jeho slovrlm víceméně za pravdu, byĚ ony "vyšší

ríko1y'. pojírnala revoluční avantgarda rozhodně j1nak než

Macek ěi Krejěí kolem roku 19oo. vždyL mezi sociální pr6-

zou pŤelornu století a mezirráleěnou social l 'st ickou l i tera-

turou leže1a zkušenost s"i'ětoyé války a ruské revoluce i

tžiceťlletí vÝrrcje rloderního r:rrrěrrí Touto zkušeností' pro-

šla t tvorba ltlarte Majerové. UyedenÝ rozclíl y koncepct

uměleckého obrazu socÍálnÍ problematlky lze zňetelně ode.

ěíst. srovnáme=ll, text slrény s texty někdejšíbh povídek
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z pĚelopu století., jeŽ l,Íajeroyá po dr1k1adnérn pŤepracoyání

vtělila do syého románu.6/ uy.a",,é s ovnání nám nejenom

hodně poví' o tvrlrčí' tnteÍÍcj., s níž Siréna vznikala, ale

zpětně také osvětlí rnnohé z poetiky sociálrrí pr6zy z pĚe-

lomu století.

Ukažme to názorně na jednom drobnén detailu. Meta-

fora hutí jako polypa, o níž jsrne hovoŤil i ,  byla v zaéá-

teěnické povídce zasazena do sociálně obžalobné pasáže,

Líěíeí se značnou citovou naléhavostí nebezpeěnost Práce

v hutích. Její funkcí bylo vyhrocovat emocionální napětí

textu a stupřovat tak jeho apelatirmost' zcela v souhlase

s koncepcí sociálnÍ pr6zy jako burcujícího vykĚiěníku.

V Siréně se objevuje táž metafora hutí jako polypa.

a]-e ve zcela j iném kontextu. Stává se tu součástÍ \mitĚ-

ního rozvažování Postavl, o světě moderního prrimyslu a je

rámována obrazem pokojné ranní cesty dělníkú do práce,

během níž ..jeden myslí na harmoniku, člruhf na dostaveníč-

ko, tŤetí na králíky.,.7/ Pou"" KlÍmovl ' v jehož pásmu se

sledovaná metafora ocitá, pĚijde na mysl hrrlzná Ípnumenta-

lita továrního provozu, avšak neudrží se v jeho hlavě na-

dlouho. Jakmile totiž Klíma spolu s ostatními dorazí k

vráťnici, pÍestane f i lozofovat' odplÍwle' sl a vejde do

své dílny. Zasazenírn do kontextu dělnické každodenností

pozbyla metafora značnou část své expresivity a apelativ- '

nosti. Není tu už pociLována jako munchovskf v1íkĚÍk, nfbrž

\rs jako prostÍedek neotŤelého' autentl'ckého vldění známé

realÍty.. Řeěeno termtnologlí Frant1'ška Mlka, nad prlvodní.

operaťlynogtí. tu zÍ'etetně pĚev1ádla fkonicÍ'ta,8l ti. ,,.a
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yztahelo auťotra k.e piíjemci a' zŤet.elern k púsobení textu tu

zvítězi. l  y 'ztal:. autora k. odráŽené real itě, tíslrí o jejÍ

CEvIášťněné zobrazení', jež I,y proniklo k její podstatě.

Neznarrená ťo však, že by vědoní hrrlzné obludnosti hutí z

textu Sirény zce1a vyprchalo. Je tam stále pĚítomno,rmáší

je tam právě ona metafora, avšak vědomí nebezpečnosti

práce v hutích tu už není pojímárro jako osudová tragédie,

n,!brž, Ťečeno s !Ýolkrem, jako '.kus života těžkého' ' , pŤi-

ěemž drlraz je tu, podobně jako u Ýíolkra' položen na sub-

stantívum žívob, nikolí na hodnotící pŤívlastek těžkÍ.

V rané povídce Marie !{ajlrové tomu by1o 'pĚesně naopak.

Mohlo by se zdát, že tu jde Pouze o bezděčnf efekt,

vzni-klf pĚemÍstěním metafory z pásma vypravěče do pásma

postavy. Niqnéně podrobnf prrlzkum ce].ého románu nás pŤe-

svědčí o opaku. š1o o zcela záměrnf ťv rčí PoBťup, jímž

je Siréna doslova prosycena, a to ěasto i tam, kde si to

pĚÍ zběžnějším čtení vtlbec neuvědomíme. .Jeden pŤíklad za

všechny:

v j iné povídce Marie Majerové z pŤelomu století,

jež se v Siréně stala podkladem pro tragickf pŤíběh pĚe.

citlivěIé Rrlženky' tvoŤilo v1iznarRovou domínantu líěení po-

nuré zimní pÍÍrody1 jež tarn korespondovalo s bezrltěšnol

náladou aktérrl povídk1r, mladého dělnického páru, vysilo-

vaného těžkou prací y hutích. opět š1o o prozaÍckf text,

plně odpovídající koncepci soclální pr6zy jako zoufalého

vfkŤtku: .

,'Dlouhá byla zlna' plna utrpenÍ, naše nrce byly

ěervené od zmrzlé hlíny a oč1. rrtrazem naběhlé. chodilt
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jsroe. veěer zrnoĚeni a zt1iráni a druh. cítll s' druhem, cí.-

ttl jeho bídu a sť::ast.'9y'

V Stréně Majerová užÍIa-tuťo pasáž1 vfrazně ladě=

nou do sociálně obžalobného t6nu, ťakÍka beze změny.

l'Iezi její dvě věť1r však vsunula motl.v pohádkově zasně-

žené krajíny, jenž text pňelaěuje do oPtimist iětější po-

lohy, aby jej vzápětí vráti l  k líčení fyzickfch obLíží

postav, zprlsobenfch namáhavou prací:

|lDlouhá se mi zdála tahle zima. Měl i jsme všichni

ruce žívé maso od zttuzlé rudy a oči mrazem naběhlé.

Mán ráda sníh, když je čerstvě napadlf '  pŤipadá

mi, že nad ním znějí rolničky a že se celf kraj i  s hutě-

mi pňemísti l  někarn na bílou planetrr. Pňesto jsem se těši-

la a každé ráno jsem pátrala, netaje-l i  už sněhová ul ice.

.Iaro se rni zdáto v mé ťouze pÍekrásné.

Jenže se zaěalo bezednfm blátem, stejně ledovfm

jako sníh. ZaLézaLo nám za nehty a vlhko obtěžovalo nohy;

vracel l  jsme se z práee zmožení. .yešťě žejsme se cíti l i

z t f r ání  oba a  spo1e!n6ro lo/

Zása}r to byl nevelkf, avšak Podstatně proměn1l vf-

znamové dění celé pasáže. To je teá daleko dynamičtější,

neustále osci luje mez1 regatlwrím a pozit ivním p61enr rea-

Iity. Stále tu pÍitorn pŤevládá p6r žtvotní tíhy. ZmIzeL

však onen zoufal!, nevyléěitelnf smutek, charakterist1ckf

pro prlvodní' povídkovli text, jenž, domyšleno do dr]sledkrl,

znemožřoval sebeÍFnšÍ'náznaky jakékolt optiml'sťÍ.čtější

. perspektlyy do budoucnogtl, věetně perspektivy revoluění.

Domnívám se, že popsanf postuP je jedrrírn z'e zákLad.

llrl
11rii
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yztahern auťora k.e piÍjemci a, zŤete1em k prlsobenÍ textu tu

zvítézl'L yzt'ah. auťora k' odrážené realitě, rísllí o jejÍ

@vláštněné zobrazení',, jež r,v proniklo k její podstatě.
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práce v hutÍc}r tu už není pojímáiro jako osudová tragédie,

nfbrž, Ťečeno s !Ýolkrem, jako '.kus života těžkého' ' . pŤÍ-

ěemž drlraz je tu, podobně jako u Wo1kra, položen na sub-

stantivum žívoL, nikol i  na hodnotící pžívlastek těžkt'.

V rané povídce l,larie l,bjlrové tomu bylo.pŤesně naopak.

Mohlo by se zdát, že tu jde pouze o bezděčnf efekt'

vzniklf pĚemístěním metafory z pásma vypravěče do pásma

postavy. Nicnréně podrobn1í prrlzkum celého románu nás pŤe-

gvědčí o opaku. Š1o o zcela zámétn! tvr1rčí postup, jínž

je Siréna doslova prosycena' a to ěasťo i tam, kde si to

pi i  zběžnějšín ětení v bec neuvědorníme. .feden pĚíklad za

všechny:

v j iné povídce Marie Majerové z pňelomu století,

jež se v Siréně stala podkladem pro tragíck1í pŤíběh pĚe-

citlivěIé Rrlženky, tvoŤilo v1íznamovou dominantu líčení po-

nuré zimní pÍírody, jež tam korespondovalo s bezrítěšnol

náladou aktérti povÍdk1r. rnladé}ro dě1n1ckého páru, vysilo.

vaného těžkou prací rr h!tÍ.ch. oPět š1o o prozaÍckf text,

plně odpovítlající' koncepci soclální pr6zy jako zoufalého

vfkÍtku: }

"Dlouhá byla zffia, plna uťrpenÍ. naše ruce byly

červené od zmrzlé hlíny'a oěl nrazem naběhlé. chodiIt
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jsÍle. yeče.r zrnoňeni a ztilrán.{ a druh. cí.ťll s drutrern, cí'-

t i:I jeho hídu a strast. '9l

V SÍréně Majerová užila-tuto pasáž, vfrazně tadě=

nou do sociálně obžatobného t6nu, takÍka beze změny.

},Iezi její čtvě věty však vsurrula motl.v pohádkově zasně.

žené kraj iny, '  jenŽ text pŤelaěuje do optimist iětější po-

lohy, aby jej vzápětÍ vráti l  k líčení fyzickfch obtíží

postav' zpr1soben1ích namáhavou prací:

'.Dlor':}tá se mi zdála tahle zima. Měl i jsme všichn1

ruce žívé maso od zrtwzJ-é rudy a oč1 mrazem naběhlé.

Mám ráda snÍh' když je čerstvě napadlf '  pŤipadá

mi, že nad ním znějí rolnléky a že se ceIf kraj i  s hutě-

mi pĚemísti l  někam na bílou Planetu. Piesto jsem se těši-

la a každé ráno jsem pátrala, netaje-Ii už sněhová ul ice.

i laro se mi zdílo v mé touze pĚekrásné.

Jenže se zaěalo bezednfm blátem, stejně ledovfm

jako sníh. ZaLézaLo nám za nehty a vlhko obtěžovalo nohy;

vracel l  jsme se z práce zmoženi. Ještě že jsme se cíti l i

z t f r án i  oba a  spo1e615ru lo/

Zásah to byl nevelkf, avšak podstatně proměnil vf-

znamové dění ce1é pasáže. To je teě daleko dynamiětější,

neustále oscÍluje mez1 rEgativním a pozitívním pr5lenr rea-

]-ity. stá1e tu pÍiton pĚevládá p6I životní tíhy. ZnízeL

však onen zoufalf, nevyléčl'telnf smutek, charakterlst ickf

pro p vodnf povídkovf ťext, jenž, čtrornyšleno do drlslečlkrl,

znemož,řoval seberrenšÍ'ná znaky jakékol i opttmtstl.č tě j ší

perspektl'yy do budoucnogtÍ, věetně perspekttvJ' rerroluění.

Domrtívám se. že popsanf PostuP je jeťtnírn ze základ,-
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ních tyárn1ích princípú sí'rény. jež 3e' vybudoyána práyě

na neust'áIé konfrontacl str:astí a radostí proletáŤského

života. Drl ležitou ro1i tu hraje kontext každodenního

pro\,o2u děInickfch domácností, jenž postavám pomáhá nést

tíži jej lch rídělu. Dynamičnost vfznamového dění v Siréně

odpovÍdá rozvinuté revoluční kultuĚe meziváIečného obdo-

b!, z n!ž román vyrosťL, a jíž už nešlo o prosazení rea-

l ity dělnického života do sféry umění, nfbrž o syntetic-

kf obraz total ity l idského bytí v určitém čase. syntetic-

kf rornán tohoto typu je daleko více otevŤen}' čtenáŤi. Dy-

namikou svého obsahu, jenž odráží real itu rozmanitého ňá-

du a v němž dochází k interferenci protikladnfch vfznamrl,

vťahuje' ětenáŤe daleko více do hry, než někdejší soc1ální

pr6za, koncipovaná jako apelujÍcí vykŤiěník. SanczĚejmě,

i v SÍréně usměrřuje Majerová čt'enáňovo pronikání k pod-

statě soudobé spoleěnosti v duchu svého světonázoru, avšak

zdaleka ne ťak dírektivně, jako v ran1ich povídkách. Umě-

Iecké sdělení už pÍed ním netrěí vfhrrlžně jako kategoric-

kf imperativ, jehož pravdu je nezbytné bezvfhradně pĚijmout,

nfbrž p sobí jako vÍzva k dobrodružství poznávánÍ světa.

Lze oVšem namítnout, že podstatnfm ěinitelem odl išné

koncepce ranfch povídek Marie Majerové. a jejího stěŽejní-

ho románu byl rozdíl ve zvoleném prozaickém rozměru. ,ristě,

na nevelkém prostoru povíďty lze jen těžko zobraz1t real itu

v celé její mnoharozněrnostÍ/ a naopak románová šíŤe po nÍ

PiÍno volá. Nicméné z rť'znfch v1ívojovfch obdolrÍ. lÍťeratury

známé drobné pr6zy, y nlchž se odráží svět v celé syé mno-

hotvárnosti, a naopak rozměrné romány' v nichž je obraz rea-
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lÍty heznadějně plocLf, takže ol-ázka rozměru tu pod1e

všeho nehvaje tak Po.tstatnou roi l .

Stréna ná ovšem ještě jednu, ěasově nejmlad.ší

textovou vrstvu, vzniklou auťorěinÝmi rípravami pro po-

'váleěná vydání. V zásadě jde o nepĚílÍš vfznanné jazy-

kové retuše, takže by ani nebyIo na mísťě bovoŤit o

samostatné textové vrstvě, kdyby ovšem Majerová nepňe-

psala závěr, éímŽ podstatně zasáh}a do smyslu celého

díla. PĚipomeřrrs si, jak vypaťtal závěr Sirény p vodně:

Pos1ední kapitola, Líěící wpuknutí první světové vá1-

ky, koněi la bizarní scénou s piíohutí černého humoru.

záLebn! d stojník rakouské armády, vt'trvale nadbíhají-

cí mladičké manželce narukovavšího benjamínka Hudcovy

rodiny, cukrového Jožky, vleze v noci oknem do světni-

ge Hudcova domku. V posteli však mÍsto objektu své tou-

hy nalezne mrtvolu právě zesnulého Hudce senlora. Na

tuto groteskní scénu, s1rmbolizující dobu, jež se ny1nrik-

la z kloubri.. a v níž si žíví a mrtví navzájem v1'rněřují

místa, myš1enkově navazova1 dopis .'cukrového', Jožky z

frontodch zákoprl, v němž se prožitá hrr1za vojáka První

světové války pŤetavi la v sarkasttckf škleb:

.'věrko,

má zlatá maminka ze nrre mívala vždycky radost, že jsem

Be jí. poveťl., ale já Ti i fká$, že pňi tom nernys1i la na

rrojnu. Kdybych měl b!ít ťlobĚe udělán i pro válku, to bych

nusil bft heznoh1i, abych se plazll jako had, a ní.t ětyĚl

ruce, abych mohl dyěma stÍílet a dvěma házet granáty,

mfsto obltčeje bych rnusll mít praseěí rypák na zákopy'

E ---t'
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nÍch. tyárnjích pr1nciBr1 Si'rény. jež je. vybudoyána právě

na neusťálé konfrontaci strastí a radostí proletáÍského

žlvota. Drl ležiťou ro1l ťu h'raje kontext každodenního

pro\'ozu dělnickfch domácností,, jenž postavám pomáhá nést

tíži jejtch ríděIu. Dynamičnost vfznarnového dění v Siréně

odpovídá rozvinuté revoluění kultuŤe rneziválečného obdo-

bí, z níž román vyrosLl, a jíž už nešlo o prosazení rea-

líty dělnického života do sféry umění, nfbrž o syntetic-

kf obraz toťality l idského bytí v urěítém ěase. syntetic-

kf román tohoto typu je daleko vÍce otevĚen1í ětenái i .  Dy-

namikou svého obsahu, jenž odráží real itu rozmanitého Ěá-

du a v něnž dochází k interferenci proťikladnfch v1íznamr1'

vťahuje' ětenáŤe daleko více do hry, než někdejší soc1ální

pr6za, koncipovaná jako apelujÍcí vykĚičník. SarrozĚejmě,

i v SÍréně usměrřuje Majerová ětenáŤovo pronikání k pod-

sťatě soudobé společnosti v duchu svého světonázoru, avšak

zdaleka ne tak dírektívně, jako v ran1ich povídkách. Umě-

lecké sdělení už pŤed nÍm netrěÍ vfhrr}žně jako kategoric-

k1í imperativ' jehož pravdu je nezbytné bezv1íhradně pŤijmout,

n1íbrŽ prlsobí jako vlzva k dobrodružství poznávání světa.

Lze o šem namítnout, že podstatnfm ěinítelen odl išné

koncepce ranfch poví'dek Marie Majerové. a jejího stěžejní-

ho románu byl rozdíl ve zvoleném prozaickém rozměru. .Iisťě,

na nevelkém prostoru povíďiy lze jen ťěžko zobrazit real itu

v celé její nnoharozrněrnostÍ, a naopak rornánoyá šíŤe po ní

Piírr}o volá. Nlcméně z rú'zrrfcin vfvojov1ích období' lÍteratury

známé drobné pr6zy, y nr\chž se odráží svět v celé syé rnno-

hotvárnosti, a naopak roznérné romány, v nichž je obraz rea-
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l i ty beznadějně plocLf, takže otázka rozněru tu podle

všeho nehraje tak počlstaťnou roič.

Siréna má ovšem ještě jednu, ěasově nejmladší

textovou vrsťvu, vzniklou autorěinfmí pravami pro po-

.vá1eěná vtrdání. V zásadě jťle o nepĚíliš v1íznamné }azy.

kové retuše, takže by ani nebylo na místě hovoŤit o

samostatné textové vrstvě, kdyby ovšem Majerová nepĚe-

psala závěr, éímž podsťatně zasáhla do smyslu celého

díIa. PĚipomeřrrp si, jak wpadal závěr Sirény p vodně:

Posledn! kapitola. Líéící vypuknutí první světové vál-

ky, končila bizarní scénou s pÍíchutí ěerného humoru.

záletnf drlstojník rakouské armády, vi/trvale nadbíhají-

cí mladiěké manželce narukovavšího benjamínka líudcovy

rodiny, cukrového iložky, vleze v noci oknem do světni-

ce tludcova domku. v posťeli však místo objektu své tou-

hy nalezne mrtvolu právě zesnulého Hudce senlora. Na

tuto groteskní scénu, s}rmbolizující dobu, jež se uy}rrrk-

la z k1oubrl ' .  a v níž si živí a mrtví navzájem vyměřujÍ

mís!a, myšlenkově navazoval dopis "cukrového" Jožky z

fronťovfclr zákopr1, v němž se prožitá hr za vojáka první

světové války pietavi la v sarkastickf škleb:

' 'Věrko,

má zlatá maminka ze nrre mívala vž.tycky radost, že jsem

ae jí. poved., ale já Tr ifkáÍ', že pĚi. tom nemys1ila na

\,ojnu. Kdybych měl bft dobŤe udělán i Pro váIku, to bych

musll bft beznoh1i, abych sé plazil jako had' a nít čtyĚi

ruce, abych mohl dyěÍna stŤílet a dvěma házet granáty,

mÍsto obliěeje bych rnusll mít praseěÍ rypák na zákoPy'
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Ítusil blrch bft bez žaludku, ahych nepotŤeboval j'ídla,

a hez mozku, protÓže 'ny61lt je zbyteěné. Poťorn by měI

císaĚ pán teprve ze rnne radostl Naše dětt, holka, mu-

sejí v1padat j inak... pro pŤíštÍ válku! \r musíme udě-

lat už s pJ.ynovejma maskama.

Jsem zdráv a vede se mi dobňe. proto pusu Tvúj

Jožka."IL/

Zkušenosť z požáru první světové války se tu

slévá s tízkostnou pÍedtuchou nové váleěné apokalypsy,

jíž žíLa společnost v době vznl.ku Sirény. Jí se rornán,

koněící fakťícky v r.1914, oťevíral vstĚíc budoucím po-

hnutfm děj m. Pr1vodní závěr Sirény je. však otevŤenf

ještě v jednom směru. onu groťeskní hÍstorku, pŤedchá-

zející citovanému dopísu, totiž Majerová nezobrazj.Ia

@Iou. Nechala záletného d stojnÍka tápat ve tmě svět-

n i ce  až k  pos te l i ,  na  níž '  jak  věděI  čtenáŤ,  a le  netu-

šil drlstojnÍk, ležela mrtvola, a v okamžj.ku, kdy zá-

letník užuž vztahuje ruku po peŤině, celou scénu pŤe-

kvapivě ukoněÍla ostrfn fílnov1ím stňihem. ponechávajíc

prostor ětenáŤi' aby sí rozuzLení domyslel PodJ-e svého

osobního založení. První' verze Sirény tná tedy veskrze

otevĚen1| kornc, a to jak vzhtedem ke čtenáŤi, tak

vzhledem k budoucím děj ln. odpovídalo to principu ''ne-

koneěné', kroniky kraje a l idí. v něm, na němž je román

vystavěn.

Po roce 1945 orršegil Majerová obzírala dějiny

kladenského dělnÍctya ze, zceJ.a jtné dějinné perspekťi-

vy a vnímala svrlj román na pozadí. odlišnfch literárnÍ.ch
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noren. oteyŤenÝ kone.c, rÍsťÍcí.do ctraosu váleěné katas-tro-

v!' a nevytyěující žádnou jasnou perspekťivt.t do budoucnog-

ti, byl v atmosféŤe pováleěnétrc budovatelského nadšení

PociĚován jako nepĚijaťelnÝ a rovněž tu ciťelně vaaita

absence závažnél:o myšlenkového poeeletví, jíž by se roz-

leh1é románové sáze o osudech dělnického rodu dostalo

i leového vyvrcholení a završení. PŤepracovanf závěr SÍré.

ny tento dobovf estetickf ideál beze zbytky splřuje. zni-

zeLa z něho ona groteskní hisťorie o záměně žádoucí mladé

ženy mrtvolou, pocit 'ovaná nyní zžejmě jako šokující a

nevkusná. záLetnf d stojník je nyní odehnán od prahu Hud-

cova domku majesťátním zjevem Hudcovky, zjevivší se v o.

tevňeném okně rímrtní světnice. CeIá kapitola pak končí

Panoramaťickfm pohledem na hutě tonoucí v rudé zátí, v

nichž se v horečném chvatu vyrábějí zbraně urěené k vá-

leěnému vraždění. Prlvodní grotesknost tu tedy byla vy-

stŤÍdána monumental itou, chaos l idskfch osudrf ve víru vá1-

ky poukazen na děje celosvětového dosahu, jež se odehrá.

vají v těsné blízkosti Hudcova domku. Ptlvodní až provo-

kativní otevŤenost závěru ustoupíla íntenzívnímu pocltu

završeností zobrazovaného děnÍ'. Ten je dá1e posílen zá-

věreěnfm dopisem Hudcovky Jožkovi. jež se oc1tl na mÍ'stě

prlvodního sarkastického Jožkova listu. ÚstÍední Postava

Si-rény y něm resumuje celou p lstoletou histori i  vzestu-

pu dělntcké tfídy, románem zobrazenou, a vyjadŤuje svou

víru y PersPektiyu sociálního osyobození. Teprye nyní

se poslední. yětou Sirény 9ta1 proslul!' Hudcovčtn vÝrok:

'lPoteěe kdys.. voda i na náš ml-!n, , jenž tu plní funkcÍ

.#::Ě.
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nusil blrch bft bez žaludku, ahych nepotĚeboval jídla,

a hez rnozku, Pťotože nysllt je zbyt'eěné. Potom by rněl
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Jsern zdráv a rrede se mí dobĚe' proto pusu TMlj

Jožka."LL/
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hnutfm děj n. Pr1vodní závěr Sirény je. však oťevňenf

ještě v jednom směru. onu groteskní htstorku, pŤedchá-

ze)ící citovanému dopisu, ťotiž Majerová nezobrazi la

oelou. Necha1a záletného d stojníka ťápat ve tmě svět-

nice až k postel i '  na níž, jak vědě1 čtenáŤ, ale netu-

šil dtlstojnÍk, Ležela mrtvola' a v okamžiku, kdy zá-
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ideoyého yrcholu a obsahoyého syorníku celého rozlehlé-

ho dí1a.

Nová podoba závěru ovšem ctťelně oslablla privodní

dynamickou otevÍenost Sirény. Se znaěnou citovou naléha-

vostí toťíž ětenáňi nabízí závěreěné shrnuťí smyslu ce-

lého díla, namísto aby mu dala šanci dospěť k němu sa-

npstatně. Nadto jde o shrnutí pouze zdánl ivé, neboĚ sku-

tečnf obsah plnohodnotného uměleckého sdělení, jakfm Si-

réna bezesporu je, nelze vtěsnat do jediné věty. Ani no-

vá podoba závěru nemá šanci obsáhnout vfznamové dění ro-

mánu v jeho tota11tě. Naopak, zv, lrazílje pouze jednu je-

ho obsahovou rovinu, a tím tuto total itu citelně okleš-

t 'uje. PŤepracovan1í závěr Sirény se tedy ocit l  v j istém

rozporu s ptlvodní koncepcí románu, zato však lépe než

závěr prvotní vyhovoval myštenÍ a cítění doby na pÍelonru

40. a 5o.1eť. o síIe této dobové at$osféry ostatně svěd-

ěí i podoba závěru ve f i lmovém piepisu Sirény režiséra

Karla Steklého. fomu se v jeho j isťě pozoruhodném díle v

zásadě podaĚilo zachovat onu speciťickou dynamickou otev-

Ťenost románové pňedlohy. .Jeho fí1m je púsobivou vfpovědí

o sociálnÍ reaIitě doby, aniž pňítom v ťlust1ích vrstvách

nanáší svět1a a stíny. závér je však koncipován obdobně

jako v pÍ.epracované verzl. Strény: Vznosná postava Hudcov-

ky rfsující. Ee ostňe pÍed yfrazn1im panoramaten hald odpo-

vídá na.pronikavf jekot tovární píšĚaly zdornÝm:hJen Ěvi,

nás' slejně neumlčíš!. ' , vyjadĚuj{c snad ještě pregnantněji

než Hudcoyka románor6rqperspektiYu budoucího vÍtězst.yí, ce*

1é dělnické tĚídy.
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Podoba obou závěrrl, pĚepracoyaného románového i

f1|1rpyého' zpětně pňipoČlobĚuje Sr'rénu ke koncepci so-

ciální pr6zy jako cttorrě zj i 'ťÍeného aPelu, pŤíznačné

pro umělecké děnÍ na pŤelomu sťoletí. vÍděl i jsme, že

vfvoj socialÍstické 1iteratury v meziváIeěném období

se od tohoto typu odch1íll.I, upňednostřuje typ syntetic-

kého a dynamického, na všechny strany otevŤenélro sdě-

lení. V aťmosféňe budovatelského nadšení prvních pová-

leěn1ích let se však model uměIeckého díla, usílu1ící

o okamžité bezprostÍainí púsobení na vnímatelé, ZtloVl l;

byĚ na j iné rírovni, aktualízoval.

Posuny v pojetí l idského subjekťu, jež byly

pŤíznačné pro rúzné oblasti duchovního života na pňelo-

rnu 19.  a  2o .s to le tí ,  se  odraz i l y  i  v  soc i á lní  pr6ze ,

avšak specif ickfm zprisobem. Zprvu š1o pŤedevším o sub-

jekt hovoÍícÍ o j istotách a snažící se ětenáŤe v těchto

j istotách utvrdit. Tepr\,e daleko později se do umělecké

struktury transformovala oná nová podoba subjektu, zba-

veného aPriorních pravd a bezprostÍedně ohmatávajícího

real itu, která jqi obklopuje a která je plna prot1klad-

nÍch tendencí' a proto ne snadno pĚehledná. Pohled do-

vnitŤ procesu formování uměleckého tvaru románu Siréna

hovoĚí o tom, že se ťenťo proces odehrával na prr1sečÍku

uveden1ich proměn v pojetÍ lÍdského subjektu, pŤiěemž k

umělecky nejzají'rrravějšfm Ťešením docháze1o tehdy. byla-

li polarita těchto tendencí vYvážená. Tak tomu hylo pĚe-

devším v P vodní verzl' Slrény, zatímco upravená varianta

poválečná, ta' kterou dnes všichnt běžně znáne, zŤetelně
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lečn1ích let se však model uměteckého díIa, usi lující
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byĚ na j iné rírovni, aktualízoval.
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tíhne ke schematizované apriornosti. Naskftá se tu tedy

otázka, l i terou verzl. Slrény dnes vIastně vydávat. Tento

problém však vybočuje z rámce našeho sympozla. l4ně tu

š1o pÍedevším o to, ukázat napětí mezi, zjednodušeně če-

čeno, uzavÍenou a otevŤenou strukťurou, tak, jak se rea-

1izova1o v 1iterárním vÝvoji první po1oviny dvacátého

století. Domnívám se však, že tento problém, rÍzce sou-

visející s pohledem na postavení a rí1ohu l idskétro sub-

jektu ve světě, je aktuální stále a dnes možná ještě ví.

ce  než kdy pĚedtím.

Poznámkv:

;;" I"lacek, Dělník v uměnÍ v1ítvarném, Rudé kvěťy,

4 ;  I 9 O 4 ,  s . 1 5 .

Mar j . e  Ma je rová ,  . ' eŤáby ,  Rudé kvě t y  1 ,  19o1  ,  s . 65 .

Ma r i e  Ma je rová ,  Konec  hu t i ,  c i t . pod l e  Povídek  z  pek l a ,

P r a f E  1 9 0 7 ,  s . 6 .

4/ základní teze tohoto t1ímu jsou obsaženy v knize Umění

a skutečnost' Praha 1976. K pojmu vstupní vfznamovf

e lement  v i z  též S.Šabouk,  Umění,  sys tém, odraz ,  P raha

t 9  7 3 .

5/  F .v .Kre jčí,  o  soc i á Iní  I i te ra tuŤe,  Akademie 5 ,  1 9 O 1 .

a  detaí lu ,B1íže k tomu M.Mravcová, siréna v polocelku

Česk á  l i t e r a t u r a  3 0 ,  1 982 ,  s  . I 2 8= I47 .

Mar ie  Majerová ,  S i . réna,  Praha J -936,  s .225.

K uvedenfrn termínúm i k soustavé v,lrazov,lclt
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F . I " l i k a  j a ko  ce1ku  v i z  napŤ .  F . }4 i ko ,  od  epíky  k  l y r i k e ,

B ra t i s t r ava  1973 .

9/ MarÍe lt lajerová, Tenkrát

P r á v a  l i d u  12 . 1 . t 9 o2 "

10/ Marie Majerová, Síréna,

LL/  TamLéž,  s .49o.

na  j aŤe ,  Dě l n i c k á  besídka

P r a h a  1 9 3 6 ,  s . 1 9 4 - 1 9 5 .

2/

3/

b /

7/

8/ kategorií
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tÍhne ke schematizované apr..ornosťi. Naskiítá se tu tedy

otázka, kterou verzi. s.I\rény dnes vlastně vydávať. Tento

problérn však vybočuje z rároce našeho sympozla. Mně tu

š1o pŤedevším o to, ukázať napětí mezí, z)ednodušeně Ťe-

čeno, uzavÍenou a otevŤenou strukturou' tak, jak se rea-

1izovalo v líterárním vÝvoji první poIoviny dvacátého

století. Domnívám se však, že tenťo prob1ém, zce sou-

visející s pohledem na postavení a 1ohu 1idského sub-

jektu ve světě, je aktuální stáIe a dnes možná ještě ví.

ce než kdy pŤedtím.

Poznámkv:

;;" Macek, Dělník v umění v1ítvarném, Rudé květy,

4 ,  L 9 O 4 ,  s . 1 5 .

Mar j . e  Ma je rová ,  J eÍáby ,  Rudé kvě t y  1 ,  19o1  ,  s . 65 .

Ma r i e  Ma je rová ,  Konec  hu t i ,  c i t . pod l e  Povídek  z  pek l a ,

P r a h a  1 9 0 7 ,  s . 6 .

4/ Základní teze tohoto t1írnu jsou obsaženy v knize Umění

a skutečnost' Praha 1976. K pojmu vstupní v1iznamov1í

e lement  v i z  Léž S.šabouk,  Umění,  sys tém, odraz '  P raha

r 97  3 .

5 , /  F .v .Kre jčí,  o  soc i á lní  l i te ra tuŤe,  Akademie  5 ,  1901.

BIíže k tomu M.Mravcová, s1'réna v polocelku a deťai1u,

Česk á  t i t e r a t u r a  3 o ,  1 982 ,  s . 1 28=147 .

Marie Ma jerová, Siréna, Praha 19'36 , s.225 .

K uvedenÝm termínrlm l k soustavě vlrazovlch kategorií

z t o

F . I " l i k a  j a ko  ce1ku  l ' r i z  napŤ .  F .M|ko ,  od  ep i ky  k  l y r i k e ,

B ra t . l s l a va  1973 .

MarÍe I!Íajerová, Tenkrát na jaĚe, Dělnická besídka

P r á v a  1 i d u  L 2 . L . L 9o2 "

Ma r i e  Ma j e r o v á .  S i réna ,  P r aha  1936 '  s . 1 94 - 195 .

Tam též ,  s . 4 90 .

q /

LT /

3/

6 /

7/
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