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Antonín Sotke

Jindřich Zogoto . bósník bez tíhy foIk|óru

f)d druhe pt-rloviny padesátých let, kdy se na stránkácll l iterárních časopisů rozvíři la cliskuse
-o tom, co lblklór rnůŽe či nernůže autorůtn pro jejich tvorbu dát, j iž básníci a spisovatelé

nepřebírali projevy ústní slovesnosti tak často a tak nekriticky iako dr'íve. Jindřich Zogata se mohl
dát snadno zlákat a vydat se lacinou cestou včleňování folklóru do vlastních prozzrickýcl'r nebo
i veršovaných útvarů' Tíha horalských tradic na něj doléhala uŽ od dětství, přírno v prostorách
jejich podhorské usedlosti: jeho otec Pavel Zogata byl totiž.jediný a poslcdní dudák a výrečný
zpěvák na Jablunkovsku. skvělý irnprovizíÚor, jenŽ nlalnii sti i hoÍalských písní, ,,bo.jtck.., a un-rěl
také výbornč itnprovizovaně vyprávět. Folkloristéjej objevil i aŽ po druhé světové víúr:e' ale cluši
synovu naplňovala poezie jeho písní od dětství' Hrát nii gajdy se ovšem budoucí básník nenaučil.
Když se jej mnohem později otec ptal proč, clostal vyhýbzrvou odpovčď: ,,Tvá hudba rni něco tají,
chtě l  bych.1í odpovědět. .

Jin<lřich Zo'9atal jí odpověclěl svýrni verši, v žáclném případě ,,ohlasem.., nýbrŽ rnohutnou me-
tatbr.ikou své poezie. Čtenírřij i však neměli číst hned: V roce l968 už byly připraverry k tisku čtyr'i
Zogatovy básnické sbírky. avšak autor se angaŽoval propagací a podpisem Dvou tisíc slov, tirkŽc
|nu po sfpnových událostech nakladatelstvírukopisy vráti lajeden po druhénr. Zogata, aniŽ by nlu
vyšla jcdiná sbírka, sc octl nír seznalllu zakázaných autorů.

Teprve koncem osrndesátýclr let, za poněkud příznivější vydavatelské situace, se mu podařilo
vstoupit pomocí brněnských př1rtel napůl skrytě do literatury, kupodivu však n"c svými vcrši' nýbrŽ
pěti drobnými povídkami vydanými pod názvetn Dvory v kníŽce tří autclrů', Pt' itotn bylo jasno'
Že autor je svýrn zirložením lyrik a že jeho řeč rrrá svů.; osobitý obrazný charaktcr' Povídky Dvorťr
nejsou vŽdy povídkami v pravérn slova smyslu. někdy jcle spíše o črty' jejich tómata.jsou skoro
r.odinná . a pro čtenáře nová. Jedna. skica ze živoÍa autorova otce, je vypr1ivěna v první <lsobč a rnzi
l,částj ráz' l iteratury faktu (Gajdoš).

Ne.jdojenrněji svým elegickÝnl trirrel-t-t působí a un.rělecky ncivýše sto.jí hutná lyrická próza Nč-
nrý - někrll ika tzrhy načrtnutý oblázek hluchoněrnóho liclového řezbiiře z Hrčavy (opět z .tutol.()Va
vlastního rodu). Na dvoustránkovérn vyprávění o osudu donrovních duchů' kteří se s prottrěnou
hor.ské vesnice a se stavbou novýclr příbytků mrrseli z dosavadníoh dr'evěnek stěhovat rlo zděných
dornků, autor ukáza|, co a jak originálně cJovede vytěžit z,ž'ánru ústní slovesnosti, jakým je pově-
rečná představa o dobrérn domírcíln duohu, tzv' hospodaříčkovi. Ani v nejrnenším přitom nenrťr*
Žerne říci, Že zůstal poplirtcn skutcčnó lidové povčřc.

lNarozen6.s rpna l9 .1 lv ' Ia rvorzy t rce(Po lsko) .vys t t rdova l . j cc len1rc t i i c t c lus t ř c t l l l íško luvJab lunkověazet r l

v Brtrě- Po rrlce l968 byl nucen oclejít z kttlturttě osvčtovéhtr pracoviště a ptl letech ri iznorodých zaIllěs1ttírttí pracujc r'
Technických sIuŽbírch ll lčsta Bftra.
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Ani Veřejní zeleň3, knilra povíclek. nebyla ničÍn jinýrn neŽ prózou z přinucení. I zcle je to jcštč
příprava k budoucíprozaické tvorbě, a lyrik sc zde utkal s cpikcrn tepťVe se utvi.rře.jícím. S vý.jinr-
kou někoIika povídek. k nirrrŽ nru poskyll<l Iírtku ve lkonrčstskó prostt"edí Brna - nčkdy jde o ptluhé
situační obrílzky'.1indy o děje sktlr.rl .eroteskní _..je zde ne.jzirjírrlavější clelší prlvídka Střední sluncc.
která jaktl by se uŽ rozbíha|a k ronlánovótl lu pojetí. Autor v ní dává nahlódnrlut do nitra č|<lvěka.
1lt'esazenélro z l-rorskélro Živtlta do nového pr.ostředí v rrrčstskórn domovč dtichodců, a čírstečnci drl
ní vepsal i proŽitky svého rrrladého rrranŽelství. jdc tedy o p()stup obdobný ptlvírJce Gajdoš. Cel-
ketn nenásilnč se v textu rnihnc úryvek lidové písnč' výjirnečně lidová hurnor.ka a <1okoncc lege n-
da, srnyšlcrr1r v duchu liclové tradice. Zogirtův styl - na rtlztlíl od harmonicky vyzníva.jící věty
Dvorů -.jako by se zde tříštil. na několika ntístcclr se dosti ncorganicky objcvuje dialog suše
biolo.eického nebo botanickóho rlbsahu. krlntrastující s poe.t.iíZogtttovil vypravěčství. rne(alrlricky
ne.jednou aŽ přctíŽeného. Na.;dc se tu ijazykovó klišé' ne í.unkčí. banálně otřclý výraz -.jde o styl

.ještě ncvypractlvaný' ncho{oVý'
Rok na trl vycl-ri..rzí autofovil clalší kníŽka ptlvídek obrázky na skle-. Jstlu ttl <lpravdové obrázky.

vcsnické výjevy ir drobná vypr.z.rvění. vytčŽenál opět z rodnól-rtl krajc, tentokr.át však úŽe sp.jatzr
s prostředíln vesnické podhor.ské školy na Jablunkovsku. Mnohé čerpají látku přímo ze situací.
.jakó s sebou ncsc vyučoviiní. a autol. v nich téměř vŽdy ukazu.je - pokaŽdó satiricky - r.tlzpětí
a protiklady up.iatélro pclst<ljc učitelů a svóríiznélrtl na,zírání žíiků, kteří svů.j ohraz Života přcjírnají
orl dospělých vcsrričanů-horalů. tecly od těch, kcltl na rozr-líl Lld pe-cla.qogů rrečerpali svo.ji zkušenosl

.jen ze školních příruček. Jc to pestrý sklad různých mrltir 'ťt zc školskéhrl tlvzduší. puhertíilních
pro.jevů, dobroc1ruŽných proŽitků při pasení krav; najdou se zclc i Su.cestivní líčení potlvcc.crní
přírody' ZvlzÍšť dvě povídky se od ostatních liší..jedna nčŽnýrrl zpodobcnírn pubertální l1rsky (Vý-
sluŽka na cestu), clruhá hlubokýrrr polrnutírrl clrlapce. kríiče.|ícího s nratkor-r na pů|noční ttrši a 1lr.<l.
Žívajícíh<l v prlcl l-rorskénr krlstele ta.jemství narrlzenéhcl Krista. Ani zde nerií zcela potlačen tlbrazný
Zo.eatův sty|. Byť je nlónč ofnamentální' stítvá se problernatičtě.jšírn neŽ v předcl-rozích px.lzi ich.
V obrírzcích se protíná několik jazykových rrlvitl: piismo vvpravěče. př.ehnanč upjatá řeč učitelů
a nářečně zabarvená nlluva Žáků. Autor přitor-rr správně odlrirdl, Že pro charirkteristiku clialektu
stačí vypustit kvirntitu sanlolrlílsek, takžc netrrusel text zbytcčnč zatěžovat přctnír.ou lexikíilních
clialektisrnů'

Svou verštlvitnclu tvot.bu koneč.ně Zogata přeclstavil l.rnccl pcl listopaclr.lvónr převratu lll()n()tclllíl-
tickou sbír.kou Šípkov1; růŽcnec). jíž chtčl vz<Jírt poctu Řehoři Menclel<lvi. To by nasvěclčor'alo
tonru, Že bilrsník si uŽ našeI vztah k Brnu. .|cŽ se stalo po clobrovolném '.vvhnanství.. jelro tómčř
clrulrýln dotnovetn. Brno.jc.j inspirovalo jcštč k, cyklu ve ršů napsiinýclr v roce |9./] , aIe vycli irrých
tcprve l994 pod tituletn Dc-n svčtelnéhtl toku.'. Mezitírn aut()r Zveře.inil další sbírky, zčiisti srlu-
střeďující verše z období dvacctiletého publikačního zitkaz'u.

První z. těclrt<l sbú.ek' Dýrrr olrnic' je písní o kr.aji rninulosti. v němž přír.tlda nebyla dosuil zha-
nobenir komba.jnovou teclrnikou. kde ,,zcmč otáčí se kolclrl zI.nka rŽi'.,. SIyšírnc básník<lvtl tnat.neí
volání do vyruhirného lesa. tlzve se i ste sk po otci,.1elro ga.1díich tr skřipkách, jeŽ nyní visí v.jizbě
netknuty. Jsou tt.l hutné veršc vtěsnané někdy do l.orrny popčvku, v nětnŽ biisník doveclc vyjíidři l
hlubokou rnyš|enku sebcohčtovírlí (bb. obětní svíce. Molryla, Věclotrrost <l tltci). Zogata ncna1ll-
ňuje svó verše lblklórcnl. ačkoliv by to asi clrlvccll sniidtlcl. Znárrle.jenjednu tirkovou jeho ncroz

3 . t ind ř i ch  Zogata:  Ve ře  jná  zc l cň '  I ] r t t t l .  B lok  l  9 t t8-
4 JindŤich Zogata: Obríizky ua skic. ()stravir. Prol.i l l 99().

5 Jint]řiclr Zogata: Ší1lkový růžetrec. I]rno. Maban I99().

{r ]indřiclr Zogata: Detl sl 'ětelné|to roku. Brtri l. Pctrtlr ' | 994

7 ]indřiclr 7,ogtta: Dýnl tl lrtric. ()strar'a. Profi i l 99 | ' s' l 9.
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měrnou sk|adbu-báseň: Je to Hra v ovce, stylizovarrý obrázek ze zakončcní salašnické pastvy, sled
obrazů' vypodobenýchjednoduchýrni popěvky, úryvky říkankovitého rázu' reÍiény, hádarrkovi-
tými otázkami, tanečnírn pokřikern a přfuitky - všecl-rny tyto ,,folklórní.. prvky.jsou ve skutečnosti
básníkovýnl autorským dílern' Nic zcle nr:ní okopírovaného' nic z ohlasové poezie, a přece jaktl
byclrom slyšeli zpívat baču či valáška (tak básník po.jmenoval hrdinu této krásné lyrickclep:ické
skrurnáŽe). Něccl podobného dovedl z l iclové písně vydobýt a učinitji takjedinečně svou Leoš
Janáček.

Všechny tři následující sbír.ky . Samoty vzdálené na počátek. Psí víno a Mýtinyó . maji tcma-
tikou k sobě blízko' Pohled na poničenou přírodu, na clůsledky ,,mechanizace.. naší civil izace,
vyrábějící z l idí zrut'onraty, na zvrácenost všeoh hodnot a vytrŽení člověka z řádu dává v básrríkovi
uzrát rnetafbrún,jeŽ tato poczie chrlíjako lávu. V tušení hrůz budoucnosti se básník nrarně stává
prorokenr a sarkasticky stílrá onoho pyšného nenasytného ,,rnajitele úst.. a,,vlastníka tnyšlenky'. '
naší srlučasnclsti. Jen v Samotách vzdálených na počátek najdenre mezi chmurnýrni vizemi několik
čtyřverší, z rrichŽ jako by tryskala naděje, prosba o zírchranu - ,Vyhořelými voclami/ plu.|í vesmírné
lodě/ smiluj se nad nárni/ BoŽe lo<livode (b. od nebc'. ') - i pokorná rnodlitbzi. opět ve lor.mě
popěvku (b. Večerní rnodlitba). Mcditziti l,níIro rázu je téŽ ma|ý cyklus rnilostného vyzn1rní a se.
bereflexe (Exil lásky) i poslední dva cykly sbírky (Klcčící jabloň a Pouta ob1etí).

V následujících dvou sbírkíroh se jen stupňujc hněv básníka, iron-izujícího rnoderní svět. v němŽ
se tělo a duše člověka rozpadají. V Psím vínu autor aŽ k odpornosti kupí obludné obrazy budou.
cích lidských tvorů, úpějících v betonových rněstech a utápějících Se v otroctví těla' Přibývá zde
r.acionality; od ní.je někdy blízko k sucl-rosti ver.še,.jindy k eu|onické hravosti. k níŽicvil Zogatzt
sklon uŽ v předchozích sbírkrich' ale zde a zvláště pak v Mýtinách.jeho záliba v euÍonii ir kalal-n-
búrech aŽ přebujela. Verše nejednó básně sc sti.1vají enuttlerací. suchýrn výčtern' Ten sice mír
satirický cl-rarakter, přičernž s poslecinún veršett-t pr' ichází i pointa. ale veršové.jednotvírrnosti trl
báseri nezbavuje. Jen výjinrečně se objeví paraťráze r'íkanky (,,Kupte si duši/ levná je/ kaŽdému
sluší/ hoclí se na škrob/ do loktuší.. - b. Butik na lásku).

,,Mýtinarni.. nejsou v Zo.eatově sbírce rrrvšleny vylrrýcené lesy. aIe nlěstir zr sídliště. , 'ukanreno-
vaná pole.., '. Básník zde postoupil k ohjektivaci, jen několik čísel v závěru sbírky je protepleno
vzpornínkou nir domov, ntr nirtku, na velikost a sílu lásky (bb. Důvěra, Matčina vzponrínka).
v jediné bílsni se rozeznívá subjektivní tórr - vyznání z bolesti nzrd osudnýrn obrertcm v Životč.
vtaženérn do velkorněsta (b. Všudypřítomné strorny)' Variace na stejné témii jsme zaslechli uŽ
v páté básni odclílu Exil lásky ze Sarnot vzdálenÝch na počírtek. Verše Mýtin jsou proltlŽeny deseti
básněmi v próze (edna z nich je Žon.elérskou hrou s euÍbnií).

Můžemc-li v Zogamvě poezii najít nějakou vývojovou linii, pak snad lze říci ' Že z básníka. jehoŽ
poezie vyrůstala z irnpulsů jeho roclného kraie, jablunkovských polí, lesů, dřevěných pr'íbytků
a práce i Života lroralskóho lidu. se postupně stal komentírttlr, glosíttor a kritik součirsné přetech-
nizovirné a pyšné civil izace. Kritik' který bolcstnč proŽívá vše, čínr ona sama za svůj srradný
a spokojený styl plzití. Tato druIrá vlna. motivickv spadqící většinou.jiŽ clo prostředí velkor'něstir.

l]ostupně vystřídala Zogatovu poezii dětství. mlíidí, lásky a tepla domova' Autor však svů.j rodný
kraj nikdy neopustil docela: odl'ekl-l i se ho ve své poezii, dal rnu stálé nrísto - či snad pokračovírní
- ve své tvorbě prozaické.

l i  J in r l ř i chZ . ,gata:Sat t lo tyvz t l íL l c t l ónapočír tck .Sť ingt . ( )s t rava l993:Psívíro .S f inga . ( )s t rxva lq( ) .+.Mýt l l l y .Šel l . l r 'uosr t r l t
T i l i a  1 9 9 5 .
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V t.oce l99ó vyšly dvě Zogiltovy knihy, pr.vní dva díly tri logie, jež prozatím nerná společný titul.
Původně rnělo jít o románovou biograÍii autorova otce, nevšedního lidového ulnělce Pavla Zogaty'
ale původní záměr se rozrostl a obě'knihy podávají obraz života l idu v autorově rodném kra.ji.
První díl, Dědictví znrizelých píšéirl ,", zaclrycu.je poslední dva roky první světové války, ciruhý
díl, oves na střechách'... pak první léta 1ltr vá|ce. Tehdy tento kraj měl být rozdělen. nakonec
Javořinka připadla Polsku' kcležto její osada Hrčava naší r.epub|ice. Dějiště Zr>gatovy tri logie.je
tedy symbolicky rozepjato pt'es státní hranici.

V Dědictví ztnizelých píšéal je líčen úděl matky rnalého Pavla Zogtlty a jejích šesti dětí, Živo-
řících na maličkém hospodářství v horské vesnici ' Má se co ohánět. na vše je sama: muŽ odeše]
těsrrě před vátlkou za prací do Arrrcriky a jiných na vesnici není - všichni jsrlu na fiontě. V soused-
ství Žtje Pavlův praděd Malyjurek - říka.;í nru tačik -. nemá uŽ však sil. KdyŽ ještě hospodařil.
býval i dudákem' hrával s houslistou na svatbách, na besedách, na dračkách'.ještě teď rná hlavu
plnou bojtek, písní, které hrával k tanci i i jcŽ si už jen pobr.ukává. Malý Pavel k němu lne upřímnou
lírskou, je k něrnu přital-rovárr okouzlu jící hudbou jeho dud, rád poslouchá i jeho zkazky a mudro-
várrí. ačkoliv to ještě d|ouho potrvá, neŽ mu porozumí.

Vyprávění předestírá klidný tok ud/rlostí. o pevné kompozici sc nedá rnluvit, děj má blízko ke
kronikářskélrru vyprávění, ale kronikou také není' I vyhraněný hrdina zde chybí. Nosnýnli syŽe-
tovýni dvojicemi jsou kromě tačikzr a malého Pavla jen Pavlovzl mirtka a je.;í muŽ Jura. o němŽ
však po celou dobu netná ženel ani zprávy, je-l i vůbec naŽivu, Jura do děje vstupuje čas od časLr
.jen nept'ítno, prostt'ednictvíln jakýchsi Živých snů. To. co by moh|o vnášet do děje dynarniku' vzttrl'l
a komunikace nruŽe s Ženou' je zde tudíž, utlunreno. Do děje zasáhnou snad dvě desítky postav.
iile pouze epizodicky. Výsledkem je rrrozaikovitý obraz, zčásti lyrickír prtiza, v níŽmá důleŽitou
roli i rovina úvahová (většinou ne.jde o složité reÍlexe, jež by děj - s výjimkou dvou třímíst - re-
tardovaly)' Do nlozaiky horalskélro vesnického Životazapadářada drobných výjevů, ne.jvíce lnísta
všiik autor věnovirl bcsed1rm chleipce Pavlti s gajdošem tačikem a.ieho hr'e na gajdy. Té by se Pavel
r.ád naučil. a podaří se mu to alespoň do té rníry' Ť,e zv|ádne Začátečnické kroky a můŽe jednou
dokonce rnísto tačikii zahrát i na svatbě.

Zogata salrzi do oblasti fblklóru.jerr vý.jimečně: seln taln textell l prclsvitne úryvek bojtky. l idtlvé
písnč, jeho souč/tstí se stírvají i clvě za.jírnavýnr způsobenr stylizované pověsti. Příliš vvnuceně
a rriisilně však působí zttfttzení pásrlla dětskýoh her a térrrěř odborně etnografický výklad o hřc na
gajdy, i kdyŽ.1e v něm uplatněno hledisko estetické'.Iednol'ro lblklórního prvku ovšem autor uŽívá
se zvlírštní účinností: růstu a šíření povčry. jakýoh etnograÍové v horalských lokalitách skutečriě
nacházeli více než jinde. V obou díler:h své triIogie Zogatatraktuje Íánlu aještě nelrotovou pověru
jako stavebný prvek. Je to pověra urněle stylizovaná,jak jsrne se s nímohli setkat jiŽ v povídce
Dvory: Stačí, aby se v odlehlé samotě objevilo cokcll i nového, a okcllí v lom hned vidí clílo čertor,cl
nebo.jiné zlé bytosti. Půvoclci a šiřiteli této lámy.jstlu ženy (,,chlopi..tclrnu říkají,.babské clřis-
tv"'*).

První díl tr.i lo.uic končí skoro úsečně: konstatuje sc.jen, že za dva roky vírlka skončila a epidernie ,
kterrlr po ní následovala, skosila tnnoho Iidí. Z protagonistů prvního dílu zcnlřeli tačik ga.jcl<lš
a nlnozíjiní, přežilijen Pavel, jeho bratr Jur.a. zenřela i. iej ich tnatka, stcjnč jako otec kdesi v Arrrc-
rice; dvě pr'eŽivší Piivlovy scstťy se rrč.jirk pr.otlučou po sluŽbírch a v drulrém dílu o nich uŽ ncttsly-
ŠÍmc.

J ind ř i ch  Zogata:  I )ěd ic tví  zn l i ze lých píšťaI .  Šcnov u  os t ravy .  T i l i a  ]  996 '

J i r rd ř i ch  Zogata:  Ovcs  na  s t řechíc l r .  Šet tov  t t  os t rnvy .  T i l i a  l  99ó '

J inc l ř i ch  Zogata:  Dět l i c tví  z rn i zeIých píš ia l .  s .  l5 ( l '
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Poválečný ovcs na stt'cchzich ukzizuje historickou udírlost. která Život horalů vytrhla takřka
z kořenů: kraj nrá být rozdělen ir nová hranice se stává pro l idi postrachem' Nových prlřáclků se
kaŽdý obává' i když se 1im slibuje. Že Život uŽ teď nebude tak lopotný, jak býval. Pavcl. šestnác-
ti letý sirotek' pracuje.jako čeledín u různých hospodářů. Ncvidíme je1 růst v l idového unlělce - rra
du<ly nechce ani vzptlnlentlut, ty leŽí kdesi ve íutrírlu v clorrlč, kdc hospodaříjeho starší bratr Jura.
Jura si víc než hosptldaření hlcclí podloudničení a přcvádční koní přes hranici na Slovensko. Na
rozdíl od něj je Pavel vnírnirvý mladík, rozumuje. př.emýšlí o Životě, ale nemá se s kýln poradit
. tačik, jediný. kdo by mu rozuměl. už neŽije' A tak zbývri.jcho rrejvěrnější přítc|. kůň Šivý. s nímŽ
Pavel v myšlenkách rol'práví. Mrime dojem' ze Šivy.ie. 1ekýsi Pavlůt, radící kůň'.jak.jej známe
z pohádek; fiktivní dialo.c s koněm také připornfuár snovó clorozumívání matky s odloučcným rnu-
Žem z pr.r,ního dílu.

Události a epizody druhého clílu tri logie se točíjeclnak ktl lem nové hranice'jcdnak kolcnl stavhy
sanatoria. Sirnatorium je pr<l netnocné tuberkulózou, tu l idó dosud neznali. Není to opčt čcnovský
výrrrysl, právě tak jako zděné sanatot.ium.] A co teprve k<1yŽ sc r()Znese zvěst, Žc tanr budc rcntgen,
jakýsi stroj, který viclído člověka... Tak bytostný konzcr.vatistnus, nedůvěra v jakoukoli ztnčnu,
.jsou ovšem živnou půdou pověr.y. Pr/rvě z níZogttLtt opět růzrrými způsoby motivu.jc a r<lzví1í děj.

Pavel, ústřední postava rrlnránu, pozoruje úplatky. šizcní při stavbě sanatoria' příčí sc mu Jurovtl
podloudničení a nepoctivý výdě-lek z pašovaných koní. Sárn.1c.jako pacholek robot<lu uclřcn tak,
Že mu zbude čas na rozhovor s Sivýrn jen ve snu. Na lccctls Pavlovi odpoví .'piitcrktlva'. kivlit lí'
Znějí - vc spisovném a vzruše nč pronziše nóm.jazyce -.jaktl lók na všeclrny otevře nÓ ri iny krušnéhtl
Života.

Krlrnpozice druhóho dílu Ztlgatovy r.otnánovó rn<lzaiky 1c jiŽ pončkucl ser'r'eně.jší. opčt tu.je
nernálo epizodickýclr výscků z goralského Života. ale clč.i sc pt'ece jen soustřcd'u.jc ktl lcnl ntlvcl-
stavby sanatoria. V knizc sc najdou i úchvatné snové alegtlric' V.jec|né z nejkrásnč.jšíclr Pavcl vede
proccsí své vesnice . zřcjrně.1de o výraz jeho touhy, aby licl nebyl hranicí rozdčlcn; drulrír člist snu
vypr.áví o tom,.jak obrovitý pluh' júnž ořou nezn1rlní vystlcí páni, prorývá hlubclkrlu bI.írzdr"r rnczi
krajern zi dvory, přičernŽ PavIova Miiryška zůstávii na drtrhó strirně, za propastí.

obě knihy jsou jak<lusi balacltlu <l zapornenutém kra.ji- Zogata.ie vůbec baladicliy laclčný autilr
(i když vc r,eršíclr - a takó v obrázcíclt nir skle - se u nč.i často hl/rsí ke slovu satira). Z tolroto
důvodu v ovsu na střech.lch půs<lbí přítno nesouIrlclě epizocla o neprlclařené zabijačcc. tl lrptl lt lvic
vyprávění zc Života s přírrrčsí suchého humoru. nap<lIovic hutntll l.olklórní. Jazyk Jin<iřicha Z<t.eatr,
seobecně vyznaču.jc bohatou obrazntlstí. v obou dílcch rocltlvé.'kroniky.. je však opčt až, nrctaÍil-
ricky přepjatý. Styl tÍn nezřídka trpí. zvlríště kdyŽ sc pcrsonii. ikující a mctali lr ickít Žir'clnost nc-
ornezí jen na výraz ncbo včtu. alc nezkrotně zabírá ccló <lclstavce. Takovó paszÍže ktlntrastu.jí se
základní fakturou .rutof()Vy včty,.jcŽ ke svénru pr.ospčchu těž'í z, Žlvé lidovó Inluvy (včty.jsou
krátké. často cliptické a.jcclnrlčlcnné, a to nejen v clialtlzích). Rušivč působí také některír vybtlčení
zc zvykltlstíclnešního spis<lvnóho jazyka, například prllričrnč čast/l větná inverzc' přcsun zvratrrých
zá ' jmen.,s i . . . . ,sr : ' '  Z i t  s lovcst l .  který s i  i iut()r  ()Svo. i i I  z . jc" j ich rytrr i ické lunkce.  uplatňovanó Ve Ver '
šír:h, nebo nirdbytečnír vtlkalizace předloŽck. Je r,šak třcba říci. Žc všechny znríněné.jovy nesniŽu.jí
podsttttttě silný dojcrn. ktcrý v čtenát' i zanccl-tává bohatý ttŤ.ivý .iat'yk obou dílů tri lr l.cic.

Z ústní slclvcstlclsti čerpal Zogata opět r,elnli zr'ídka. a|csptlň pokucl 1de o přílrló citacc či parať'
ráze. Jc však příznačné. Žc si.jcdcrr lolklórníŽánr.- povčru - přctvtlr' i l r,e vlirstní slohrlvý prtlstr.cclck.
jírnŽ v obou romiinech nahraz'ujc syŽctotovorné prvky bčŽnÓ cpiky. I-ze tedy ktlnstattlvtt|. l,cZcl-
gata se ncdal 1.olklórenl ovlírcln<lut. ž,e jc opravclu bíisníkcrn bc.t'tíŽe, avšak s hlubokýrrr včcltlnrítt-t
lblkkiru.
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JestliŽe Aleš Harnan vymezuje soudobou českou rotnánovou prózu čtyřnli rysy |5. pak se první
dva díly Zogatovy trilogie (ir do zrračné míry i starší povídka Střední slunce) zřetelrrě vyznaču.jí
třemi z nich - ztrírtou Ízrbulační souvislosti, hrdirry a značnou rnílou reÍlexe' Uplně budeme nroci
odváŽný prozaický pokus JindřichaZogaty zlrodnotit, až se vydánírn třetího sverzku uzavře'

l  5 ,q'leš Hiunln: I)okunrcnt t fxntasn]ir. dvě krajnosLi současnó české prtizy' Liter.i.rrní uoviny l 996. rr. 29. 1lříloha KtlnseLva
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