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p reo rokem. v závěru literiírněvě<lné
konference Bezručovy opavy, bylo ohlášenotémale.
.
toŠního
setkání:triviální |iteratura. A přesto se dnes setkávámepod základnímtematickým vymezením,jež zní:populární literatura. Jak k tomu došlo?
Jeden ze spoluorganizátorů
tétokortference,Ústav pro českouliteraturuAV, najďe letošního
roku se začalpřiklánět k termínu,,populárníliteratura.,.Korespondovaljsem v tévěci s jeho ředitelem Vladimírem Macurou, který sice nechal opavským organizátorůmna vůIi,aby ponechali
bližšíurčenítohototypu literaturypřídavnýmjménem,,triviální..,
ale zdůrazňoval'žednes spíše
je tendenceuŽivatnázvu,,populiírní
literatura...Nakonecjsem se přiklonil sám k tomu, abychom
ponechali v názvu konf.erence''populárníliteratura...
Domnívám se, Že tato konferencesplnísvůjúčel'když bude komě odborných vystoupení
k typu a mířepokleslosti čitriviálnosti některýchkonkrétníchautorůse zamýšlettakénad obecnými otiízkami,nad vymezenímpole a rozsahutétoširocekonzumovanéčihltanéprodukce,do.
konce vůbec nad oprávněnostízďazovat ji do okruhu badatelskéhozájmu literárněvědných
odborníků,ale v každémpřípaděby se mělo diskutovatnadjejím pojmenováním.V oblasti lite.
rárníteorie sice ŽádnéÍvrzeníneplatíabsolutněapro všechnyčasy,ale přesto většinouse v podStatěshodnemena tom, co je to verš'co je ro próza, co je to rým atd' Aie začněmese ptát:Patříten
typ literatury,který máme jako účastníci
našíkonferencena mysli, ještědo literatury,přesnějiřečenodo krásnénebo uměleckéliteratury?
Jak známo, v nejširšímslova smyslu termínemliteraturaoznačujemesoubor všechtextů,
tedy nejprve textůpsaných s určitýmestetickýmzáměrem, cožje kásná literatura,dále textů
přesně popisujícíchurčitouvěc nebojev, cožoznačujemetermínemodborná literatura,a konečně zbývá široký prostor pro vše ostatní'pro většinoujen kratšíčasovouužitnostívymezenou
pubiicistiku a nejrozmanitějšídruhy novirriířskýchŽánrú,adáIužzůstáváznačnénejasno, zůstávájakási šedázóna všehoostatníhozbytku _ vždyéliteraturouje
i text na vinetě pivní lríhve,ná.
vod přiložený v krabici s holicím strojkem,jízdnířád, atd' Těchto zbývajicic|lrůznorodých textů
si všímápak většinoujen lingvistika.
Kam patří,,pokleslá..literatura?Nedomníviímse,žeje to nejpřesnější
termín,ale zatímho ve
výkladu budu užívat.Mám na mysli takový typ literatury,vlastněprózy, kde je pozornostzaměřena předevšímna děj, kompoziceje schematickáa většinous happy endem,je tu zjednodušená
kresbapostav,zá|ibave vnějšíchefektechajednoduchéjazykovéprostředkyumožňující
snadné
čtení.Určitě nepatřído úsekuodbornéliteratury. Je to tedy nejnižšípatro kásné literatury, čipří
jak častodeklarovalJosef Hrabák? Jde o literaturukásnou, ale podřadnéúrovně?Je
mo suterén,
mezi jednotlivými patry kásné literaturystálénapětí,přičemžněkdy dílo nevalnéúrovněstimu.
luje niíročnoutvorbu?
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Ale většinaposuzovatelů
tétopoklesléliteratuřeupírápuncuměleckosti,eo ipso bychomji pro.
ještědo blízkostinovinrířských
do nějakézbývajícišedé
žrírrrů,
to měli umíséovat
zóny, nanejvýš
vŽdyé
koneckoncův prvnípolovině minuléhostoletítentodruh literaturyse uplatňovalv denním
tiskujako román na pokračování
a vystřihování.
Nechci zde uvádětpřehled všechnázoru,jak chápata hodnotitpokleslouliteraturu.Někteff
hodnoty.Uvedu jen zajimavýnázor
mluvío okrajovýchliterrárních
žánrech,jinío dílechnejnižší
literárníhoteoretikaZdenko Škreba,
chorvatského
kteý oblastkrásnéliteraturydělína tři vrstvy:
je lidová slovesnost,kvalitníuměleckouprodukcinazývátermínem,'vysoká..a literaturu
nejniŽší
triviálnínebopokleslouchápejako,,střední...
Podle běŽněuplatňovaného
ďetele do literaturypokleslévětšinouřadímetextytěchtotypů:',lipříběhy
monádově..pojaté
detektivky,hororyaprimitivs milostnoutematikou,kovbojky,některé
ní pornografii.Pochopitelnětakéněkterétexty tzv. dobrodružné
literatury mají zřetelný rys
pokleslosti,alejak je tomuu sci-fi, kde v posledníchdesetiletích
literiírněstylistickéa kompoziční
ÍádlIyaÍádistovkydiletantůnebonaopakrafinovanýchkombinátorů?
ondřej Neff dokoncernluví
jakoby žá,tuvědeckéfantastikystál zcela mimo
o dělicíčářemezi sci-fi a tzv. obecnouliteraturou,
pojetíliteraturyajako by tamplatilyjinéohledynežpodlenríročnějších
našeběŽné
měřítekliterrírpoli sci-fijsou vedlesvětových
níteorie.Ale přestosi uvědomuje,žei v jeho bohatěrozvrstveném
jako je Karel Čapek,i ,,rakerýřidesátéhořddu..
autorů,
Připuséme,
žetzv. pokleslá literaturavětšinouchce být chápánajako součástliteraturykrásné
v obecnémslova smyslu,Že v zemichs demokratickýmzÍizenimči
v prostředípolitickéholiberalismu představujenaprostouvětšinutoho,co se vydává a co se čte.Poukiízalna to již Capek ve
svých proslulýchglosáchvydanýchpod názvemMarsyasčilina okraj literatury,kde ve statiKalendářeuvádí:,,ttleboť
kritika nemápokdy,aby si všimlatoho,co čtoustatisíceneznómýchčtenóřů.
Kritika musípojednato sbírce] 7 básní,vydaých ve250 číslovaných
ýtiscích,Zajímdse o literaturu,ale nezajímáse o její okraj.Jenžena tomokraji se najdekdacos: především
lid.,,
Musímesi všimnoutještějednohoaspektu,totižskutečnosti,
zdajsmeaspoňpřibližněschopni
stanovit'co je ještěliteraturoupodle ziíkladních
měřítekhodnotnou,neřku-li uměleckou,a co uŽ
tendujek pokleslosti,líbivosti,k podbízivosti'Vzpomeňmena debatyo tom' zdaromán Milana
Kundery Nesnesitelnálehkostbytíobsahujevážnéfi|ozoficképoselství,neboje pouze laciným
nadbíhánímtypu průměrného
západníhočtenáře,který se neobejdebez markantníchpornografickýchpasážiapolechtánímotivemsociálníhoa politickéhobořitelství.U JosefaHrabrákasjeho vel.
mi inteligentněsŽíravýmipostoji najdernekapitoly, v nichž v podstatějakoukoliv literaturu
didaktickéhozaměřeníchápejako literaturupokleslou,včetnětzv. kďendiířovépovídky.Podle
jeho měřítekbychom ovšemmuseli i značnoučrást
žánruvesnicképovídkyv dobáchkritického
realismuřadit do literaturypokleslé.
Našekonferencev dalšíchvystoupeních
našichkolegůchcesepokusito typicképříkladyz čes.
kéa slovenské
kulturypo roce |945,ježpatřído vod umělecké
pokleslosti.Jen s obtížemi
ovšem
můŽeme
dojítke všeobecné
shodě,co ještěje uměníma co užhraničí
s literárnímachou.Připomíje ještěobvyklé
námještědalšískutečnost,
ževšichnimámena mysli především
prózu, nanejvýš
mluvit o pokleslostiu dramatickýchtextů.Ale co poezie?Un1káz našehozornéhoúhlu,protože
neníběžněčtena?Ale kdybychompřestochtěli obnítitnášzřetelk poezii' mluvili bychomo umělecképokleslostinapř.u manýristické
nadprodukceVrchlického?Nebo raději ujeho ažpato|izalsky vděčnýchepigonů?
Nechci zde dá|erozvíjetobecnější
literárněteoretické
otá,zky,ale promluvímještěo terminologickýchproblémech.
Po vlastnídelšíúvazemusímodmítnouttermínpopulrírní
literatura.Je sice pravda,ženapř.
v polskéliterrírní
věděje to dnesběžnýpojem'ale někdyPoláci uŽijíi termínu,,třetíliteratura..'ov-
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šemsamo slovo ,,populárni.,v českémkontextuv má více významů,jak mohou doložit lingvisté.
Jev babičkaBoŽeny Němcové dílem populrárním,širokými vrstvami oblíbenýrn?Nebo Bassův
Cirkus Humberto? A přece je nezaÍadímedo okruhu těch děl, jichŽ si všímánašekonference
s názvem,,populiírníliteratura...
TěŽko taképro typ poklesléliteratury použijemeobecně termínubulvrírní|iteratura.Pokleslé
druhy např. sci-fi určitě nejsou ,,bulvární..,kdežto primitivní a zjednodušujícípornogrďii bychom jako ,,bulvární..snad chápat mohli. Dnes slova ,,bulviírní..se
běžněuživáve spojení,,bulvrírníperiodika.., ,,bulvárnítyp novin.., ale pro knižníprodukci typu paperback zřejmě nikoliv.
Také název braková liieratura je nepřiléhavý,ve slově brak totiŽ hned vyciťujemejen maximálně pejorativní ohodnocení, tedy naprostou primitivnost textu' avšak našechápání rozsahu
poklesléliteraturyje daleko širšía vlastně volnější.
Němečtínacistéz hlediska svéideologie mluvili takéo asfaltovéliteratuře' o literatuře čerpajícívětšinouz prostředívelkoměsta,proti němužv duchu hesla Blut und Boden stavěli idealizovaný venkov. Termín asfaltová literatura byl dobově podmíněný a do takovéliteratury z jejich
hlediska pokleslé, nebo nazvané,,entarteteKunst.., zařazova|i i díla Thomase Manna' Proto termín asfaltová literatura jednoznačněodmítneme.
Hrabák razil termínparaliteratura.ovšem lingvisté opět proti němu namítaji,Žeje to termín
nepřesný.
A jak je to s termínemkomerčníliteratura? To' co je komerčněúspěšné,
nemusíbýt zrovna
pokleslé.Jsou vlny zájmu o určitéhoautora, viz v minulosti Hrabal nebo Seifert, jindy Styron,
Hemingway atd.,a přece značněvelký početvydaných a prodanýchvýtiskůjejich dílanesvědčí
o niŽšíkvalitě.
Čapkůvtermínromán pro siužky je takédobově podmíněný a navíc |ze jimoznačit jen jistý
druh širokérozlohy pokleslé literatury.
Připouštím,žetermínutriviáIní literatura se dnes pouŽivá více pro jeden konkrétníírsekv literárníhistorii' pro obdobíkonce 18' azačátkul 9. století.Snad bychom se mohli takéi shodnout,
Že slovo ,,triviální.. neni zcela adekvátní pro typ pokleslé literatury současné,protoŽe ,,triviálnost..automatickyevokuje i slovo ,,primitivnost..,
cožnenívždyrysem dnešnímasově vydávané
produkce.Naopak její tvůrcivycházejíze socioIogickýchýzkumů vkusu a vnímabrožurkové
vosti, průzkumu trhu atd.' a texty častopřipravují dosti rafinovaně a cílevědomě.
A co termínzábavná literatura? Asi opět nesedí,vždyÍ,,zábavnouliteraturou..je třeba Bassova Klapzubova jedenáctka, nebo Vančurovo Rozmarné léto,a přesto je nebudeme trodnotitjako
dílapokleslá.
Hrabák navrhl také termín masová zítbavnáliteratura. Zde je podle mého soudu už blíže
tomu' co dnes máme na mysli, ale ne u všechtypůpoklesléliteratury bychom mohli mluvit o ,'zábavnosti...TentýŽ literární vědec pouŽívalnejprve i dosti volnéhoa neurčitého
termínukonvenční literatura. Konvence nemusí ještě sama o sobě Znamenat myšlenkovou a uměleckou
pokleslost, aproto tento termínnepovažuji zapřL|éhavý.Josef řIrabák jindy mluvil takéo rekreačníliteratuře širokéhokonzumu. To je ovšem název dlouhý azÍejmě obecně nepřijatelný.
V jistých souvislostech se objevuje takéslovo kýč.Mohli bychom tedy užívattermínukýčová nebokýčovitá literatura? Zřejmě vůbecne, protožejednakje to slovní spojenízcela neobvyklé
jednak pod pojmem ,,kýč..majílidé předevšímna mysli některévýtvarné
a v podstatěneuŽívané,
projevy. ostatně lingvisté by asi doložili, žefrekvence samotnéhoslova kýč v našísoučasnosti
značněpoklesla.
Bylo by snad možnémluvit téŽo termínudruhořadá literatura. Nepovažuji zazce|a vyloučeno, žeby se i tento název pro různéprojevy pokleslé literatury mohl ujmout, ale je to termín uŽ
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jakéhosiřazeníažzvojen'
sámo soběvýrazněhodnoticíazaÍazujici,zároveřltakévyvo|ávápocity
skéoblasti.Mluvímesice o autorech,,druhého
řádu..,nebo,,třetího
řádu..atd.'ale takovéoznačeni
nemusíještěZnamenatabsenciuměleckosti.
Dostávámse konečněk termínumasováliteratura.Byl mimojinéuŽitv kompendiuPrůvodce
po světovéliterrírní
teoriiz roku 1988,Pro neodborníky
by sicemohl vyvolávati představu,žesouvisíse slovem,,maso..,
nikoliv ,,masa..,aŽetedymá co do činěnís literaturoupornografickou,kde
popisujípředevším
se skutečně
různé
částilidskéhomasaoboupohlavíajeho aktivnía aktivizující
projevy.Ale nechmeŽertystranoua pokusmeseještězdůvodnit,
pročtermínmasováliteraturaby
mohl být pro částliterárníchprqevůnašísoučasnosti
nejvhodnější.
Vystihujejednakkvantitativní
hlediskorozsahuvydavatelské
činnostia samoÍných
nákladů,jednak
veliképočtyaktivníchčtenářůa konzumentů
prvek
tétoliteratury.Termín,,masový..
zároveňneobsahujev soběještěhodnotící
kvalitativní,v rámci označeni
masováliteraturaje pak možnoteprvediferencovatžánrya v riímci
typickýchžánrů
pokleslostičilacinéčteniířské
takovéliteraturymírujejich umělecké
podbízivosti.
Pokud se mi podďí podnítitdiskusi na témasamotnéterminologie,můžeto být z jistého
hlediskapro samotnouliterrírní
teoriiužitečné'
ovšemuvědomujisi, želiteraturaje života žestiíle
se vyvíjejícíživot vchazi do literatury, takžesamotnépoNedy na populiírnost,masovost,
triviálnost, bulviírnostatd. se mohou překvapivě vyvíjet a měnit, a škatulkovánía přesné
označovánimůžebýt nedosažitelné.
ostatně: což samotná doba odmítaného
nebo naopak
velebenéhopostmodernismunepřipouštívše, banalitu, nekontrolovanoufantazii, míšení,
přejímání'
i samotnouneurčitost
a neohraničenost?
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