
něhoŽ v odIišné době vstupovali. Ve vyuŽití jednoho technického prostiedku,
navíc vysloveně neběŽného, se vŠak Dyk a Součková setkali.

Pro kornpoziční vystavbu odkazu je piíznačná Ťada urnně vyuŽitych tech.
nickjch prostŤedkŮ' nikoIi některá typoIogicky vyhraněná postava. VlsIedkern
tohoto postupu je' Že postavy rotnánu ustupují do pozadí a čtenáŤ rnísto jed-
noznačnějších typ vnítná pohyb rnezi postavičkarni' jejich baná|ní vzÍahy
a škálu nejrŮznějších druh prornluv mezi nimi. M. Součková vytvoŤi|a Otlka-
:cn (stejně jako jeho pokračovánílrr) rnezní druh rnoderního roInánu, dílo'
kteréjevovou skutečnost obráŽí, spíše obráŽí neŽ byji vytváŤelo.

Zusantntenfttssutrg:

Die Gestalten in dern Romane Odka: (Das VermtichÍnis, l940) von Milada
Součková sind nicht eine Urerscheinung, die Autorin legt den Nachdruck
viehnehr auf die technischen Mittel, namentlich auf den Refrain, auf das
Requisit, auf die Transposition der Szene, auf die i ibersichtlichen Benen-
nungen der Kapitel und auťdas Finale.

,,Ve|kou historii bych rád vidě| tady.' '
Dramatická tvorba Mi|adv Součkové

Lenka Jungntannovti

Nebuderne-li počítat trraiou Ioutkovotr hŤíčku nazvanou Fatt,s!tts a piepra-
cování Sofoklova Krále oidipu, o kterérl se jeŠtě znlíníme, nr Žetne konsta.
tovat, Že Milada Součková napsala dvě celovečerní divadelní hry. První
dratna se jrrrenuje Listoputt a nese podtitul 'sluvnostní hra k t7. listopach.
(Ptivodní podtitul, opraveny na rukopise hry autorkou, zt.tě| hisÍoric:kťi hrct
k l7. listopacltt ,ya 'yluynosÍní preclehrolr.) Hra vznikala pravděpodobně na
satnétn sklonku 2. světové války a autorka o trí v Sc.l'i1ech ,losafin1, R1,krc,vc -
piímo ve Vlastnín Živo!otrlise ,/ose.fin1, R),krové - píše: ,,KdyŽ .jsem roku
|945146 Šla k Frejkov i( . . . ) ,  nes la. jse ln F ' re. ikov i  svou hru l7.  l i s topadu. Cít i la
jsenr' Že to rná s|abirry' V Národrrírn divadle Ťekli pŤírno: >Paní Součková,
pŤece byste ncchtě|a.< Frejka byl ochoten irpravit to p|o to ténla. Snac| to
někde jeŠtě tnárn.'. l Rukopis hry ob.1evil dr. Kristián Suc|a v Divadelnírn
oddě|ení Národního muzea V Praze roku |991 . (JiŽ pÍed tíIn ovšern nalez|
Íiagrnenty této hry v poz staIosti.)

Jisté ukazatele dovolují tv|dit, Že hra by|a vytvoiena aŽ po práci Součkové
na inscenaci, pr".esněji rra l iteI.árnírn večeru v Divadle Větrník nazvaneln
CervanIesoytl ,,Zá:ručné tlil,,ut|lrl 'st,ě!u,, hru.ie pot|tc A,|itatl|, Soltčkové Oittipu
krtile 'g vloŽenyni tcxt1, H' Be rdycha.'l.ento text upravil a reŽírova| Josef Šrnída'
prern iéra by la 7 '5. l942.]  Součková se na večeru podíle la , .pŤepisenr. '
Oidipa' zněhož zachova|a jen základní kostru c|ě.|e. V knize ZdeĎka lledbáv-
ného Divadltl Větrník o tonl čtettle: '.Ze Soťoklovy tragédie zby|a jen záklaclní
dějová Í.akta: rnuŽ zjiŠťující. Že orrly|ern zabil svého otce a sta| sc l lanŽe|etn
své matky, s níŽ nrá děti. VŠe je vyprávěno.jako hrťrzn]y piiběh sitLrovany do
ŽiŽkovského holičského králrru..'r Součkové Oittipu,s byI jako text kornpletně
pŤejat zje.jí prozy Pn:ní pí,smenu a oidipovsk;i rnotiv, ktery se vo|ně proplétá
ce|yrn dílern Součkové. se dirIe objevLr.1e i v obou hrách.

NáŠ usudek, Že Li'stopttd vzrlikI aŽ po inscenaci v Divad|e Větrrrík ovšern
vychází z toho. Že |ze pozorovat.jiné souvislosti rnezi tčrnito dvěrna dratttatic-

Součková. M-: ScŠit}, .Iosc l iny I iy 'krovÓ '  l ) raha. |)rostor l t)93. str .207. K ttrnttr  nta lot l
poznánlku: VinohradskÓ drvadlt l  patÍiIt l  v tc dobč pocl  MI) l ,  a t . . rc. jka by '|  vc Itrnkci  Íct l i tc lc  or l
srpna |9. l5 do čcrvna l950.
I l lscenace se hr i i la Datni ictkrát  aŽ do 27. kvčtna l  942.
t ledbávnj ' '  Z. '  l ) ivat l Io Včtrník. l ) ra i ra.  I) i t t t t l rat l ta I9Íl l l .  str . .1( l '
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kyrrri texty. 7'á1en o drarna španělského zlatého věku' kteqi, jak se dornnívá-
rnc, byl prací ve Větrrríku - karn Součková dokorrce docháze|a na zkoušky -

inspirován, dovedl autorku k uŽívání lneziher' ktenj,rni divadlo obohatil právě

Cervantes. )|1evny vliv barokní drarnatické poetiky naleznetne navíc v pŤede-

hie pi.ínlo. ZpŮsob, jak;/nr .je pŤedehra koncipována pŤiporníná Calderonovo
|,aliké ctit,utllo svělct, kde na začátku vystupuje Autor (BŮh), kteqj, dává poky-

ny Řediteli (Světu)' jak hrát hru'a Metaforu divadla jako světa, o níŽ lze pŤi

poh|edu na celé dějiny drarnatu hovoŤit jako o irnanentní konvenci, ovŠem

SoLrčková nechápe aristotelsky jako nápodobu skutečnosti, ale dostává se k ní
jak uvidínre - prostŤednictvím vlastního pojetí interpretace dějin, o němŽ uŽ

napovídá i jedna jediná replika z pŤedehry. Básnik se Panny ptá: ,.Jaké jsi

rně|a Šaty pied pěti sty léty?..
Hru tedy rárnuje pŤedehra s pro|ogern a tre|ni vlstupy, po níŽ následuje

l .  akt '  l .  rnez ihra,  II . '  l I I .  a lV.  akt ,  l I .  rnez ihra a nakonec epi log rovněŽ o 3

obrazeclr. Celá pŤedehra a poslední obraz epiIogu jsou psány volnytn veršern'

l)rarna začíná prologern. ktery pronáší Básník na pŤedscéně. PŤedehra .ie pak

realizována jako uvedení do da|ší lrry, která bude následovat, tedy jako tzv.

divad|o na divad|e. Na jedné virtuální rovině se zde stíraií a prolínajídvě rea|ity:
první' která se tváŤíjako skutečrrost (d. jako dějinn]i okarnŽik), a druhá. která

se tváŤí jako piíběh a je tedy vir1uální dvojnásob. Vširnněme si pozoruhodné-

ho paradoxu. Že totiŽ aktuá|ní skutečnost a potaŽrno i dějiny jsou v pŤedehŤe

piedstavovány fiktivnírn ate|nporálníln dějenr, zatínrco v centrální části dí|a je

naopak realistická hra reprezentantetn vyprávční.
Piedehra je na h|avní hŤe térněi nezávislá a stejn! vztah rnají tnezi sebott

i zbyvající oddíly hry. (Fragtnentárnost.je také vyraznyrn rysern nejen autorči-
na stylu, ale i větmíkovského textu.) Tii syrnbo|ické postavy, Básník, Herec

a rnechanická Panna-figurína' vedou na jevišti, kde zatírn probíhají technické
práce (odstrariují se kulisy renesanční hry a Pannaje dokonce dosud ob|ečena
v historickérn kost1irnu), dialog o zrozerlí divadla, respektive světa. Básník
hovoií o svérn díle, které piivede na jeviště skutečrrého současného hrdinu
(ačkoli rná jít o hru historickou) a vytváií para|elu ntezi historií a.iejírn urně-
|eckynr zobrazeníln. (AŽ progranrovy zájern o dí|o se současnytn nátnětetrr se
ob.jevuje piedevšírn v Hlavě untělce, zájetn o dějiny a jejich reflexi však
na|ezneme v celé tvorbě Součkové.) Je zvláŠtní' jak1im zpŮsobern, ved|e Bás.
níka (ako autora hry) a Herce (ako jejího rea|izátora), figuruje v pŤedehŤe
ona tr".etí postava, loutka Panny, kterou ..jak praví rukopisná poznárnka - rněla

{ Srv.  ( .a ldcrt ln '  de la f}arca: VclkÓ ct ivadlo svčta. l ) ic| '  . | '  Vrc|r l ickj
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sice podle potieby ztvárnit herečka hrající ve stŤední části postavu Majky, ale
jejíŽ h|as měl byt ,,reprodukovany.'. Panna zce reprezentuje Žensk1i princip
a také se (podobně jako Básník) stává jak msi a|ter egern autorky.

Kolísání v rodě autorského subjekttr se v dílech Součkové vyskytuje pravi.
delně, dokonce je cháperne jako.jeden ze znakŮ její autorské poetiky. Y Listtl-
padtt se ovšern tnuŽsk;Í a Žensk1y subjekt dostávají do konfliktu. zněhoŽvítěz-
ně vychází Panna právě proto, Že rná dvojznačnou povahu. Na jedné straně
zobrazuje věčnou a stále klaInanou nri|enku, která je ovšern reá|ně opuštěnou
dívkou básníkovou, na straně druhé rná podobu jakéhosi pŤedobrazu (prefigu.
race a anticipace zárove ) drarnatické postavy z následující historické hry.
Postava Panny pŤináší do hry si|né fěrninistické stanovisko, nebot.obhajuje
dŮleŽitost Žen jak v historii, tak v unrění.

Avšak zatímco pŤedehra je ahistorická - a ztéto perspektivy je jí také
umoŽněno historii nahlíŽet - a její chronotop je ,.neurčit!. ' (vyčerpává se ,.ote-
vŤenym.. * d' pŤiznanyrrr.jeviŠtěrn),.isou dějiny Iidstva v totnto dratrlatickénl
textu reprezentovány historickou hrotr z pŤítornnosti, která probíhá v časopro-
storu konkrétnírn, takŽe ona iIuze divad|a není ttarttŠelta. Čas vnitiního dra.
matického textu |ze datovat ve|rni pťesně: krátce pied 28. Ťíjnern l939 začíná
a krátce po l7. l istopadu téhoŽ roku korrčí'

Nárnět vnitŤní hry zpracovává udá|osti, které .jsou podle Součkové - jak
víme piedevŠín ze St,ědaclyi a z poczie _. děnírn veIké historie. Y Saši|ec'h
JoseJin1, R1,krové autorka k nárnětu poznarnenává: .'Byl tatn chor Žensk;7ch
z uIice, studenti ve včzení. Jeden z nich. byl skutečny, podIe vyprávění Blan-
ky, syn její piítelkyně. statkáiky z Moravy. dcery po venkovskéln |ékaŤi, pěs-
tovala koně''.5 SyŽet vloŽené hry, které dávají vzniknout denriurgové Básník
a Herec (a nepŤírno také Panna)' po.iednává pŤíběh zatčení a popravy studenta
Karla Černého zpracovany sice na záklaclě autentickych reá|ií. ale pňesto dra-
tnaticky stylizovan .

Chronotop této hry je prosty, dei se cldehrává v roznlezí nece| ch tií t]idnťr na
statku rodiny Čem]/ch v Jestiabí na Moravě, v Karlově podnájmu v Praze
a v epi|ogu také v bytě Kar|ovy dívky a v kance|áŤi tninistra spravedlnosti, karn
v závěru pŤichází pí Cerná. aby zjisti|a. kde je její syn pochován. Mezihry.jsou
situovány na tnalonlěstskou (l.) a praŽskou (|I.) uIici.

Vnitrní hra je psána prozou a tná charakter jakéhosi ' 'nového.. reaIistického
dratnatu. Kritika l inearity dějin v podlnínkách tohoto textu souvisí aŽ s určitou
progralnovostÍ umění a vírou v novy. |epší svět (Kar|ťrv spo|uŽák Horák
dokonce ve hňe propagu.je kotnunistické ideje).

l ) raha. ( i rosntan a Svoboda

|iÁ.

5 Součkovi i .  M.: c.  r l . .  str '  207-2()8
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kylni texty. Zájern o drarna španělského z|atého věku. ktenj', jak se dolnnívá-
rne. byl prací ve Větr.níku - karn Součková dokonce docháze|a na zkouŠky .

inspirovárr, dovedI autorku k uŽívání rneziher, kteriirni divadlo obohatil právě

Cervantes. Z.ievrty vliv barokní drarnatické poetiky na|eznetrre navíc v pfede-

hŤe pi.ímo. Zpťrsob, jak1ynr je piedehra koncipována piiporrlíná Calderonovo
|,aliké dit,udlo svč!tt, kde na začátku vystupuje Autor (Bťrh), kten-i' dává poky-

n1, Řediteli (Světu). jak hrát hru.a MetaÍbru divadla jako světa, o níŽ lze pŤi

poh|edu na ce|é dějiny drarnatu hovoťit jako o itnanentní konvenci' ovšem

SoLrčková nechápe aristotelskyjako nápodobu skutečnosti ' ale dostává se k ní
-. .jak Lrvidíme . prostŤednictvírn vlastního pojetí interpretace dějin, o nětnŽ uŽ

napovídá i jedna jediná replika z pŤedehry. Básnik se Panny ptá: , 'Jaké jsi

rněla šaty pied pěti Sty léty?..
Hru tedy rárnuje pŤedehra s pro|ogern a tŤerni v1istupy, po níŽ následuje

I .  akt .  l .  rnez ihra,  l I . ,  I t l .  a |V.  akt ,  l I .  rnez ihra a nakonec epi log rovněŽ o 3

obrazech. Ce|á pŤedehra a poslední obraz epiIogu jsou psány volnyrn veršetn'

l)ranra zaČíná pro|ogern, ktery pronáší t]ásník na pi'.edscéně. Piedehra .|e pak

realizována jako uvedení do da|ší lrry. která bude následovat, tedy.jako tzv.

divadlo na divadle. Na jedné virtuální rovině se zde stíra.iía prolínají dvě rea|ity:

první. která se tváŤí jako skutečnost (tj. jako dějinn]/ okarnŽik), a drulrá. která

se tváií jako pŤíběh a je tedy vir1uální dvojnásob. VŠitnněnle si pozoruhodné-

ho paradoxi-r, Že ÍoÍiŽ aktuální skutečnost a potaŽnro i dějiny jsou v piedehŤe
pčedstavovány fiktivnírn aternporálníttr dějern, zatíntco v centrální části dí|a je

nac lpak rea l is t ická hra reprezentantern vyprávěrtí.
Piedehra je na hlavní hŤe téměi nezávislá a stcjny vztah nlají tnezi sebott

i zbyvající oddí|y hry' (Fragrnentárnost.ie také vyraznyrn rysern nejen autorči-
na stylu' ale i větrníkovského textu.) Tri syrnbolické postavy, Básník, Herec

a rnechanická Panna figurína, vedott na jevišti. kde zatírn probíha.jí technické
práce (odstrariují se krrl isy renesanční hry a Pannaje dokonce dosud ob|ečena
v historickérn kost rnu), dialog o zt.ození divadla, respektive světa. Básník
hovoŤí o svém dí|e, které piivede na jeviŠtě skutečného současného hrdinu
(ačko|i rná jít o hru historickou) a vytvái.i para|eIu mezi historií a jejírn urlrě-
leckyrn zobrazenírn. (AŽ progralnovy zájern o dílo se současnytn nátnětetn se
objevuje piedevŠírn v Hlavě unělc'c, zájern o dějiny a jejich reflexi však
nalezneme v ce|é tvorbě Součkové.) Je zv|áštní, jak1irn zpťrsobetn, vedIe Bás-
níka fiako autora hry) a Herce (|ako jejího realizátora), figuruje v pŤedehi'.e
ona tŤetí postava, loutka Panny, kterou -.|ak praví rukopisná poznárnka - nrě|a

a Srv' C'a|dcrtrn' dc Ia I]arca: Vc|ke divadIo svčta' [)Ťc|. . l .  VrchIickj
I  903.
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sice pod|e potreby ztvárnit hcrečka hrající ve stiední části postavu Majky, ale
jejíŽ hlas měl b1/t ,,reprodr'rkovany''. Panna zde reprezentuje Žensk1i princip
a také se (podobnějako Básník) stávájakynrsi a|ter egern autorky.

Ko|ísání v rodě autorského subjektu se v dílech Součkové vyskytuje pravi-
delně, dokonce je cháperne jako.jeden ze znakŮje.jíautorské poetiky. Y LisIo-
padtt se ovšetn rnuŽsky a Žensk]1i subjekt dostáva.jí do konfliktu, zt.tě|.toŽvítěz.
ně vychází Panna právě proto' Že nrá dvojznačnou povahu. Na jedné straně
zobrazuje věčnou a stá|e klarnanou nrilenku, která je ovšern reá|ně opuštěnou
dívkou básníkovou. na straně druhé rná podobu jakéhosi pŤedobrazu (prefigu-
race a anticipace zároverl) dranratické postavy z následující historické hry.
Postava Panny pňináŠí do hry silné Í-erninistické stanovisko, nebot. obhajuje
d leŽitost Žen jak v historii ' tak v urnění.

Avšak zatírnco piedehra je ahistorická - a ztéto perspektivy je jí také
umoŽněno historii nah|íŽet - a.je.jí chronotop.je ,'neurčit1,i '. (vyčerpává se ' 'ote-
vŤenyln.. * d' pŤiznan;írn.jeviŠtěrn), jsou dějiny Iidstva v totnto dranratickérn
textu reprezentovány historickou hrou z piítornnosti, která probíhá v časopro.
storu konkrétnírn, takŽe ona iIuze divadla není ttarttŠerra. Čas vnitrního dra-
matického textu lze datovat veIrrri piesně: krátce pied 28. i.íjnenr |939 zaČíná
a krátce po l 7. Iistopadu téhoŽ roku končí.

Nárnět vnitŤní hry zpracovává rrdálosti. kteI.é.jsou pod|e SotrČkové - jak
víme piedevŠitn ze Syědat'lví a z poezie . dčnírn veIké historie. Y Se'šitcch
,}o,se/ín1, R1,krové autorka k nálnčtu poznatnenává: .'ByI tarn chor Ženskych
z u l ice,  student i  ve vězení '  Jeden z n ich.  by l  skutečny. podle vyprávění Blan.
ky, syn.iejí piítelkyně, statkáiky z Moravy. dcery po venkovskérn |ékaii ' pěs-
tova|a koně.' '5 SyŽet v|oŽené hry. které dávají vzniknout derniurgové Básník
a Herec (a nepŤílno také Panna). po.iednává pŤíběh zatčení a popravy studenta
Kar|a Černého zpracovany sice na zák|adě autentickych reálií, ale piesto clra-
maticky stylizovany.

Chronotop této hry.je prosty, dčj se odehrává v rozlnezí necel1],ch tií t]/dnŮ na
statku rodiny Čern]/ch v Jesti'.abí na Moravě' v Karlově podná.jnru v Praze
a v epi|ogu také v by,tě Kar|ovy dívky a v kance|ii i i rninistra spravedlnosti, karn
v závěru piichází pí Cerná. aby z|isti|a. kde je.iejí syn pochován. Mezihry.isou
situovány na tnalonlěstskou (l.) a praŽskou (ll.) uIici.

Vnitrní hra je psána prtizou a nrá charakter.jakéhosi ,,nového.. reaIistického
dratnatu. Kritika l inearity dějin v podnrínkách tohotci textu souvisí aŽ s určitou
progra lnovostÍ utnění a vÍrou vnovy,  Iepší svět  (Kar lŮv spoIuŽák Horák
dokonce ve hie propagu.je komunistické ideje).

l 'nthu- Grtlsnrittt a Svobrrtla
5 Součkovir .  M.: c '  d ' .  str .  207-2()t i
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Součková však i zde kornbinuje styly a techniky. Některé vlstupy pŤipomí-
nají fi lrnov1i scénái fide zejrnéna o scénu, ve které Majka hovoŤi se svytn
vnitŤnítn hIasem, I/3, a scény těsně následrr|ící, kdy je zviditelněna Majčina
pŤedstava-vzpomínka na její poslední schťrzku s pŤÍte|ern, |l4 a |l5) a pracuje
se tu také s retrospektivnírn pojetírrr scén, se scénarni non-reálnyrni a naopak
se situacerni kvazíreáln rni, jako jsou pouIiční rozhovory v rnezihrách, pŤed-
stavující ve hŤe jakysi vox populi (de o dva jakoby odposlechnuté, doku-
mentární rozhovory z ulice). Autorka ovŠern styIizaci hry posiluje ještě

vyuŽitírn zv|áštní syrnbolické postavy. Figura rnladé dívky Majky' coŽ je sest-
ra Karla Černého, je totiŽ s postavou Panny z pŤedehry térněŤ identická. Pie-
jírná nejen její charakter' a|e také téma Ženské etnancipace (Majka chce
studovat tnedicínu, jezdí na koni a bez skrupu|í odrnítá nápadníka BĚízu), kte-
ré je nezbytně reflektováno v dia|ozích ostatních postav' V jistou chvil i pŤejí-
rná Majka dokonce i Pannin historick! kost;irn, kteqi tu zastupuje vzpomínku
na tnaškarní ples. (Dívčí rrraškarní pŤevlek je ostatně motivetn, ktery krollží
ce|1irn dílern Mi|ady Součkové.) Postup, kdy některá postava píechází zjedné
reality textu do jiné je pro Součkovou rovněŽ typick1i,. Y Li'stopactu se ovšeln
tento pohyb stává da|šírn dok|adern autorčina chápání dějin' které zde rnají
v|astně tentyŽ charakter jako vyprávění. Majka alias Panna piináŠí do děje
mladistvy. ve své nevinnosti čist! spoleČensky názor, ktery vyiírná Ženu
z postaveni naÍzv. okraji a transponu.ie.její v znarn do stŤedu. jenŽby| zatím
dornénou lnuŽri. Repliky Majky a Panny nastavují zrcad|o nruŽskérnu světu,
kter1i kritizují.iako svět, jehoŽ centraIistnus to piivedl aŽ k válečn1irn konflik.
tŮrn.  (Majka: , ,Vy všichni  muŽi ,  l . . . /  vy všichni  nernáte na rnys l i  n ic  j iného
neŽ své rnyš|enky, svět vy'tvoŤen;í podle vaŠich rnyšlenek, bojujete o něj. jen
ten pro vás něco znatnená... ' ' , I/5.6) Majka ovšern ukazuje jeŠtě dalŠí polohu
svého dranlatického charakteru, a to tehdy, kdyŽ se vŽívá do postavy lněšt'ácké
sousedky pí Kubištové. Teatrá|ně tak paroduje chování Žen, které si olneze-
nost svého postavení neuvědornují.

Kontrastně k Majce' která nese Íěrninistick;i náboj, jehoŽ součástí.je i dobov1y
vitalisrnus a tzv. sociální rnyŠlení, piináŠí postava Karla tnotnent viny' (KareI se
ve studentskérn hnutí projevuje proněrrrecky' protoŽe si zpočátku rnys|í, Že je
tŤeba se s vellrrocí dornluvit.) Inteftextovy ntotiv viny, kteryi se zde objevuje jako
vo|ná parafr.áze Sofok|ova Oidipa. však nlriŽelne pŤiiadit nejen ke Kar|ovi, a|e
i k jeho otci. Cern;i a jeho syrr totiŽ piedstavují dvojjedinou podobu oidipa.
M|ad;i.je,.slep;i..vinou své naivity (na rozdí|od Majky' která je pouze nevinná)
a prohlédne aŽ ve chví|i, kdy je ,.oslepen.. altemací na gestapu. Stan.i je s|ep1y

. ,  Součkovi i .  M':  | , is toparJ '  l l r rkt lp is

84

opravdu inretafbrick1'(nečte tisk. nepos|trtrchii rozhlas). ale poté, co poznává
Karlrjv postoj. stává sc vidoucítn a .|asnč hodnotí i vy jadi.trje své stanovisko ke
skutečnosti.

VedIe tragickyich hrdinťr poukazuje k antické tragédii také uŽití choru
(. .Ted'pronrIuvínle tny.  lny nevid i te l r rí /  kdys i  .1srne byI i  oIyrnpskyrn i  bcrhy
, ' . ' '7) '  Chor se vyskytu. je . jak v mezihrách,  tak v epi logu (ve 3.  obraze).  kde ' ie
rozdě|en rnez i  nruŽsky a Žensky h|as z arnpI iontr  a h las z  rozhlasu (nríněn.|e
dokurnentární rozh|asclvy z'áznat.n..v pi.edvečer nebo pr".íIno večer l7. l istopadu
l939'.8). Sbor, ktery v tragédiích reprezenttrje diaIogového partnera postavánl
a pŤináší do hry ono boŽské. fungtrje podobně i v epi|ogu této hry a vytváií tak
kontrast k pouŽití sboru v rnezihrách. ktery tíln, Že.je stylizovan;| jako záznarrt
pouIičního rozhovoru, reprezentuje právě protiklad boŽského k Iidskérnu.
K tragédii antického lypu odkazují vedle toho i piírné a|uze na ()re,sÍaiu.

Jestl iŽe mají hrdinové tohoto drarnatu dichotorll ickou povahu, pak Íěnotnénu
historické hry, tcdy hry se skuteČnynl nátlětern. autentickyrni reálielni a tra-
gickjani postavarni' |z.e v I' i,s|opaclrr také pŤii.adit dVo.iítVáI".. Historická hra se
totiŽ stává pĚedrnčtcrrl tohoto díla .iednotr .jaksi prakticky .iako <lrarna o |7.
l istopadu a podruhé .jako pr".edmět individuálrrí estetické prograrnové uvahy.
To je ovšem rnoŽné.jen za toho piedpokladtr. Že se v podrnínkách tohoto textu
rozpustí hranice mczi sktrtečností a .je.iíln urně|eckyrn zobrazeníttr. tIistoric
nabyvá povahy h istor ické hry a h istor ická hra nabyvá povahy h istor ie.  Souč-
ková tírn vyjadr".trje.jedno veIice tnoderní statttrvisko. že toÍ.iž historii. rrah|íŽc-
nou z určitého odstupu'  .1edno . jestI i  časové|ro či  , ,prostorového..  (coŽ . je
pozice, v které se ocitá Žena) neIze chiipat .jako lineární uspoi.ádání udá|ostí.
n1ibrŽ je tŤeba. i i  uc l ropi t . jako jednu z po<lob vyprávění.  či  p iírrro . iako vyprá-
věnísat lo.

Druhou hrrr Mi|ady Sotrčkové llazvanoll l l i 'sttlric'k ntono|rlg' kterou lze
zaŤadit  zhruba do první polov iny 'padcs l r tÝch |et .  ob. iev i I  dr .  Kr is t i i rn Suda
v pozŮstalosti roku |998. Íli 'storic,k'\'. ntlntl lt\! .je ntonodratnatc|l1, V kterÓnr.jde
o Íjkt ivní zpověd.dr.  Enl i Ia l láchy pr" .ed, l . .C.  Masarykern.  Sctkánítěchto dvc lu
prezidentťr situovaIa Součková do ..obraztltvornosti l idské rlysli.. - jak skutečně
zní chronotopické určer lí  hry -  a. iak vyp| vá z . ie . iího typu, Masaryk ve hče
piímo vťrbec ncvysttrptrjc. Drartla. stc.jrlč jako l ' i 'sttlputl ' vznikaIo coby re Í.lcxc
2.  světové vá|ky.  K problc lnat icc datace rrr i iŽe pos louŽi t  zrnínka o prcz idcnttr
Gottwa|dovi  a Zápotockérn. . jako i  Četné pr" . ipomínky psychoana|yzy a ind ic ie

i  Součková. |v|. .  c '  d
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Součková však i zde kornbinuje sty|y a techniky. Některé v1istupy pŤipomí-

nají Íilrnoqy scénáŤ (de ze.irnéna o scénu, ve které Majka hovoŤí se svym
vnitŤnirn hlasern, I/3, a scény těsně následtrjící, kdy je zviditelněna Majčina
pŤedstava.vzpomínka na její poslední schrizku s pŤíte|ern, |l4 a |l5) a pracuje

se tu také s retrospektivnírn pojetínt scén, se scénanri non-reáln1irni a naopak

se situacetni kvazireálnymi' jako jsou pouliční rozhovory v mezihrách, pied-

stavující ve hie jaklsi vox populi (de o dva jakoby odposlechnuté, doku.
mentární rozhovory z u|ice). Autorka ovšem stylizaci hry posiluje ještě

vyuŽitírn zvláštní syrnbolické postavy. Figura rnladé dívky Majky' coŽ je sest-

ra Karla Černého, je totiŽ s postavou Panny z pŤedehry téměŤ identická. PŤe-
jírná nejen její charakter, ale také térna Ženské ernancipace (Majka chce

studovat medicínu, jezdí na koni a bez skrupu|í odrnítá nápadníka Biízu), kte.

ré je nezbytně reflektováno v dialozích ostatních postav' V jistou chvíli pŤejí-

rná Majka dokonce i Pannin historick1i kostyn, ktery tu zastupuje vzpomínku
na rnaškarní ples. (Dívčí rrraškarní pŤevlek je ostatně motivetn, ktery krouŽí

ce|yrn dílem Milady Součkové.) Postup, kdy některá postava pÍecházi z jedné

reality textu do jiné je pro Součkovou rovněŽ typick!. Y Listopadu se ovšeln
tento pohyb stává da|šírn dokladern autorčina chápání dějin, které zde mají
vlastně tentyŽ charakter jako vyprávění. Majka a|ias Panna pŤináŠí do děje
rnladistv1i, ve své nevinnosti čist]i společensky názor, kteqi vy.jítná Ženu
z postavení na Ízv. okraji a transponu.ie .jeji v1iznarn do stŤedu' jenŽ by| zatím
dornénou nruŽri. Repliky Majky a Panny nastavují zrcadlo tnuŽskérnu světu,
kter;i kritizují jako svět, jehoŽ centralistnus to pŤivedl aŽ k váleČnyrn konflik-
tŮn.  (Majka: , ,Vy vŠichni  rnuŽi ,  / . . ' /  vy všichni  nenráte na rnys| i  n ic  j iného

neŽ své rnyšlenky' svět vytvoŤeny pod|e vašich rnyšlenek, bojujete o něj, .jen
ten pro vás něco znatnená..' ' ' , I/-5.6) Ma.ika ovšern ukazuje ještě da|Ší po|ohu
svého drarnatického charakteru, a to tehdy, kdyŽ se vŽívá do postavy rněšťácké
sousedky pí Kubištové. Teatrá|ně tak parodtrje chování Žen' které si otneze-
nost svého postavení neuvědornují.

Kontrastně k Majce, která nese Íěrninisticky náboi, jehoŽ součástí.je i dobov1i
vitalisrnus a tzv. sociální rnyšlení' pŤináší postava Kar|a moment viny. (Kare| se
ve studentskérn hnutí projevqje proněnrecky. protoŽe si zpočátku myslí, Že je

tieba se s vellnocí dorn|uvit.) lntertextovy ntotiv viny' ktery se zde objevuje jako

vo|ná paratiáze Sofok|ova Oidipa. však nl Žerne pŤiiadit nejen ke Kar|ovi' a|e
ikjeho otci. Čern1/ a jeho syrr totiŽ piedstavují dvojjedinou podobu oidipa.
M|ad;i je,'slep;/..vinou své naivity (na rozdílod Maiky, která je pouze nevinná)
a prohlédne aŽ ve chví|i, kdy je ,.os|epen.. altemací na gestapu. Stan.il je s|epy

( '  Součková. M':  | , istopad. Rukopis
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opravdu i nretafbricky (neČte tisk. nepos|otrchá rozhlas). ale poté. co poznává

Karlrjv postoj' stává se vidoucírn a .jasrrě hodnotí i v;'jadi.trie své stanovisko ke

skutečnosti.
VedIe tragick1ich hrdinťr poukazuje k antické tragédii také uŽití chclru

(..Ted' prornluvínle tny' nry neviditelní / kdysi .jsrne byli olyrnpskyrni bohy
. . . ' ' z1.  ChÓr se vyskyÍuje jak v n lez ihrách,  tak v epi|ogu (ve 3.  obraze).  kde. ie
rozdě|en rnezi mttŽsky a Žensky h|as z anrplionu a hlas z rozhlasu (rníněn je

dokumentární rozh|asovy z'áznarrl .,v pi.edvečer nebo piírno večer l7. l istopadu
l939'.Ír). Sbor, ktery v tragédiích reprezentuie dia|ogového partnera postaváln
a pŤináŠí do hry ono boŽské' Íbngqie podobně i v epi|ogu této hry a vytváŤí tak
kontrast k pouŽití sboru v rnezihrách. kteryi tíln, Že.je stylizovan1/ jako záznarrt
pouIičrrího rozhovoru, reprezentuje právě protikIad boŽského k l idskérnu.
K tragédii antického typu odkazu.ií vedle toho i pčímé a|ttze na oreslaiu.

Jest|iŽe rnají hrdinové tohoto drirtnatu dichotonrickou povahu, pak fentrrnénu
historické hry. tcdy hry se skutečnytn nárnětern. autentickyrni reá|ierrri a tra.
gick1irni postavarni' |ze v Li,sÍtl1ludll také pii iadit dvo.ií tvái.. Historická hra se
tot iŽ stává pčedrnětcm tohoto dí la. iednou. jaks i  prakt icky. jako dranra o l7.
l istopadu a podruhé .jako pr'.edrnčt individuální estetické progranlové vahy.
To je ovšern rnoŽné.ien za toho pt".edpok|adtr, Že se v podmínkách tohoto textu
rozpustí hranice rnezi sktrtečností a .je.|írn ulně|eckyrn ztrbrazenítn. Flistorie
nabyvá povahy historické hry a historická lrra nab1ivá povahy historie. Souč-
ková tírn vyjadr".rrIe.jedno veIice tnoderní staltovisko' Že toÍiž' historii. nahlíŽe-
nou z určitého odstupu. .jedno .|cstl i časovélro či ,.prostorového.' (coŽ je
pozice. v které se ocitá Žena) nclzc chápat.iako lineární uspoiádáni událostí.
n;ibrŽ je treba.ii uchopit.jako.jedntr z pcldob vyprávění' či piírno jako vyprá-
vění sanlo.

Druhou hrtr Mi|irdy Sotrčkové llazvanotl |' l i 'storic,k ntlnoltlg. ktercru lze
zaŤadit  zhruba do první po|oviny 'padesát) ich |et .  ob.|ev iI  dr .  Kr is t ián Suda
v pozťtstalosti roku |998. Íli 'sttlt. it 'k.\,. ntontllt lg.|e tnonodratnatell l, v kterÓrn.ide
o Íjkt ivní zpověd'dr '  Enl i la  l t i rchy p ied 1 ' .G.  Masarykem. Sctkání těchto dvou
prezidentťr situovaIa Součkov1r do ,.obrazotvtlrnosti Iidské rnysIi..- jak skutečně
zní chronotopicker trrčení hry, - ajak vyp|]j,vá z-jejího typu' Masaryk ve hŤe
piínro vťrbec nevystuptrje. Drattla. stc.ině jakcl I' i,stopucl, vznikalo coby ret.lexe
2. světové války. K problernaticc c|alace nrliŽe posloLrŽit zrnínka o prezidenttr
Gottwaldovi  a Zápotockérn. . iako i  četné pi ipo lnínky psyc l roana|yzy a ind ic ie

7 Sot tčkt lv i i .  M. .  c '  t l
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charakterizující spo|ečenské porněry v Českos|ovensku v padesátych |etech
a znalost reálií (napi. Nezvalovy a Seifertovy básně na Sta|ina).

HisÍoricky nonolog se skládá z |2 částí. První čtyii jsou pouze číslovány,
pátá sejrnenuje Konfi.onlace, šestá nese název V Lánech, od sedrné pŤestáva.jí
b]it oddíly číslovány a.isou označeny jen názvy (Konfident, Inserts, Ides Mur.
!ia,s, Desaslres, Finále a Sebevražda).

Ce|y rnonolog rná formu jakési fi|osoÍické disputace, v níŽ Hácha pŤebírá
i repliky, j irniŽ jakoby Masaryk odpovídá. Ve hie jde o kritiku masarykov.
ského rnyšlení a o obhajobu, nebo a|espoĎ pŤitakání, rnyšlení háchovskérnu.
(Součková vykresIuje koŤeny optirnistického srnyšlení Masarykova a naproti
tomu drivody skeptického sm;iŠ|ení Háchova.) Kontrast dvou lidsk1ich názorri
je a|e rovněŽ komparací dvou druhŮ historického rnyšleni obecně. otázka
l_láchovy viny je zde vzhledem k dějinánr uchopena generá|ně, jako tragédie
člověka v bezv chodnénl světě, Masarykova idea mravnosti je uchopena indi-
viduálně a ne-dějinně. ovšern zatítnco v intencích této hry je tedy Masaryk
paradoxně tím, kdo dějiny obhajuje' je l-lácha piedstavitelern jejich ostré kri-
tiky' V jeho názoru je tak zakÓdována autorčina kritika dějinnosti dějin'
(A není od věci' Že ve hŤe také probíhá konrparace tota|itarismu fašistického
a kornunist ického.)

Fiktivní piítotnnost prezidentŮ v Iidské rnysli (kterou tnŮŽeme nahlédnout
také jako mys| autorčinu a která - jak uvidílne dále _ skutečně dosahuje srov-
nání s divadletn) |okalizuje tnísto, v kterétn se děj odehrává, jako jak si '. i in
svět'., kde Se potkáva.ií postavy světa reálného (|ednou z platforem, díky níŽ se
tnohou potkat' je i psychoana|yza)' Jinakost tohoto světa, respektive jeho
drarnatická povaha (tzn. časoprostorová univerzalita a současně uzavŤenost
jako ne-nroŽnost tento svět z vlastní vťrle opustit) si|ně pŤipomíná Sartrovu
aktovku Za :at,renyni dl,ei.nti (S w,loučenínt vei"ejntlsti) zroku |944.9 Podobně

.iako u Saftra se tyto postavy ocita.ií vjakési antisituaci l idského bytí, jsou
zaja|y do tnr.tvé situace a je.i ich,'svoboda..se obrací v antisvobodu. Ve sporu
rnorá|ky a Životní praxe jde však Součková dá|, neieŠí onto|ogickou otázku,
a|e pŤímo provádí kritiku chápání historie. V tornto srnyslu musítne v Histo-
rickén ntonologu vidět hru Í.ilosofickou. hru, která pŤedjínrá postmoderní kri-
tiku raciona|ismtt a Iogocentristnu. ',KaŽd1y' kdo uskutečiiuje nějakou ideu ji
v určitétn smysIu zrazuje,,|0, Ťíká napiíkIad Součková naprosto v duchu Derri-
dovy dekonstrukce.

9 Sartrc.  J .-[) . :  5 hor '  t)Ťc| '  A.  J .  l , ichnr '  I , raha. SNK|, l . ]  l962
|(r Součková. M.: c.  t l '
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Situace dratnatu je dána pi.cdstavou' Že Hácha a Masaryk se v nryslích lidí
potkávají jako dva herci na jevišti. Paralela s divadlern, pi.esněji iečeno
s dramatem,.ie v tomto ději vy.iádŤena jednak pr-.írno (intertextuálními aluzemi
na odyssea, Marlowova Mult'skelp ?.i,l,t ,.l ()t,t,,s|aiu) a jednak nepiímo, jako
určitá, velrni volná paraÍiáze mytu oidipova.

Masarykriv hrob je pŤirovnáván ke hrobtr oidipa na Kolonu, protoŽe ste.jně
jako oidiptiv i MasarykŮv osud se stal rnytern. od|esk oidipovského piíběhu
pak ulpívá i na postavě Háchy. Da|šírn ukazateletn, kter1i spoIuvytvárí vnitrní
dramatick1i Svět, je skutečnost' Že Hácha vidí svri. i osud jako dranla, vznik|é
v s|edkern dějin - sátn se pŤirovnává k postavě z historické hry od t.Iebbela -
a současně je jeho pŤíběh prost|ednictvírn postavy hrobníka, kterého potkává
na Iánskérn hĚbitově, propojen s piíběhern HarnIeta.

Struktura Historického ntonologtt je velrni konrpIikovaná' Dranta .je sice
děleno do ceIkŮ, a|e ténrata a rnotivy těchto ceIkŮ voIně plynou ce|ynl prosto-
reln textu a vzniká tak jakási asociativní hra térnat ne nepodobná aleatorické
hudební kornpozici. Principy psychoanalyzy .iakoby se tak stáva|y skrytynl
tnotorern textu.

Vedle toho se rovněŽ setkárne s autorčin ,rni obvyk|e uŽívanyrni narativní-
rni technikalni. Součástí l-.láchovy zpovědi je vyprávění snu (v závěru nab1ivá
dokonce podoby pŤedehrávání hlasŮ Háchovych nočních mťrr) a pi.evypravo.
vání děje druhou osobou (kdyŽ l ' lácha ,,hraje.. Masaryka), ob.ievuje se tu
i vyprávění odjinud (vloŽené, čistě prozaické pasáŽe) či pokusy o propojení
s|ovesného ulněni s evokacetni urnění vytvarného a dtrlší postupy' lJra je kon-
cipovánajako zv|áštrrítn zpťtsobeln vrstvenri struktura. která se ve své struktu-
raci podobá historii Sanlé. ostatně pro tuto Íbrrnu svčdčí i názor Součkové, Že
dějiny nahlíŽené |ineárně.jako iada objektivních událostí nenrají nic společnélro
s jednot l ivcern.

(Nutno v tuto chvíli uvést, Že vŠechny rnotivy, obsaŽené ve hŤe Li'stopad se
v Historicként ntonolclgtt opakují. Dokonce i pÍíběh paní Černé, zde se ovšenl
jrnenuje Skorokovská. PovaŽtljenre za z'v|áštt.tí, nakoIik si tuto podobnost
později ve VltlsÍnínt žil,o!tl1li.sa - autorka sarrra neuvědornila.)

Na základč vyŠe uvedeného sc ukazuje. Že chápání dějin a Žensky pohIed
na svět se v těchto dvou hrách Součkové vz1r.|eIrrně podrnii iují. Urně|ost a zá-
měmá non-reá|nost Panny v I,i 'sIopuclu jc součástí drarlratické styIizace této
postavy a tná podtrhnout.|ejí věčny clrarakter -.iako postava hiStorické hry je
Panna také určityrn zp sobern věčnou součástí historie. A Íunkcí Panny je
kritizovat dějiny. které jsou dílern tnuŽťr. Ste.in nl zpŮsobern kritizu.ie i urnění,
vkterérn pokud v|ádne rnuŽsky názor' zaniká artif icia|ita. (Je tu vyičena hrozba,
Že nás ledu jící hra -  pokud nepŤi j rne. je jí učast _. je urně lecky ohroŽena.)

-l-
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charakterizující společenské porněry v Ceskoslovensku v padesátych letech
a znalost reálií (napi. Nezvalovy a Seifertovy básně na Stalina)'

Historicky mono|,og se sk|ádá z |2 čásÍi. První čtyŤi jsou pouze čís|ovány,
pátá sejrnenuje Konfi"ontace, Šestá nese název V Lánech, od sedrné pŤestávají
bj't oddily číslovány a jsou označeny jen názvy (Konfident, Inserts, Ides Mar-
tias, Desaslres, Finále a Sebevražda).

Cely rnonolog má formu jakési fi losofické disputace, v níŽ Hácha piebírá
i repliky' j irniŽ jakoby Masaryk odpovídá. Ve hŤe jde o kritiku masarykov-
ského rnyšleni a o obhajobu, nebo alespoii pŤitakání, myŠ|ení háchovskému'
(Součková vykresluje koŤeny optirnistického smy;'Šlení Masarykova a naproti
tornu dŮvody skeptického smyŠlení Háchova.) Kontrast dvou lidsk;ich názortl
je ale rovněŽ kornparací dvou druhri historického myšlení obecně. otázka
L|áchovy viny je zde vzhledem k dějinárn uchopena generálně, jako tragédie
člověka v bezvychodnéln světě. Masarykova idea tnravnosti je uchopena indi-
viduálně a ne-dějinně. ovšern zatítnco v intencích této hry je tedy Masaryk
paradoxně tírn, kdo dějiny obhaiuje' je Hácha pŤedstavitelern jejich ostré kri-
tiky. Vjeho názoru je tak zak<idována autorčina kritika dějinnosti dějin.
(A není od věci, Že ve hŤe také probíhá konrparace totalitarismu fašistického
a kornunistického.)

Fiktivní pŤítotnnost prezidentri v l idské rnys|i (kterou rn Žeme nahlédnout
také jako mys| autorčinu a která- jak uvidírne dále - skutečně dosahuje srov-
nánís divad|ern) loka|izuje tnísto, v kterérn se děj odehrává, jako jaklsi 'j in!
svět' ', kde Se potkávají postavy světa reálného (ednou z platforem, díky níŽ se
tnohou potkat. je i psychoana|yza). Jinakost tohoto světa, respektive jeho

dramatická povaha (tzn. časoprostorová univerza|ita a současně uzavŤenost
jako ne.rnoŽnost tento svět z v|astní vrile opustit) si lně pŤiporníná Sartrovu
aktovku Za zavrenymi dveimi (S v1,,loučenín veiejnosti) zroku |944'9 Podobně
jako u Sartra se tyto postavy ocitají vjakési antisituaci l idského byí, jsou

zajaty do rnrtvé situace a jejich ,'svoboda.. se obrací v antisvobodu" Ve sporu
morálky a Životní praxe .ide vŠak Součková dál, neieŠí ontologickou otázku'
ale pŤírno provádí kritiku chápání historie. V tornto srnyslu musítrre v Histo.
rickén ntonologt,t vidět hru ÍlIosofickou, hru, která piedjínrá posttnoderní kri-
tiku raciona|ismu a logocentrisnru. ,,KaŽdy, kdo uskutečĎuje nějakou ideu ji

v určitéln srnyslu zrazuje',|o, Ťíká napiíklad Součková naprosto v duchu Derri-
dovy dekonstrukce.

' /  
Sartre.  J .-P.:  5 hcr.  P ie l .  A.  J .  l . ichm. I)raha. SNKI-L] l9(r2
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Situace drarnatu je dána pt".edstavou. Že l|ácha a Masaryk se v rlys|ích Iidí
potkávají jako dva herci na jevišti. Paralela. s dir'adlern. pŤesněji iečeno
s dratnatem, je v tornto ději v1'jádŤena jednak pr".írno (intertextuálnírni a|uzerni
na odyssea, Marlowova Mdltskěllo Žitltt a Ora,s|ciu) a.jednak nepŤíno, .jako
určitá' veIrni volná paraÍiáze rnytu oidipova.

Masarykriv hrob je pŤirovnáván ke hrobu oidipa na Kolonu, protoŽe stejně
jako oidiptiv i MasarykŮv osud se stal rnytern. od|esk oidipovskéIro pŤíběhu
pak ulpívá i na postavě Háchy. Da|šírn ukazatelern, kter1l spoluvytvárí Vnitrní
drarnaticky svět, je skutečnost, Že Hácha vidí svŮ.i osud jako dranta, vzniklé
qis|edkern dějin - sátn se pŤirovnává k postavě z historické hry od Hebbela -
a současně je jeho pŤíběh prostŤednictvítrr postavy hrobníka, kterého potkává
na |ánském hŤbitově, propojen s pťíbčhern l-larnIeta.

Struktura His|orického nttlnologu je velrni kornpli l<ovaná. Dranra.je sice
děleno do celkťr, a|e télnata a rnotivy těchto celkŮ volně plynou celyrn prosto-
rern textu a vzniká tak jakási asociativní hra térnat ne nepodobná a|eatorické
hudební kornpozici. Principy psychoanalyzy .iakoby se tak stávaly skrytyrrl
lnotoreln textu.

Vedle toho se rovněŽ setkánre s autorčinyrni obvyk|e uŽívanyrni narativní-
tni technikarni. Součásti Háchovy zpovědi je vyprávění snu (v závěru nabyvá
dokonce podoby piedehrávání h|asŮ Háchov;ich nočrrích rnŮr) a pievypravo-
vání děje druhou osobou (kdyŽ Hácha ' 'hraje.. Masaryka), ob.ievuje se tu
i vyprávění odjinud (vloŽené, čistě prozaické pasáŽe) či pokusy o propojerlí
s|ovesného ulnění s evokacerni urnční vytvarnÓho a další postupy. Hraje kon-
cipovánajako zvláŠtnínr zpŮsobern vrstvená struktura' která se ve své struktu-
raci poclobá historii samé. ostatnč pro tuto Íbrrnu svědčí i názor Součkové. Že
dějiny nahlíŽené lineárně.jako Ťada objektivních udá|ostí nerrrají nic společného
s jednot l ivcern.

(Nutno v tuto chvíli uvést. Že všechny rnotivy, obsaŽené ve hie Li,sÍopad se
v Hi'strlt. ickt'nt nltlntl l, lgtt opakují Dokoncc i prihěh pani Čcrlré. zde se ovŠetn
jmenuje Skorokovská. PovaŽujerne z'a zv|ášÍni, nako|ik si tuto podobnost
později - ve Vlastním živottlpi'sc - autorka sirrna neuvědornila.)

Na základě vyše uvedeného se ukazrrje. Že chápárrí dějin a Žensk pohle<J
na svět se v těchto dvou hrách Součkové vzájernně podrnii iují. Urně|ost a zá-
měrná non-reáInost Panny v l, is|opatlu je součástí drarnatické sty|izace této
postavy a má podtrhnoLrt její věčny charakter - jako postava historické hry je
Panna také určitynr zpŮsobern věčnou součástí historie. A funkcí Panny je
kritizovat dějiny, které jsou dílern nruŽťr' Stejn]inr zpťrsobern kritizuje i ulnění,
v kterérn pokud v|ádne rluŽsk názor, zaniká artif icia|ita. (Je tu vyŤčena hrozba,
Že následu.jící hra - pokud nepŤiirne.je'ií Účast--.je urnělecky ohrožena.)

.rL-
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I v Historickén monolop4tt je Ženské térna svázáno s reÍlexí historie. Kritika

chápání dějin je zde vedena z Ženského stanoviska (vně rnuŽsk svět),
z kterého |ze ntuŽsk1i diskurs nahlédnout' Ne náhodou vzniká sešlost prezi-

dentŮ za ťrčelenr kritiky dějinnosti dějin právě v Ženské rnysli. ovŠem skuteč-
nost, Že je Žena jiná a tato její jinakost jí také urnoŽĎuje kritiku historie,
ví v této hŤe uŽ Součková tak jistě' Že Žena' o které se tu rnluví, nepotŤebuje
byt zpodobněna jako urnělá.

Suntmury:
-l'he 

contribution ,,l'he Great History I Would Like to See Here" (On the
Drarnatic Work of Milada Součková) is ana|yzing both of the feature dramas by
Czech writer Milada Součková . Novenlbcr and The Hi'sÍorical Monologue.

The article is concerned with the thernatic interpretation of history, which
has the salre nature in these plays as narrative and vice versa, and is also con-
cerned with the interpretation of Í'errrinist rnotifs, which are in this case con-
nected to the therne of history or in other words, narrative.

The study arrives at the conclusion that a critique of the historicity of history

and a critique of the linearity of hurnan though are nrutually conditioned in

Součková,s drarnatic works.

Milada Součková a její rcflexe české a s|ovenské |iteratury
2. po|oviny 20. sto|etí z amerického exi|u

Michal Bauer

V LA PNP je v několika kartonech uloŽena pozŮstalost Milady Součkové.
V jednorn z kartonŮ je rlnoŽství rnateriálu t;7kajicí se autorčiny recepce české
a s|ovenské literatury.i Součková sledova|a beletri i i Iiteráměvědnou literaturu.
která v1 cházeIa of ic iá| l rě v CeskosIovettsku v 70.  Ietech.  Vypisovala s i  c i tace
z těchto knih a sborníkrj v čeŠtině a slovenštině a glosovala je, pŤedevšínl
v angličtině' české glosy .jsou v jinrečné a opravdu velrni stručné. Některé
reflexejsou znaČně rozsáh|é a podrobné - osrnistránkové (o Rzounkově knize
Řád socialistické norby), devítistránkové (o Dostálově knize Směr |l/olker),
desetistránkové (o kniŽně sebranych článcích V|adirníra Dostála S real,i,sntem
na križovaÍce nebo o knize Vítězs|ava Rzounka ProÍi prout|u), dvanáctistrán-
kové (o souboru Po:en'skťl poe:ie od Milana Blahynky nebo o knize Ladisla-
va Štol|a Bá'sník a nuttěja), čtrnáctistránkové (o knize Stanis|ava Šrnatláka
Sučasnost,a literctt ra)' aIe i sedrnnáctistránkové (o souboru K socialistickénttt
tlměn|. Většinou jsou ty.to reÍlexe věnovány jedinénru titulu, souhrnné po.iedná.
ní o někoIika knihách je rrléně časté (tyká se napÍ' knih Flany Hrzalové Spolu-
vytvťii,at 'sktt!cČntl,st, jiiího Hájka LiícruIrtru a zivot, Františka Buriánka
Sottča,sna če'ská literatura a Jarla Petrmichla Putntict la| české literutur'y
l 915- 1 960, tato recepce je šestistránková). Podstatně stručnějŠí jsou reÍ.lexe
beletrie; vlj irnečně jsou několikastr.ánkové (Ce ncracitt V|adirníra Mináče je
rozebírána na devít i  s t ranách, . je to a|e tr i log ie) ,  větŠinou. jsou ve l rn i  s t rohé.
několikaŤádkové či priistránkové, někdy obsahLrií tťeba.jen c|vě věty.

Do strojopisŮ, s velkynr počteln pŤek|epŮ, pozc|ěji vpisovala da|ší poználn-
ky tuŽkou. Tyto poznárnky .|sou zhusta nečitelné nebo těŽko čite lné. nebot.
rukopis Mi|ady Součkové.|c dosti svérázny. Z knih Iiterárněvědnlch se zab:i-
vala piedevŠírn těrni. které byly věnovány socia|istickérnu realistnu. Beletri i
českou i hojně zastoupenou beletri i slovenskou pčedstavu.jí piedevŠírn oÍlciál-
ně vydávané titu|y, rnéně se zde objevují poznárnky o l iteratuťe ineditní.
DťrIeŽité pro MiIadu Sor'rčkovou byIo nepochybně pověclorní o Iiterárněvěd.
nérn kontextu české |iteratury. tedy rnyšlenkovy svět oflciá|ní |iterární kritiky
a historie, ktery se snaŽila dobi.e poznat a S ní|nŽ po|ernizova|a. Recepce
be|etrie.je sice pňítomna tl lnoha a tnnoha texty, nic|l léně rozsah jednotIiv]ich
pŤíspěvkŮ'jak na to.i iŽ by|o upozorněno, byl vyrazně větší u Iiterárněvě<jnvch
-
I  VcŠkcry |natgr i1 lI  poch1l7í z I-A |)Nl , .  karton'  Sot lčktrvr i  |\4 iIada'  čís '  n iír .  2/95
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