
Ve své inforrnaci jsern se zarněii l jen na některá nejzajítnavějši lnísta
z dopisŮ dokreslující spisovatclčirry názory na uInění a l iteraturu, eventuálně
její tv rČí záněry. Stranou - aŽ na v .i irnky zťrsta|y její inforrnace o osob-
ních záleŽitostech i o záleŽitostech t1ika.jících se jejího vztahu k adresátovi,
k JiŤině Haukové a některyrn dalšíln osobárn v Ceskoslovensku i v USA
(Roman Jakobson, prof. Matějka atd.).

Zusumntenfussung:

Der Beitrag bescháftigt sich rnit kurzer Charakteristik der Monographie
vorr Milada Součková Úber den Dichter Jaroslav Vrchlick]/ und inforrniert

auch tiber die Ansichten der Schriftstellerin i iber die Poesie des Dichters, Úber

das rnoderne Kunst und auch tiber ihr eigenes l iterarisches Werk, welche sie
in den Briefen an Jindiich Chalupeck;i ausgedriickt hat. Der Konvolut von

63 Briefen ist in dern Archiv des Musáurns der tschechischen Literatur in Prag

deooniert.

Dopisy JindÍicha Chalupeckého Mi|adě Součkové

Milan David

,,Ubohá Evropa! Á iak bvli Št,a'ytni,
kterí prožili svu.l živoÍ pred rokcm i9l1.,'

( Z  dop i su  J '  Cha |upeckého  M i |adě  Součkové,  l 8 .  l 2 .  l 98 l )

V osobnírn fbndu Milady Součkové v l., iterárnínl archivu Parnátrríku
národního písernnictví .je uloŽeno jedenati.icet dopisŮ, které napsa| JindŤich
Chalupeck1 Mi ladě SoLrčkové.

Tyto dopisy se dosta|y do Čech diky Kristiánu Strclovi. je patrně jehil
zás|uhou'  Že by|y (stejně. iako. i iné písernnost i  z  arner ické pozt is ta lost i  Mi|ady
Součkové) zachráněny jako prarneny k dě.;inánr české literatury a k českynr
dějinátn po roce |948 vťrbec.

PŤipomeiirne, Že se čtenáii Litar rníc,h noyitt |4. Iedna l99j dověděli rnno-
ho zajírnavého o Mi|adě Součkové ( |  898- |983) z pozoruhodného textu
J indŤicha Chalupeckého ( l9|0-|990).  kÍery vyŠel poprvé v Proněnt| ic 'h roku
1986 v New Yorku.

Cetba Chalupeckého článku.jistě u rrlnohych čtenár'.ťr vzbtrcli la zájern o kores-
pondenci  Mi lady Součkové a J indi icha Cha|upeckého. o korespot ldenc i  dvou
osobností,  zn ichŽ.|edna proŽívaIa osud svého národa v cx i l t r  'a  druhá donla
ve v last i .

První dopis J ind i icha C]halupeckého (30.  l  l .  l  948) v ná ln i  uváděnérn sou-
boru je psán stro.jem' ostatní.jsou rukopisy. Je pravděpodobné, Že se nedocho.
va ly vŠechny dopisy J .  Chalupeckelro.  Uvoc l r rí dopis psan rukou je datován
2.4.  |978, závěrečny l .  l .  l983.  Mez i  dopisern z roku l948 a da|ší korespon-
dencí byla patrně pr".estávka, existuic dopis Mi|ady Součkové J. Chalupeckérnu
z roku |964 (viz- reÍěrát prof.. A. l larnarla). v našetn soubortt je aŽ Cha|upec.
kého dopis z  roku l978

Dopis J .  Chalupeckého z 30.  l | .  l948 je rozhovorenr toho, kdo. ,zŮsta| ' ' ,
s tírn, kdo odešeI do exilu: ..By| .jsenr u toho, kdyŽ.jste odjíŽděla, a piipadá rni'
Že rnárn jeŠtě ted. nčco r".íci. kdyŽ. uŽ se nevrátíte... Chalupeck)i pŤedkládá ťrva-
hu o s i tuac i  v Ceskos lovcnsku, za lnyš|í se nad svy ln postavenírn: , ,A|e udě-
lárn, jakoŽto spisovate|, co lttohu. Ztíkárn se zceIa vŠech nárokťt na
publ ikovánítoho, co píŠu a psát  budtr;nedočkárn. l i se já ,  dočkajíse j iní;však
jednou na nás dojde. Vy jste, ovŠe|ll, Inuse|a volit j inak, Vy jste rnusela odejít.
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Vy tatn, já tady..... Ze slov .l inclŤicha Chalupeckého tntjŽetne soudit, Že

v korespondenci s M. Součkovu došlo k Lrrčité pŤestávce: ,'Loučírne se, byIo

by riskantní pro lnne, prodluŽovat tuto koresponderrci. Tírn spíŠ, Že jsern ztně-

nil adresu a Že by Váš dopis zbytečně dlouho putoval. LedaŽe, kdybyste měla

chuť rni někdy napsat, byste mi psala jen a jen Iiterárně, bez naráŽek po|itic-

k]ich. Jinak by totiŽ rnohl takovy dopis, kdyby si jej vyloŽil i podle nového

zákona na ochranu repubiiky, znalnenat pár let. A proč se tnátn dát od těch

Iidí. do kterych nli nic není a kteii nevědí, co činí, zavirat?,,
V dopise z 2. dubna l978 se JindŤich Chalupeck]i vrací opět k problérnu

etnigrace, pŤiporníná' Že sárn chtěl entigrovat uŽ v období mezi dvěrna válka-

nli: ,,... Že jsem chtě| etnigrovat (opravdu) a neemigrova| jen proto, Že byla

světová hospodáŤská krize, a jestl i jsern se stěŽí uŽivil tady, v cizině bych se

vťrbec rreby| uchytil... Dále píŠe o své tvorbě, o toln, Že o urnění v socialis-

tickj,ch zerních múŽe psát . 'fabelhaft' ', jak ho hodnotí v cizině, právě proto, Že

Žije v Čechác|^t. Zajinavy.je názor Chalupeckého na tvŮrčí metodu M. Souč-

kové: '.A co je s Vaším barokern.] PíŠete, Že se hrdlíte s nakladateli, a já bych

to rád uŽ četl, ne tolik. Že je to o baroku, ale Že je to od Vás, Vy totiŽ jste básník,

.já nevírn, .iaky .iste vědec, ale .jste básník. to znanrená, dovedete číst básně -

viz ta Vaše knilra o Vrch|ickérrl, a v l iteratuie je poŤád dŮležitější utnět Čist

básrrě neŽ b t věc1ec. Vy b1'ste rnohla ten barok objevit. Játaky nejsern vědec'
ale nejsenr ani básník. Snad patiírn do té divné kategorie, co se jí Ťíká bezruk1y
RatÍael. Nezávid'te..'

V dopise z23.  záŤí l978 píše Chalupeck o zá jnru dr .  Kar la Mi|oty o dí lo
M. Součkové a tlurnočí Mi|otťrv názor na její tvorbu: ,'Bez téh|e autorky je

v historii české prt5zy nejetl ttroderni, ale prÓzy vŮbec neotnluvitelná díra,

a nrys|ínr, Že kdyby tah|e korrtinuita rreby|a pťerušena, tak jsrne dnes nrě|i Ťadu

dalších knih jedinečrré originality a rovně ..... Dopis dá|e konrentuje zprávu,

Že vyj<ie práce M. Sotrčkové o baroku: ',Uděla|a.iste rrárn radost svyn dopisern.

Sarné dobré zprávy' Barok vy.jde, dokonce s Jakobsonern, dokonce píšete

revolučním Jakobsonern. a s tttnoha obrázky...
Čast1iln tétnatetn Chalupeckélro dopisťr je osobnost a díIo Zdenka Rykra,

tragicky zenrie|ého nlanŽela Mi|ady Součkové: ,,UŽ jsern asi desetkrát pŤe-

nrlouva| Kota|íka' aby udělal Zdenka Rykra. je čas. abych ho pŤemlouval po

.iederrácté a aby rni to po jedenácté slíbi|. VŠecky drileŽité věci, hlavně ty,

které byly v Chotěbot'. i, . isou v N. G. uloŽeny a v poiádku (pornáha| jsem je

kata logizovat) ,  takŽe by by|o ve lnr i  snadné vystavu udělat . . . ( l6 '  3 '  l979)

Ternatiku dopisŮ J. Chaltrpeckého M. Součkové by by|o tnoŽno označit
s|ovy česká kultura donra a ve světě, píše se o osobnostech, které šiŤi|y slávu

České ku|tury za hranicerni. Pr".íkladenr.ie básník JiŤí KoláŤ: ,,V Noritnberku

l l 0

Zrovna vyšla rozsáh|á rnonogralŤe Koláiova a napsal jsern nak|adate|i. aby
Vám poslal exernpláŤ. Kolár".e jste tehdy zna|a, tehdy to byl plach hoŠík, dnes
je to mezinárodní Urnělec a je s i  to l ro vědorn. . . ( l8 .  l0 .  |979)

Da|ší osobností, se kterou se v dopisech setkáválrre, je Ivan Blatny: ', lvan
Blatn1i nán dokonce odpovídá na dopisy, byt. velrni krátce. a je na torrr znát,
Že není (a uŽ nebude) v poiádku. . . ( l .  3,  l980)

o torn, jak se o obtíŽně dostáva|a do Českos|ovenska díla vydaná v cizině.
svědČí dvě sdělení J. Chaltrpeckého: ..To číslo posíláte zbytečrrě. Nedojde.
AspoĎ ne nátn. ' ,  (24 '  l0 .  l98 l) , ,Pospíchám Váln odpovědět,  Mi lado,  pÍede-
všírn abych zabránil odes|ání Vašich seŠit : Škoda vydání, nedojdou, prostě
pro název nakladatelství. Snad se rrěkdy nahodí, po někom nárn je poslat...
(2s.2. te82)

Poslední dopis ze soubor i t  je datován | .  |edna l983,  l .  unora l983 Mi|ada
Součková zetnieIa'

PŤi četbě soukrorné korespondence proŽívárne osudy lidí' Jde-Ii o vyznarn-
né osobnosti kultury, proŽívárne s nirni i dobu a jejich vztah k ní. Dopisy
Jindiicha Chalupeckého MiIadě Součkové jsou cennynl dobovym svědectvírn,
zajírnavá jsou i sdě|ení básníŤky Jii iny F"taukové, rnanŽelky Jindiicha Cha|u-
peckého, která jsou pi.ipojena k dopisŮrn. DouÍejrne, Že se zájernci o dílo
Milady Součkové dočka.ií vydání.její koresporrdence.

Suntmary:

In the literature Archive..heritage" of national l iterature is stored 3l letters
of  J indŤich Cha|upeck) i  to Mi lada SouČková.  Letter  dated Novernber l l ,  l948
is type written arrd predominantly concerns with the problerns connected firr
invaluable document. ' l 'opic 

o{' handwritten letters in the period of April 2,
|978 to January l ' |983 is devoted to the Czech culture in Íbrrner Czechoslo.
vakia, both at honte and abroad. These letters highly contribute to knowledge
in the f ie ld,  espec ia l ly  i l lu ln inate ro le of  the fo l lowing authors l iv ing in ernr-
gration: JiŤí Kolái, lvan Blatn1l. and Miiada SoLrČková.
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Vy tarn, já tady..... Ze slov .IindŤicha Chalupeckého tn Žetne soudit. Že

v korespondenci s M. Součkovu doŠlo k určité piestávce: ,,Loučirne se, bylo

by riskantní pro l]1ne. prodluŽovat tuto korespondenci. Tírn spíš, Že jsern zrně-

nil adresu a Že by VáŠ dopis zbytečně d|ouho putoval. LedaŽe, kdybyste měla

chuť rni někdy napsat' byste mi psala jen a jen literárně, bez naráŽek politic-

k ch. Jinak by totiŽ rrrohl takovy dopis, kdyby si jej vyloŽil i podle nového

zákona na ochranu repubiiky, znalnenat pár let. A proč se tnátn dát od těch

Iidí. do kterych nli nic není a kteii nevědí, co činí, zaviraÍ?,.

Vdopise z 2.  dubna l978 se J indŤich Chalupeck! vrací opět kproblérnu

etnigrace' piiporníná' Že sárn chtěl errrigrovat uŽ v období tnezi dvěrna válka-

nli: ,, '.. Že jsern chtěl emigrovat (opravdu) a neemigroval jen proto, Že by|a

světová hospodáŤská krize' a jestl i jsern se stěŽí uŽivil tady, v cizině bych se

vťrbec nebyl uchytil... Dále píŠe o své tvorbě, o totn, že o urnění v socia|is-

tickych zerních rnúŽe psát .,fabeIhaft.', jak ho hodnotí v cizině, právě proto, Že

Žije v Čechách. Zajirnav1i.je názor Chalupeckého na tvŮrčí metodu M. Souč-

kové: ',A co je s Vaším barokern? PíŠete. Že se hrd|íte s nakladateli, a já bych

to rád uŽ četl. ne tolik, Že je to o baroku, ale Že je to od Vás, Vy totiŽ jste básrrík,
já nevíln, .iaky .iste vědec, ale .jste básník, to znatnená, dovedete číst básně
viz ta Vaše krri lra o Vrchlickénr, a v l iteratuŤe je por-.ád drileŽitější urnět číst

básrrě neŽ b1it vědec. Vy by'ste tnolr|a ten barok objevit. Já taky nejsern vědec'
ale nejsern ani básník. Snad patiírrr do té divné kategorie, co sejí iíká bezruk
RatÍael. Nezávid'te..'

V dopise z23.  záŤí l978 píše Chalupeck1i  o zá jmu dr.  Kar la Mi loty o dí lo
M. Součkové a tIurnočí Milotťrv názor na její tvorbu: ,.Bez téhle autorky je

v historii české prr'zy nejen nroderní. ale prÓzy vťrbec neornluvitelná díra,

a nrys|írn' Že kdyby tah|e kontinuita rrebyla pĚerušena, tak jsIne dnes nrěli Ťadu

dalších knih jed inečrré or ig ina l i ty  a rovně . ' . . .  Dopis dá le komentuje zprávu,

Že vyjde práce M. Sotrčkové o baroku: ,,Uděla|a.jste nárn radclst svyn dopisetn.

Sarné dobré zprávy, Barok vy.jde, dokonce sJakobsonern, dokonce píšete

revolučnínl Jakobsonerrr. a s ttlnoha obrázky...
Čast1im tétnatetn Chalupeckého dopisti je osobnost a dí|o Zdenka Rykra,

tragicky zenrie|ého nlanŽela Mi|ady Součkové: ,,Už jsern asi desetkrát pŤe-

tlrlouva| Kota|íka, aby udělal Zdenka Rykra, je čas, abych ho pŤernlouval po

.iederrácté a aby mi to po jedenácté slíbil ' Všecky dŮleŽité věci, hlavně ty,

které byly v Chotěboi.i ' . isotr v N. G. uloŽeny a v poŤádku (pomáhal jsem je

kata logizovat) .  takŽe by by|o ve lnr i  snadné vystavu udělat . . .  (|6.3 '  |979)

Ternatiku dopisŮ J. Chalupeckého M. Součkové by bylo tnoŽno označit
s|ovy česká kultura donla a ve světě, píše se o osobnostech, které šíŤi|y slávu

české kultury za hranicenri. Pr-.íkladern.ie básník JiŤi KoláŤ: .'V Norirnberku

l l 0

Zrovna vyšla rozsáh|á nronograÍie Koláiova a napsa| jserrl nakladateli, aby
Várn poslal exernplái. Kolái.e jste tehdy zna|a, tehdy to byl plachj, hošík' dnes
je to rnez inárodní Urnělec a. ie s i  toho vědorn. . . ( l8 .  |0.  l979)

Další osobností' se kterou se v dopisech setkávárne' je Ivan Blatny: ,.Ivan
B|atny nárn dokonce odpovídá na dopisy, byt. ve|rni krátce, a je na totn znát'
Že není (a uŽ nebude) v poiádku. . .  ( l .  3-  |  980)

o totn, jak se o obtíŽně dostáva|a do Československa díla vyclaná v cizině,
svědčí dvě sdělení J. Chalupeckého: .'To čís|o posíláte zbytečně. Nedojde.
AspoĎ ne nárn. . . (24.  l0 .  l98 l) , ,Pospíchárrr  Várn odpovět lět ,  Mi lado,  pr" .ede-
všírn abych zabránil odeslání VaŠich sesitŮ: Škoda vydání, nedojdoLr, prostč
pro název nakladatelství. Snad se někdy nahodí, po někorrr nárn je poslat...
(25. 2. t982)

Pos|ední dopis ze souboru je datován | .  ledna l983,  l .  ťtnora l983 Mi|ada
Součková zernieIa,

PŤi četbě soukrotné korespondence proŽívárne osudy lidi. Jde-|i o vyznatn-
né osobnosti kultury. proŽívárne s nirni i dobu a .iejich vztah k ní. Dopisy
jindĚicha Chalupeckého Miladě Součkové jsou cennynr dobovynr svědectvínl,
zajímavá jsou i sdělení básníŤky JiÍ.iny Haukové' rrranŽeIky Jindr".icha ChaIu-
peckého, která jsou pi'. ipo.jena k dopisrinr. DouÍejrne, Že se zájernci o dí|o
MiIady Součkové dočka.ií vydání její korespondence.

Summary:

In the IiteratLrre Archive,.heritage" of national l iterature is stored 3l letters
of  J indŤich Chalupeck17 to MiIada Součková.  Letter  dated NoveInber l  l .  |948
is type written and predorninantly concerns with the problerns connected for
invaluable docunrent. Topic o1' handwritten letters in the period of April 2,
1978 to January l .  l98 i  is  devoted to the Czech cul ture in forrner Czechos lo-
vakia. both at honte and abroad. These letters highly contribute to knowledge
in the f ie ld,  espec ia||y i I lurn i r rate ro le oIthe Íbl lowing authors l iv ing in ernr-
grat ion: J i ií  Ko|á i '  lvan Blatny.  and Mi lada Sotrčková.
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