
Neznámy autor, ncznámá pr6za, neznámy čIověk

V první unorovy den l983 r-rnlírá v Nové Angli i v cambridgské univerzitní
netnocnici pro Českou literární historii takika neznárná Milada Součková;
ostatně ijejí univerzitní kolegové a pŤátelé ji pokládají piedevšítn za Iiterární
historiČku a bohemistku (která snad kdysi dávno v Cechách vydala i několik
prozaickych kníŽek). ].ěclr rrěkolik ne.inutnějŠích kusŮ nábytku (psací stti l,
pohovku, psací stroj) si rozeberou nejbliŽŠí známi, obálky s pečlivě roztŤídě.
n rni zbyl1irni rukopisy svěŤí rodině českych exulantŮ, kteĚí kartony u|oŽí do
skIepení svého dornu. Na lístku papíru popsanérn Součkovou na nemocničnítn
lŮŽku .ie v její pos|ední (vědorně poslední) básni, pŤíznačně nazvané Slrj,
i verš - ,,Jinak neŽ já Žijí rnoderní autoŤi'..

Motivy jejího Života vlastně jen tušírne. Součková si nejen své soukrotní
netnodemě chrání. aIe provázena' Ťadou hiStorick]ich konfliktťr a zvratŮ' které

.jako by dťrkazy.ie.jÍ existence piíznačně niČily (ceIkenlr ti ikrát pŤišla v Životě
o své rukopisy), pok|ádá dávny struktura|istick1i axiotn, fonnulující nezávis-
lost l iterárního dí|a na osobrrosti atltora. za takŤka vniti '.ní a etick;/' pŤedpoklad
své tvorby.

Kdo vlastně byI básník. jenŽ pr-.es p vodní pŤíznivé pŤijetí (napi. Rotllanetn
Jakobsonern) taki'.ka po|ovintl svych knih vydal jen vlastnírn nákladem' dnes

. i iŽ v těŽko dostupnych edicíc l r ,  a. iehoŽ dí lo teprve nyní p ied nárn i  vystuptr je
v podivuhodné ceI istvost i?  Kdo je tcn nezná lny č|ověk,  o jehoŽ Životě se
s vy.i imkou nllhavyclr vzpornínek pi.áte|, někoIika poválečn ch cestovních
pasŮ a roztrouŠené korespondence v univerzitních archivech nezachova|y
Žádné dokurnenty, kdo vlastně byl spisovate|, kten./ se na satné hranici svého
Života zrniřu.je, Že ted. uŽ ví. jak by rněl vše znovu napsat. By| to pouhy vy.i i-
rnečn;i l iterárni experitnenÍáLor, za kterého .i i jeŠtě tnnozí dnes jen pokládaji '
onen nrinoritni básník, ktery rrepiínro a skrytě ovlivnil Ťadu dalších? Anebo
v jinrečn! autor, jehoŽ naléhavost a pťrvodnost teprve shledárne?

Ale je vŮbec rnoŽné. aby byl v Cechách viazen do kontirruity l iterárrrí tra-
dice autor, ktery se rnimo svťrj text nijak nereprezentuje' kten./ se nárn dává jen

svytn psanínr a svyrni stránkarni a nikoli občanskyrni, politicklmi, názorovynri
postoji, ktery se nezaštittrie Žádnou rnytologií či styIizací své osobnosti?

Součková pocház'i z typické rněŠt.anské rodiny pr".e|orrru století (narozená
v Praze 24. |edna |899)' z rodiny' která jako by pevně srŮstá s attnosférou
tbrmujícílro se veIkonrěsta, s tněsteIn rozrťrstajícírn se neustále do velkorys1ich
pŤedstav novych pr-.edměstí a centeť' v něrnŽ Život se tehdy ještě skládá
Z proŽitk pravide|nych udá|ostí. svátkrj a rituá| a ve kterétn je také zvolna
vše aŽ poŽitkáňsky dostupné. Navíc otec Milady Součkové je stavebnírn pod-
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níkate|ern. jenŽ se v|astnč bezprostŤednč podí|í nejen na vystavbě novych
praŽsk1ich čtvrtí (Vinohrad). aIe ktety patii k trídě. která své sebevědorní
a společenské postavení uŽ vyrazně vnítlrá ir delnonstrrr je. -|uto 

attnosféru .je
tÍeba zaz'nanenat proto' nebot' je zÍejné. žle doba pied l. světovou vá|kou
byla pro Miladu Součkovtlu nejen časerrl dčtství' ale i,.|ak se ukáŽe pozdě.ii.
časern idy|y, a z pozdějŠího pohledu časeln zatíln .ieště vyrazně ustá|enych
hodnot' vkusu i velklch i|trzí. světerrl, kde slovo pokrok by|o.jeŠtě zdrojeln
nadějí'.jeŽ Součková takŤka bezprostŤedně vnírnaIa a které se.jí staly i rněr".ít-
kern vnírnání událostí pozdějších. Podoby novych praŽskyclr rněŠt.anskyclr
ČinŽovn ích donrri se svou pňebuielou, ale zároveii ustálenou vyzdoboLr.
s parafrázerni antické rnyto|ogie, českého baroka a re|iéÍy z'obrazující v;i.jevy
zčeskych děj in,  prostě ce|y tento dobov! exter iér a inter iér i luzí na p ieIonrtr
sto|etí. byl Součkové pozdc\ji. z j iné perspektivy. prostorc|n. V něnrŽ sh]edává
i počátek konfliktŮ a krize. k nirnŽ 20. stolctí neodvratně spělo.

AčkoIi narozeníttr patií Součková vlastně ke generaci české avantgardy
(ke generaci SeiÍěrta' NczvaIa. HaIase). pro kterou bylo lrrěsto pi'.edevŠírn
objevovánírn a pŤíznakern tnodernosti. ge'izírerl senzací a projekcí novodo.
b1ich zázrakťr. je Praha prcl Sotrčkovou (<Jo kte ré ostatně nepi.ichází jako většina
autorri.je.|ígeneťace z vcnkova) dŮvěr.rrě proŽittlu kr".iŽovatkotr. lnístetl l. které.jí
odvíií vzpornínky a vyprávění. báje a parali.áze. ostatně iŠkola, kterou na.
vštěvovaIa, s touto attnoslčrou a scénou nczatněnitelně souvisí. Minerva. první
české dívčí gyrnnáziurlr, ktcrotr za|oŽiIa čcská spisovatelka EliŠka Krásno-
horská,  nepĚipravovala c lívky k t radičrrí strbrn is ivní spoleČerrské ro l i ,  aIe by la
stavetn, kter)i od svého zaloŽcní.jak vychtlvotr. tak ťrrovní vzdč|ání se vlastnč

jako první vyrazneš zaslotrŽil o zrovtroprilvnční postavetlí Ž-env vc spoIečnosti.
Více neŽ čtvrtina absoIvcrrtck tohoto gyrnnázia stLrdovala na vysokych ško-
|ách.  odtud pocházely iprvní Ženské absoIventky rnedicíny '  zde vznika|a pr" .á-
telství pozdčjších vyznarntt1ich čcsk 'ch intelektuá|ck. Žcrr' které se svyrrt
sebevědonlírn' šíií vzdčlání i sebe.jistototr zapsaIy do českÓ kuIturní histoI.ie..|ato 

,'generace bude Mincrvu chápat pr".cclevšíln .jako prostor svobody neŽ
jako povinnost a závazek. l)restcl jsou rninervistky elitotr rnczi rnladyrni praŽ-
skynr i  Ženarni ,  čehoŽ ' |sou s i  ve|rn i  dobr ' .e vědomy. ( . . . )  Ve své sty| izac i
v dtrchu i.ecké rnytologic .iako ApoIlonova houÍče vyzaitrjí |esk. spoko.ierlost
a Štčstí, . .poznanrenáv i i  vc své ttronograÍl i  o Mi lenč Jesenské' spoILrŽačky Mi-
Iady Součkové, AIerra Wagncrová.  (O v . j lnrečnénr postavettí rn inerv istek
v tehdejšírn atnrosfčic l)ralry' svčdčí i .|e.|ich zkarikování lrranzct]-t KaÍkou.jako
choru rádkyrl.)

Svčt dčtství a svčt prvního proh|édnutí a pozrráníjsou také zdrojern obrazťr
prvních dvou proz MiIady Sotrčkt lvc vydanych vIastnínr nák lac lerrr  ve 30.
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Neznámf autor, neznám,á pr6za, neznámy č|ověk

V první norovy den l983 urnírá v Nové Angli i v carnbridgské univerzitní
nelnocnici pro Českou literární historii takŤka neznárná Milada Součková;
ostatně i její univerzitní kolegové a pŤátelé ji pokládají pŤedevším za literántí
historičku a bohernistku (která snad kdysi dávno v Čechách vydala i několik
prozaick;ich kníŽek). Těch několik nejnutnějších kusŮ nábytku (psací stri l,
pohovku, psací stroj) si rozeberou nejbliŽší známí, obálky s peč|ivě roztÍídě-
n;ylni zbylymi rukopisy svěŤí rodině česk1/ch exulant , kteií kartony uloŽí do
sklepení svého dornu. Na lístku papíru popsaném Součkovou na nemocničním
lriŽku je v její poslední (vědorně poslední) básni, pŤíznačně nazvané Slr:,
i verŠ . , 'Jinak než já Žijí rnoderní autoŤi.. '

Motivy jejího Života vlastně jen tušírne. Součková si nejen své soukrorní
nernodemě chrání. a|e provázena, Ťadou historickych konfliktťr a zvratrj, které
jako by dŮkazy.ieií existerrce pi'.íznačně ničily (celketn ti ikrát pŤiŠla v životě
o své rukopisy), pokládá dávny strukturalistick axiotn, fonnulující nezávis-
lost Iiterámiho díla na osobrrosti autora, za takťka vnitiní a etick;i pŤedpoklad
své tvorby.

Kdo v|astně byl básník, jenŽ pňes pŮvodní piíznivé pŤijetí (napŤ. Rornanetn
Jakobsonern) takika po|ovintt svych knih vydal jen vlastnírn nák|adern, dnes
jiŽ v těŽko dostupllych edicíclr, a jelroŽ dílo teprve nyní pied nárni vystupuje
v podivuhodné ce|istvosti? Kdo je ten neznárrry člověk' o jehoŽ Životě se
s vyjirnkou nllhavycIr vzpornínek piátel, několika poválečn ch cestovních
pasri a roztroušené korespondence v urriverzitních archivech nezachova|y
Žádné dokumenty, kdo vlastně byl spisovatel' kten)i se na satné hranici svého
Života zrniĎuje, Že ted'uŽ ví' jak by nrě| vše znovu napsat' Byl to pouh1i v1iji-
rnečny literární experirnentátor, za kterého ji ještě tnnozí dnes jen pokládají,
onen tninoritní básník, ktery nepiírno a skrytě ovlivnil Ťadu dalších? Anebo
qÍjirnečny autor, jehoŽ rra|éhavost a pŮvodnost teprve shledáme?

A|e je vribec rnoŽlré' aby byl v Cechách vŤazen do kontinuity Iiterární tra-
dice autor, ktety se mitno svťrj text nijak nereprezentuje, kten./ se nátn dávájen
svyrn psanínr a svyrni stránkarni a nikoli občanskymi, poIitick1irni, názorovyrni
postoji, ktery se nezaštitu.je Žádnou mytoIogií či stylizací své osobnosti?

Součková pocházi z typické rněšťanské rodiny pče|ornu století (narozená
v Praze 24. |edna |899), z rodiny, která jako by pevně sr stá s attnosferou
forrnujícího se velkonrěsta' s rněstetn rozrŮstajícírn se neustá|e do velkorys1ich
piedstav novych piedrněstí a center' v něrnŽ Život se tehdy ještě skládá
z proŽitkŮ pravide|n1ich udá|ostí, svátkti a rituálrj a ve kteréln je také zvolna
vše aŽ poŽitkáŤsky dostupné. Navíc otec Mi|ady Součkové je stavebnírn pod-
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nikate|em, jenŽ se vlastně bezprostŤedně podí|í nejen na vystavbě novych
praŽsk1ich čtvrtí (Vinohrad). ale kten./ patŤí k trídě, která své sebevědomí
a společenské postavení uŽ vyrazně vnínrá a dernonstruje. Tuto atrnosféru je
tÍeba zaznamenat proto. nebot' je ziejrné, Že doba pŤed l. světovou válkou
by|a pro Miladu Součkovou nejen časern dětství. ale i,.jak se ukáŽe pozdě.ji '
časem idyly, a z pozdějŠího pohledu časetn zatítn jeŠtě vyrazně ustálenych
hodnot' vkusu i velk;1ich i|uzí, světern, kde slovo pokrok bylo ještě zdrojern
nadějí, jeŽ Součková takŤka bezprostŤedně vnírna|a a které se jí staly irněŤít-
kem vnírnání událostí pozdějších. Podoby novych praŽsk ch rněšt.anskych
činŽovních dornŮ se svou piebtrjeIou, ale zárove ustálenou vyzdobou,
s parafrázemi antické rnytologie, českého baroka a re|iéfy zobrazujíci vyjevy
z česklch dějin, prostě cely tento dobovj, exteriér a interiér i luzí na pŤelorlu
století, byl Součkové později, z j iné perspektivy, prostoretn, v němŽ shledává
i počátek konfliktťr a krize, k nirnŽ 20. století neodvratně spělo.

Ačkoli narozením patŤí Součková vlastně ke generaci české avantgardy
(ke generaci Seiferta. Nezva|a, Ha|ase), pro kterou by|o rněsto pŤedevŠírn
objevovánírn a piíznakern tnodernosti, gejzírern senzací a projekcí novodo-
bych zázrakŮ, je Praha pro Sotrčkovou (do které ostatrrě nepŤichází jako většina
autorri její generace z venkova) dŮvěrně proŽittlu kŤiŽovatkou. tnístenr. které jí
odvíjí vzpornínky a vyprávění' báje a parafráze. ostatně iško|a, kterou na-
vštěvova|a, s touto atl l]osférou a scénou nezanrěnitelně souvisí. Minerva' první
české dívčí gyrnnáziuln, kterou zaloŽila česká spisovateIka Eliška Krásno.
horská' nepŤipravova|a dívky k tradiční subrnisivní spo|ečenské roIi, ale byla
stavetn, ktery od svého zaloŽení.jak v chovou, tak ťIrovní vzdělání se vlastně

jako první vyrazně zaslouŽiI o zrovnoprávnění postaverrí Ženy ve společnosti.
Více neŽ čtvrtina absolventek tohoto gyrnnázia studova|a na vysokych ško-
|ách. odtud pocházely i první Ženské absoIventky rnedicíny. zde vznika|a pŤá-
teIství pozdějších vyznanrn1,ich česk1icIr intelektuá|ek' Žen, které se svyrn
sebevědornírn, Šíií vzdělání i sebe.iistotou zapsa|y do české kulturní historie.
Tato ,,generace bude Minervu chápat pŤedevšírn .jako prostor svobody neŽ
jako povinnost a závazek. PŤestojsotr nrinervistky elitou rnezi rrrladynri praŽ-
skyrn i  Ženarni ,  čehoŽ jsou s i  ve l l l i  dobie vědorny.  ( . . . )  Ve své styI izac i
v duchu Ťecké rnytoIogie.jako ApoIlonova houÍče vyzaitr jí lesk, spokojenost
a štěstí,'. poznanlenává ve své tnonograÍli o Mi|eně Jesenské, spoIuŽačky Mi-
lady Součkové, Alena Wagnerovii ' (o vj,.i irnečnÓln postavení rninervistek
v tehdejšírn atnlosÍěie Prahy svědčí i.ie.|ich zkarikování Franzetn Kafkou jako
choru rádkyĎ')

Svět dětství a svět prvnílrcl proh|édrrutí a poznáníjsou také zdrojern obrazŮ
prvních dvou prÓz Milady Součkové vydan1ich v|astním nákladem ve 30.
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Ietech. Součkové prvotina není ovŠetn obvyklou (|yrickou) reÍ.lexÍ světa dět-
ství, arri pouhou (dobově pĚíznačnou) volnou hrou asociací na toto ténra. Pr'v-
ní písntena (l934) jsou - jako ostatně celé dí|o Součkové - pŤedevŠírn velice
zvláštním pohybern po hranici tnezi světetlt rninulyrn a pŤítornnym, rnezi svě.
tern rnalé hrdinky a konstituovanou vzpotnínkou zra|é Ženy a vypravěčky.
První písnrena znarnenají pro lnladou hrdinku jak odkr1yvánítn prvních zvěc-
něl;ich zpráv a infornlací o světě, tak jsou zároveĎ v tomtéŽ okarnŽiku prvnírni
pístneny vypravěče. kter1'l je rozhodnut těrnito ,'písrneny.. svoji existenci
potvrdit a vstoupit tak do textu Iiteratury. ,.Nejsern schopna trpělivosti, s níŽ
Iiterámí postavy čekají na pokračování děje,.. poznatnenává Součková na
otnluvtt' aIe zároveri deklaruje svťIi odpor k Iiterárním klišé a ustálen;;rn
postup rn' Situace a obrazy jsou neustále zpochybĎovány a konÍiontovány
s okanlŽikern jejich aktua|izace i s okanrŽikern je1ic|"t záznanru a nového
pojrnenování. Svět dětstvíje světem obraztr dětství a spore|n o podobu tohoto
obrazu. i rozvahou o srnysl takového zvyznam ování vzpomínky a psaní
vúbec. Psaní, stejně.jako fenonlén vzpornínky. se tak, má-|i rnít smysl, odvíji
vŽdy znovu ze svého,,nuIového stupně' . .

Ántor u Psl:g/1;, první veIky román Milady Součkové, rozelrrává toto télna
s.jeŠtě větší intenzitou a daIeko větší rafinovaností. ZrcadIení staré mi,tické
báje se tu vzájetnnc\ prop|étá s fl.agnrenty deníkŮ dvou hlavních protagonistek,
s parodií na pokles|y Žárrr studentského rorrránku a reÍlexí vypravěče.

Piedobrazern prostoru rotnátrlt je zjevně svobodná a jedinečná attnosféra
Minervy s celyrn jejírn praŽskyrn lnístopisenl. ktery ve svych jednot|ivostech
rná vzhledenl k poetice rotnárru paradoxně takŤka pŤesné realistické kontury.
C i tové a duchovní vzpIanutí rn ladé studentky k rn i lovarré učite lce a postupné
prohlédání .iejí povrchnosti a nepravosti (podobné' jaké ve svych dívčích
dopisech tiídní proÍěsorce proŽívá ve ste'inÓ době a na stcjném rnístě Jesenská),
roltrán první bytostně proŽívané lásky .ie ncustá|e konfl.ontován s odstupeln
dospě|é Ženy, jako by korigující pravou podobu věcí' a zároveil, v tietírn dílu
knihy, s vlastní tivahou o snlysItt rcrtnánové Íbrrny. Jako by ce|y ten pŤíběh
dczi|uze a trpkého poznání pravého obrazu lnilované bytosti coby bytosti
prŮrněrné byl zároveii na|ézánírn novych a pravych rnoŽností rornánu. srnyslu
starych piíběhŮ a obrazŮ' Hra s vypravěčern tu totiŽ není jen dobovyrn odles.
kenl sporu co dál s onírtt ,.vŠevědotrcírn.. vypravěčerrl či dobovou rozvahou
o snlysIu rotnántt. l)ostavy se pro|ína.|í' vzá.icrnně parodují, nebot. je.|ich pra-
vou podobou je teprve je.i ich exister]ce v texltl, tady teprve získáva.jísvou po-
dobu, svou krásu, své drarnatické napětí. své srníi'.errí. pokaŽdé znovu a jinak'

Na konci 30. let se SoLrčková spoiu se svyrrr rnanŽelern rna|íŤenr Zdenkenr
Rykr.enr. kter1i j i vlastně na počátku 30. |et pŤived| k soustavné urně|ecké
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tvorbě' sblíŽiIa v Par'.íŽi s okrulrent atrtorťr vydáva.iících v sIavné Vil la Seurat
revue The IJrlo,sÍer i Dcltu, V této rcvrre, kterou re<jigovali spoIečně H. MilIer.
L.  Dun.e| l  a W. Saroyan'  A.  Ni in.  ot isk|a Sotrčková ved|e krátké povídky
i ukázky z rotnánu Antor u [,s.l,cltt ' ' l .oto setkaní s tehdy.jeŠtě neznánryrni au-
tory dodalo nepochybně Součkové scbedťrvěru.  MiI ler j i  dokonce věnoval  ce lé

.jedné číslo revue a SouČková by|a v Praze bezpochyby iniciátorkorr vŮbec
prvního pŤekladLr H. Mi|lera, a těšnč po válce i A. Niin a dalších atrtorťr' Co
všakje z I i terárněhistor ického hlediska ncjzv láŠtnč. iší, . je skutečnost ,  Že Souč-
ková se tu nrinlovolně slrledává S autory..je.|ichŽ atrtorsky zptisob a hIedáníjí
byl nepochybně b|ízky a v něntŽ by|a do té doby v Cechách osatnocena. Nejen
neustálé aktua|izace .ryprávění. ale pi.edevšírn netrstálá pronlěna perspektivy
vypravěče, .jako nroŽnosti dobrat se rnnoŽiny obrazŮ a podob kaŽdé situace,
události. okamŽiku, kter1i později trplatniI DurreIl v ,4lexttndriu Quarlat, paÍ|í
k znakŮrn. které okruh tčchto atrtorťr asi spojova|' a které pak b|íŽící se vá|ka
nadobro vzdáli la.

Tragické události Ict |9j8 a |939 se odriiŽe.jí naprosto bezprostr".edně
ve lŤech Žánrově zcela odliŠnych textcch, které.jsotr dnes lakika nedostupné"
díla, která se v časové návaznosti. a|c (opět) z'rŮnlych perspektiv vztahují
bezprostŤedně a takika bcz odsttrpu k proŽívarry'rtl tragickynr událostenr let
l938 a l939 v Ceclrách. l,yrická pr z'a Kulud1\, unab: tittlči'štč l'cc' l . ie váŠni-
vou apoteozou nrísta a podob v ptl.jrnenováních Iidské ieči (,.V zkosti vátn
radírn: ukry.jte se do jlnéna rnalé vcsrtice...); teprve nedávno v autorčině pozŮ-
staIosti objeven1i rukopis Sr.crlcctt' i. ic Iiterární deník zaznatllenávající naopak
ne prosně tragické i barrálnč vŠedrrí události v Čeclrách ocl .jala do podzirnu
l939, v1Íjimečrty svtlu strízIivostí a věcností, .jak postihLrie vypjaté situace
počátku nělnccké oktrpace' shrrruiící kaŽdodenní záznamy, zprávy' Íárny'
s paraíiázelni a citacetni ťriedrlích lrčrncckych pi.íruček, vojenskj,ch slovníkťr
a nai'.ízení (v některych částech ncpi.ínlcl odkazuiící k prÓzánr Kar|a Kratrse).
A básnická skIadba Mlul,íc'í p snto (ktcrá podobrrě.iako Kuludy; vyŠ|a tehdy

. jen. iako soukrorny t isk) . ic  první atr torčinotr  rcÍlcxí o sváru a kr iz i  evropské
civ i I izace,  veIkou ko|áŽí za l r r r l t1 iící obrazy 20.  sto letí.  se scénou Wor|d,s l ra i r
l939 a d iskursern o evropskérn rac ionaI isn l t r '  ko|áŽí '  kterott  uzavít .a. ií  první
hodiny 2. svčtové války, btisní psarrÓ pii ,.kIckání politickych z.práv,.. Mlttl líc'í
pci'snto se na první pohIcd vi.azuje do kontextu Iiter1rrních paraliází, na rclzdí|
vŠak od českych invariatlt ApolIinairova I, 'sntu' které se hli isí pr'edcvšínr
k.|ejich forlrrální novittorství, snaŽí sc Součková v této své .jedinečné básni
(jcŽ našla i odpovídající graÍlcké zpracování v l lykrově ťrpravě) o radikální
odkrytí piíčin duchcvní krize věktt rclzttttlt 't, kter;i č|ověka piivedI k hranicírn
vIastní katastroÍy. V h.|luvic'ínt pti.sltttt tl Sl:ěclactyí sc také poprvé ob.ievtric
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|etech. Součkové prvotina nenÍ ovšern obvyklou (lyrickou) reÍ]exí světa dět-
ství, ani pouhou (dobově piíznačnou) voInou lrrou asociací na toto Íét.na. Prv-
ní písntena (|934)jsou. jako ostatně ce lé dí lo Součkové - pŤedevŠírn ve l ice
zvláštnírn pohybern po hranici lnezi světenl nrinul;7rn a pŤítornnyrn, rnezi svě-
tern rna|é hrdinky a konstituovanoll vzpollínkou zralé Ženy a vypravěčky.
První písnlena Znatnenají pro nr|adou hrdinku jak odkryváním prvních zvěc-
ně| ch zpráv a infornlací o světě, tak jsou zároveĎ v tomtéŽ okamŽiku prvnínri
písnreny vypravěče, kten-í je rozhodnut těrnito ,,písrneny.. svoji existenci
potvrdit a vstoupit tak do textu l iteratury. ,,Nejsern schopna trpě|ivosti, s níŽ
literánlí postavy čeka.jí na pokračování děje,.. poznarnenává Součková na
otnIuvtt, aIe zárove dekIaruje svri.j odpor k Iiterárnínl kIiŠé a ustálenyrn
postup m. Situace a obrazy jsou neustále zpochybiiovány a konÍr.ontovány
s okanlŽikenr jejich aktualizace i s okarnŽikem jejic|l záznatnu a nového
pojmenování. Svět dčtství je světern obrazu dětství a Sporelx o podobu tohoto
obrazu' i rozvahou o srnys| takového zvyznanrřování vzponrínky a psaní
vŮbec' Psaní, stejně.jako ferrotnén vzpomínky, se tak, ntá.l i lnít srnysl, odvíjí
vŽdy znovu ze svého ,'nulového stupně...

Antor u P's1,c,hé, první ve|ky román Mi|ady Součkové, rozehrává toto térna
s.ieŠtě VětŠí intenzittlu a daleko veštší rafinovaností. ZrcadIení staré m)itické
bá.|e se tu vzájernně proplétá s l iagrnerrty deníkťr dvou h|avních protagonistek,
s parodií na poklesIy Žánr studcntského ronránku a reflexí vypravěče.

Pi'.edobrazern prostoru rotlánu je zjevně svobodná a jedinečná attnosféra
Minervy s celyrn jejíln praŽsk1int tnístopisenl' kter ve svych jednotlivostech
ntá vzhledenr k poetice rotrrántt paradoxně takŤka pŤesné realistické kontury.
C i tové a dtrchovní vzplanutí rnIadé studentky k ln i lované učiteIce a postupné
prohlédání .její povrchnosti a nepravosti (podobné, jaké ve svyclr dívčích
dopisech tiídní profesorce proŽívá ve ste'jné době a na stejnérn rnístě Jesenská),
r.otnán první bytostně proŽívané |ásky .ie ncustále konfi.ontován s odstupenl
dospělé Ženy, jako by korigující pravou podobu věcí, a zároveii ' v tr".etírn dí|u
knihy, s vlastní uvahou o sntyslu ronlánovÓ fbrrlry. Jako by cel;i ten piíběh
dcziluze a trpkého poznání pravého obrazu rni|ované bytosti coby bytosti
prŮnrěrné by| zároveri na|ézánírn novych a pravych nloŽností rornánu, slnys|u
starych piíběh a obrazŮ. Hra s vypravěčern tu totiŽ není .jen dobovyrn odIes.
ketn sporu co dál s orrírn ,.vŠevědottcíttr'. vypravěčent či dobovou rozvahou
o srnyslu rotnántt. Postavy se prolína.|í. vzá.jcrnně parodují. nebot. jejich pra-
vou podobou je teprve je.|ich existence v textu, tady teprve získáva.ií svou po-
dobu, svou krásu, své drarnatické napětí. své srníi.errí, pokaŽdé znovu a jinak.

Na koIrci 30. let se Součková spolu se svyln manŽe|ern rnalíŤern Zdenkern
Rykrern' kten.i j i vlastně na počátku 30. let piivedl k soustavné ulnělecké
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tvorbě, sblíŽiIa v Par'.íŽi s okrulrent autorťr vydávajících v slavné Vil la Seurat
revue The lJrlo'sÍer / Daltu. V této rcvue' kterou recligovali společně H. MilIer.
L.  Dunel|  a W. Saroyan'  A.  Ni in.  ot isk|a SouČková ved|e krátké povídky
i ukázky z rotnánu Antor u [,s.l 'ché'.l.oto setkiiní s tehdy.ještě neznánryrni au-
tory dodalo nepochybně Součkové scbedťrvěru. Mil ler j i dtlkonce věnoval celé

.iedné číslo revue a Součková by|a v Praze bezpochyby iniciátorkotr vŮbec
prvního pŤekladu H. Mi l lera,  a těšně po vá|ce iA.  Ni in a da|ších atr torťr.  Co
však je z IiterárněhistorickéIro hlediska ncjzv|áŠtnč.jší,.je skutečnost, Že Scluč-
ková se tu nrinrovolně slrledává S autory. jejichŽ atrtorsky zpŮsob a hIedáníjí
byl nepochybně b|ízky a v něntŽ by|a do té doby v Cechách osatnocena. Nejen
neustálé aktuaIizace .ryprávění. alc' pi.edevšírn nerrstálá pronlěna perspektivy
vypravěče, .jako ntoŽnosti dobrat se InnoŽiny obrazŮ a podob kaŽdé situace'
události. okamŽiku, kter17 později trpIatnil DurreIl v ,4lexttndriu Quartat, paÍrí
k znakŮrn. které okruh tčchto autorťr asi spojova|, a které pak blíŽící se válka
nadobro vzdáli la.

Tragické události Ict |938 a |939 se odr.riŽe.jí naprosto bezprostr-.edně
ve tŤech Žánrově zcela odlišnych tcxtcch. které.isi lu dnes takika nedostupné.
díla, která se v časové návaznosti. a|c (opět) z rťrzny;ch perspektiv vztahují
bezprostŤedně a taki.ka bcz odsttrpu k proŽívarly'rlr tragickyrn událostern |et
l938 a l939 v Cechách. l,yrická pr z'a Kulud11, unab: tittlči'štč l.cc'l .je váŠni-
vou apoteozou nrísta a podob v ptl.jInenováních Iidské Ťeči (,.V zkosti vátn
radírn: ukry.|te se do jrnéna rnalé vcsrtice...), teprve nedávno v autorčině pozŮ.
staIosti objeven)i rukopis St,ědec'tyí .ic l iterárrrí dettík zaznattlcrrávající naopak
ne prosně tragické i banálnč vŠedrrí události v Čeclrách od .jar.a do podzinru
l939, v1Í'i imečrry svou stiízIivostí a včcností, .|ak postihuje vyp.iaté situace
počátku nělnccké oktrpace' shrnuiící kaŽdodenní záznal.ny, zprávy' íárny'
s parafiázerni a citacetni ťriedních rrčrncckych pŤíruček, vojenskych slovníkťr
a nai'.ízení (v některych částech ncpi.ínlo odkazu.jící k prÓzánr Karla Kratrse).
A básnická skIadba lV,Ílttl,ící p ,smrl (která podobnč 'jako Kalutt|,vyŠ|a tehdy

. jen. iako soukrorny t isk) . ic  první autorčinotr  reÍlcxí o sváru a kr iz i  evropské
civ i I izace,  veIkou koI i iŽí zahrr l t r|ící obrazy 20 '  sto letí.  se scénou Wor|d,s Fa i r
l939 a d iskursern o evropskérn rac ionaI isn l t r .  ko|áŽí '  kterott  uzavít .a. jí  prvr l i
hodiny 2. svčtové války, básní psarlÓ pii . 'kIckání poIitick)ich z,práv,'. Mluyící
pá'snto se na první pohIcd vr".azu je do kontextu l iterárních paraÍiází, na rtlzdí|
však od čcsk ,ch invariant Apo||inairova l, sntu, které se hlásí pr'edevšínl
k.ie.jich fornrální novittorství, snaŽí sc Součkovit v této své .jedinečné básni
(eŽ naš|a i odpovídající grafické zpracování v l lykrově ťrpravě) o radikální
odkrytí p iíčin duchcvní kr ize věktt  r t lz t t t l lu ,  ktery č|ověka pŤivedI k hranic i ln
vIastní katastrofy. V h.|luvicínt p 'sntu zl St,ěclac,tl,i sc také poprvé ob.icvtrie
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|notiv ,,neznárného člověka''. individuálního osudu, svědka vystaveného Svou
intitnitou a bezbrannosti pcripetiírn dějinného dratnatu a konfliktu.

Ronlán Ne:ntint človčk by| napsán ve 40. |etech za vá|ky, v době pro
Součkovou nejtvoŤivější, osobně nejtragičtějŠí, a|e paradoxně i nejuspěšnější.
Jest|iŽe o Životeš Součkové ve 20. |etech lnnoho nevítne (snad.jenorn to, Že
dokorrčila studia pi.írodních věd na Karlově univerzitě disertací na téma
Duchovní život kl,ětin),.iestl iže ve 30. letech Žila v|astně i nadále v anonyrnitě
a své knihy vydávala vlastrrínl nák|adern pro ornezen;7 okruh čtenáŤ , od počátku
vá|ky se její postavení vyrazně nrění. Spolupracuje s Vladis|avem Vančurou
na lnonulnentálních Obra:ec:h : t|ěiin naroda čcského a po sebevraŽdě rnan-
Že|a (kterii se tak snaŽil uniknout zaÍČení gestapem) vyda|a za pět vá|ečnlch
let tŤi rornány. sbírku básrrí. je.ií kniha .ŠÁ.;/cr 7nítlak získala Iiterární cenu
prestiŽního nakladateIství Melantrich, napsa|a dvě divadelní hry a v rukopise
by| na konci vá|ky pi.ipraven nejen román Ne:nán!, člověk, ale i projekt roz-
sáh|ého rornánu-ese.ie H l uvu um ěl cc.

V rornánu Nc:ntin.y c'lr,ll'l* spojuje Součková nepochybně dva okruhy své
zkuŠenosti. Jednak térna, které prostupuje celé jejídílo, ale pŤedevšírn rornány
()dku: (|940) a Zukladatalé (|94|) - totiŽ retrospektivní odkq./vání podoby
rodinné Ininu|osti (v|astně je to varianta generačnírn rornánu) postihující
rnohutny vzesttlp nrěšt'anské tí.ídy. Tento obraz rná často idy|ickou podobu
typicky dobového interiéru, pravide|n1ich, zvykŮ a konvencí, JejichŽ kouz|o
a podobu se vypravěč pokouší vyvolat. Měšt'ansk1i interiér není však serrti-
rnentální ohlédnutí. Je zároveri tnístern, kde se idyličnost rozp|yvá a hroutí.
Ničí ji vypravěč, jenŽ obraz nrinulosti neustá|e zpochybĎuje svyrn tázánírn,
hroutí j inej is tota I idské vzponrírrky nalézající v p iítomné chví| i  v lastního aktu
psaní vŽdy nové a nové detaily vztahŮ a situací. Tyto jednot|ivosti ce|istvost
ustá|eného světa neustá|e rozruŠují' nebot'kaŽdy okarnŽik nejen zrcadlí, a|e
zároveĎ ironicky zpochybiirrií' Součková.iako vŠichni rnoderní autoii touŽí po
z'adrŽení okarnŽiku Q:;rcdli.jen, pnltlli.jen) a její vypravěč zároveĎ ví, jak je to
neInoŽné' V této nikdy nekončící iadě od|eskri a rnihotání se obraz idyly bor1í
sán zevnitr..a tato destrukce se odlra|uje v sarnétn aktu tvorby. Celistvost inte-
riéru, situací se tak rozk|ádii do bludiště odrazŮ, zrcadIení' a prclravycIr
Inotnent , jeŽjsou vIastně ncpiínr1im rnetaÍorick1itn vyrazen krize lněŠt'anské
společnosti. Druhou zkuŠeností.je bezpochyby proŽitek korrce československé
dernokracie, resp. beztnocnost delnokratického světa zabránit vá|ečnym hrŮ-
zátn a vlastnírnu poníŽení. '.Neznámy č|ověk (nevírne ani' je-|i Angličan'
Čeclr, Rus nebo Španě|) i.íká: Pane, nerozutnítn nlezinárodní politice, ale lnátn
také, ačko|i konec koncťr nevínl proč, vo|ební právo a to rně opravĎLrje Ťíci
várn své rninění. Proč bvch várn tedv neŤek|. Že iste rně ornrze|... Nedivíte se
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někdy sárn, jak ve|ikou trpě|ivost rná neznámy člověk?!..praví se poprvé
o neznátném člověku v deníku - Svědectví z roku l939. Konec idy|y je náhle
vnímán v konf|ontaci individuá|ního osudu a dějinné udáIosti, ale pňedevšírn
v ce|é krátké historii-piíběhu rněšťanské éry, od druhé po|oviny nrinulého
století do poloviny století dvacátého, z perspektivy dítěte' dívky, Ženy, spiso-
vatelky' spisovatele' deníku' Neustálé napětí mezi postavou, vypravěčetrr
a autorskym subjektern, je vlastně pohybern po hranici rnezi fikcí a skuteČ-
ností, rnezi v|astnírn proŽitkern a fenonrény tohoto století' A jako je individu-
á|ní l idsk]/ osud neznátného člověka konfrontován s historick)irni okarnŽiky,
tak je i kruh těchto dějin rněšťanské epochy konfrontován ironicky v pos|ední
kapitcle s Filosofickynl kongre'sen,.jenŽ reprezentuje ideje, které nás rněly
ochránit pied b|íŽící se katastroÍbu. Součková nevyrn1iŠlí nové pŤíběhy . kon.
frontuje pouze vlastní zkušenost. v|astní proŽitek s udá|ostí a skutečnosti
a tento vztah podrobuje neustá|érnu zkournání a ana|yze. Ne náhodou iada
motivú Neznámého člověka by|a zpracována v ranych prozách či v knize
Skola povídet, ne náhodou Ťada z nich se zrcad|í i vjejí básnické tvorbě.
Neznrim.y člol,ěk by| však bezpochyby pro Součkovou v rotnánové proze
vrchoIetn, za ktery by|o jiŽ velrni obtíŽné rnyš|enkově pokročit. Ostatnč
Ne:ntim-v člověk je i v krátkéln období poválečné svobody v Cechách odrnítnut
avycház'í aŽ v exilovérrl nakladateIství r, roce l962.

Zdá se, Že odrnítnutí historie .jako jednou provŽdy vytvoieného lnode|u
a nrytu, by| asi i pravyi drivod, proč bczprostŤeclně po válce by|y rukopisy Sr,i-
dectví i Nczncimého člověka praŽskyrni nakladateIství z ideoIogickych dŮvodŮ
nepŤijaty. Součková pŮsobila sice od roku |946.|ako kulturní pŤidě|enec čes-
kos lovenského velvys|anectví v Ncw Yorku,  a|c v Čechách . ií  vyŠ|a j iŽ jen
krátká esejistická prÓza I{luva unělt,e, vydaná péčí Jii iny Haukové. V dubnu
|948 se jako jeden z' rná|a česk)ich spisovatelťr vei.ejně vysloviIa proti kornu.
n ist ickému puči,  vystoupi la z  d ip lornat ick11lch sIuŽeb a zr jsta la v USA v ern i -
graci. Jen má|okdo z nás si dnes dovede pŤedstavit salnotu básníka vědorného
si své oprávněnosti a originality v tchdejší ,,historické'. situaci. Za pornoci
Rolnana Jakobsona nastoupila Součková dráhu bohernisty na univerzitách
v Catnbridgi, v Chicagu a v Berke|cy; vydává l iterárněhistorické studie zab;i-
vající se problérny baroka. rolnantistrru' píše práci o Jaroslavu VrchIickém.
pubIikuje články a recenZe. které včtšinou zkournají vztah nrezi českou
a evropskou tradicí. Pohybuje se vyihradně v univerzitnírn prostŤedí, a|e jako
spisovatel je pro své oko|í zce|a neznátná. Zv|áště povaŽuje-|i ona Sa|na
distanci mezi díletn a sub.jektern autora Za pŤedpoklad jakékoli tvorby. Zabyvá
se térněŤ v]ihradně poezií, v níŽ térna parněti a jejího zpiítornĎovárrí .je znovu
stŤednírn nrotivern, aI, uŽ z h|ediska strb.iektivní zkuŠenosti nebo z perspekti-
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I tnotiv ,,neznárneho člověka.'. rndividuá|ního osudu, svědka vystaveného svou
intirnitou a bezbrannosti pcripetiírn dě.i inného dratnatu a konfliktu.

Ronrán Ne:n n]1 Človčk by| napsán ve 40. |etech za vá|ky, v době pro
Součkovou ne.itvoŤivější. osobně nejtragičtě.iší, a|e paradoxně i nejuspěšnějŠí.
Jestl iŽe o Životě Součkové ve 20. letech tnnoho nevítne (snad jenorn to, Že
dokončila studia pi.írodních věd na Karlově univerzitě disertací na téma
Duchovni žil:ol kvčtin)..iestl iŽe ve 30. Ietech Žila v|astně i nadále v anonyrnitě
a své knihy vydávala vlastnírn nák|adern pro otnezeny okruh čtenáŤri, od počátku
války se její postavení vyrazně rnění. Spolupracuje s Vladis|avern Vančurou
na monu|nentálních Obrtlzec:h : tlělin naroda českého a po sebevraŽdě tnan-
Žela (ktery se tak snaŽil uniknout zatčení gestapem) vyda|a za pět vá|ečnlch
Iet tŤi ronlány' sbírku básrrí. je.ií kniha .ŠÁo/a povidek získala Iiterární cenu
prestiŽního nakladateIství Melantrich. napsa|a dvě divadeIní hry a v rukopise
by| na konci vá|ky pi.ipraven nejen román Ne:nán!, člověk, ale i projekt roz-
sáh|ého rotnánu-ese.ie H l uvu uměl ce.

V ronránu Nc:nám.1,, c'lr'rr,iÁ spojuje Součková nepochybně dva okruhy své
zkuŠenosti. Jednak térna, které prostupuje celéjejí dílo, ale pŤedevšírn rotnány
Odku: (|940) a Zuklaclu|a|a (|94|) - totiŽ retrospektivní odkqivání podoby
rodinné rninu|osti (v|astně je to varianta generačnírn rornánu) postihující
rnohutny Vzestup nrěšt'anské tr".ídy. Tento obraz tná často idy|ickou podobu
typicky dobového interiéru, pravideInlch, zvykri a konvencí, jejichŽ kouz|o
a podobu se vypravčč pokouší vyvolat. Měšt'ansky interiér není však senti-
rnentální ohlédrrutí. Je zárove ri trrístern. kde se idyličnost rozp|yvá a hroutí.
Ničí ji vypravěč. jenŽ obraz nrinu|osti neustále zpochybiiu.je svyrn tázáníln,
hroutí j inej is tota I idské vzponlínky nalézající v pŤítornné chví| i  v|astního aktu
psaní vŽdy nové a nové dctaily vztahŮ a situací. Tyo jednot|ivosti ce|istvost
ustáleného světa neustá|e lozrušují' nebot' kaŽd;f okarnŽik ne.ien zrcad|í, a|e
zároveĎ ironicky zpochybritr jí. Součková.jako vŠichni rnoderní autoii touŽí po
zadrŽeni okarnŽikLt Qlnxlli jan, protlIi .jen) a její vypravěč zároveĎ ví, jak je to
netnoŽné. V této nikdy ne korlčící iadě odIeskŮ a tnihotání se obraz idyly bot1í
sárn zevnitŤ a tato destrukce se odha|uje v satnétrr aktu tvorby' Celistvost inte-
riéru, sittrací se tak rozk|ádá do bludiŠtě odrazŮ, zrcadIení, a prchavyclr
tnotnent ' jeŽjsou vIastnč nepŤínlynr metaÍbrickyrn vyrazen krize rněŠťanské
společrrosti. Druhou zkušeností.je bezpochyby proŽitek konce ČeskosIovenské
dernokracie, resp. bezlnocnost detnokratického světa zabránit vá|ečnyln hrŮ-
zátn a vlastnítnu poníŽení. ..Neznárny č|ověk (nevírne ani' je-|i Angličan'
Čech, Rus nebo Španě|) r..íká; Pane, nerozulnítn rnezinárodní politice' a|e lnátn
také, ačko|i konec koncťr nevínr proč. vo|ební právo a to lně opravĎLrie i.íci
vánr své lnínění. Proč bvch vánr tedv neŤek|. Že iste rně otnrzel'. ' Nedivíte se
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někdy sárn, jak velikou trpě|ivost má neznátny člověk?!.. praví se poprvé
o neznámétn člověku v deníku - Světlectví z roku l939. Konec idy|y.je náhle
vnímán v konfrontaci individuálního osudu a dějinné události, ale piedevŠírn
v ce|é krátké historii-príběhu rněšťanské éry. od druhé po|oviny rninulého
století do poloviny století dvacátého, z perspektivy dítěte' dívky, Ženy, spiso-
vatelky, spisovatele, deníku. Neustá|é napětí rnezi postavou' vypravěčern
a autorskyrn subjektern, .je v|astně pohybeln po lrranici mezi fikcí a skuteč-
ností, rnezi v|astnírn proŽitkern a fenonrény tohoto století. A jako je individu.
á|ní l idsk] osud neznátného člověka konfrontován s historick1irni okarnŽiky,
tak je i kruh těchto dějin rněšťanské epochy konfrontován ironicky v pos|ední
kapitole s Filosofick!,nt kongre,sem, 'ierlŽ reprezentuje ideje, které nás rně|y
ochránit pied blíŽící se katastroÍbu. SouČková nevyn;iš|í nové pŤíběhy - kon-
f|ontuje pouze vlastní zkušenost. v|astní proŽitek s udá|ostí a skutečnosti
a tento vztah podrobuje neustá|érnu zkourlání a ana|yze. Ne náhodou iada
motivŮ Neznámého člověka byla zpracována v ranych prozách či v knize
Škola povídel, ne náho<lou Ťada znich se zrcad|í i vjejí básnické tvorbě.
Neznám.y Člot,ěk by| však bezpochyby pro Součkovou v rotnánové proze
vrchoIetn, za ktery bylo již velrni obtíŽné rnyš|enkově pokročit. ostatnč
Nezntin1, člo,-ěk je i v krátkérn období pová|ečné svtlbody v Cechách odrnítnut
avycház 'í  aŽ v ex i lovérn nakladateIství r , roce l962.

Zdá se, Že odrnítnutí historie jako .iednou provŽdy vytvoieného rnodeIu
a nrytu, byl asi i prav1i drivod, proč bczprostieclně po válcc byly rukopisy Sr,i-
dectví i Ncznciméhrl c,loyčktt praŽskyrni nakIadateIství z ideoIogick ch dťrvodťr
nepŤi jaty.  Součková pŮsobiIa s ice od roku l946.|ako kul turní pŤidě lenec Čes-
kos lovenského velvys lanectví v New Yorku,  a|e v Čechách jí  vyŠ|a . t iŽ jen
krátká esejistická prÓza IIluya unělt,a, vydaná péčí Jii iny Haukové. V dubnu
|948 se jako jeden z nrála česk]lich spisovatelŮ ver".ejně vyslovila proti kolnu.
n ist ickétnu puči '  vystoupiIa z d ip lornat ick ch sIuŽeb a zr is ta la v USA v enrr-
graci. Jen má|okdo z nás si dnes dovede pi.edstavit sall lott| básníka včdorrrého
si své oprávněnosti a originality v tchde.iŠí ,,historické'. situaci. Za pornoci
Rotnana Jakobsona nastoupiIa Součková dráhu bohernisty na univerz i tách
v Carnbridgi, v Chicagu a v Berke|cy; vydává l iterárněhistorické studie zab1i-
va1ící se prob|érny baroka, rotnantisttru, píše práci o Jaros|avu VrchIickérn.
pubIikuje Č|ánky a rccenZe' které včtšinou zkourna.jí vztah nrezi českou
a evropskou tradicí. Pohybtrye se v)ihradně v univerzitnírn prostŤedí, aIe .jako
spisovate| je pro své oko|í zcela tleznátllá. Zv|áŠtě povaŽuje-li ona salna
distanci mezi dí|ern a sLrb.jektern autora Za piedpoklad.iakékoli tvorby. Zabyvá
se térněŤ v;ihradně poezií, v níŽ térna parněti a jejího zpiítornĎovárrí.jc znovu
stiednírn nlotivetn. a|. uŽ z h|ediska strb.iektivní zkušcnosti nebo z perspekti-
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vy Iiterární tradice. JeŠtě jednou sc vŠak vrátí k proze. Z pr".e|ornu 70. a 80. let
pochází patrně rukopis z je.jí |iterárrrí pozťrsta|osti nadepsan;i Krtitké u velnti
krtitké pot,idk1'. Krátká povídka. rozprávka, historka jsou pro Součkovou rno-
tivern (up|atrrěn;7rn z dnešního pohledu v kaŽdé její prozaické práci)' ktery
snad jako jedin1y ne|ze z h|ediska vypravěče zpochybnit, je to to, ,,co je dáno..
- at. uŽ světu dítěte, vnítnavosti dospívajícího nebo světu neznátného č|ověka.
V tornto s|nyslu je povídka bezprostrednínl vyrazetn okarnŽiku, chvíle. tedy
zlonrku historie, j istoty - je to ,.svčt, tak.iak byl v okarnŽiku''. Typus ,,krátké
povídky'. je, zdá se. pro Součkovou prostě něčínr vyznarnově nezpochybnitel-
nyrn' z čeho kdysi v Prvních pí.snenec,h vyŠ|a, a|e karn z b|udiště vyprávění
izpět touŽebně lníŤí. , ,Krátká povídka.  to. je to tnísto,  kam s lněŤu. ie lne. . . , . .pra-
ví se téměi prorocky v rotnánu Antor u Psyc'hé'

,.God fbrbid that we should give out a drearn of irnagination for a pattern of
the world,.. zní poslední věta Na:ntiného člověka, Také knihy Milady Souč-
kové pŤebyvaly rnezi nárni dlouho .jako texty neznárného člověka, a|e zdá se,
Že její i lnaginace prece jenorn pr".ekonala ustálené rnode|y Iiterární historie.
Dnes ostatně uŽ všichnijaksi tušírne, Že,'Iiterary histories exist but not l iterary
history".

Kristián Suda
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