
Dětství a dějiny (komparace pr6z Mi|ady Součkové
a olgy Barényiové)

Vladinlír Papottšek

Prozaické dílo Milady Součkové vrcholi|o vc čtyŤicá!/ch letech 20. sto|eti. Za
podstatny jednotící princip její prozy |ze povaŽovat opakující se vypravěčsky
pokus o detailní prrizkurn cxistenciá|ního prostoru jednotlivce' v němŽ kaŽdy
detail mriŽe nabyvat fatá|ních vyznamŮ. Pro telrto prrizkum je vychodiskein
ana|yza korrkrétrrího aktuálního proŽitku piítornnosti.. V unikavérn proudu sku-
tečrrosti, kde konkrétní pĚítornnost se subjektu pcnnanentně odcizuje pádem do
rninulosti, pak zccla zásadní roli sehrává zpiítorniiující funkce parněti ' Tcnto
proces zárovcĎ kladc dŮraz na zaclrování autcntického vztahu mezi vyprávějí-
círn subjcktcIn a jc|ro vyprávěníIn, v nělnŽ se skutečnost proměřuje ve fiktivní
obraz. Proto.jsou pro Součkovou pŤíznačné postupy reflektující právě tuto pro-
měnu skutečnosti v Iitcraturu a zárovcĎ zkournající a prověiující tradiční lite.
rárrrí nrodcly jako speciÍické světy' jcŽ si LrvnitŤ v|astních zákonri pŤizpúsobují
kaŽdou Lrdálost a situaci transÍbrlnovarrou z reálnéIro světa do gravitačního pole
fikce.

Vclrni často jc u Sotrčkové intirnní svět jcdnotlivce korrfrontován s velkyrni
dějinarni. V koIttrasttr sc ocitajídvě Ťady událostí' První konstitLruje osobní či
rodovott historii hrdiny a druhá picdstavujc konstrukt monutnentálrrích světo-
v;./ch dějri ovlivi iujících osudy veIkych lidsk;/ch skupin. Tyo dvě jakoby zcela
irrranentní Ťady sc vzájcmně sti.ctají a pŤi jejich dotyku se osvětlujc drarnatič.
nost sráŽky, aniŽ by sc prc.ljasĎova| podstata některÓlro z těchto dvou nezná-
mych para|clních světŮ. Součková pouŽívá pŤi .icjich konfiontaci často prvku
dětství - dětskÝ hrdina.jc kolrfrontoválr s dějinami' historická Lrdálost jc v retro-
spcktivě srovnávátra s časově paralclní a zdánlivě banální událostí světa dítětc.
Zatímco reÍ]exe dějin vŽdy piedpokládá ně.iakou hIubší pcrspcktivu , v níŽ je
za|l|édána spojitost nrczi i.adotr časově postupnych udá|ostí, dětstvíje typické
presentistncm, aperspektivností. Dětsk;y pohIcd jc vŽdy zalněŤcn k pŤíto-
mnému a konkrétnírnu.

Konfrontacc těchto dvcltr disparátních světŮ ncpŤcdstavujc nic vyznamně
nového, dokorrcc lzc hovoiit o oblíbcnérn Žurna|istickéIn schÓmatu či kultur-
ním k;iči dvacátclro stoIctí, v častych plakátovych kontrastcch napiíklad
dítěte a války. Tak jc torrrtr ovŠcnr jcn v pŤípadcch, kdy jsou vcdle scbe stavě-
ny pouhé crnb|érny lidskÓ ncvinrrosti a iracionálního z|a, prázdné obrazy bez

vnitŤního obsahu, které jako by Ťíka|y . nikdo ncní odpovědnj'. děje sc trěco

straŠnÓho, ale samo lidství jc ncvinné.
U Součkove však rostc dětsk svět z podrobné ana|yzy situacc hrdiny či vy.

pravěče, kornplcxního časoprostorového dcšifrování události,.|c vychodiskcnr
paměti a fundamentálním prostoretn .iakchokoliv sub.jektivní|ro otcvírání světa..
Vedle této interprctace intirnního prostoru cxistcnce sto.jí excgczc rrejasnych
ve|kjch dějŮ, pŤičernŽ ani jcdna z obou rcflcktovanych Ťad ncní druhé rradŤazo-
vána. Ukazujc se však, jak ve|ké dějiny vpada.ií do zdán|ivě bczpcčného světa
jedince, aniŽ to on sám m Že postichnout zaujat svott pŤítornnosti ' jcjíŽ obzor jc
fatálrrě omczcn.- Jcdinec .jc tak ncustá|e ohroŽován nejen probleInatičností vlast-
ního intirnního světa, kteqi je ncjasny a ktcry musí pennatrcntně podrobovat
existenciálnímu ,'čtcní.., a|e i pohybem za obzorcm, kde sc rodí události stejně
alogické,jc.jichŽ dosah a podstatu však ncnlájcdirrcc šanci nahlédnout'

Bělrern první poloviny čtyŤicáqich let sc objcvila v české litcratuie autorka.
jejíŽ proza rovněŽ v tolnto období ku|rninu.ie. aby sc pak z rnnoha dúvodťr
pro|omila do tÓlněi definitivního zapornrrění. oIga Barényiová otiskla svor'r
prvotinu roku l94l a v rocc 1945 vyšla jcjí poslcdní česky psaná prÓza
Román. Tcxty o|gy BarÓnyiové spc1ujc s dílern Mi|ady Součkové obscdantní
zájem vypravěčc o dctailní pohlcd do korrkrÓtní Životrrí situace hrdinky, ste.ině
jako hojné vytrŽívání scbcrcflexívních postupri. obě svazLrje prvek konfiorltace
světa dětství a vclkych dějin. obě autorky tvoŤí své vrcholnÓ prozy v |etcch
čtyiicát ch, a po té nadlouho nrizí z čcskc Iitcrattrry. Zatírnco SoLrčková odc-
Šla do arncr ickcho cx i Iu,  kdc soLrst icd i Ia svotr  tvťrrčí prác i  k poez i i .  o lga
Barényiová, souzená podlc BcrrcŠovych dckrctťr, odcšla po propuŠtění do
Nělnccka, kdc napsala jcště několik rornállťt v němčině.

Pokusímc sc tcdy o srovnání a intcrprctaci prciz obotr atttorck, v nichŽ je
ně.jak;irn zpŮsobcrn konÍiontováno tÓrna dětství a dě.i in.

UŽ dcbut Milady Sotrčkové v proz-c Pryní písntcna z roku l934 naznačil
principy autorčiny poctiky stavěnc na zpĚítonll lěrlí konkrétního záŽitku, ktcry
sc vŠak V proccsu psaní stává obětí nějakclro Iitcrárniho tncldcIu. Rozpoznání
para lc lního pohybu proudu rca l i ty  a proudu I i tcrární Ílkcc zak ládá u Součkové
ijcjí pozdě.iší schopnost l itcrárrrě vy.iádiit distinkci tnczi ncpclstiŽitcInou sktr-
tcčrlostí dějirr a dě.|irlrrt'ru fikcí. V Pn'ni, ' lt pí'stttcn,,, ' lt sc Izc sctkat s dokolraIc
ttzavŤenytn světcm sub.jcktu, ktcry cvokujc vcškcrc Í.cnomény paměti sco nlj-
větší presností, aby rozkryl skutcčrrost svÓ cxistcncc a zárovcii vyslovil podiv
nad prorněnou udá|osti v poli l itcrattrry. Vclkc dějiny ncjsou v knizc v bec
pŤítornny, jde vŽdy o individuální rcflcxc pŤítornnosti za pomoci rcvokacc
minLrlosti a vyslovcní ncdrivěry v budoucí projckty vŽdy.jcště rlcjistější ncŽ
sama problcnratická pťítonrnost.
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Dětství a dějiny (komparace pr6z Mi|ady Součkové

a o|gy Barényiové)

Vladimír Papottšek

ProzaickÓ dílo Mi|ady Součkové vrcholi lo ve čtyŤicá!/ch lctech 20. stolctí. Za

podstatrry jcdrrotící princip jcjí prozy lze povaŽovat opakující sc vypravěčsky
pokus o detailní prŮzkurn cxistcnciá|ního prostoru jcdnotlivce, v rrěmŽ kaŽdy

detail nrriŽc nabyvat Íatálníc|r vyznarnri. Pro tento prrizkunr je vychodiskern

ana|yza konkrétní|ro aktuállrího proŽitktr pŤítomnosti.. V unikavérn proudu sku-

tečrrosti ' kdc konkrctní pŤítonlnost sc subjcktu pcnnanentně odcizuje pádcm do

tninulosti, pak zccla zásadní roli schrává zpiítonriiující funkce parněti. Tento

proccs zárovcĎ k|adc dťrraz na zachování autentického vztahu mczi vyprávějí-

círn subjektcln a jclro vyprávěnírn. v něnrŽ se skutcčnost prorněĎqic ve Í.iktivní

obraz. Proto.jsou pro Součkclvou pŤíznačné posttrpy rcÍlektující právě tuto pro-

rněnu skutcčtrosti v litcratttru a zárovcĎ zkounrající a prověŤující tradiční litc-

rární nrodely jako spccifickc světy, jcŽ si uvnitŤ v|astních zákonri pŤizpŮsobují

kaŽdou událost a situaci trattsÍbrrnovarrou z rcálného světa do gravitačního pole

fikcc.
Vclrni často jc u Sotrčkovc intirnrrí svět jcdnotlivce konfiontován s vclkyrni

dějinarni. V kontrasttr se ocitajídvě r'.ady událostí. Prvrrí konstittruje osobní či

rodovott historii hrdil ly a druhá pŤcdstavujc konstrukt nronulncntá|rrích světo-

v ch dějri ovlivĎujících ostrdy vclkych lidsk;ich skupin' Ty.to dvě jakoby zccla

irnanclltní Ťady se vzá.jcrnrlě str-.cta.|í a pii jcjich dotyku sc osvětlujc drarnatič-
rrost sráŽky, aniŽ by sc projasriovaI podstata rrěktcrÓho z těchto dvou lrczlrá-

my.ch para|c|ních světťr. Součková pouŽívá pŤi .icjiclr konfiontaci často prvktr

dětství . dětsky hrdilra jc kollf iontovárr s dějinanri, historická událost je v retro-
spektivě srovlláválla s časově paralclrrí a zdánIivě balrální událostí světa dítěte.
Zatínco reÍlcxc dějirr vŽdy piedpok|ádá ně.jakou hIubší pcrspcktivu ' v rlíŽ jc

zahlédárra spojitost rnczi i '.adou časově postupnych udá|ostí, dětstvíjc typickÓ
prcscntismenr, apcrspektivrtostí. Dětsk;y1 pohlcd jc vŽdy zanlěŤclr k pŤíto-
lnnému a konkrétnínru.

Konfiontacc těchto dvotr disparátrrích světri lrcpŤedstavuje nic vyzrranrně
nového, dokoncc lzc ltovor-.it o oblíbcrrcrn Žurnalistickérn sclrénratu či kultur.
nírn kyči dvacátc|rcl stoIc1í, v častyc|r plakátov5ic|r kontrastcch napŤíklad
dítětc a války' Tak.ic tomtr tlvšcnl .icn v pŤípadcch, kdy jsou vedlc scbc stavě-
rly pouhé cmblénly l idskÓ ncvinrrclsti a iraciclnálního zla, prázdné obrazy bcz

vnitŤního obsahu. ktcré jako by Ťíka|1, - nikdo rrcrlí odpovědny. dě.|e sc něco

straŠného, aIc samo Iidství.jc ncvinnc.

U Součkové však rostc dětsk}, svět z podrobné arralyzy situacc hrdiny či vy-

pravěčc, komp|cxniho časoprostorovcho dcŠifrování rrdá|osti, .|c vychodiskcnt

paměti a firndarncntálním prostorcnt .iakchokoliv sub.icktivrrího otcvírání světa..

Vedle této intcrprctacc intimního prostoru cxistcltcc sto.jí cxegezc ncjasnych

velkjch dějŮ, pŤičenrŽ ani jcdna z obou reflcktovariych Ťad není druhé nadiazo-

vána. Ukazujc se však, jak vclké dě.iiny vpadají do zdán|ivě bezpcčncho světa
jedincc' aniŽ to on sánl rnŮŽc postichnout zatriat svotr pŤítornnosti ' jcjíŽ obzor jc

fatálrrě omczcn..Jcdincc.ic tak ncustá|c ohroŽován llc.icn problelnatičností vlast.

ního intimního světa. ktcď jc nejasrry, a ktcry musí pcnrrattcntně podrobor'at

existenciá|nírrru ..čtení.', alc i polrybcnt za obzorcttr. kdc sc rodí události stc.jrrě
alogickc' jcjic|rŽ dosah a podstatu však rrerná jcdirlcc šanci nahlcdnout.

Běhcrn první poloviny čtyr-.icátych lct sc objcvi|a v českc l iteratuie autorka.
jejíŽ proza rovněŽ v tcrtnto období ktrlrninLrjc, aby sc pak z nlnoha dŮvodťr
pro|omila do tÓnrěŤ dcíinitivního zaponlttěttí. olga Barcny,iová otiskla svotr
prvotinrr roku l94| a v rclcc l945 vyŠla .jc.|í posIcdní čcsky psaná proza
Ronán. Texty olgy Barényiclvc spo.jtrjc s dí|cln Mi|ady Součkové obscdantní
zájem vypravěčc o dctaiIní pohlcd do korrkr.Ótrrí Životrrí sittracc hrdinky. stc.ině
jako hojnÓ vytrŽívállí scbercÍlcxívníc|r postrrpŮ. obě svazujc prvck konÍiolrtace
světa dětství a vclkych dějin. Obě autorky'tvtlr-.í svc vrcho|né prozy v lctcch
čtyŤicát)'ch' a po tc nadlorrhtl rrrizí z čcskÓ |itcrattrry. Zatírnco Sotrčková irdc.
šla dcr arncrickcho cxilu, kdc sotrstr'.cdila svotr tvťrrčí práci k poczii, OIga
Barényiová, stluzená podlc Bcllcšov1ch dckrctťr. odcŠ|a po propuŠtění do
Němccka, kdc napsala.jcště někoIik roll lál lťt v něnlčirrě.

Pokusírnc sc tcdy o srovttání a irrtcrprctaci proz obotr atttorck, v nichŽ jc
nějak;yrn zp sobcln konÍiontováno tÓnla dětství a dě.1irr.

UŽ dcbut Milady SoučkovÓ v prrizc Prvttí 1l['sntanrr z roku l934 naznačiI
principy autorčiny poctiky stavěnc na zpi.ítonrlrěIrí konkrctního záŽitku, ktcry
se vŠak v proccsu psaní stává obětí rlě.jakélrtl Iitcrárrrího lntldc|u. Rozpozrlálrí
para|clního po|rybu protrdtr rcality a proudtt l itcrárrrí l lkcc zak|ádá u SoučktlvÓ
ijcjí pozdě.iší schoplrost Iitcrárně vy.iác|iit c.|istirlkci rnczi rlcptlstiŽitclnou sktr-
tcčností dějin a dě.jinlrou Ílkcí. V Prvnít,h pí'sntenet'h sc lzc sctkat s dokonalc
uzavŤcnyrn světcnl sub.jcktu. ktcry cvokLrjc vcškcrÓ lčnonlcrly panrěti sco ncj-
větší picsností, aby rozkry| skutcčnost svÓ cxistcllcc a zártlvcii vyslovil podiv
nad prorněnou trdálosti v poIi l itcrattlry. VcIkc clě.i irry rte.isotr v krrizc vŮbcc
pŤítornny, jdc vŽdy o individuá|rrí rcÍlcxc pÍ.ítonrnosti za pomoci rcvokacc
rninLrlosti a vys|ovcní rrc<lŮvěr1'v btr<|oucí projckty, vŽdy.icště rrcjistějŠí ncŽ
sama probIcllratická piítornnost.

64

..lsb.-
6-5



I

lv knizc Antor u l, 's.l,ché z roktt |937 dominujc tcnto uzavr..ctr1 svět osob|lí
historic, jc"1íŽ vratkost.jc rozpozrrávárla v l itcrárnírn zápisrr. Forrna dcníkovcho
záznan1L| s rrváděrrírn picsné datacc sc nijak nedot1yká iady historickych udá.
lostí. Casová scg|llc|]tacc 'jc stcjně abstraktní jako kterákoliv čísclná posItrup.
nost .  UvádíSe pouzc datu ln.  dcrt  v tydnu, n iko l iv  však lctopočct.  Nicrnéně vc
tictí části krrihy, ncsotrcí titul shodIry s názvcln cc|c práce Ántor a Ps.y,clté' sc
objevu|í pasáŽe v nichŽ uzavicnost irlt irnIrích světri rnimo vclkc dějiny aIcspilti
v náznaku porušelta' kdyŽ sc postava označovaná jako ,.otec A.. sctká s ,.his-
torickou osobností... Nikdc ovšcnl ncrlí Ťcčcno o jakou osobnost jdc, pouzc sc
rozvíjí událost, v níŽ sc Ílktivrrí |itcrární lrrdina prostiednictvírn stcjně fiktivní
,,historické osobnosti '..jako by dotknc ve lk;ych ději ir, Zárovcř jc ovšern vypra-
věčcrn vyjadŤována pochybrrost o rcálné existenci tohoto prostoru panora|na-
t ické |r is tor ie:

,.Všcchno ostatní (doplĎky oÍlci1rIního textu. vyvolanÓ oslovcnirn otcc A.
historickou osobností). co trctlí známc z tisku a fotografií, ustupujc do pozadí
v okarnŽikr'r, kdy historická ostlbnost pronrluvi|a. od této chvílc je otcc A.
opět voln1i a p ednlětcrn naŠclro zájrnu...l

Histclric je intcrprctrlcí obraztr a tcxtŮ, postava se od dotcktl této Ílktiv'tí
historic navrací zccIa do prostoru rotnátlu (.,otcc A... jc opět volny)'

Rornán ,4nor u P'sl,clté jc postavc|l l la konÍiontacijuvcniIní naivity a i luzc
dcÍlnovanc zkonvcnčrrělyrni l itcrárnínli postupy, velernluvnosti rnIadistvycIr
|rrdinck, a raÍltlovanotr rcflcxí .jc.|ich ncdospělosti z hlcdiska proh|ouberré pcr-
spcktivy zralého člověka. Motiv sctkání s historickou osobností piedstavtrjc
v ránrci koncepcc cclclro tcxtu jistou abcraci, jc tu zcela novy, objcvujc sc
tÓnrěi na konci rotnántr a s ničírn rtcrlí svázán...lc víccnléně okrajovyrn rntrti-
vctn,  var iací kotrvc l lcc .  . . l l i s tor ická postava. . tu rná stejny vyznam, jako hra
s konvcnciotlaIizovanylni l itcrárlrílrri schcmaty. Vypravěč naznaču.jc, Žc vclká
historic vstupLrjc do Života jcdirtcc.jako pŤcdcrn piipravcny nrytus - Ílktivltí
pŤíběh pcrsorrifikovany nějakou událostí či osobou.

Zatírnco prvck dějirr ncní v prvltích dvou prozách ténlěŤ pŤítomcn' dětství.
ačkoIiv nczastupovátto vŽdy piírno dětsk1irni postavalni, jc ttr dcfinováno naivi-
totr a prcsclttisrncm |rrtl in , onlczcItostíjcjich světa' ijcho c|raraktcrcnr pcldiv-
ného rnísta. kdc kaŽd;i dctail clrcc byt oh|cdán a vybízí k tázání. Svět Ilcrná
pcvnou strukturtr, a|c vŽdy Zllovu a z|lovu sc rodí z cvokacc, zpŤítornnění. T.o.
co sc zdá byt pcvně kottstitrrováno. sc z.jirrÓ pcrspcktivy zjcvu.ic.jako zvctšc|á
kotlvcIrcc. zvykovc sc|lÓrna bcz vztahu kc sktrtcčnosti.

l  Součkovi i .  M' '  Att lor a | ,s1chc. I)r l t| ta.  l995. str
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V rornáltcch Otlku: tt Zuklutlutelé cditol'arrych v rocc |940 zŮstává zacho-
ván prostor intinrního světa jcdincc..Íc zdc ovšctn ri lzšiiovárt do okrr.rhu rodo-
vého kolcktiva, do.ic|roŽ rituálťr a trac1ic vrťrstají |rrdinovÓ, aby se nakoncc
sami staIi persolriÍikací této rodovosti. Vclkc dčjirry se tu ob.jcvujíjcn spclra.
d icky v mIhav);ch aIuzích,  o to i r r tcnz ivnei i  v 'Šak. jc  prokrcs lována děj inrrost
rodová. Imanentní dcšjiny rlc1u tu tvoŤí trrčitotr ironickou paraÍi.ázi k oněttt
skry,t]yrn dě.|inám vclkyln. V1 pravěč slcdujc od prvlrích kapitol ()tlku:u dětství
sourozcnc Tornanovych, skr1ivá sc za vědotníttt postav' j irnŽ se posttrpně
otvírá svět široké rodil ly, jc'|íŽ kolcktivní ritrrá|y tvclií zákIadní Životní sc|rénta
pro jcjich jakckoIiv da|ší čtcní světa. V1'pravěč pi.cc|rází od ptlstavy k postavě
a vyuŽívájcjich vědorní k nasvíccrrí dě.ic. Vznikti tak proud jakési kolektivní
neustá|c sc proměiitrjící rcflcxc sp.|atc dějinalni l.odu' Z pŮvodrrích obrysri dět-
ského světa, vrristajícího do tradicí struktttrovanÓho schéInatu ro<lového Živo-
ta, z stává zachován určity prvck naivity či rrcvěclělrí. ktcr, dovoIujc odhaIit
sittraci bcz piedsudcčnosti a jist,rn zpťrsobcrn zaruču.jc í.crrorncnoIogickou
čistotu pozorování. .|oto 

ncvě<lění. dornnívání sc. naivní irttcrprctování popi-
setn zaručuje pcrtttancntní odstup prtxrěnlivÓho vypravěčskc|to Íi:nornéntr od
postupnosti rodovy''c|r dě.i in. V iroll ické paraÍiázi burŽoasní touhy po tradici
a koŤencch jc zpochybrtěrl t1,p lněŠt.anskclro svčta. .jcho sc|rcrnatizovany litc-
rární obraz' a|e zdá sc, Žc.jc i rozpozrlávárla vratká pozicc irrdividtta v prcitrdtt
dějin vŮbcc. Ani pťi.iaty1 a odkazovarly rlrytus tradicc - udá|ostí. ktcré sc staly,
pŤcdkri, jc.j ic|rŽ čiIry rrtrttto uctít. nczakláclá Žácjnou .i istotu aktuální cxistcncc.
A tak vc druhérn rotllt it ltt Zukltlt lutcla' pokračoviirní Otlka:tt, zaskočí v závěru
dítě své rodičc otázkou. v rríŽ jc vr.slovcrra ziisa<lní ncdŮvěra k tonrtr, ctl .1codkazováno. Dccra vytrŽcrlá nočrtírn <lěsctn zc sp1rnku sc ptá ro<.|ičri: '.Z čcho
budLr Živa. aŽ rrmŤctc.]!..

ZaraŽcní rodičc intcrprctují otzizku .iako prclstort clbavtt naivního dítětc
o hmotnÓ zajištění. AIc dítě v trallSparcnlnírn nahlcdnLrtí pcrspcktivy nc.jistÓ
budoucnosti pŤckračujc rodičovsk1i tlbzor darly pii iat- nr rodovj,n1 schétnatctn.
odhaIujc sc tu nloŽnost rričírn ncza.i iŠtěrlc|ro ,i i..tu .. světclrr. kcic nic z onohtl
rodo'vého myu ncbtrc1cl platit. Nc.jistota.jc poc|porována vědonríIrr, Žc nlnohc
z odkazu jc postavcno na picdstírtirrí' okáza|c ostcttzi znaku. ZktrŠcnost kon-
krétní cxistcncc pak rozkryvá tuttl 1lráz<1rtou ncvčril iatltou okázaItlst:

, ,Z čcho budc Ž ivo dítě pana Kroupy'?
Z toho' co rnu odki|rŽclnc, z tohcl. co po ttás zťtstanc.
V idě |o  j s i  n á s  Ihá t i '  n c |Ž i !
Da| i jsn lc  t i .  c i r . jsmc nrohI i .  NcbLrd '  nevděčrlc!
Ncv idě lo js i  nás cho<l i t  často do kostc|a.  bud'však zboŽnc! ' .  (str .429)r
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I v knize Annr a Ps,-ché z roku l937 dorninuje tento uzavi.cny svět osob|lí
historie'jejíŽ vratkostjc rozpoznávána v l iterárnírn zápisu. Forrna dcníkovcho
z'áznat.nu s uváděrlínr picsné datacc se rrijak nedot;yká ňady historickych Lrdá-
lostí. Časová Seglncntacc.ie stcjně abstraktlríjako kterákotiv čísclná posloup-
nost. Uvádí Se pouzc datuItl - dcn v tydnu, nikoIiv vŠak Ictopočet. Niclncně vc
tictí části knihy' ncsoucí titul shodrr s názvctn celé práce Ánor o Psyché. sc
objevují pasáŽe v lriclrŽ uzavťctrost irrtirnních svět rnirno vcIké dějiny alcspoĎ
v trázt laku poruŠena, kdyŽ se postava označovaná jako, .otcc A. .setká s , .h is .
torickou osobností... Nikdc ovŠenr není Ťcčcno o jakou osobnost jde, potlzc se
rozvíjí událost, v tlíŽ se Ílktivrlí l itcrární hrdirra prostiednictvírn stcjně fiktivní
..historické osobnosti.. jako by dotknc velk;/ch dějin. ZároveĎ je ovšcrn vypra-
věčcm vyjadŤovárra pochybnost o rcálnÓ existerrci tohoto prostoru panora|na.
tické historie :

,.Všechno ostatl lí (doplĎky oficiá|ního tcxtu. vyvolané osIovením otcc A.
historickotr osobností), co trctrí znáné z tisku a fotografií, Lrstupujc do pozadí
v okarnŽikr-r, kdy |ristorická osoblrost pronrluvila. od této chví|c je otcc A.
opět volny a pŤedrněteln naŠcho zájmu..'I

Historic.ic i lrtcrprctací obrazLl a tcxtŮ, postava se od dotcku této Ílktivní
historic tlavrací zce Ia do prostoru romállu (,,otcc A... jc opět volny).

Rornán Antor ct Psvché.ie postaven na konÍiontacijuvcnilní rraivity a iIuzc
deÍlnované zkonvenčněly ln i  I i tcrárnínl i  postupy,  veIetn luvnost i  mladistvyc l r
|rrdinck, a raflnovanolr rc{lcxí jc.Iich ncdospělosti z hlcdiska prohIorrbené pcr-
spcktivy zralého člověka. Motiv sctkání s historickou osobností picdstavujc
v rárnci koncepcc cclého tcxtu .jistou abcraci' je tu zcc|a novy, objcvuje sc
ténrěŤ na konci rotnánu a s ničírn rtcrlí svázán.. Jc víccmérlě okrajovyrn rnoti-
vern, variací kotrvcltcc. ..Historická postava.. tu nlá stejny vyznam' jako hra
s konvcnciorlalizovanyIni l itcrárrlírni schénlaty. Vypravěč naznačuje, Že ve Iká
historic vstupuje do Života jc<Jincc .iako piedern piipravcny rnytus - Íjktivní
piíběh pcrsorrifikovany nějakclu udá|ostí či osobor'r.

Zatímco prvck dějirr ncní v prvních dvou prozách térněi pŤítorncn. dětství'
ačkoliv trczastupovállo vŽdy p|írno dětskytni postavanri, jc tLr definováno rraivi-
tou a prcsentisrncrn |rrdinŮ, omczcltostíjcjich světa, ijcho charaktcrcnt podiv-
ného rnísta, kdc kaŽd1y1 dctail chcc byt ohlcdán a vybízi k tázát-lí. Svět Ilclná
pcvllou strukturtr, ale vŽdy Znovu a Z|lovu Sc rodí z cvokacc, zpŤítornnění. Tcr,
co se zdá byt pcvně konstituováno' sc z.jiné pcrspcktivy zjcvujcjako zvctŠclá
konvelrcc, zvykové sc|tÓnra bcz vztahu kc skutcčnosti.

l  Součková. M..  Atnt l r  a l )s1,ch( ' '  I)ra l ra.  l995. str '  2 l  l
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V románcch Odku: a Zukludute|é cditovanych v rocc l940 zťrstává zacho-
ván prostor intimního světa.jcdincc. Jc zdc ovŠcrn rozšiiován do okrtrhu rodo-
vého kolektiva' do jclroŽ rituálťr a tradic vrťrstají hrdinové, ab1' se nakonec
sami sta|i pcrsoIrifikací tcto rodovosti. VcIkc dějiny sc tu objcvujíjcn spora-
d icky v mIhav; ich a luzích,  o to intcnz ivně. j i  však. ic  prc lkrcs lována děj i I r r lost
rodová. Imancntní dějiny rodu ttr tvoií trrčitou ironickou parafrázi k oněnl
skry't1irn dějinánt vclkyrn. V1 pravěč slcdu.jc od prvlrích kapitol Otlkazu dětství
sourozencŮ Tornarrovych, skryvá sc za včdolrrím postav, jimŽ sc postupně
otvírá svět široké rodiny, jcjíŽ koIektivní ritrrá|y tvoŤí základrrí Životni schÓrna
pro jejich jakékoliv dalŠí čtení světa. Vypravěč pŤcchází od postavy k postavě
avyužívájejich vědorrrí k nasvíccrrí dějc' Vzniká tak proud jakési kolektivní
neustá|e se proměĎující rcflcxc sp.iaté ději l lalni rodu. Z pŮvodních obrysri dět-
ského světa, vrŮstajícího do tradicí strttktrrrovanÓho sclrénratu rodového Živo-
ta, zŮstává zachován určity prvck naivity či ncvědění. ktcry dovoluIc odhalit
situaci bez pŤcdsudcčnosti a jisty;m zpťtsobcln zaruču.jc fcnorncno|ogickotr
čistotu pozorováni. Toto ncvědění, dornnívání sc. l laivní interprctclvání popr-
sem zaručuje pcrrnatlentní odstup pronrěnIivchcl vypravěčskélro fcnolnénu ocl
postupnosti rodovych dě.i in. V irorrické parafrázi btrrŽoasní touhy po tradici
a koŤenech jc zpoc|rybnělr typ rněšt.aIrského svcšta. .jcho sc|tcrnatizovany litc-
rární obraz' a|c zdá sc, Žc jc i rozpozttáválla vratká pozicc i lrdividtta v prtrudu
dějin vŮbcc. Ani pii iat a odkazovany nrytus tradicc - událostí' ktcrÓ sc sta|y,
pŤcdk , jcjichŽ činy rlutno uctít, nczaklád/r Žádnou jistotu aktuá|ní cxistcncc.
A tak ve druhérn ronláttu Z'okltlclutelé, pokračování Otlkazu, zaskočí v závěru
dítě své rodiče otázkou. v rtíŽ .jc vyslovcna zirsadní ncclŮvěra k tonlu' co .jc
odkazoválro. Dccra vytrŽcná nočrtínr děscll l zc spánku sc ptá ro<1ičri: '.Z čcho
budu Živa, aŽ unrictc?!..

ZaraŽcní rodičc intcrprctují ottizktr jako prostou clbavu tlaivního dítěte
o hmotné zajištění. Alc dítě v tra|lsparentnínl nalrIcdntrtí pcrspcktivy ncjisté
budoucnosti pŤekračujc rodičovsk1, obzclr clarly piijat],,rn rorJovyrn schénratcln.
odhaluje sc tu tnoŽnost rričírn ncza.jištčncho 'i i..tu .. Světcln, kdc nic z onoho
rodovÓho mytu ncbudc platit. Nc.jistota.jc podporována vědonrírn, Žc nlno|tÓ
z odkaztr jc postavcrto rla pŤcdstírání, okázalc ostcnzi zrraku. ZkuŠcnost kon-
rretní cxistcncc pak rozkryvá tuto pr.ázdrrou ncvěrojatltou okázaIost:

,,Z čcho budc Živo dítě pana Kroupy?
Z toho, co mu odkáŽcllrc, z toho. co po nás zťtstanc.
Vidě|o js i  nás Ihát i ,  nc|Ži !
DaI i  jsnrc t i '  co. jsrnc rnohl i .  Ncbud'  ncvděčnÓ!
Ncvidě|o js i  nás chodi t  často c lo kostc la.  bud'  vŠakzboŽnc| ' ,  (str .  429)
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Dětsk;'1 prvck v rotl lántt tccly rrrirno.jiné Íirnkcc slouŽí jako vyznarnltc vchi-
kuIunr odhalovárrí vratkosti a ncdťrvěryhodnosti onoho sIcdu událostí, činťr
a fituil lŮ tvoŤících zdánlivě pcvrly rastr pro chápání skutcčnosti i pro vctkání
da|Šího lidskcho osudu do or|lalncntu rodové tradicc. Pochybnost a ncjistota
tohoto zdánlivě zcc|a i lnarlcntního světa jsou analogické jakénrukoliv světu
budovanérnu na principtr pŤcdcrn ustavcného a pro jcdince závazrrÓho orrla-
nrcntu děj  inného p.íběhu.

Y Dětské prlt,idc,c zc stlttboru Škcllu rylvídck sc opět vrací motiv záchrany
skutcčnosti bczprostŤcdní trarlsparcntní analyzou konkrétního proŽívání. Dět-
sky prcsentisnltrs jc tu itttcrprcttrván jako záchrana pravdy, protoŽe jc zbavcn
ilLrzí o skutcčnérn světě, protoŽc picslrě určujc jclr, co je tady a ted'v bezpro-
stŤcdním zorném poIi subjcktri - pouzc o torn vyjcdnává, aby tak ncvědomky
by|a světu pŤiznána jcho skutcčrrá podstata zbavcná konvencí l iterárních, a|c
i  h istc l r ick1 ich kuIturních či pol i t ickyc|r .

, ,Dospě|í chtějí .  aby povídky nrě ly začátck a kotrec.  Janinka i já  vírne '  Žc
ncní Žádn koncc att i  začátck,  Žcjc . jcn svět ,  kdcjc člověk št 'astcn a kde by s i
piá| Žít... (str. 83)

odha|ení podstaty flkcc - stvor'.cnÓho světa - vypovídá i o podstatě světa rcál-
ného. ncjistcho protrdu sktttcčltosti bcz koncc a začátku.

Ncjistota proudící sktrtcčnosti .jc i vychodiskcnr deníkové prozy Svědectví,
v níŽ SoLrčková poprvé zach1'cLrjc v tcxtu korrkrétní historické udá|osti vzta-
hrriící sc kc dnŮrn rrěll lccké okupacc a vzniktt protcktorátu. Jednotlivé zápisy
rnají konkrétlrí časové určcní včctně |ctopočtu. Vyprávějící sub.jckt ncní zcc|a
zŤcjrně fyzicky dítětcnl. a|c zacltovává si j isté prvky dětské bezprosticdní
konkrÓtnosti a naivity, ktcrá jc patrná opět v jcho nevědění' uhadovállí, omy.
lcch v pokusu o odha|cní pcrspcktivizujícího historickcho v;yvojc udá|ostí.
Tyo onryly nrá vypravěč ostatně společnc s kolcktivnírn hrdinou - širŠírn
spo|cčcnstvírn, snad národcnl, ktcry sc zjcvuje v četném uŽití p|trrálu. oč
častějŠí je tato naivita v odhadu dějinného v1ivojc, o to bezprostŤcdnější jc
ana|yza aktuá|ního proŽitku. Tato Živost poŽívání v kornbinaci s osobní iko-
lcktivní ncjistotou perspcktiv dodává cc|énrrr tcxtu napětí. které oscilujc
v otázkách - co budc s nryrn Životcln a co s nátni všenri v tomto okamŽikrr
pádu všeho. Znovtt sc vrací otázka dítětc nranŽc|Ů Kroupovych: ,.Z čcho budu
Živa, aŽ vy urnŤetc?!..Ncjistota dějinnych pcrspcktiv vc chví|i, kdy sc odkaz
|rroutí, naléhavě upozoriiujc na problérn holc cxistcrrce - osobní i koIcktivní.

Jinou variantu vztalru dětství a dě.i in lrabízí rornán Bel Canto, v němŽ dva
para lc lní hrd inové zpěvačka GiuI ia a Erncsto o| iva s i  zachovávajíz dětského
světa schopnost vstoupit do v|astní iIuzc, proŽívat Íikci jako skutcčnost, ztrácí
však dětskou sclropnost vztahu kc kolrkrétnosti okarnŽiku, schopnost návrattt
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ke skutcčrrosti. I'tráta tcto, pro svět dětí t5'pickc' prLrŽnosti pohybu rnczi Ílkcí
a realitou vcdc tt obtltt k Živcltní tragcdii. ()ba |rrdinovc touŽí r'stotrpit do vcl-
k:Ích dějin' zachránit sv'ott cxistcttci věčrrostí . vclkylrr činctn v toktr dějin.
oliva obdivttjc Napolcona' nlclcnÓ lristorické tlsolrnosti a po|rrdá akadclnickotr
fi lozofií a historií. ktcrá postrádá riziko.

, ,Studoval jscm |r is tor i i  a  | l IozoÍr i  n ikc l l i  vŠak jako Íi l i s t i i  (márn zdc dcnně
na očích piíklad proÍbsora T.), ktcií v tichcnr závěti '-í spokojcného Života kon-
c ipujímyšlcnky o smyslu dě. i in . ' .  (str . ]4) o| iva doplI ' rujc svÓ ťrvahy konglonrc-
rátern dobově popu|árních rnyšlcnck Nictzschclro, SpcngIcra a da|Ších:

'.Jak pÍckonat pesinrisnttrs' p|ynoucí z rozuttlovéhtl poznání? Pii lnknout sc
k Ž ivotní sí|e,  k pr i rn i t ivní sí lc ,  k r rěčcnrrr .  co ntá v ťtstcch s lova: Ž ivot ,  sí|a.
odvalra, hrdinství, v lc, nloc, pŤitakání Životu, piírodě... (str.34)

oliva, v analogii k touzc zdenragogizovanyc|t tlras. c|rcc ' 'sáhnout..na dějiny
a stát Se hybate |cm jejich prorněn. Paralclrrě k něnltr si zpěvačka citrl ia budLrjc
i Iuz i  o v lastnínl  ta lcntu a s|ávě.  Baná|ní všcdnost Ž i jc . iako s lcd vcIk 'ch

my"totvorllyc|r udá|ostí. oba sc stattcrtr crbětí iIuzc, nr1'tu. clba končí Životnírn
krachenl. Součková ana|yzujc jcjich poticbu byt součástí vclkc|ro piíběhu'
která je tak silná. Že prorněĎLrjc ccly Život vc Íjkci. Kotrlparacc flkcc ronránovc
a Životní jc v tcxtu tcntatizclvána nrnohclkrát: '.GiuIiini znární často iíkaií:
G iu I i i n  Ž i vo t ,  t o  by |  ro rnán ! . . ( s t r . 223 )

oba hrdinové svyrn u|pěnírn vc flkci z'razu.ií skutcčnost a ztráccjítak svou
pťrvodní dětskou trcvinllost, v níŽ piepntrtí z i luzivní|ro světa zpět clo skutcč-
nost i  je zcc la pňirozcnc.  II t rze o rnoŽné rnanipuIac i  s  udá|ostmi I idského
Života,  stc . jně jako s udá lostmi děj in,  tu sto. ií jako para lc la mcz i  Ž ivotcm.jcd-
not| ivcc a vc lkc skupiny '  Zatínco Giu l i i i r la  tnarr ipu|acc sc skutcčností v lastní-
ho Ž ivota syrnboI izujc i Iuz i  subjckt ivní.  osudy Ol ivovy jsou a luzí na dobově
konkrétní pŤedstavy o nloŽnosti proměny <Jějin.

ZŤejnc rozpětí mczi ahistorickou korrkrctrrostí dětskcho světa a iIuzivností
ve|k]ich dě.i in lzc pozorovat v pos|cdní rozsáhlc.iší prozaické práci Mi|ady
SoučkovÓ Ne:nunryi člověk, ktcrá jc budoválra rla konfi.ontaci vclk;ich dějin.
n]ich událostí pŤcváŽně dvacátého stolctí s časově konsekvcrltnínli osirbnírni
' 'dějinami'. jcdnotlivcc. Tyto dvě paralclní Ťady Života jc<lIrot|ivcc a událostí
velk;ich dě.jin postupujíjako by Ihostcjně vcdlc scbc. Ncnápadně sc vŠak pro-
stupují prostĚcdrlictvím zdánIivě barrá|níc|r objcktťr, .jako jc tĚeba zrnrzlinovy
dort v podobě válcčné lodi určcn1i pro ttarclzcll ittovott os|avu na dětskénr
vcčírku. V těchto nicotnostcch sc vŠak od|ralLrje ncbczpcčná rcgletncntacc
vcIk5ich děj in r la jak;ykol iv  ind iv idrrá lníŽivot .  Děj iny vstupujído Života. lcd i l r -
ce' aniŽ o totn lná oIt sánl .1akckoIiv tušcní. ticba v podobě slov písně o bitvě
u Hradcc Královcho. Děsivá udá|ost sc prornčlliIa v ltěco tak ncvinncho iakcl

b-
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Dětsky prvck v rotrránu tcd1'rninrtr j inÓ Íirlrkcc slouŽí jako vyznarnné vchi-
kuIum odhalování vratkost i  a ncdťrvěryhodnost i  onoho s lcdtr  udá|ostí '  činťr
a rituá|Ů tvoŤícíc|r zdánIivě pcvlry rastr pro chápání skutečnosti i pro vctkání
da|šího Iidskcho osudtt do or|talncntu rodové tradicc. Pochybnost a ncjistota
tohoto zdánl ivě zcc la inrancntního světa jsou anaIogické . jakcnrrrkoI iv světu
budovancmu na principu pt'.cdcrn ustavenÓho a pro jcdincc závazného orna-
ntcrrtu dě.j inrrcho piíběhu.

Y Dětské pot,,ítlc,e zc sottboru Skolu povíclek se opět vrací motiv záchrany
skutcčnosÍi bczprosticdní transparcntní arralyzou konkrétního proŽívání. Dět-
sky prcscntisrntrs.jc tu itttcrprctován jako záchrana pravdy, protoŽe jc zbaverl
i luzí o skutcčnérn světě, protoŽc picsně určujejcrr, cojc tady a ted'v bezpro-
stiednírn zornétn po|i sub.jcktťr - pouzc o torn vyjednává, aby tak nevědornk.y
by|a světu pŤiznána jcho skutcčná podstata zbavená konvcncí l itcrárních. alc
i  | t is tor ick ch kuItLrrních či poI i t ickych.

' .Dospělí chtějí .  aby povídky nrě ly začátck a koncc.  Janinka i já  v i rnc.  Žc
ncní Žádn:i koncc ani začátck, Žc.|c.jclr Svět. kdc jc č|ověk šťastcn a kde by si
p iá|  Žít . ' '  (s t r .  83)

odha|cní podstaty fikcc - stvor".crtcho světa - vypovídá i o podstatě světa rcál-
ného - nc.jistého protrdu sktltcčrrosti bcz koncc a začátku.

Ncjistota proudící skutcčrrosti .jc i v1ic|todiskcnr deníkov e prozy Svěc]ectvi,
v níŽ Součková poprvé zachycujc v tcxtu konkrétní historické udá|osti vzta-
hLrjící sc ke dnŮm lrěnlcckÓ okupacc a vzniku protcktorátu. JcdnotIivc zápisy
rnají konkrétní časové určcrtí včctttě |ctopočtu. Vyprávějící sub.jckt ncní zcela
zčcjrně Íyzicky dítětcnr, a|c zachovává si j isté prvky dětské bczprostŤcdní
konkrétnosti a naivity' ktcrá jc patrná opět v jcho ncvědění' u|radovártí' orny-
Icch v pokusu o odhalcní pcrspcktivizujícího historického v;lvoje událostí.
Tyto ornyly má vypravěč ostatně spolcčlré s kolcktivním hrdinou . Širšírn
spolcčcnstvítn, snad ttárodcnt, ktcry sc zjcvujc v četném uŽití p|trrálu. oč
častějŠí jc tato naivita v odhadu dějirrného vyvojc, o to bezprosiĚcdnější jc
ana|yza aktuálního proŽitku. Tato Živost poŽívártí v kolnbinací s osobní i ko-
lcktivní ncjistotou pcrspcktiv dodává cc|énrr-r tcxtu napětí, ktcré oscilujc
v otázkách - co budc s rnyIn Živcrtern a co s nárni všerni v tomto okamŽikr.r
pádu všeho' Znovu se vrací otázka dítětc nranŽe|ri Kroupovych: ,.Z čcho budu
Živa,  aŽ vy umŤetc?! . ,Ncj is tota děj inn; ch pcrspckt iv  vc chví| i ,  kdy sc odkaz
hroutí. naléhavě upozoriiujc na problérn holé cxistence - osobní i kolcktivní.

Jinou variantu vztahu dětství a dějin rrabízí rornán Bcl Canro, v něrnŽ dva
paralclní lrrdinové zpěvačka GiuIia a Erncsto oIiva si zachovávají z dětského
světa schopnost vstoupit do vlastní i luzc. proŽívat Íikci jako skutcčnost' ztrácí
však dětskou schopnost vztahu kc korlkrÓtnosti okanrŽiku' schoprrost návratu
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ke skutcčnosti. Ztritta tÓto' pro svět dčtí t1pickc. prLrŽllosti poIrybu rnczi tlkci
a rea l i tou vcdc u obou k Ž ivotní tragÓdi i .  Obi i  l r rd i r rovc totrŽí r ,stotrp i t  do vc|-
k lch děj in '  zachrár l i t  sv ' t l t t  cx istcnc i  věČností -  vc lk rn čincnl  v toku děj i l r .
oliva obdivtr.]c NapoIcona, nrocné historickÓ osobrlosti a polrrdá akadclnickcltr
fi lozofií a historií. ktcrá pclstrádá riziko'

, 'StudovaI jscnl lristorii a Í.i lozofli nikcll i vŠak jako Íil istŤi (nlárn z<lc dcnně
na očích pčíklad proÍčsora T.), ktcií v tichcrn závětr".í spokojerrcho Života kon-
cipují myšlcnky o srnysIr-r dějin.'. (str.34) oIiva doplriu.jc svc ťrvahy kongIonrc.
rátern dobově populárních rnyš|cnck Nictzschcho. SpcngIcra a da|ších:

..Jak pickonat pcsinrisnrtrs, p|ynoucí z rozuttrovÓ|to pozrrání? PŤirnknout sc
k Ž ivotní sí le,  k pr i rn i t ivní sí|c.  k něčcnlu,  co n lá  v ťrstech s|ova: Ž ivot ,  sí|a.
odvaha, hrd i nstv í, vŮ |c, nloc, piitakán í Životu, pi'.írodě... (str.34 )

oliva, v ana|ogii k touzc zdcmagogizovalrych nras. chcc '.sáhrrout..rra dějiny
a stát se hybatc|cm jejich prorněn. Paralc|lrě k tlětrlu si zpěvačka GitrIia budu.jc
i Iuz i  o v|astnínr ta lentu a s lávě.  Baná l r lí  všcdnost Ž i ic . iako sIcd veIk ch
my'totvorrlyclr udá|ostí. oba sc stancrtr obětí i luzc' nrytu' oba končí Životnírn
krachenl' Součková analyzujc jc.jich poticbu byt součástí vclkélro pŤíběhtr.
která je tak si|ná, žc prorněriujc cc|y Život vc Íjkci' Konlparacc Í.ikcc ronránovc
a životní jc  v tcxtu tcnrat izována mnohokrát:  . .G iu l i in i  známí často Ťíkaií:
GiuI i in Ž ivot ,  to by| rornán!. . (str .  223)

oba hrdinovc svyrn uIpěnínr vc Íjkci zrazttjí skutcčnost a ztráccjí tak svou
privodní dětskou Ircvintlost, v níŽ picpnutí z iIuzivního světa zpětio skutcč-
nosti .je zccIa piirozcrté. IItrzc o rnoŽné lnaniprrIaci s udá|ostrni l idského
Života, stcjně jako s udá|ostrni dě.|in, tu sto''íjako paraIcIa rnczi Životcm jed-
not l ivce a vcIkc skupiny.  Zatímco GiuI i i i l la  nratt ipu lacc se skutcčností v lastní-
ho života syrnbolizLrje i luzi subjcktivní. ostrcjv Olivovy jsou aluzí na dobově
konkrétní picdstavy o nloŽnosti proměny <Jějiri.

ZŤcjmc rozpětí rnczi ahistorickou konkrct|lostí dětskcho světa a i lttztvttostí
velk)ich dějin lzc pozorovat v poslcdní rozsáh|c.jŠí prilzaickc práci Mi|ady
Sou.čkové Nezncint člověk, ktcrá jc budováIra na korrl iontaci vclkyc|t dějin-
nych událostí pŤcváŽně dvacátcho stolctí s časově konsckvclltnínli crsobnínli
' 'dějinanli.. .jcdnotlivcc. Tyto dvě paraIcIní iady Života .jcdlrotIivcc a udá|ostí
veIkych dě.jin postupujíjako by Ihostcjně vc<lIc sebc. Ncnápadně sc však pro-
s-tupují prosticdnictvírn zdárrl ivě barrá|níc|r objcktťr, .iako jc tčcba zrnrzlinovy
dort v podobě válcčné lodi určcny pro ,tarcizcnitlovott os|avtr lta dětskénl
vcčírku. V těchto nicotnostcch sc však od|ralujc ncbczpcčná rcglcrnentacc
vcIk;  ch děj in na jak ko l iv  ind iv idLrá|ní Ž ivot .  Děj iny vstupují do Ž i*vota.|cc| i r l -
cc' aniž o totn lná on sám.jakckclIiv tušcní, tl-.cba v podobě slov písně o bitvě
u Hradcc Krá lovcho. Děs ivá udá lost  sc pro lněniIa v t tčco tak ncv innÓho iako
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.jc nre |odie a verŠc. Vypravěč ji nrnohovyznattrově nazyvá..l idovclu písrričkotr
světové historie...

V jednotliv;yc|r kapito|ách kni|ry sc stále opakLrjc stejn princip ktlttl it lntacc
ncvědomí a nevinnosti pŤítornného korlkrctl lího okamŽiku s dě.jirrnou pcrspck-
tivoLr, udáIostlni, ktcré trtálně ovlivni|y Život Evropy vc dvacátcnr stolctí.
BanaIita všcdní pŤítornnosti .jcdirrcc jc korrl iontována s hektick1irn pohybcnr
davŮ, válkami a oslavanri vítězství. Jako by tu v r-rrnělcckém tvaru by| i lustro-
ván Patočkriv postich, Žc: ..ProblÓm individua, problém lidské osoby, byl od
počátku probléme m pŤckoltání kaŽdodcnnosti a orgiasrnu...2

Vypravěč perspcktiviztrjc události od znrii iované bitvy u Hradcc Králové
do tŤicátych let dvacátcho stolctí, pŤičcmŽ ona '.první.. historická udá|ost rná
vztah k hrdinskérnLr subjcktu prostŤcdnictvínr rodové tradice' jc tírn, co pied-
cházelo osobrrí cxistcnci jcdincc, pŤcsto sc však stalo součástí jeho Životního
obzoru. Perspektiva .i istého vědění vypravěčc konfrorrtovaná s ncvěděnírn
pňítonrrré chvíle hrdinského subjcktu' chvíle v rlíŽ veIká událost vstttpovala
| lcpozorovaně do Ž ivota. icd i l rcc '  pŤcdstavujc zák ladníjednotící pr inc ip knihy.
V tornto spění od trcvědoucttclsti k vědění o Životě a dějinách sc rovněŽ
naznačuje znliĎovaná ztráta rlcvirrItosti, oddělcní sc od světa dětství. Na druhé
stratlě, poslední kapitola FilonJicky kongras. v níŽ sc objcvují ncjrtizrtějŠí
konccpty světa a dějin. zrrovu dospívá hrdina k rozpak rn z pŤítornnosti, v rríŽ
sc ukazujc, Žc svět ltijak ncpozby| pro.|cdincc svÓ ncbczpcčné nevypočítatcl.
nosti. opět doc|rází k zpětnc reflexi dětství, znovu zaznívá bo|cst nad ztracc-
nou trcvilrností v poslcdrrí arrglickc větě:

,.God Íbrbid that wc shouId givc out a drcatrl of irnagination for a pattcrn of
thc world."r

Touha po záchraně skutcčnosti prostŤcdnictvínl irnaginacc a ncdťrvěra kc
všcnr Ílktivnínl kortccptťtnl světa jsoLr vyslcdkcnl pŤirozené konfrontacc sub-
jcktu a děj innych udá|ostí '  jak. jc  pŤcdvádí cc|1 i '  tcxt .  Jej ich vys lcdkcm ncní
další nov1i kortcept pozrrárlí, a|c vyjádŤcní ťrzkosti č|ověka, jenŽ sc Stává obětí
historic a jehoŽ vlastní intirnní svět, propadající sc do rninu|osti ' jc prostorcrn
Značně nejistyrn.

Jcstl iŽc tcdy s|cdujcmc cc|y korpus proz Mi|ady Součkové. ukazujc sc, Žc
jcjí hrdinové a vypravěči Ircjprvc zkoulnají dctailně prostor své pŤítornrrosti '
otcvírají světjako by z pŮvodlrí dětské bczprostňcdnosti vnímání konkrétností
v nejbliŽŠíln oko|í. ].ato dctailní ana|yza souvisí s aktctn psaní, v ttělnŽ sc
událost transÍbrnrtrjc do světa Íjkcc. RozostŤcné rozhraIrí iako by odráŽí

2 l ,atočka. .| ' :  KacíŤské csc. jc o l i Iosol i i  dČ.i in.  l , ra l ra.  |  990. str '  l  22
r SouČková. M.: Nczni inr ." 'Č|ovčk' | , t rrrd.  |9( l2.  str .  l . l9 '
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nejistou pozici subjektu ve světě. Vypravěčsk]j' pohyb na hraně Íjkce a reality

,."po',upne stále více perspektivizu.ie, piičernŽ základní v chodisko spočíva-

iici bezprostredním konkrétnírn prŮzkurnu záŽitku zrjstává Zachováno. Dochá-
',i 

usut. t.. kontrastnírnu zobrazení aperspektivní pŤítotnnosti subjektu

s perspektivizovanyrn pohledern historickynr. Vzniká tak obraz vztahu jedince

a nesrozumitelného toku dějin. Schérnata rodovych historií jsou zpochybněna

stejně jako velké dějinné koncepty' V určitérn kruhu spěje jedinec od nevědění

t áejinne reflexi, aby se opět odvracel od svého poznání jako od iluze,

a Znovu hledal spásu ve zpŤítomnění toho' co skutečně bylo Žito. Učast ve

velkém pŤíběhu dějin stejně jako v ro|nál]u, prorněĎuje skutečnost ve fiktivní

schéma'jehoŽ se subjekt rn Že stát lehko obětí.

V roce |94| vyŠeI první rornán olgy Barényiové nazvany ,Janka, Jde o pií-

běh dívky, která se po srnrti rnatky podrobu.ie kruté k|áŠterní vlchově, pŤi.

čemŽ její osudy ve společenství dalších chovanek a Ťádov1ich sester je

zasazeno do let první světové války. Vypravěč rotnánu sledu.ie události pŤe-

váŽně z vnitŤní perspektivy dítěte, jerrruŽ krutost rea|ity kolern z valrré části

uniká' ale intenzívně vnítná nesrozunriteIny a vpád konkrétních událostí -

smrti matky, piechodu do nepŤátelského prostiedí kláštera. Její nerozumění

atázáni kontrastuje s lhostejností oko|í. Vypravěč pŤeváŽně se ukryvající za

nevědoInou perspektivou dětského světa tcnto kryt čas od času opouŠtí, aby

uváděl konkrétní data a události pos|edních let rnonarchie. Podobně jako

u Součkové se tu setkávají velké historické události s aperspektivní situací
jejich aktérŮ' Srnrt vojáka kontrastuje s rrevěděnítn jeho rnanŽe|ky vykonáva-
jící všední práci.

,,Jedna paní pekla vánočku. Takovou Ž|utou, salné rnand|e a rozinky'
A spá| i la  j i .

Ve Vídni vyvěŠovali právě dlouh)jl Sezna|n padlych za poslední tlden. Ta
paní, co tu vánočku pekla, takovou krásnou vánočku. spáli la' ta, prosírn, jeŠtě

nevěděla, Že jrnéno jejího rnuŽe je rra té |istině. Co taková vánočka dá práce
a ko|ik stojí! Není to Škoda?".a

Sama protnluva tná rysy nezárněrné dětské krutosti z nevěděni, dětská je
iprirnitivní stylizace zabíhajicí pennanentně k podruŽně.išítnu télnatu - vánočce,
aniŽ věnuje pozornost tnnohetn vyznarnnějŠírnu prvku tragédie. Tento rys vy-
pravěčského diskursu je piíznačn! pro ccly text.

Svět dětství je u Barényiové, podobrrě, jako u Součkové tnístetn konkrétní-
ho doteku se skutečností' ale je to zároveii prostor bezutěšnosti, nebezpečí
aStŤetu s nási|írn. V rotnánu ,Janka zce|a chybí jak;iko|iv prvek idyličnosti.

L.

'Barényiová. o.: .|anka. I ' raha. l9 ' l l '  s tÍ. 83'  I)a|Ši c i taco-jsou z tÓto knihy
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jc rrrelodie a vcršc. Vypravěč ji nlrlohovyzlraltrově rrazyvá ..l idovc.lu písrličkotl
světové historic...

V jednotliv;' ic|r kapito|áclr knilry sc stá|c opakujc stcjny princip kon|itlntacc
ncvědomí a ncvinnosti pŤítolnné|ro korrkrÓtního okarnŽiku s ději lrrrou pcrspck.
tivou, událostrni, ktcré Í.atálně ovlivni|y Život Evropy vc dvacátcnl stolctí.
Balralita všcdní pčítornrrosti jcdirrcc jc konfrontována s hcktick5irn po|rybcnl
davŮ, válkarni a oslavanri vítězstr.í. Jako by tu v urně|cckéln tvaru by| i lustro-
ván Patočkriv post|ch, Žc: ..Problérn individua, prob|ém Iidské osoby, byl o<J
počátku prob|énrem pŤckonárrí kaŽdodcrrnosti a orgiasrnu''.2

Vypravěč pcrspcktivizLrjc události od ztnii iované bitvy u Hradcc Královc
do tĚicátych lct dvacátého století, piičcrnŽ ona,.první'. historická udá|ost lná
vztah k hrdinskÓrnLr subjektu prostčcdnictvíin rodovc tradice' jc tírn, co pied-
cházelo osobní cxistcnci jcdince, pŤesto sc však staIo součástí jcho Životního
obzoru. Perspcktiva .j istcho vědění vypravěčc konfrontovaná s nevěděnírn
piítonrné chvílc hrdirrského subjcktu' chvíle v níŽ veIká událost vstupovaIa
ncpozorovaně do Ž ivota.|edincc '  p icdstavujc zák ladrrí jednotící pr inc ip knihy.
V tornto spění od ttcvědoucnosti k vědění o Životě a dějinách se rovněŽ
nazlračujc zrrl i i iovaná ztráta ttcvil lttosti, clddě|cní sc od světa dětství. Na druhc
strarrě, poslední kapito|a Filo:tl/icky kongres. v níŽ se objevují nejrŮznějŠí
koncepty světa a dějirr, znovu dospívá hrdina k rozpak rn z pŤítornnosti, v níŽ
sc ukazujc' Žc svět nijak ncpozby'| pro jcdincc své ncbezpcčné ncvypočítatc|-
nosti. opět dochází k zpětnc reflcxi dětství, ztlclvu zaztivá bolest nad zÍracc.
nou ncv i t tností v posIcdrrí arrg l ickc větě:

' 'God Íbrbid that wc shouId givc clut a drcarn of irnagirration for a pattcrn oÍ.
thc world."l

Touha po záchrarrě skutcčnosti prostr".cdnictvínr irnaginace a ncdŮvěra kc
všcln fiktivním konccptťrnr světa jsou vys|cdkcnl pŤirozcné konfrontacc sub-
. jektLr  a děj innych udá lostí.  jak. jc  p icdvádí ccI  tcxt .  Jc j ich vys lcdkc ln rre l lí
další nov1i konccpt poznání, a|e vy.iádŤcní uzkosti č|ověka' jcnŽ sc stává obětí
lristorie a jchoŽ vlastní inti lnrrí svět, propadající se do rninu|osti, jc prostoreln
značně nejistyrn.

Jcstl iŽc tcdy slcdujcnrc ccly korpus proz Mi|ady Součkové, ukazujc sc, Žc
jcjí hrdinové a vypravěči rrcjprvc zkoulnají dctaiIně prostor své pŤítomnosti '
otevírají svět jako by z pŮvodltí dětské bczprosti '.ednosti vnínrání konkrctností
v ncjb|iŽšínr okolí. Tato dctailní ana|yza souvisí s aktetn psaní, v nělnŽ sc
udá|ost trarrsÍbrnltrjc do světa Ílkcc. Rozosticrlé rozhraní iako bv odráŽí

:  Patočka..| ' :  Kaciňské cse. jc o l i Iosol . i i  ctě. j in.  I , raha. l990. str .  l22
] Součková. M' .  Ncznt imÝ č|ovčk' I , t rrrd.  |9( l2.  str '  I . l9 '

nejistou pozici subjektu ve světě. VypravěČsk]/ pohyb na hraně fikce a rea|ity

se"postupne stále více perspektivizuje, piičenrŽ základní v1ichodisko spočíva-

irci be'p,o'tredním konkrétnírn prŮzkurnu záŽitku zrjstává zachováno. Dochá-
', i 

usuk t.. kontrastnítnu zobrazení aperspektivní pŤítornnosti subjektu

s perspektiuizovanyrn pohledeln historick rn. Vzniká tak obraz vztahu jedince

a nesrozurnite|ného toku dějin. Schérnata rodovych historií jsou zpochybněna

stejně jako velké dějinné koncepty. V urČitérn kruhu spěje jedinec od nevědění

k dějinné reflexi, aby se opět odvracel od svého poznání jako od i|uze,

aznoyu h|edal spásu ve zpŤítomnění toho, co skuteČrrě bylo Žito. Učast ve

ve|kérn pŤíběhu dějin stejně jako v rotlránu, prorněiiuje skutečnost ve fiktivní

schéma, jehoŽ se subjekt rnriŽe stát lehko oběti'
V roce |94 l vyšel první rolnán olgy Barényiové nazvany ,Janka. Jde o pŤí-

běh dívky, která se po srnrti matky podrobuje kruté k|ášterní v chově, pii-

černŽ její osudy ve společenství dalších chovanek a Ťádovlch sester je

zasazeno do let první světové války. Vypravěč rolnánu sleduje události pŤe-

váŽně z vnitŤní perspektivy dítěte, jernuŽ krutost rea|ity kolem z va|né části

uniká, ale intenzívně vnímá nesrozurnite|ny a vpád konkrétních udá|ostí -

smrti matky, pŤeclrodu do nepŤáte|ského prosti '.edí kláŠtera. Její nerozurnění
atázáni kontrastu.je s lhoste.iností okolí. Vypravěč pŤeváŽně se ukryva.|ící za
nevědomou perspektivou dětského světa tento írkryt čas od času opouští, aby
uváděl konkrétní data a události pos|edních let rnonarchie' Podobně jako

u Součkové Se tu setkávají velké historické rrdálosti s aperspektivní situací
jejich aktérŮ. Srnrt vojáka kontrastuje s nevěděnírn .ieho rnanŽelky vykonáva-
jící všední práci.

, 'Jedna paní pekla vánočku. Takovou Žlutou, sarné rnandle a rozinky.
A spá l i la  j i .

Ve Vídni vyvěšovali právě dlouh! Sezna|n pad|1ych za pos|ední t;í'den. Ta
paní, co tu vánočku pekla, takovou krásnou vánočku, spáli la, ta, prosírn,.|eŠtě
nevěděla, Že jrnéno jejího rnuŽe je na té |istině. Co taková vánočka dá práce
a ko|ik stojí! Není to škoda?'.a

Sama prornluva má rysy nezárněrné dětské krutosti z nevědění, dětská je
i prirnitivní stylizace zabíhající pennanentně k podruŽnějšímu tétnatu . vánočce'
aniŽ věnuje pozoÍnost rnnohetrt vyznarnnějšílnu prvku tragédie. Tento rys vy-
pravěčského diskursuje pŤíznačny pro cely text.

Svět dětství je u Barényiové, podobně,.iako u Součkové tnístem konkrétní-
ho doteku se skutečností, a|e je to zároveii prostor bezťrtěšnosti, nebezpečí
a StŤetu s násilírn' V rotnánu ,Jttnka zce|a chybí jak;ikoliv prvek idyličnosti.

l
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Dětská imaginace umocĎuje krutou skutečnost, rinik do fikce je indikací něja-
kého děsivéhonárazu zvenčí,je produktem rjzkosti nebo strachu.

U Barényiové para|elisrnus mezi krutostí války a dětskou nevědomostí na-
byváaŽ absurdních podob, napŤíklad ve scénách, kdy chovanky vítají umírají-
cího vojáka, či kdyŽ vypravěč sirnultánně s|eduje dva děje . srnrt dlistojníka
a tanec dívky:

,,A jednou v noci je bouŤka a urnírá jeden m|ad;i poručík. Umírá' gramofon
hraje a nahoŤe tančí krásné děvčátko... (str. l 30)

orgiastické chvile dětí, pÍekonávajících nudu klášterního Života, jsou pro-
pojeny s v1isledkern orgiasmu vá|ky. Pro obě scény je pŤíznačná |hostejnost
a aperspektivita související s izoIovaností děj' i.

Určit.-i cynismus vypravěčské sty|izace je analogicky k cyničnosti dětského
Světa, ktery je ana|ogií všeobecně lhostejné době' kde umírání a smrt nemají
Žádnou zv|áŠtní platnost. Podobného postupu uŽije rnnohem později Arnošt
Lustig, v někteqich svych ranych obrazech dětského osudu v ghettech.

Rornán vrcholí sérií obraz srnrti chovanek pŤi chŤipkové epidemii, podá.
vanych vypravěčern jako ch|adné konstatování Stavu, bez emocí, jako kon-
krétní všední děj. Všednost smrti chovanek je paralelní všednosti smrti na
fiontě. Dominance destrukce a beznaděje je térněŤ abso|utní. Zdá se, Že Baré-
nyiová promítá do dezi|uzivního Života své hrdinky, procházející snad vŠemi
stupni hrriz' které pŤijírná s nevědotnou |hostejností, stejnou jakou |hostejné
oko|í pŤijírná ji, ná|adu pádu rnocnáŤství. Dětská kŤíŽová v1iprava k|ášterních
chovanek, pŤedurčenlch k srnrti, je ana|ogií k osud rn tisícŮ ŽivotŮ zničen1ich
na frontách' Lhostejnost a rozpad rnravních hodnot v pokry'tectvím prolezlérn
k|ášteŤeje analogií k porněr m v Rakousko - uherské monarchii za posledních
|etjejí existence. Rornán Janka |ze tedy interpretovatjako podobenstvi o zániku
jedné civil izace. Perspektiva dětství a perspektiva dějin jsou tu spojovány od
počátku na zák|adě principu analogie. Dětstvírn není otevírána cesta k obnově
pravdivého pohledu na realitu jako u Součkové, ale je chápáno jako prostor
od počátku rozvraceny a násilněn1/' skutečností. Není tu Žádná distance mezi
enk|ávou dětství a historickou perspektivou' protoŽe dějiny slnetou hranice
dětského světa zceIa nernilosrdně uŽ na počátku pÍíběhu. Vpád dějin do Života
subjektu odstrařuje jakouko|iv iIuzi a otevírá prostor strohérnu konstatování
Stavu o bytí či nebytí vjistérn čase.

Poslední česky psaná prÓza o|gy Barényiové nese název Román a vyka-
zuje Ťadu podobností s prÓzarni M. Součkové právě pro hojné vyuŽívání sebe-
reflexivních prvkťr a hledání potněru rnezi fikcí a skutečností. I zde se
vypravěč zabyvá obsáh|e dětskyIn světern,jemuŽje věnována prostŤední ze tŤí
částí textu, v němž jde o neustálé piesmykování vyprávění mezi světem fik-
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tivním, rodícím se z rotnánové konstrukce' a quasireá|rrytn světenl vypravěče .
tvŮrce flkce. oba světy zachycují pŤedevším intimní uzavĚeny prostorjednoho
|idského traumatu. Místní určení děje.ie jen rn|havé . potlze z něko|ika nara-
Žek|ze soudit na Prahu' časové určerrí pak.|e zce|a abstraktni ab|íŽí se obrazu
v románu Antor u Psyg76 od M. Součkové. Nabízejí se konkrétní data bez
letopočtu. Nicméně, sehrává tu rolij istá paralela ntezi časeln rotnánu a Časetn
quasireálného Života vypravěče.

V knize neexistuje Žádné spojení s nějakou konkrétní historickou událostí.
velké dějiny jsou na rozdí| od .Junkv z knihy zcela vytěsněny. Para|e|a lnezi
Ťadarni román - Život a rotnán - Íikce je v závěru textu ŤeŠena ve prospěch
fikce' ostatně iv ce|érn vyprávění.ie zŤejrn kontrast rnezi bo|estnymi záŽitky
reá|ného ŽivoÍa a rnoŽností jejich korekce ve Ílktivrrírn prostoru piíběhu.
V závěru se Ťíká:

,,Ma|íŤ ztnize| ve svétn obrazu a autor znlize| ve svétn rotnántr. Š|i h|edat
z|aty zánek. A nikdy se nevrátiIi...5

odchod z reá|ného prostoru do tvoieného je rr Barényiové def.initivní a ne-
vratny. Rozpuštěním v pŤíběhu či zrnizením v obrazu se vyjadĚuje potĚeba
vypravěče - konstruktéra Ílkce a zároveti hrdiny, ktery v této stavbě navŽcly
zlnizí, skryt se pŤed traumaty skutečnosti. uniknor"rt z nebezpečné reality. Zku-
Šenost dějinná je tu rnoŽná Skryta Za osobnírni prohrarni hrcliny, za Írzkostí
Z pennanentně zrarlující zkuŠenosti intirnního Světa' Za nírnŽ číhá nevysloveny
zlověstny prostor kolektivních dějŮ. o totl l ' co se <1ě.je za obzoretn intirnního
světa, vypravěč nechce nebo netn Že rnIuvit, pi.ičernŽ konstrukce jeho Íiktiv-
ního tlkrytu zdá se b],it prí|iŠ byte|ná, aby nevzbuzovala podezňení' Že tu je
něco tnnoheln lrrozivějšího, neŽ pouhé rnilostné zklarnání. co ho nutí k deÍlni-
tivnírnu odchodu do jiného rozměru světa fikce.

Zdá se, Že pojetí cesty od aperspektivity dětství k perspektivě dě.i in.1e
u obou autorek opačná. Zalímco Barényiová rozbíjí i luzi bezpečí dětství uŽ
v prvnítn rotnánu a zkuŠenost dětsk;ích hrdinŮ se tu stává parale|ou ve|k])ich
dějinn;ich udá|ostí, Součková pojírná od prvních děl dětství .jako prostor
privodního otevŤení světa' počátku patncšti. S postupu.iící perspekiivizací
dějinné zkušenosti sc dětství stává principenl obnovy skutečnosti ve svčtě
propadajícínru se do fiktivních schémat'i luzí. a rnytťr. Součková dosnívá od
dětství k dě.i inárn, aby princip rlětské bczpr.oslr'.cdnosti a konkrétnosti vŽdy
zachraiiovalje.ií hrdiny pied pádern do iIuze, aby se staI prvkern ochrany sub-
jektu pred nesrozurnitelnj,rn pohybern dě.|in. U Barényiové naopak s|edtr;ettte
cestu od ref.lexe veIkého historického trau|llatu prostiecltrictvírn paraIe|y s dět-

.L-.
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Dětská imaginace umocĎuje krutou skutečnost' nik do fikce je indikací něja-
kého děsivého nárazu zvenčí' je produktem rizkosti nebo strachu,

U Barényiové para|e|ismus mezi krutostí války a dětskou nevědomostí na-

byváaŽabsurdních podob, napŤíklad ve scénách, kdy chovanky vítají umírají.
cího vojáka' či kdyŽ vypravěč sirnultánně sleduje dva děje - smrt dŮstojníka

a tanec dívky:
,,A jednou v noci je bouŤka a umírá jeden mlad;i poručík' Umírá, granrofon

hraje a nahoÍe tančí krásné děvčátko... (str. | 30)
orgiastické chvíle dětí, pŤekonávajících nudu klášterního života, jsou pro-

pojeny s vysledkern orgiastnu války' Pro obě scény je pŤíznačná lhostejnost
a aperspektivita související s izolovaností děj .

Určili cynismus vypravěčské stylizace je ana|ogicky k cyničnosti dětského
světa, ktery je analogií vŠeobecně lhostejné době, kde umírání a smrt nemají
Žádnou zv|áŠtní platnost. Podobného postupu uŽije mnohern později Arnošt
Lustig, v někter;ich svych ranych obrazech dětského osudu v ghettech.

Román vrcholí sérií obrazrj smrti chovanek pii chŤipkové epidernii, podá.
vanych vypravěčern jako chladné konstatování Stavu, bez emocí, jako kon-
krétní vŠední děj. Všednost smr1i chovanek je para|elní vŠednosti smfti na
fiontě. Dominance destrukce a beznaděje je térněŤ absolutní. Zdá se, Že Baré-
nyiová promítá do dezi|uzivního Života své hrdinky, procházející snad všemi
stupni hrŮz' které pŤijírná s nevědomou lhostejností, stejnou jakou lhostejné
okolí pŤijímá ji, náladu pádu rnocnáŤství' Dětská kŤíŽová v1iprava k|ášterních
chovanek, pŤedurčen ch k srnrti, je analogií k osud m tisícri Životri zničen;/ch
na frontách. Lhostejnost a rozpad tnravních hodnot v pokrytectvím prolezlém
klášteŤe je analogií k porněrťrrn v Rakousko - uherské monarchii za posledních
|etjejí existence. Rornán Janka|ze tedy interpretovatjako podobenství o zániku
jedné civil izace. Perspektiva dětství a perspektiva dějin jsou tu spojovány od
počátku na zák|adě principu analogie. Dětstvírn není otevírána cesta k obnově
pravdivého poh|edu na realitu jako u Součkové, ale je chápáno jako prostor
od počátku rozvraceny a násilněny skutečností. Není tu Žádná distance mezi
enklávou dětství a historickou perspektivou, protoŽe dějiny smetou hranice
dětského světa zcela nerniIosrdně uŽ na počátku pŤíběhu. Vpád dějin do Života
subjektu odstraĎuje jakouko|iv iluzi a otevírá prostor strohérnu konstatování
stavu o b}.tí či nebytí v jistérn čase.

Pos|ední česky psaná prÓza olgy Barényiové nese název Román a vyka-
zuje Ťadu podobností s prÓzarni M. Součkové právě pro hojné vyuŽívání sebe-
reflexivních prvkŮ a hledání porněru rnezi fikcí a skutečností. I zde se
vypravěč zabyvá obsáhIe dětsk] m světem, jernuŽje věnována prostŤední ze tŤí
částí textu' v něrnž jde o neustálé pĚesrnykování vyprávění rnezi světem fik-
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tivním, rodícítn se z rotnánové konstrukce, a quasireá|nynr světetn vypravěče -
tvŮrce fikce. oba světy zachycují piedevšírl intirnní uzavŤeny prostorjednoho
lidského traurnatu. Místní určení děje je jen rnlhavé - pouze z nčkolika nará-
Žek|ze soudit na Prahu, časové určení pak je zce|a abstraktní ab|iŽ-i se obrazu
v románu Amor a Psyché od M. Součkové. Nabízejí se konkrétni databez
letopoČtu. Nicméně, sehrává tu rolij istá paralela tnezi časetn rotnánu a Časeln
quasireá|ného Života vypravěče'

V knize neexistuje Žádné spojení s nějakou konkrétní historickou událostí,
ve|ké dějiny jsou na rozdí| od Janky z knihy zcela vytěsněny' Para|ela rnezi
Ťadarni rotnán - Život a román - fikce je v závěru textu ŤeŠena ve prospěch
fikce' ostatně i v ce|éIn vyprávění je zŤe.jrn kontrast rnezi bolestnyni záŽitky
reálného ŽivoÍa a rnoŽností jejich korekce ve Ílktivnírn prostoru pŤíběhu.
V závěru se číká:

,,MalíŤ ztnize]r ve svém obrazu a autor anize| ve svétn rotnánu. Šli h|eaat
z|aty zámek. A nikdy se nevráti l i...5

odchod z reálného prostoru do tvoieného je u Barényiové deÍlnitivni a ne-
vratn1i. Rozpuštěnírn v piiběhu či znrizenírn v obrazu se vyjadiuje potŤeba
vypravěče - korrstruktéra fikce a zároveĎ hrdiny, ktery v této stavbě navŽdy
zmizi, skryt se pĚed traumaty skutečnosti, uniknout z nebezpečné reality. Zku.
šenost dějinná je tu rnožná skryta za osobnírni prohrarni hrdiny, za zkostí
Z perlnanentně zraĎující zkuŠenosti intirnního světa' za nírnŽ číhá nevysIoveny
zlověstrry prostor kolektivníclr děj . o totri. ct.l se děje za obzoretn intirnního
světa, vypravěč nechce nebo nernŮŽe rnIuvit, pi.ičernŽ konstrukce jeho Íiktiv-
ního krytu zdá se byt pŤíliš bytelná, aby nevzbuzovala podezŤení, Že ttr je
něco mnohern hrozivějŠího, rreŽ pouhé rnilostné zk|anrání, co ho nutí k deÍrni-
tivnírnu odchodu do jiného roztněru světa fikce.

Zdá se, Že pojeti cesty od aperspektivity dětství k perspektivě dě;in .ie
u obou autorek opačná. Zatinco Barényiová rozbíjí i luzi bezpečí dětství uŽ
v prvnírn rotnánu a zkušenost dětsk]/ch hrdinŮ sc tu stává para|e|ou veIk;/ch
dějinn;ich událostí, Součková pojírná od prvních dč| dětství .iako prostor
privodního oteviení světa, počátku parnčti. S postupu'iící perspektivizací
dějinné zkušenosti se dětství stává pr.incipenl obnovy skutečnosti ve světě
propadajícírnu se do fiktivních schérnat.i luzí. a rnytŮ. Součková dospívá od
dětství k dě.jinárn' aby princip dětské bezpr.ostr".ednosti a konkrétnosÍi vŽ'c|y
zachraĚovaljejí hrdiny pied pádeln do iluze, aby se sta| prvkern ochrany sub-
jektu pied nesrozutnite|nyrn pohybenr dě.i in. U Rarényiové naopak s|eduierne
cestu od reÍlexe veIkého historického traulnatu prostiednictvínr oaraleIv s tlět-
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sk;irn světern, k krytu pied skutečností a tedy ipĚed dějinarni v prostoru Íik-
ce. lrnaginace tu lná byt Štíteln pŤed uzkosti existence. od kruté perspektivy
historick1ich udá|ostí k vytvot".ení uměIé rotnánové konstrukce. je.iíŽ kaŽd1i
prvek se okáza|e pŤedvádí čtenáŤi jako pŤehlídka obranné zbroje odrazuiící
nepŤítele pŤed vpádetn.

Součková srněŤuje z intirnního světa k obrazu ve|kého historického pano-
ralnatu, aniŽ by se vzdala analytick;ich prostŤedkú ohledávajících existenciá|ní
prostorjedince. Barényiová se odvrací od této historické panoramatiZace, aby
se noňi|a do stá|e intirnnějšího a uzavŤenějšího světa v|astních traurnat, pŤi-

ČemŽ však se nevzdává své Írzkosti pied velk1/rni dějinarni, jak ji piedvedla uŽ
ve své prvotině. Transponuje své obavy z dějin pouze dojiné podoby.

Poslední prÓza Ne:nám1, člověk Milady Součkové s veIkou perspektivou
dějin vznik|a v roce |943 a běhern války pŤirozeně nevyšla, Ronán o|gy
Barényiové byl editován v roce |945, nedlouho pŤed tíln, neŽ byla autorka
obvii iována z koIaborace s nacisty díky svérnu lnanŽelství s něrneckyrn dristoj-
níkern. Ačko|iv vypravěč u Součkové se pokouší skutečnost zachraĎovat
a vypravěč u Barényiové se pŤed ní pokouší hledat kryt, oba cítí stejnou z-
kost pŤed dějinnlrni koncepty. oba se shodují zce|a zÍejmě v oné poslední
anglické větě Filoso/ického kongresu.

,,God forbid that we should give out a dreatn of irnagination for a pattern of
the wor ld."

Suntntary:

The author of this study colnpares works of Milada Součková with another
irnportant ferna|e writer of 40th olga Barenyi. Součková as we|l as Barenyi
used rnethods of self rellection in novels. The author found main cotntnon
principles of both writers in the irnages of lristory which are in the sharp con-
trast to the irnages of childhood.

He concludes that in works of Barenyi the irnages of hero's childhood
represents the step to cruel reality which is attacked by historical events.
Works of Milada Součková bring Inore cornplicated cotnparison of
a chi|dhood and events of Í.reat historv. These irnanent currents are united in
Inelnory of her hero.

Román Mi|ady Součkové

FranliŠek V'šetičku

Ternatika vzestuptl. s|ávy a pádu patrici isk1ich rodin se sta|a v české |ite.
ratuŤe zá|eŽitostí ze.jlnéna Ženskych spisovateIek. ZakladateIkou a vvsostnou
predstavitelkou tohoto terrratického okrtlhu.ie u nás A. M' Tilschová' která.je.i
umělecky ztvárni|a v rolrránovétn cyk|u SlrlrrÍ rodina a Sy1g1,6, Po ní se k této
|átce vráti|y Helena DvoŤáková a Milada Sotrčková. obě s ní vystoupily ve
čtyŤicátlch letech - Helena Dvoiáková tr.i logií PtÍd rotlinv Bn,knor a Milada
Součková di|ogií otlktt: a Zukladtttclé. 

.|en.latika 
patricijsk;ich rodin je

u těchto autorek doprovázena dvěrna zv|áŠtnostnri. Všechna uvedená dí|a tvoií
vícedílné cyk|y (dilogie a triIogie) a téměi vŠechna vznikaIa ve vá|ečné atmo-
sféŤe - SÍurá roclina (l9l6). S1,nové (l9l8)' Nu ttov1,kvěÍ (první dí| Pádu
rodiny Bryknarťt, |943)' Bíll:nti plancn.y, (druh! dí| Pátlu rodiny Bn,knor ,
1945), Odku: a Zaklaclutclé (oba rornány l940).

M' Součková vyslovila své patrici iské ténra zejnléna ve svém Odka:u,
poněvadŽ proza Zaklatlarcla (sÍěŽí.ji lze označit za ronrán) nedosahr-rje urrrě-
Iecké koncerrtrace prvního svazku dilogie. Do patricijské ternatiky je pro-
stŤednictvírn Odka:u vtaŽena ještě jedna česká spisovate|ka, a sice RijŽena
Svobodová,.jejíŽ částečnou karikaturu podává Součková v 9. kapitoIe. RťrŽena
Svobodová v ní vystupuje pod svyrn dívčírn jménern Cápová. Ternatika rněš-
ťansk1ich hnízd' vyjadiovaná v české |iterattrie váŽně aŽ tragicky, dostává
touto perzifláŽí nad|ehčeně.iŠí podobu. Pravděpodobnost, Že jde o karikaturu
RŮŽeny Svobodové vyp|1yvá z toho. Že autotka Ccrn.l|c'h nt-l''slit,t'u piedstavo-
va|a zce|a protikladn tv rčí typ' za|oženy na irnpresionistickérn a vysněnéln
vidění skutečnosti ' M. Součková je rra rozdí| od Svobodové typ inteIektuální.

Oclka: M. Součkové nrá několik tektonick ch zv|áŠtností. Jednou z nich je
uŽ jeho ce|ková stavba. Rornán nevzruŠeně p|yne kupŤedu. rnnohé budoucí
události se rrapovídají, ste.|ně tak se děj někoIikrát vrací do nrinu|osti. Romá-
nov1i dě.i negraduje, nerná vrcho|Lr, vše probíhá v.iedné plynu|é rovině.

obdobně je tornu i s postavanri, které M. Součková neindividua|izuje a ne-
prohlubu.|e.|ejich charakteristiku. Ve|lni v]istiŽně se o tomto problélnu vyjád-
ŤiIa Věra L išková,  která uvedIa '  Že. . r rení v je jín dí|e hIavních postav.  jsou jen
některé postavy osnovné. vynoiující se z hernŽivého shluku častěji neŽ|i j iné
a fungrrj íc í jako obvyk|é v)ichod isko asociačn í''. I
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