
skyrn světetn, k krytu pŤed skutečností a tedy ipied dějinarni v prostoru Íik-

ce. Irnaginace tu rná blt štítenr pied rjzkostí existence. od kruté perspektivy

historick]ich událostí k vytvoi.ení urně|é rornánové konstrukce' je.iíŽ kaŽdy

prvek se okázale pi.edvádí čtenáŤi jako pŤehlídka obranné zbroje odrazující

nepŤítele pŤed vpádem.
Součková srněŤuje z intirnrrího světa k obrazu velkého historického pano-

ramatu, aniŽ by se vzdala analytick ch prostredkŮ ohledávajicích existenciáIni

prostorjedince. Barényiová se odvrací od této historické panoratnatizace. aby

se noŤila do stále intimnějšiho a uzavŤenějŠího světa vlastních traumat, pŤi-

černŽ však se nevzdává své ťrzkosti pied ve|k)irni dějinarni, jak ji pŤedved|a uŽ

ve své prvotině. Transponuje své obavy z dějin pouze dojiné podoby.

Poslední pr6za Neznán1l človčk Milady Součkové s veIkou perspektivou

dějin vznikla v roce |943 a běhern války pňirozeně nevyšla, Ronán o|gy

Barényiové byl editován v roce l945, nedlouho pÍed tírn, neŽ byla autorka

obviĎována z kolaborace s nacisty díky svérnu rnanŽelství s německyn dŮstoj-

níkern. Ačkoliv vypravěč u Součkové se pokouší skutečnost zachraĎovat

a vypravěč u Barényiové se pŤed ní pokouší hledat kryt, oba cítí stejnou ťtz.

kost pŤed dějinn1yrni koncepty. oba se shodují zce|a zlejmě v oné pos|ední

anglické větě Fil osofi c,kého kongresu.

,,God forbid that we should give out a dreatn of irnagination for a pattern of

the wor ld."

Sunntary:

The author of this study cotnpares works of Milada Součková with another

irnpor1ant Íětnale writer of 40th o|ga Barenyi. Součková as well as Barenyi

used rnethods of self reÍ.lection in novels. The author fourrd rnain colT]tnon

principles of both writers in the irnages of history which are in the sharp con-

trast to the irnages of childhood.
He concludes that in works of Barenyi the images of hero's childhood

represents the step to cruel reality which is attacked by historical events.

Works of MiIa<la Součková bring l 'r lore cotnplicated cotnparison of

a childhood and events of great history. l 'hese irnanent currents are united in

Inernory of her hero.

Román Mi|ady Součkové

FrantiŠek V'šetička

Ternatika vzesttlptl. s|ávy a pádtr patricijsk1ich rodin se stala v české lite-

ratuÍe zá|eŽitostí ze.jrnéna Žensk1ich spisovatelek. ZakIadatelkou a vysostnou
pŤedstavitelkou tohoto tematického okrtrhu.je u nás A. M. 'IiIschová, která.ie.i
ulnělecky ztvárnila v rotnánovétn cyk|tr SlrrrrÍ rodinu a Synoye. Po ní se k této
|átce vráti ly Helena DvoŤáková a Milada Součková. obě s ní vystoupily ve
čtyŤicátych letech - lle|ena Dvor".áková tl.ilogií Ptid rocliny Br1,1,,n,,', a Milada
Součková di|ogií odku: a Zukludutcll. Ternatika patriciiskych rodin je

u těchto autorek doprovázena dvělrra zv|áštnostmi. Všechna uvedená dí|a tvoŤí
vícedí|né cykly (diIogie a tri logie) a térrrěi všechna vznikala ve váleČné atrno-
sféŤe . Stará rtlcl ina (l9l6)' Sl,,nové (|9l8). Na nrlvÝ kr,l l (první dí| P du
rodiny Bry,knur , |943), Bílinti plunen.l,(druh1yl dí| Piidu rtltlin1, Bryknarl,
|945), Odka: a Zukludutclé (oba romány |940).

M. Součková vys|ovila své patricijské téma zejnléna ve svém Otlku:tt,
poněvadŽ proza Zuklatlatelé (stěŽ'í ji |ze označit za ronlán) nedosahtrje urně-
|ecké koncentrace prvního svazku dilogic. Do patricijské ternatiky .je pro-
stŤednictvírn Odkaru vtaŽena ještě jedna česká spisovatelka, a sice RriŽena
Svobodová..jejíŽ částečnoLr kar.ikaturu podává Součková v 9. kapitole' RŮŽena
Svobodová v ní vystttpuie pod svyrn dívčíln.inrénetn Cápová. Ternatika rněŠ-
t'ansk1ich hnízd' vyjadŤovaná v české |iterattrŤe váŽně aŽ tragicky, dostává
touto perzif1áŽí nadIehčenější podobu. Pravděpodobnost, Že jde o karikaturu
R Ženy Svobodové vyp|11,vá Z toho' Že autorka Cartt.|.c'lt ttt'.''s'litt'tt pŤedstavo-
vala zcela protikladn tvrirčí typ. za|oŽeny na itnpresionistickérn a vysněnérn
vidění skutečnost i '  M'  Součková. je na rozdí| od Svobodové typ inte|ektuá lní.

Odka: M. Součkové tná něko|ik tektonick)ich zvláŠtností. Jednou z nich je
uŽ jeho celková stavba. Rornán nevzruŠeně plyne kupiedu. rnnohé budoucí
události se rrapovídají' ste.ině tak se děj někoIikrát vrací do minuIosti. Rorná-
nov1i děj negraduje, netná vrchoItr. vše probíhá v.iedné plynulé rovině.

obdobně je tornu iS postavanl i .  které M. Součková neindiv idual izuje a ne-
prohlubuje jejich charakteristiku. Ve|rni v stiŽně se o tornto problérnu vy.iád.
Ťi|a Věra Lišková, která uved|a, Že..není v je.iírn dí|e h|avních postav. jsotr jen
některé postavy osnovné. vynoi-ující se z hernŽivého shIuku častěji neŽ|i .j iné
a funguj ící jako obvyklé v1ichod isko asociačn í''. l

l4
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Tato v tradici české prozy nezvyklá rnetoda rná pro vystavbu románu

nernaly dosah, autorka neklade d raz na postavy a jejich vyvoj, nezvyrazĎuje

narŮstající syŽetovou linii. ale vo|í některé technické prostŤedky, jeŽ pŤispívají

k vystiŽení atrnosféry velkoIněstského a nraIorněstského prostŤedí. Jednírn

z těchto prostŤedkŮ je refrérr. popiípadě celá Škála reťrénŮ' Některé kapito|y

rotnánu prostoupila totiŽ prozatérka spojujícími refiény. V 3. kapitole tvoií

takov! refrén povzdech ,.Aclr, jak byl člověk nešťastn!!' '; v l l. kapito|e jsou

jírn valčíkové kroky,,Vpied napŤed vlevo krok''. Některé ztěchto refiénr) pŤe-

cházeji i do titu| kapito|, tak v názvu 7. kapitoly se objevuje ref|énov1i obrat

,,Pivo seče, pivo váŽe, pivo rnetá'.; v titu|u l8. kapitoly,,Všem se nelze zacho-

vat' '; v názvu23.,,Nevděk a jak vypadá vděčnost' '.
Svrij reírén rnají nejen některé kapitoly' ale rná jej i rotnán. V l. kapito|e se

objevuje rornánovy refrén čtyr'.ikrát a vŽdycky v poněkud pozměněné podobě:

' 'co vy budete dnes dělat k obědu?.. - ,,copak bude rnít dnes pan Burda

k obědu?.. - ,,co je kornu do to|ro, co rnají Burdovi k obědu?'. - ,,Paní Burdové,
Starostovy Ženy' se nikdo neodváŽí zepÍat, co bude vaŤit''.] Variační rozsah
refrénu z l. kapitoly pak prochází celou koste|eckou částí rotnánu, neboť uve-
dené forrnu|ace jsou refrénent pouze pro tuto její část (děj Odkazu se stŤídavě
odehrává v rna|orněstskérn Kostelci a v Praze).

Poslední varianta rolnánového refrénu se vyskytuje v l5. kapito|e, vníŽ
Součková konstatu.je Slnft pana Burdy a anticipuje skon paní Burdové. Ustá.
|ená verze reÍiénu je v této kapitole pŤevrácena, rná negativní podobu: ,,Mezi
květinarni se objevují zvědavé tváŤe: neptají se, co bude paní Burdová vaŤit
kobědu..-,,Nikdo se nediví' Že se paní Burdová nerná k zatápění,,, Závěreč-
nou variantu reÍi.énu podtrlr|a Součková také tektonicky, neboť ji vloŽi|a do
kapitoly, jež tvoií tzv. tranSpoZiční scéttu.

Rornánov;i refl.én zahrnujc ťrzké ténra - oběd a vaŤení. Tento tematicky pr-
vek dostatečně charakterizuje nejen Burdovy. aIe rnalonlěstsky zprisob Života
vribec' jenŽ je zalněňen na nrateriální hodnoty Iidské existence. Materialistick;i
charakter reÍiénu bezprosti '-cdně souvisí s da|Ší tektonickou sloŽkou. s rekvi-
zitou' 1eŽ nrá.jeŠtě hrnatatelrtc\jŠí a rnaterialističtějŠí podobu. Navíc se rovněŽ
dotlká Burdov1ich, pŤesnějir..ečeno jich a je.i ich vzdá|enější pŤízně.

V l. kapitole začíná rre.jen refién rornánu' ale je v ní poprvé také zrnínka
o posvěcené tnotrstranci, kterou dostal Burda za práci v k|áŠteŤe. Zelenková,
jeho vzdálená piíze , je pi'.csvědčena o toln, Že monstrance piináší jejím

vlastníkŮrn štěstí' coŽ je rozhodtrjící drjvod, proč o ni drjsledně usiluje.

]  Ci tu j i  z  <lruhého v1' t lárrí .  St l t rčkor, i l .  M.: Odkaz. ZakIadate lc '  Praha
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Monstrance Se v tolnto piípadě stává rekvizitou, která - porlobně jako
rotnánovy refrén - je sp.jata s kostelcckyrn prostŤedírn a s Burdov1irrl i. .|eprve

po jejich stnrti se dostává do rnajetku nlanže|ťr Krotrpovych v Praze. karn si
pro ni Ze|enková, v clornnční. Že.jizíská. zajede. Svár. kter;Í Ze|enková s paní
Kroupovou o ni podstoupí, svědčí o totn' Že lnonstrance je rekvizitou rolnan-
t ickou. V je jí v] isostné pos|ání začne tot iŽ vedle ZeIenkové věŤit  i rac ioná|ně
uvaŽující Marie Kroupová.

Jinou otázkou, dosti probIernatickou aŽ záhadnou'.ie tituI rotnánu. protoŽe
otázkou zrjstává, ctl ' ie v|astně V tot.nto prozaickérn díle odkazenr. Jeden
znožnych v kIadŮ .ie spjat právě s rekvizitou' neboť pro Zelenkovou tkví
veltni závaŽny odkaz právě v nedosaŽiteIné tnonstranci. jíŽ piisuzrr je tak veIky
vyznaln. V tolnto strtyslu zrjstává roInánovy odkaz rterrap|něn. neboť Zelen-
ková se nestane v|astníkern dŤc.věné ll lonstrance a v Zak|adate|ích se tento
syŽetovy prvek uŽ ncob.ievtrie.

V souvislosti s posIední variantott rornánového retiénu byla znrínčna tratlspo-
ziční scérra, kterou M. Součková vloŽila do l5. kapitoly. V této kapito|e dochází
knávštěvě se|ky, která si u sto|ár".c l}urdy zatnlouv1r skŤír-r; zrníněny vyJev.je
transponován jako pohádka o Snrr1i. .jcž' ttvíz|a na verpánku. V]i.jev dávné ná-
vštěvy prostupuje nová návštěva sclky' která anticipuie skon paní Burclové.
V danétn pŤípadě jde o h.anspoziční sccrttu zaloŽenou na pohádkovérrr pĚíběhu.
(V této scuvislosti tiebir piiporncnout, Že pohádkov1ich prvkťr je v ()t|ku:u ce|á
iada, clrarakter transpoziční scény rn/r však pouze vy'iev z l5. kapito|y.)

Transpoziční scéna M. Součkové rnii dvě Vrstvy - současnott s Burdovou
a rn inuIou s Btrrdou. Obě vrstvy se.  navzá. jen l  prostupujía. jedna dru l ré dodává
na konečnérn vyznatnu.

Pohádkov]/ prvek Srnrti na verpánktr by| pro Součkovou natolik intenzivní
a vyznatnny, Že se k něrrru.jeŠtě po lctech vráti|a v básni .Sll lr l nu l,crp ttku
(ze sbírky Gruttus ut! Purnus,sttnl. l-ttnd. |9.57). Biichorečnyi nárnět zde vŠak
uŽ není transpoziční scénou' a|e běŽnynr rnotivickyrn prvkern. Pro rotnán
odku: ' ie závaž'ná dedikace této básně, jiŽ atrtorka pŤipsa|a ,,l)anu Burdovi,
truh|ár".i a Starostovi rnčsta Milevsko... t.i..|edné z hIavních postav ()tlkuzu. De.
dikace naznačuje' Že reá|nyrn pictlobrazern pro ronránovy Koste|ec by|o Mi-
|evsko. V básrri sanlotné pak M. Součková ztotoŽriuje rornánového Starostu
Burdu se svyrn pradčdcm:

,lc n nt ém tt pratlčdov i t ru h l tii.. i
ža prÝ se pěkny kousak podui.í
ža ,si.j i na sIoličku p intrazí
:aklíná, pienllouv ho, pt'rl'sí

Itrostor 1997

.b-

11



Tato v tradici české prtizy rlezvyk|á nretoda má pro vystavbu románu
nernal;7 dosah, autorka nek|ade dŮraz na postavy a jejich v voj, nezvyrazĎuje
narŮstající syŽetovou lirri i. ale volí některé technické prostŤedky, jeŽ pĚispívají
k vystiŽení atlnosféry velkorněstského a nra|otněstského prostŤedí. Jedníln
z těchto prostŤedkŮ je refrén. popŤípadě celá škála refrénú. Některé kapitoly
rotnánu prostoupila totiŽ prozatér.ka spojujícími retiény. V 3. kapitole tvoŤí
takov1i refrén povzdech ' 'Ach, jak by| Č|ověk nešt.astny!' '; v l l ' kapitole jsou
jírn valčíkové kroky,,VpŤed napŤed vlevo krok''. Některé z těchto refiénťr pŤe-

cházeji ido titu|rj kapitol, tak v názvu 7. kapitoly se objevuje refrénovy obrat

,,Pivo seče' pivo váŽe, pivo rnetá'.; v titu|u l8' kapito|y,,Všem Se nelze zacho-
vat ' ' ;  v  názvu23. , .Nevděk a jak vypadá vděčnost ' ' .

Svťrj refrén rnají nejen některé kapitoly' ale má jej i rornán. V l. kapito|e se
objevuje rornánovy refién čtyŤikrát a vŽdycky v poněkud pozIněněné podobě:

'!co Vy budete dnes dělat k obědu?.. - ,,copak bude rnít dnes pan Burda
k obědu?.. - ,,co je kornu do tolro, co rnají Burdovi k obědu?'. - ,,Paní Burdové,
starostovy Ženy, se nikdo neodváŽi zeptat, co bude vaŤit''.] Variační rozsah
refrénu z l. kapito|y pak prochází celou kosteleckou částí rolnánu, neboť uve.
dené fonnu|ace jsou refrénenr pouze pro tuto její část (děj Odkaztt se stŤídavě
odehrává v lnalorrrěstskétn Kostelci a v Praze).

Poslední varianta rornánového refrénu se vyskytuje v l5' kapito|e, vníŽ
Součková konstatuje snlft pana l}urdy a anticipuje skon paní Burdové. Ustá-
lená verze reÍiénu je v této kapito|e pŤevrácena, rná negativní podobu: ,,Mezi
květinarni se objevují zvědavé tváŤe: neptají se, co bude paní Burdová vaŤit
kobědu..- , ,N ikdo se nediví,  Že se paní Burdová nemá k zatápění, , ,Závěreč.
nou variantu refrénu podtrlrla Součková také tektonicky, nebot.ji v|oŽila do
kapitoly,jeŽ tvoií tzv. transpoziční scénu.

Románovy refrén zahrnuje ťrzké térrra - oběd a vaŤení. Tento ternaticky pr-
vek dostatečně charakterizuje nejen Burdovy. aIe rnalonrěstsky zpŮsob Života
vťrbec, jenŽ je zatněien na rnateriá|ní hodnoty Iidské existence. Materialisticky
charakter reÍiénu bezprostťedně souvisí s další tektonickou s|oŽkou. s rekvi.
zitou, jeŽ má.ještě hnratatelnčjŠí a nlateria|ističtějŠí podobu. Navíc se rovněž
dot1iká Burdov1ich' piesněj i r".ečeno.| ich a.ie.j ich vzdálenější pŤízně.

V l. kapitole začíná nejen re Íl.én ronránLr, ale je v ní poprvé také zmínka
o posvěcené tnonstranci, kterou dosta| Burda za práci v klášteŤe. Zelenková,
jeho vzdálená pÍíze , je pŤesvědčena o torn, Že tnonstrance pŤináší jejírn
vlastníkŮrn štěstí' coŽ je rozhodtr jící dŮvod, proč o ni d sledně usiluje.

2  C i t u j i z d ruhc | t ov1 ' d á r l í  . So t rčkov1 r .M ' ' ( ) t l k a z .Zak Ia i l a t c | c ' l ) r aha . | ) r t l s ( t l r | 997
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Monstrance se V to|llto piípadě stává rekvizitou, která - podobně .jako
rotnánovy reíién -.je sp.iata s kostelcckyirn prostiedíln a s Burdov1imi' Teprve
po jejich slnrti se dostává do rnajetku nlanŽeI Kroupovych v Praze' kam si
pro n i  ZeIenková,  v domnění,  Že. j izíská,  zajede.  Svár .  kter;Í ZeIenková s panr
Kroupovou o ni podstoupí. svědčí o totn, Že |nonstrance .je rekvizitou rolnan.
t ickou. Vjejí v;ísostrré pos lání začne tot iŽ vedIe ZeIenkové věŤit  i rac ioná|ně
uvaŽuj ící Marie Kroupová.

Jinou otázkou' dosti prob|enratickou aŽ záhadnou,.je tituI rotnánu. protoŽe
otázkou zristává, co je vIastně v to|]lto prozaickém c]í|e odkazern. Jeden
z moŽn;ich vlk|adŮ .|e spjat právě s rckvizitou, nebot" pro Zelenkovou tkví
ve|ni závaŽny odkaz právě v nedosažiteIné tnonstranci. jíŽ piisuzLr je tak veIk]i
v,lznaln. V tolnto snryslu z sti ivá rornánovy odkaz nenap|něn. neboť Zelen-
ková se nestane vlastrríkeln dr-.c.věné |nonstrance a v Zakladate|ích se tento
syŽetovy prvek uŽ neob.jevtr jc.

V souvisIosti s poslední variantou rtlrtlánového reft.énu by|a zrnínčna transpo-
z ičníscéna ,k te rouM.Součkováv |oŽ i |ado  | . 5 . kap i t o |y .V tétokap i t o l edochází
k návštěvě selky, která si u stolár".c l}urdy zanr|ouvá skr-.íri; znínčny q:jev .ie
transponován jako pohádka o Snlr1i. . iež' uvíz|a na verpánku. V]i.iev dávne ná-
vštěvy prostupuje nová návštčva sc|ky' která anticipuje skon paní Burdové.
V danérn pĚípadě .jde o transpoziční scÓrru za|oŽenou na pohádkovérrr piíběhu.
(V této scuvislosti tí.eba pripomenout. Že poháctkov ch prvk je v ()dku:u ce|á
iada, charakter tI.anspoziční scény rná vŠak pouzc vyjev z |5. kapitoly.)

Transpoziční scéna M. Scrtrčkové rn/r clvě VrStVy - současnott s Bur<iovou
a nrinuIou s Burdou. obě vrstvy se navzá.jcnr prostupuií a.iedna drtrhé clodává
na konečném vyznatnu.

Pohádkov]/ prvek Srnrti na verpánktr byl pro Součkovou natolik intenzivní
a v znarnny. Že se k něnru.jcŠtě po lctech vr1rti|a v básni .Sinrl ntt vcrpunktt
(ze sbírky Gruclus ut! Purnu.s.sttnl. l-un<l. |9.57). Báchorečn nárnět zde vŠak
uŽ není transpoziční scénott' ale běŽnym rnotivickytn prvkern. l)ro rotnán
Odku: .ie závaž'ná dcdikace této básnč' jiŽ autorka piipsa|a ,.Panu Burdovi,
truh|ái.i a slarostovi rněsta MiIevs*o'.. !i..jec|né z hIavních posÍav ()dku:u. De-
dikace naznačuje, Že reálnyrn piedobrazern pro rotnánov Koste|ec by|o Mi-
levsko. V básni satnotné pak M. Součková ztotoŽnu.1e rotnánového starostu
Burdu se svyrn pradědern:

,Jan néntt pt.udědol,i truhltiri
Že prÝ .sc pěknÝ kousck ryxlurí
žc 'si ji ttcl ,sloličku primra:í
:aklíná, pÍcmlouvti hrl, pt,tl,;í
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kt]o oběd doyuí.í, ktltl ptllc skosi,.) !
Pí.ijtl,, až nánt ,sntlottvtt v.1,pr,ší ]

Patnáctá kapitola Otlkult, obsahující transpoziční scénu' nese název Černé
šaly a ,studená plo|na. Purížské dítě. Snrt nu vcrptinku. obdobn1yrni synoptic-
k1irni titu|y obdači|a M. Součková i ostatni kapitoly' tak napŤ. název kapito|y
23. zní.. Pottčení pro ne\,čsq'. |lrál.l,dudy u pobutly. Lkající grácie. Falešná
,směnku. Nevděk u jak l,1,,padti vděčnos|' Mo,st. Panoráma. Pťtdotysy. Synop-
tické titu|y kapitol Se v novodobé literatuŤe objevují pŤeváŽně jen v hurnoris-
tické proze (konkrétně v Poláčkově Ho,stittci U kamenného sloltt a v Jirotkově
Saturnintt), s níŽ rolnán M. SouČkové nerná zdánlivě nic společného. Je tomu
tak ovŠern pouze na první poh|ed, neboť i Odktt: ná svŮj osobit;y hulnor. Věra
LiŠková o autorčině hutrroru napsala: ,,Ale hlavní realistickou rovinu jejího
dí|a prosycuje napoŤád zv|áštní hutnor, p|ynoucí pŤírno z nahrornaděnych de-
taiIri sarnych, jakási neosobní kornika, .j iŽna|ézáme u Prousta, Joycea iGida a
jiŽ poslední z nich nazyvá v Pa|udes >váŽnou Žertovností< (la plaisanterie sé-
rieuse).' 'r Spisovate|činy synoptické titu|y kapitol tak zapadají do vyrnezeného
druhu prÓzy, proto se v nezrněněné podobě opakují i v obdobně |aděnych Zu-
klarJat elích.

V závěru rotrrátru se Marii Kroupové, stčŽejní postavě díla, narodí dcera.
Finá|e Odka:ll je tedy Írnále natální, t.i. dosti tradiční. Součková tento tradiční
prostŤedek nadala v danérn piípadě hIubŠí Íirnkcí, jeŽ bezprostŤedně souvisí
s postavou Srnrti z 15. kapitoly.

Ve finální kapitole vystupují dá|e nadpiirozené bytosti - Sudičky' které ob-
darovávají Mariino dítě. Jako v k|asickj'ch báchorkách si i ony protiŤečí. Nej-
starší z nich vloŽí dítěti něco, co další dvě nepostŤehnou a co není v textu
konkretizováno. Vyvstává tak.iakési tajemství' které není bIíŽe osvětIeno. Dar
nejstarší Sudičky je odkaz' ta.iupln! odkaz, jenŽ se podruhé vztahuje k tituIu
rotnánu (prvnínr odkazetn k rornánovérnu názvu byIa dievěná monstrance, jíŽ
Ze|enková pŤisuzovala zcela konkrétní vyznarn). Trojice Sudiček je v sou-
vislosti s dítětem znovu piipomenuta ve finá|ní kapito|e Zakladateh?, v níŽ se
rnotivick! prvek odkazu znovu objevuje (kapito|a nese název Odku:). Trojice
Sudiček z prvního svazku dilogie pŤedstavuje báchorečné finá|e' jeŽ uInocĎu.ie
f.inále natá|ni.

Zjeveni se Sudiček ve Ílnální kapito|e Odka:u Součková pŤipravila
(pčedznaInena|a) ve str..edové l3. kapitole (cely rornán má 25 kapito|),
vjejírnŽ závěru se ,,vysoko na vystupku nrezi okny' ba|kony, ark!Ťi a štíty..

Součková. M. '  ( i radus ad l)arnassunl .  l ,und. SkI izer l  svohodrrÓ tvorby l957. str '  9

Pt lsntrt t ty odI i tck z prací Včry, l - iškovÓ '  I)ra|ta.  Melantr ich l9. l5.  str '  32 '

objeví ti i grácie. Trojice grácií se v koncové kapito|e pos|éze rnetarnorÍuje
v troj ic i  Sudiček.

Ved|e Sudiček vysttrpu.ie v ronránč .ještě jedna nadpiirozená bytost - Srnrt
(Smrt na verpánku), je.jíŽ pŤedchozí návŠtěva u starosty Burdy souvisí s jeho
stnrtí' a její nová návštěva signaIizuje skon jeho rnanŽeIky'

ČtveŤice nadpŤirozenych bvtostí spoltr s autorčinyrn jménem vytvárejí podi-
vuhodnou aliterační propriální ťadu: Sudičky - Srnrt - Součková. Grafickou
pravu prvního vydání Ottkuru a ZakladaÍchi provedI rnanŽeI M' Součkové

Zdeněk Rykr, kten,7 v době jejich vydání nási|ně ukorrčil svŮ.j Život (|5. |ecJna
l940 spácha| sebevraŽdu). Rozvaděné SudiČky nlu nepiá|y a on sátn lnotiv
srnrt i  do sve tvor.by postupně uvadč|.  Z roku |9j8 r t lá  i rap i .  t roj ic i  o le j t i .  jeŽ
nálnětově zce|azjevně gradují: Rt,tíi.u tltina, R.1,|ír, t]tÍna a tlruka R.l,Íít,, ženu
a smr|. osudovost posledního zole.iťr.jc kolrkrétr.lí a ziejlná' MalíiŮv osud
a osud tnanŽelské umě|ecké dvo.|ice je nepiírrro zazrtatlenán v prÓze M' Souč-
kové a v obrazech Z. Rykra.

Pozoruhodnynr stavebnynl prostr'.edkern MiIa<ly Sorrčkové.isou reÍiény. 1ez
dodávají kapi t t l |ám i  rotnánu. jako ce lku lyr izu. jící r i i z ,  jsou. jednínl  Zčin i te|ť|
pot|ačujících (n iveI izujících) epiku r t l I r r i inu '  jcho lyr izující charakter souvisí
nesporně také s autorčinou b1rsrrickou tvorbotl. Rok pr".ed vydánírn Oclku:tt
vyŠ|a M. Součkové básnická skIadba l|,,Ílttl,ít:Í ptÍ'sntf . jejíŽ titul nrá piírnjl
vztah k Otlka:u. nebot..jcho substantivrrí v1.raz pásmo clo značné rníry charak-
terizuje Ž,ánrovy ráz (a tok) autot.čina t.tltrlántt. Žánr.pásrna urČu.jc strukttrru
Odkazu pouze částečrlě, rozhodující a dorninantní roli naopak sehrávťl
v osnově Zakludutallt,. icjichŽ rornánovy tvar pástn<lvci iazeni uvoIitu ie a roz-
rušuje. .fo' 

co je v ()c|ku:u.ještč pozitivcrn. sehrává v Zttk|,tJtttali.,/l roIr neua-
t ivní.

Vysloveně v;Íjirnečn;i ráz nrii u Sotrčktlvé transpoziční scÓna. jeŽ se v české
prÓze poprvé - pokud je rni znáIno - objevujc v Dykově Konc,i Huc,kan'schni.
dově.Rozdí| ntezi občnta prozaiky spočívá v totn. Že u Dyka rná transpoziční
scéna goethovsky ráz (Dyk vní využívá básníkova rn i|ostného vztahu
k Friderice), kcjeŽto u SoučkovÓ je scÓrla inspirovárra Íblkltirní |átkou. Oba
autory zdánlivě nic nespoju.|e' pies ocllehIost času rnají vŠak ieden vvraznv
spo|ečny rys - oba se spoIupo<,líleIi na rozruŠetlí a na,uuzné,u.iu,nor.f'á. tr.u-
dičního lnodeIu spoIečerrskéhtl rotrlánu. Kaž'dy znich tak činil j inynr zpŮso-
betn, coŽ odpovídaIo společenskérrru a .e.jrnena Iitcrárnírnu kontextu. do

Mluvíci  pásnro byIo v l 'd i t r t t l  vc sttr  crctt t1rI i i i ic| l .1ako st lLrkronr;,  t isk rt lkLr |  93t).  I i l t t r lca k nČnttrpoŤídiI  Zdcnčk |tr 'kr '
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kdo oběd dovaí.í' ktltl pole sko'si,? !
Prijtl,, až nt1m ,sntlottva vl,,prši! 1

Patnáctá kapitola Otlka:u,obsahující transpoziční scénu, nese názey Černé

šaly a studenti plotna' Pai.ížské dítě, Snrt na verpánku' obdobn mi synoptic-

klrni tituly obclaŤila M. SouČková i ostatní kapito|y' tak napŤ. název kapitoly

23. zní: Pottčení 1lro nel',ěs!1,, Hráll'dudt,u pobudy. Lkající grácie. Falešnti

směnka. NevtJěk u jak vypadtÍ t,děčnost' Mo,st. Panoráma. Púdory,sy. Synop-

tické tituly kapitol se v novodobé literatuie objevují pŤeváŽně jen v hulnoris.

tické prÓze (konkrétně v Poláčkově Ho5tittci IJ kamenného stolu a v Jirotkově

SaÍtu.nintt), s níŽ rornán M. Součkové nelná zdánlivě nic společného. Je tomu

tak ovŠern pouze na první poh|ed, neboť i Otlktt: má svŮj osobiqi hurnor. Věra

LiŠková o autorčině hutnoru napsa|a: ,,Ale hlavní realistickou rovinu jejího

díla prosycuje napoiád zvláštní hutnor, p|yrroucí pŤírno z nahrornaděn1ich de-

tailŮ sarnych, jakási neosobní kornika, jtŽna|éz'áme u Prousta, Joycea i Gida a

jiŽ poslední znich nazyvá v Paludes >váŽnou Žertovností< (la plaisanterie sé-

rieuse).' 'J Spisovatelčirry synoptické tituly kapitol tak zapadají do vyrnezeného

druhu prÓzy, proto Se v nezrněněné podobě opakují i v obdobně |aděnych Za-

kl adatel ích.
V závěru rorlrátru se Marii Kroupové' stěŽejní postavě díla, narodí dcera.

Finálre odka:rr je tedy finále natální, !. dosti tradiční. Součková tento tradiční

prostŤedek nadala v danérn pŤípadě hIubší funkcí, jeŽ bezprostiedně souvisí

s postavou Srnrli z 15. kapitoly.
Ve frnální kapito|e vystupují dále nadpŤirozené bytosti - Sudičky, které ob-

darovávají Mariino dítě. Jako v klasick ,ch báchorkách si i ony protiŤečí. Nej.

starší z nich v|oŽí dítěti něco, co další dvě nepostiehnou a co není V textu

konkretizováno. Vyvstává tak jakési tajemství, které není blíŽe osvětleno. Dar

nejstarší Sudičky je odkaz, tajuplny odkaz, jenŽ se podruhé vztahuje k tituIu

rornánu (prvnírn odkazetn k rotnánovétnu názvu byla dŤevěná rnonstrance, jíŽ

Zelenková pŤisuzovala zcela konkrétní vyznarn). Trojice Sudiček je v sou.

vislosti s dítětem znovu pŤipornenuta ve finá|ní kapito|e Zakladatelr?, v níŽ se

motivickÝ prvek odkazu znovu objevuje (kapito|a nese název odkaz). Trojice

Sudiček z prvního svazku dilogie p|edstavuje báchorečné finále, jeŽ urnocĎuje

finále natální.
Zjeveni se Sudiček ve Íjnální kapitole Odkaztl Součková pŤipravila

(pŤedznarnenala) ve stŤedové l3. kapitole (cely rornán má 25 kapitol),

vjejírnŽ závěru se,,vysoko na vystupku nrezi okny' balkony, ark Ťi a štíty..

Součková. M.: Gra<lus ad l)arnassunt.  I ,Lrrrd.  Sk|rzcr i  svobodné tvorby l957. str '  9

Pt lsnlr tny ot l I i tek z prací Včry, l , iškovÓ '  l , raha. Mclantr ich l945'  str '  32 '

objeví tŤi grácie. Trojice grácií se v koncové kapitole pos|éze InetalnorÍuje
v trojici Sudiček.

Vedle Sudiček vystupuje v rornáně .ieště jedna nadpiirozená bytost - Srnrt
(Smft na verpánku), jejíŽ pŤedchozí návŠtěva u Starosty Br'rrdy souvisí s jeho
srnrtí, a její nová návštěva signaIizuje skon jeho rnanŽeIky'

ČtveŤice nadpŤirozenych bytostí spolu s autorčinyrn jrnénern vytváiejípodi.
vuhodnou aliterační propriální iadu: Sudičky - Snrr1 - Součková. Grafickou
Úpravu prvního vydání Odkazu a Zakladatelzi proved| rrranŽel M. Součkové
Zdeněk Rykr, kten.,i v době jejich vydání násilrrě ukorrčiI svŮj Život (l5. ledna
|940 spácha| sebevraŽdu). Rozvaděné Sudičky mu nepŤá|y a on sárn tnotiv
smrti do své tvorby postupně uváděl. Z roku l938 rná napi. trojici o|ejťr, jeŽ
nárnětově zce|azjevně gradují: R},tíi u tlána, R.1,|í , cláma a druka R|,tíÍ, žena
O smr!. osudovost pos|edního z olejŮ .je l ionkrétní a ziejrná. MalíčŮv osud
a osud manŽe|ské unrělecké dvojice je nepr".írno zaznatnenán v prÓze M. Souč-
kové a v obrazech Z. Rykra.

Pozoruhodnym stavebnyll l prostňedkern MiIady Součkové jsou refr.ény, jeŽ
dodávají kapitolárn i rornánu jako celku lyrizující ráz' jsou jednírl zčinitelťr
potlačujících (niveIizLrjících) epiku rotnánu, Jeho lyrizující charakter souvisí
nesporně také s autorčinou básnickott tvorbou. Rok pr".ed vydáníln Odka:u
vyšla M. Součkové básnická skladba 14!uvící ptÍsntrf . jejíŽ titul má pŤírny
vztah k Odka:tt, nebot' jeho substantivní vyraz pásmo do značné rníry charak-
terizuje Žánrovy ráz (a tok) autorČina rottlántt' Zánr. pásnla urČtrje strukttrru
Odka:u pouze částečrrě. rozhodtr|ící a donrinantní roli naopak sehrává
v osnově Zakladateltj, jejichŽ ronránovy tvar pásnlové Ťazení uvolĎu.1e a roz-
rušuje. To, co je v Odku:tt.ještě pozitivern' selrrává v Zuklut]utelíc'lr roli nega-
t ivní.

Vysloveně v;lj irnečn1y't.ázlltá u Součkové transpoziční scéna, jeŽ se v české
prÓze poprvé - pokud je rni znárncl - objevLrje v Dykově Konc'i Huckcn'schmi-
tlově. Rozdí| rnezi oběma prozaiky spočívá v torn' Že u Dyka tná transpoziční
scéna goethovsky ráz (Dyk v ní vyLlŽívá básníkova nriIostného vztahr-t
k Friderice), kdeŽto u Součkove .ie scÓna irrspirována ÍblklÓrní látkou. oba
autory Zdánlivě nic nespojuje, pies od|eh|ost času nra.|í však jeden vyraz,ny
společny rys - oba se spolupodíleIi na rozruŠení a na rnoŽné tnetatnorfi ize tra-
dičního rnodelu spoIečenského rotrrántt. Kaž'dy z nich tak činil j in]irn zpŮso-
benr, coŽ odpovídaIo společenskénru a zejtnéna Iiterárnílnu kontextu. do

MIuvící pásnro bvlo vydi ino vc st()  cxcnlp lá iíc|t . jako st lukrtrrny t isk rt lkLr |939. l inoIca k nČtntr
poŤítJ i l  Zdcnčk Rvkr.
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něhoŽ v odlišné době vstupovaIi. Ve vyuŽití jednoho technického prostiedku'
navíc vysloveně neběŽného' se vŠak Dyk a Součková setkali.

Pro kompoziční vystavbu Odkan je pŤíznačná Ťada urnně vyuŽitych tech-
nick1ich prostiedkŮ, nikoli některá typologicky vyhraněná postava. V sIedketn
tohoto postupu.je, Že postavy rornánu ustupují do pozadí a čtenáŤ místo jed-
noznačnějŠích typŮ vnírná pohyb mezi postavičkanri' jejich banální vzÍahy
a Škálu nejrŮznějších druhri prornluv tnezi nimi. M. Součková vytvoÍi|a ()clka-

:crl (stejně jako jeho pokračovánírrr) lnezní druh rnoderního rornánu, dílo,
kteréjevovou sktrtečnost obráŽí, spíŠe obráŽí neŽ by.i i vytváŤelo.

Zuscmntenfassung:

Die Gestalten in dern Rornane Odka: (Das Vermcichtnis, 1940) von Milada
Součková sind nicht eine Urersclreinung' die Autorin legt den Nachdruck
vielmehr auf die technischen Mittel. narnentlich auf den Refrain, auf das
Requisit, auf die Transposition der Szene, auf die Úbersichtlichen Benen-
nunsen der Kani te l  und auf das F ina le.

,,Velkou historii bych rád vidě| tady.' '

Dramatická tvorba MiIady Součkové

Lenka ,lungntcrnnovci

Nebuderne-li počítat rna|ou loutkovotr hŤíčku nazvanou Futtsltt 's a pi.epra-
cování Sofok|ova Krále ()idiptL, o kterénr se jeŠtě znrinílne, nrŮŽente konsta-
tovat, Že Milada Součková napsala dvě celovečerní divadeIní hry. Prvni
dratna se .ilnenuje Li,sÍopud a ncse podtituI slttvnosÍní hra k ]7. li,sklpatlu.
(Privodní podtitu|, opraveny na rukopise hry autorkou, zl-lě| hislot,icktÍ hru
k l7' listopatlu se slctt.ntl'stní 1lredaht.r,rrl.) Hra vznikala pravděpodobrrě na
samétn sk|onku 2. světové války a autorka o rrí v Sc.i i lcch .lo,sa'fin.l, Rykrové -
piímo ve VlusÍním živrlto1li,se .It;scfinv Rykrtl,'é - píše: ..KdyŽ .isem roku
1945l46 Š|a k Frejkov i  ( . . ' ) '  nes la. isern F.re ' jkov i  svt lu hru l7.  l i s topadtr .  Cít i la
jsern,  Že to l r rá  sIabiny.  V Národnírn d ivadle iek l i  p iínro: >Par lí  Součková,
piece byste nechtě|a.< Fie.jka byI ochotett trpravit to pro to lérrra. Snad to
někde jeŠtě l l l á tn. . . l  Rukopis hry objev i l  dr .  Kr is t ián Suda v DivadeInírn
oddě|ení Národního lnuzea V Prazc roku |991 . (JiŽ pr".ed tínr ovŠetn nalezl
fraglnenty této hťy v pozťrstaIosti.)

Jisté ukazateIe dovoIují tvI.dit, Že hra byla vytvoiena aŽ po práci Součkové
na inscenaci, pŤesněji na Iitcrártrírn veČertt v DivadIe Větrník ttazvanérn
Cervanle,stlt,tl ,,Zti:ručné t]il,ut|ltl ,st,ě!u,, hruja podle Milad7, Souč,kové Oidipa
kr,i lt, ': vlttt,tt.t|ttti tt '.ut't.Il ' B,,rJ).t' ltu. Tctlto tc\t trpraviI a reŽirovaI Jose|Šrnida.
premiéra by la 7.5.  |942.:  Součková se na večeru podí|e |a . .p iep ise ln ' '
Oidipu, zněhož' zachovala jcrr zák|adní kostru dcš je. V knize Zderika Hcdbáv-
ného Divudlo VČtrník o totn Čtellte: ..Ze SoÍbklovy tragédie zby|a.|en základrrí
dějová Íákta: rnuŽ zjiŠťuiící. Žc tltnylem zabil svého otce a sta| sc tnanŽeleln
své matky, s níŽ má děti. VŠe je vyprávěno jako hrťrzn1y piíběh sitrrovany do
ŽiŽkovského holičského kri 'trntt.. 'r Součkové ()ittipu,s byI jako text kolnpletně
pŤejat zje.ií pr z'y Pn,ní 1lÍ'sntattu a oidipovsk1i rnotiv' ktery se voInč proplétá
ce|yrn dí|ern SoučkovÓ.  se d1rIc objevuje i  v  obou hrách.

NáŠ usudek' Že Li'sttl1tud vzrrikl aŽ po insccnaci v DivadIe Větrník ovŠern
vycllází z toho' Že |ze pozor<>Vat.i iné souvis|osti mezi těrnito dvělrra dr.arnatic-

Součková. M-: Sešit l .Josc l ' in;  I{ i 'krtrvc,  |)ra|t i t .  I)r t lst t l r  l993. str .2()7. K torntt  l t tatoLr
poznántku. Vinohradskc divad|tr  pat i i l t r  i . te t|obČ pt lc l  Ml) l )  a [ . . rc;ka b1|vc | i r rrkc i  ic<l i tc lc od
srpna l9. l5 t lo čcrr,na |95() '
Inscettace sc |rr i i Ia patnáctkr i i t  aŽ do 27'  kvČtlra |  9. l2 '
t ledbávrr! ' .  Z. '  l ) ivat l Io Včtrnik.  |)raIt i r .  l 'at t t l ra l t ta l ()8 l l .  str . .16'
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