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Geneze dí|a Jana Weisse po roce 1945

BOHUMIL  FORT

Tématem mého pŤíspěvku je zmapování pová|ečného díla Jana Weisse, autora

mnoha tváÍí a vyraz , z nichŽ jsou právě ty po roce l 945 spojeny s jeho koneč-

nlm pÍíklonem k idejím rodícího se praktického socialismu a s vidinou komu-

nismu. Zab:fval jsem se zevrubně Weissovym dílem píedválečn m a domnívám

se, že pŤestože se od pozdějšího liší dosti diametrálně - a to v nejrriznějších ro-

vinách -, m žeme mezi nimi najít jakási pŤemostění a styčné body, lež se po-

kusím načrtnout.
Schematicky mrjžeme rozdě|it Weissovu tvorbu z |et |921 (datum vydání jeho

první povídkové knihy Barák smrti) aŽ 19M (Povídky o l(sce a nenávisti) do tÍi

hlavních skupin podle určit;/ch Žánrovych a tematick;ích rysri:I do skupiny první

by patŤily povídky se silnlm protivá|ečnfm apelem, inspiračně vycházejici z au-

torovy zkušenosti ze zajateckého lágru v době první světové války. Do skupiny

druhé bychom pak mohli zaÍaditpovídky a romány s motivy vědecké Í.antastiky _

sem by mj. patÍil i Weisstiv nejs|avnější román D ttt o tisíci patrech (|929).Pr6-

zy těchto dvou skupin se vyznačují pŤedevším pestrou Í.abulací, až naturalisticklm

smyslem pro detail, svižností děje, použitím široké vrstvy slovní zásoby, pečlivou

volbou a dit.erenciací jazykov1/ch prostŤedkŮ. UŽití velkého množství synonym-

ních shodnlch pÍívlastkri a volbajednočlenn1/ch vět slouŽí k navození rych|e se

stňídající atmosÍéry horečnatého snu a reality, tím je zŤetelně podtržena expresiv.

ní v stavba, konÍliktnost dialogú a gradace děje' Skupinu tÍetí pak vyplřují prÓ-

zy s vlraznou sociální kritikou (burŽoazní společnosti) - v nichje neustále pŤíto-

men velmi siln1/ sociálně mravní aspekt, a to v těch nejrriznějších obměnách. Je

však tňeba doplnit, Že prvky jakési motivické exkluzivity, potažmo fantastiky, mri-

Žeme vysledovat ve všech zmíněn]ich skupinách -jsou to prosďedky' které auto-

rovi slouží ke konstrukci dějového napětí'jež tvoŤí speciÍické pozadí Íjkčního svě-

ta jednotliv]/oh pŤíběhri. Takoq/m principcm je napŤ. už naznačen! protiklad rea-

lity a snu, kiery se pak objevujejako téměŤ nepŤerušená |inie v celé autorově pÍed-

válečné tvorbě antimilitaristického a antii mperialistického zaměÍení.

Ale abychom se vrátili k našemu zájmu: obecně |zeÍíci, že Weissova pová-

lečná tvorba je žánrově i stylisticky nréně rozrnanitá, postrádá pÍedválečn]Í si|-
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ně expresivní podtÓn i složité grafické č|enění, skladbu, dramatičnost dialog
i děje obecně. Weiss po roce |945 vydává v podstatě několik povídek a jeden
román s válečnou telnatikou a čtyňi privodní povídkové knihy, které bychom
mohli označit za vědecko-fantastické.

Zastavme se nejprve u fikcí s tematikou vá|ečnou nebo s druhou světovou
válkou rizce spojen;i ch. Nejd |eŽitější a nejrozsáhlejší je v této skupině ronrán
Voldní o pomoc (|947). Dalo by se Ťíci, Že tu Weiss zpracováváaktuá|ní tema-
tiku starymi postupy a prostňedky. Román |íči zásadní změnu a pňerod mladíka
v prriběhu nčkolika válečnyclr let - na pozadí skutečnyclr válečn../ch událostí se
odehrává zásadni proměna privodně <luševně chorého nr|adíka, ttery se bo.;í svě-
ta i l idí v něrn, v uvědomělého odbojái.e, rusoÍlla a komunistu. Autor zde užívá
několika motivti, které jsou charakteristické pro jeho prÓzy dňívější. Je to pŤe-
devšínr mentální abnormalita hlavní postavy plynouci h|avně z áysfunkce ro-
dinného prostŤedí, v němŽ se tato nachází _ tento ntotiv mrjŽeme na|ézt napŤ.
v autorově pŤedválečném rornánu Škola zločinu (l93l),: a|e i v někter!,ch Po-
vídkriclt o lásce a nenávisti (t944)'3 I další postavy jsou tu typicky weissovské:
inteligenčně i vědomostně vynikající domácí učitel a preaevúim áuye";ne aeu-
če, nositelka pr' irozeně dobrych vlastností - ta se rozhodující měrou podílí na
pňerodu uzdraveného a tápajícího muŽského hrcliny k clobru: v tomto pŤípadě
konrunistickému. MrjŽeme zde slec|ovat vlvojovou Iinii fatá|ního pádu charak-
teru: skromny mladíček intelektuál pŤičichne v rodině svého svěÍence k blaho-
bytu (pokud tak mrjžeme rnluvit o relativním clostatku ve válce), propadrre
oprávněnému pocitu, Že v kapitalistické spo|ečnosti vládne sociální nesprave<ll-
nost' co se tyče nepoměru schopností a odměn, a vyuŽije tedy možnosti dosáh-
nout dostatku, byt za cenu zrady národa. Weiss takto paralelizuje sociální ne-
spravedlnost s pňedpoklady zrady národa' Pravy opak mrjžeme vidět na dvou
kladnlch charakterech, které pocházejí ze skromn]/ch poměrŮ, žijí v niclr a uvě-
domují si ' Že nelze mys|et sobecky na dostatek jeclnotlivce, a|e naopak, je nur
no vidět nikoli pŤítomnost, ale pohlížet do budoucna s vidinou národa a obec-
ného blahobytu - ti jsou chudí a prostí, o to více pŤirozeně chápou polaritu dob-
raaz|a a prostedky boje proti reŽimu, kter nártld <lusí, i proti režinru, kter
vytvoňiI pro tento stav pÍedpoklady - navíc oba hledí zasněně do budoucna snrě-
rem k Sovětskénru svazu.

Zastavlne se u druhé Weissovy poválečné knihy, jíŽ je povíclkov]i soubor PŽí.
běhy staré i nové (I954), obsahujícíjak povíclky pŤedválečné a vá|ečné, tak po-

vídky zÍetelně pová|ečné. Ty jsou v knize tŤi a jako leitmotiv všemi prostupuje

už zmínény pÍerod hlavní postavy v postavu uvědomě|ého komunisty. V první

povídce, Milostpaní, sledujeme postupující konÍlikt mezi matkou stranící sta-

r]ym poŤádkrim a dcerou - komunistkou. Matka se pŤi odchodu od dcery nlimo-
jet uet"nu;" do prvomájového prťrvodu a v tomto prúvodu pos|éze prohlédá en-

tuziasmus a odhodlání mlad]/ch budovatelri, pŤerozuje sc a stává se komunist-

kou' V samém závěru se téŽ usmiŤu.|e s dcerou. obě tyttl hlavní postavy posky-

tuji zcela odlišn]/ retrospektivní pohled na pŤedválečnou realitu - zatímco mat.

t<a tuto realitu do pclslední chvíle chápe jako normotvornou' dcera v ní opět vi-

dí sociální nespravedlnost, kteráje základem z|a ve světě'

Druhá povídka' o věrnosti (e pŤepracováním starší povídky Lojzka)' se do-

t ká problematiky kolektivizace venkova. Lojzkaje odedávna s|užkou u boha-

teno i"atatu a božímu Ťáclu věcí oddaná kŤesťanka. ovšem s nadcházejícím stá-

Íím a s nar stající fyzickou bolestností práce si začíná klást otázky po Sprave.

dlnosti - navíc začitlá tyto otázky k|ást i Bohu a začíná s ním vést veskrze po-

lenrick! dialog. V tomto konání ji jenom utvrzují názory jejích spolutrpitel ,

kteŤí postupně odcházejí do nově založeného kolchozu. Vše clochází tak daleko'

že se Lojzka deÍinitivně vzpěčuje sed|ákově libovrili, zťrstává v družstvu a slav-

nostně slibuje svou věrnost Ťádu novénru, Ťádu komunistického budování.

Povídka tňetí, opustíš-|i mne' zcela potvrzuje vysloveny piedpok|ad o tom,

že poválečny Weiss si vypťrjčuje svá v|astní Ílkční schénrata piedválečná. Tato

pouiatu.1" zcela evidentně jistou modiíikací i románu kizračné ruce - objeví-

me tu podobně strukturovany likč'ní svět i char.aktery a totoŽné motivy -. jenom

hlavní idea je jiná. Jestliže jsou kízračné ruce románem se siln;/nri psycholo.

gicklmi a existenciá|ními prvky' je tato povíclka jen pop|atná budovatelské agi-

taci. Pro Weissovu tvorbu typick]/ váhající muŽsk1i hrdina je opět typicky umís-

těn mezi dvěma naprosto protikladn]/mi Ženami: první je a priori sexuální a pro-

radná a druháje prvotně pŤáte|ská, l idská a dobrá. ÚstŤední postava, zedníkAn-

tonín Buchar, se skrze touhu po první z nich zaplétá do sítě diverzantťr a reak.

cionáÍťr organizovanych zahraničím. Jeho riko|em je vetŤít se mezi komunisty,

a bojovat tak proti nim zevnitŤ. K tomu mu má dopomoci Žena druhá. Buchar se

tak ocitá mezi dvěma ž,enami reprezentujícími nejenom dva rozdílné světoná-

zory, ale i dva morá|ní principy' Volba jedné z nich znamená i volbu dobra či

z|a. Jeho váhání pocltrhuje několik protikladnych vlivŮ: je nespokojen s komu-

nistick]irn rovnostáÍstvírn (vzpomíná na vydě|ky z čern ch staveb hned po vál-

ce), ale pŤitom nepatŤí mezi burŽousty _ nerozumí jejich mluvě ani chování; pŤí-

klon k západním ipion6m pŤináší matcriální q'hody, ale zároveii se tím on Sám

zaprodává bez možnosti návratu, zatímco kornunisté nabízejí klid a čisté svědo.

. od druhého. pozrněněného vydání z roku |L)44 1ltld názvemZtízrlt\nt rut:t.
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536 53'7



ně expresivní podtÓn i složité graf.ické členění, skladbu, dramatičnost dialogti
iděje obecně. Weiss po roce |945 vydává v podstatě několik povídek a.;eden
román s válečnou tenratikou a čtyŤi privoclní povídkové knihy, které bychom
moh|i označit za vědecko-fantastické'

Zastavme se nejprve u fikcí s tematikou válečnou nebo s druhou světovou
válkou rizce spojen ch. Nejdriležitější a nejrozsáhlejší je v této skupině román
Voldní o pomoc (1947). Da|o by se ňíci, Že tu Weiss zpracovává aktuá|ní tema-
tiku star]imi postupy a prostňedky. Ronlán |íčí zásadní změnu a pňerod mladíka
v prriběhu několika válečn]/ch |et - na pozadí skutečn1ich válečnych událostí se
odehrává zásadní proměna privodně <Juševně chorého mtadíka, tter]í se bojí svě-
ta i l idí v něm, v uvědomělého odbojáŤe, rusoÍi|a a komunistu. Autor zde uŽívá
několika motivrj, které jsou charakteristické pro jeho prÓzy dŤívější. Je to pŤe-
devšínr mentální abnormalita hlavní postavy plynoucí hlavně z jysfunkce ro.
dinného prostiedí' v něrnŽ se tato nachází _ tento nrotiv mtiŽeme nalézt napŤ'
v autorově piedválečném románu Škola zločinu (|93|),, ale i v někter,!ch Po-
vídkich o lrisce a nenávisti (|944),1 I clalší postavy jsou tu typicky weissovské;
inteligenčně i vědomostně vynikající domácí učitel a preaevúim ábyčeJne aev-
če, nositelka pÍirozeně dobrych vlastností _ ta se rozhodující měrou podílí na
pŤerodu uzdraveného a tápajícího mužského hrdiny k c|obru: v tomto pŤípadě
komunistickému' MŮŽeme zde sledovat v vojovou linii fatálního pádu charak-
teru: skromn mladíček intelektuá| piičiclrne v ro<lině svého svěÍence k b|alro-
bytu (pokud tak m žeme mluvit o r.elativním <lostatku ve váIce), propadne
oprávněnému pocitu, Že v kapitalistické společnosti vládne sociální nesprave<tl-
nost, co se t če nepoměru schopností a oclměn, a vyuŽije tedy moŽnosti dosáh-
nout dostatku, byÍ za cenu zrady národa. Weiss takto paraleiizuje s<lciáIní ne-
spravedlnost s pÍedpoklady zrady nárocla. Prav opak mrjžeme vidět na dvou
kladn] ch charakterech, které pocházejí ze skromn;/ch poměrŮ, žijí v nich a uvě-
domují si, že ne|ze mys|et sobecky na dostatek jerlnotlivce, ale naopak, je nut-
no vidět nikoli pňítomnost, ale poh|íŽet do budoucna s vidinou národa a obec-
ného blahobytu _ ti jsou chudí a prostí, o to více pŤirozeně chápou polaritu clob-
raaz|a a prostÍedky boje proti režimu, kter;í národ dusí, iproti režimu, kter
vytvoňil pro tento stav pŤedpoklady - navíc oba hledí zasněně do budoucna snlě-
rem k Sovětskému svazu'

Zastavme se u druhé Weissovy pová|ečné knihy, jíŽ je povídkov;Í soubor PŽí.
běhy staré i nové (I954)' obsahujícíjak povíclky pŤedvá|ečné a vá|ečné, tak po-

vídky zÍetelně poválečné' Ty jsou v knize tŤi a jako leitmotiv všemi prostupuje

uŽ zmínény, pÍerod hlavní postavy v postavu uvědomě|ého komunisty. V první

povídce, Milostpaní, sledujeme postupující konflikt mezi matkou stranící sta-

ilm poÍádkrim a dcerou _ komunistkou. Matka se pÍi odchodu od dcery ntimo-
jet uet"nu;" do prvomájového prťrvodu a v tomto prrivodu posléze prohlédá en-

tuziasmus a odhodlání mladlch budovatelťr, pŤerozuje se a stává se komunist-

kou. V samém závéru sc též usmiŤuje s dcerou. obě tyto hlavní postavy posky.

tuji zce|a odlišn1/ retrospektivní poh|ed na pŤedválečnou realitu _ zatímco mat-

tá tuto realitu do poslední chvíle chápe jako normotvornou, dccra v ní opět vi-

dí sociální nespravedlnost, kteráje základem z|a ve světě.

Druhá povídka, O věrnosti (e pŤepracovánírn starší povídky Lojzka), se do-

t]/ká problematiky kolektivizace venkova. Lojzka je odedávna s|užkou u boha-

tého sedláka a božímu Ťáclu věcí oddaná kÍesťanka. ovšem s nadcházejícím stá-

Ťím a s narristající Íyzickou bolestností práce si začíná k|ást otázky po Sprave-

d|nosti - navíc začírÁ tyto otázky klást i Bohu a začiná s ním vést veskrze po-

lemick! dialog' V tomto konání ji jenom utvrzují názory jejích spolutrpitel '

kteňí postupně odcházejí do nově za|oŽeného kolchozu. Vše dochází tak daleko'

že se Lojzka deÍlnitivně vzpěčuje sedlákově libovrlli, ztistává v druŽstvu a slav-

nostně slibuje svou věrnost Ťádu novénru, Ťádu komunistického budování.

Povídka tňetí, opustíš-li mne. zcela potvrzu.je vysloven;/ pŤedpoklad o tom,

že poválečn]i Weiss si vyprijčuje svá vlastní Ílkční schémata pÍedvá|ečná. Táto

povídka je zce|a evidentně jistou modifikací i románu Zrizračné ruce _ objevi-

me tu podobně strukturovan1/ fikční svět i charaktery a totožné motivy -, jenom

hlavní idea je jiná. Jestliže jsou ZcÍzračné ruce románem se siln nri psycho|o-

gick;Ími a existenciá|ními prvky, je tato povíclka jen poplatná budovatelské agi-

taci. Pro Weissovu tvorbu typick1,i váhající nruŽsk! hrdina je opět typicky umís-

těn mezi dvěma naprosto protikladnymi ženami: první je a priori sexuální a pro-

radná a druháje prvotně pŤátelská. |idská a dobrá. ÚstĚední postava, zedník An-

tonín Buchar, se skrze touhu po první z nich zaplétá do sítě diverzantri a reak-

cionáÍrj organizovanlch zahraničím. Jeho rikolem je vetÍít se mezi komunisty,

a bojovat ták proti nim zevnitŤ. K tomu mu má dopomoci žena druhá. Buchar se

tak ocitá mezi dvěma ženami reprezentujícírni nejenom dva rozdílné světoná-

zory, ale i dva morální principy' Volba jedné z nich znamená i volbu dobra či

z|a. Jeho váhání podtrhuje několik protikladnlch vlivťr: je nespokojen s komu.

nistick]/m rovnostáŤstvím (vzpomíná na vydělky z čern ch staveb hned po vál-

ce), ale pŤitom nepatií mezi buržousty - nefozumí jejich mluvě ani chování; pŤí-

klon k západním ipionrim pŤináší matcriá|ní v]1íhody, ale zároveii se tím on sám

zaprodává bez možnosti návratu, zatimco kornunisté nabizejí klid a čisté svědo-

. od druhého. pozměněného vydánÍ z roku |9.|4 pod názvem Zíztttčnt rttt:a.

. PIo porovnání rozdí|Ů prvního a druhého vydání některych povídek viz FoÍt l997
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mí; první si s ním jenom pohrává a zneužívá ho, druhou mriže mít, pokud se nad
sebou zamyslí a včas pŤerodí. Zajímavlm okamžikem je zŤetelná inspirace mo-
tivri, lexika a stylu povídky reáInlmi politick;/mi procesy padesát1ích let _ to vy-
znívá naplno hlavně v pos|ední její části, která má Íbrmu deníkov,!ch záznamtl
a vykazuje celou tragiku pÍiznání padlé ovce. Závěr povídky je naprosto ne-
weissovsky _ nechává Antonína Buchara sejít ze světajeho vlastní rukou _, žád-
n;i pŤerod z něho už nemohl sm]ft reakcionáÍskou prohnilost: zašel pŤíliš daleko
na to, aby moh| dostat druhou šanci.

Pokud jsme mohli vysledovat pŤedpoklad ,,bohaté.. a ',dobré.. a ,,mírumilov-
né.. budoucnosti ve fikcích pŤedváIečnych, je tento optimismus ve Weissovych
textech poválečnlch v;/lučny _ v rámci marxisticko-|eninské doktríny je komu-
nistická budoucnost lidstva naprosto pohádková.

Tak je tomu i v povídkové knize Zen vnuk (|957). Autor opět sahá k Íbr-
mě deníkovlchzáznam , které se stĚídají s jednotliv]imipovídkami. Jednotícím
principem celé knihyje touha autora deníkoqich záznam psát o budoucnosti _
chce popsat budoucnost pŤedevším skrze možného budoucího člověka. Deník
popisuje spisovate|ovo setkávání s rrizn mi typy lidí a jeho pŤem)išlení o nich
jako o možnlch lidech budoucnosti; jednotlivé povídky pak vypovídají o pÍe-
nesení těchto typov]/ch lidí do budoucnosti a jejich možné budoucí existenci _
ve skutečnosti nejde o nicjiného neŽukázat,jak má vypadat ideální člověk ide-
ální komunistické budoucnosti. Mohli bychom Ííci, Že se Weiss do určité míry
navrací k žánru vědecko-fantastické povídky, ale je tÍeba zd raznit, že se od.
chyluje od svého ,,starého..zpúsobu psaní o fantastickych věcech - nepíše o na-
prosto fantastick1ích interiérech, stavbách, pÍístrojích a schopnostech, ale drží se
daleko více pŤi zemi _, spíše poněkud pÍedjímá možnosti technického pokroku
v blízké budoucnosti, než by vytváŤel Ílkční svět budoucnosti na naprostojin;/ch
technicklch zák|adech. Daleko více si všímá socialistického srdce budoucího
č|ověka než světa, kter;í ho obklopuje' Na druhé straně i zde m žeme na|ézt ně.
které motivy, které se objevují ve Weissovych fantastioklchprÓzách pŤedváleč-
n]/ch: létající ostrovy p|ující v oblacích, neuvěŤitelně vysoké mrakoškraby, vy-
stavěné z kovu váhy vzduchu, jejichž vrcholu není možno dohlédnout, rozma-
nité formy života na ostatních planetách, odepínací kííd|a umožřující lidem lé-
tat v oblacích jako ptáci aj. Jedinou vfjimkou, která se v jeho textech objevuje
nově, je skutečnost pilotovan;ich letri k jinlm planetám a hvězdám _ ta ostatně
souvisí s další motivizací skutečného kosmického vfzkumu padesát]/ch let. Ale
vraéme se k budoucímu člověku: ten bude bratrem a soudruhem lidem všech ná-
rodrj a národností, kteÍí budou spolu s ním budovat |epší budoucnost - právě
skrze práci s druhymi a pro druhé; ta je tím fenoménem, kter;í člověku plně
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umožřuje smysluplně se rea|izovat v kolektivu a neb1it vně spo|ečnosti - neblt

zbyrcčny. I takovou práci lze v budoucnu získatjen za odměnu. Z hlediska bu.

doucího světa se téŽ múŽeme dozvědět mnohé o v]/voji lidské cesty ke komu-

nistické společnosti.o
Ve své následující knize Družice a hvězdoplavci (1960) se Jan Weiss nechá-

vá zce|a zŤetelně inspirovat vlastními psycho|ogizujícími a fantastick1/mi prÓ-

zami pňedválečn:/mi _ to Se projevuje hlavně v jisté exk|uzivitě námětri, pŤí-

tomnosti hluboké psychologizace postav, použití v1/razovfch prostŤedkri, expe-

rimentálních narativních postupú' Děj většiny f.antastickfch povídek se odehrá.

vá v b|izké budoucnosti. Mrjžeme zde na|ézÍ pŤedevším zobrazení světa raketo-

vého věku - povětšinou první fáze kosmické kolonizace. Ve většině pŤípadri mr)-

žeme vidět realistick! obraz skutečného soupeÍení a vzájemného pŤedhánění se

kosmickfch programri dvou světov:/ch ve|mocí v prriběhu padesáqich a šedesá.

t1ch let 20. století - není nutno zdrirazřovat, která z nich slaví rozhodující tispě-

chy. Pro naše zkoumáníje dŮležité, že se v těchto povídkách setkáváme se svě-

tem, kter1/ opět koresponduje s autorovou vizí komunistické budoucnosti, avšak

zároveřjsoujeho hrdinové celkovějaksi barvitější, niternější, l idštější - nejsou

už jen prvop|ánovitou ideologickou projekcí komunistickych ideál11 do budouc-

nosti: touha člověka letět ke hvězdám nesouvisí toliko s kolonizačními socialis-

tick]f mi tendencemi, ale má ij iné, individuálně podmíněné koŤeny, l idské sny tu
jsou opět schopny stvoŤit barvité, mnohorozměrné světy; matky a milenky ne-

posílají své syny ke hvězdám s |ehk]/m, hrd]/m srdcem' ale bojí se o ně sobec.

kou láskou.
Poslední kniha, o které se chci dnes zmínit, Hcidcittí o budoucím (l963)' však

opět znamená návrat k rivahám o obyčejnych lidech budoucnosti _ je oslavou

každodenního Života socialistického člověka, bratrství komunity. zodpovědnos-

ti za svět a ko|ektiv. Na jedné straně zde na|ezneme zcela evidentní agitační
pňedstavy komunistrj o budoucím světě' na straně druhé objevíme i motivy, kte-

ré dom]/šlejí určité problémy komunitního života v dostatku do konkrétních

možnlch drlsledkri - těmi jsou určité ekologizující momenty poukazující na to,

že ve světě pokroku, tedy ve světě se stále se zvyšující potrebou konzumace

Pňíkladem mohou bjt trosky kdysi pyšného inrperia|istického města NewYorku: ,,Manhattan se poma|u roz.

padáva| ajednab se o další osud tohoto podivuhorlného síd|iště. opuštěného lidmi i věky. odsoureného k po.

zvolnému zániku [.'.] tento babylÓn věŽí, namačkan;Ích na sebe do vfše. jako by nebylo dost mísÍa pod slun-

cem pro všechny,jako by se už nedostáva|o pro lidi zerrrě' Dávno - dávno ustalo hemžení na patí stametro-

vlch gigantťr' které kdysi tak zdrirazĎova|y nicotu člověka. Padaly ornítky, Íínrsy, sypalo se sklo s pa|ácťt'

v nichŽ b/va|y banky. soudní dvory. burzy a pojištbvny [...] Broadway sbužiIa i budoucnostijako ntuzeum za.

niklé epochy,jako zv|ášť ohyzdn/ pňípad |idského prokletí..(weiss l957: 57). Para|e|a s pádem Mu||erdÓmu'

fantastického domu o tisíci patrech je fu více neŽ nápadná.
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mí; první si s ním jenom pohrává a zneuŽívá ho, druhou mrjže mít, pokud se nad
sebou zamyslí a včas píerodí. Zajímavlm okamŽikem je zÍete|ná inspirace mo-
tivtj, lexika a stylu povídky reálnlmi politick1imi procesy padesát1ich let _ to vy-
znívá nap|no hlavně v pos|ední její části, která má Íbrmu deníkov,!ch záznamtl
a vykazuje celou tragiku pÍiznání pad|é ovce. Závér povidky je naprosto ne-
weissovsky - necháváAntonína Buchara sejít ze světajeho vlastní rukou -, žád-
n]/ pŤerod z něho už nemoh| smyt reakcionáňskou prohnilost: zašel pŤíliš daleko
na to, aby moh| dostat druhou šanci.

Pokud jsme mohli vysledovat pŤedpoklad,,bohaté.. a,,dobré.. a,,mírumilov-
né.. budoucnosti ve fikcích pŤedvá|ečn;/ch, je tento optimismus ve Weissovlch
textech poválečn]/ch v lučny _ v rámci marxisticko-leninské doktríny je komu-
nistická budoucnost lidstva naprosto pohádková.

Ták je tomu i v povídkové knize Země vnuk,ú (|957). Autor opět sahá k Íbr-
mě deníkoviichzáznamŮ, které se stiídají s jednotlivymi povídkami. Jednotícím
principem celé knihyje touha autora deníko1ich záznamŮ psát o budoucnosti _
chce popsat budoucnost pŤedevším skrze možného budoucího člověka. Deník
popisuje spisovatelovo setkávání s rúznlmi typy lidí a jeho pŤem1/šlení o nich
jako o možnlch lidech budoucnosti; jednotlivé povídky pak vypovídají o pŤe-
nesení těchto typov;/ch lidí do budoucnosti ajejich možné budoucí existenci -
ve skutečnosti nejde o nicjiného neŽukázat, jak má vypadat ideá|ní člověk ide-
á|ní komunistické budoucnosti. Moh|i bychom Ííci, že se Weiss do určité míry
navrací k žánru vědecko-fantastické povídky' ale je tŤeba zdÍraznit, Že se od-
chyluje od svého ,,starého..zpúsobu psaní o fantastick1ich věcech - nepíše o na-
prosto fantastickych interiérech, stavbách, pŤístrojích a schopnostech, ale drží se
daleko více pŤi zemi _, spíše poněkud pŤedjímá možnosti technického pokroku
v blizké budoucnosti, než by vytváÍe| Ílkční svět budoucnosti na naprosto jin]i ch
technick)ich základech. Da|eko více si všímá socialistického srdce budoucího
č|ověka než světa, kter1i ho obk|opuje. Na druhé straně i zde m žeme nalézt ně.
které motivy, které se objevují ve Weissov/ch fantastick1/chprÓzách pňedváleč.
n1/ch: létající ostrovy plující v oblacích, neuvěŤitelně vysoké mrakoškraby, vy-
stavěné z kovu váhy vzduchu' jejichž vrcholu není možno dohlédnout, rozma-
nité formy života na ostatních planetách, odepínací kÍídla umožřující |idem lé-
tat v oblacích jako ptáci aj. Jedinou v1/jimkou, která se v jeho textech objevuje
nově, je skutečnost pi|otovan;ích letŮ k jinym planetám a hvězdám - ta ostatně
souvisí s další motivizací skutečného kosmického v1izkumu padesát]/ch let. Ale
vraťme se k budoucímu člověku: ten bude bratrem a soudruhem lidem všech ná-
rodrj a národností, kteŤí budou spolu s ním budovat lepší budoucnost _ právě
skrze práci s druh1imi a pro druhé; ta je tím Í'enoménem, kter;/ člověku plně
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umožřuje smysluplně Se realizovat v kolektivu a nebyt vně společnosti - nebyt

zbytečny. I takovou prácil.ze v budoucnu získatjen za odměnu. Z hlediska bu-

dolcího světa se téŽ mrjŽeme dozvědět mnohé o v]/voji lidské cesty ke komu-

nistické společnosti.o
Ve své následující knize Družice a hvězdoplavcj (1960) se Jan Weiss nechá-

vá zce|a zÍetelně inspirovat vlastními psychologizujícími a fantastick;/mi prÓ-

Zami predválečn]]imi - to Se projevuje hlavně v jisté exk|uzivitě námět , pŤí-

tomnosti hluboké psychologizace postav' pouŽití vyrazovych prostÍedkri, expe.

rimentálních narativních postupťr. Děj většiny Í'antasticklch povídek se odehrá-

váv b|izké budoucnosti. M Žeme zde na|ézt pŤedevším zobrazení světa raketo-

vého věku - povětšinou první fáze kosmické kolonizace. Ve většině pŤípadri mťr-

Žeme vidět realistick1i obraz skutečného soupeÍeni avzájemného pŤedhánění se

kosmick1ich programri dvou světovych velmocí v prriběhu padesát1/ch a šedesá-

tÝch let 20. století - není nutno zdťrrazřovat, kteráz nich slaví rozhodující tispě-

chy. Pro naše zkoumání je driležité, že se v těchto povídkách setkáváme se svě-

tem, kter opět koresponduje s autorovou vizí komunistické budoucnosti, avšak

zároveřjsoujeho hrdinové celkovějaksi barvitější, niternější, lidštější - nejsou

už jen prvoplánovitou ideologickou projekcí komunistick;/ch ideálr1do budouc-

nosti: touha člověka letět ke hvězdám nesouvisí toliko s kolonizačními socialis-

tick mi tendencemi, ale má ij iné, individuálně podmíněné koÍeny, l idské sny tu

jsou opět schopny stvoŤit barvité, mnohoroznrěrné světy; matky a milenky ne.

posílají své syny ke hvězdám s lehkym' hrd1im srdcem, ale bojí se o ně sobec.

kou láskou,
Pos|ední kniha, o které se chci dnes zmínit, Hcjdání o budoucím (l963)' však

opět znamená návrat k rivahám o obyčejn1fch lidech budoucnosti _ je oslavou

každodenního života socia|istického člověka, bratrství komunity. zodpovědnos-

ti za svět a kolektiv, Na jedné Straně Zde na|ezneme zce|a evidentní agitační

piedstavy komunistti o budoucím světě, na straně druhé objevíme i motivy' kte-

ré dom]fšlejí určité problémy komunitního života v dostatku do konkrétních

možn]/ch dr]sledkri _ těmijsou určité ekologizující momenty poukazující na to'

že ve světě pokroku, tedy ve světě se stá|e se zvyšující potŤebou konzumace

PŤík|adenr mohou b:/t trosky kdysi pyšného inrperia|istického nrěsta NewYorku: ,,Manhattan se poma|U roz.

padával ajednalo se o další osud tohoto podivuhoc|ného sítlliŠtě. opuštěného lidrni i věky, odsouzeného k po-

zvolnému zániku [...] tento babytÓn věží, namačkan/ch na sebe do v!še'jako by neby|o dost místa pod slun.

cem pro všechny,jako by se uŽ nedostávalo pro lirti země. Dávno _ dávno ustalo hemŽení na parí stanetro-

vfch gigantri, které kdysi tak zdťrrazĎovaly nicotu člověka. Padaly omítky, Ťín]sy, sypalo se sklo s palácťt'

v nichž b!va|y banky. soudní dvory. burzy a poiišrbvny ['..] Broadway sloužila i budoucnosti jako muzeum za.

niklé epochy, jako zvlášť ohyzdn! pŤípad |idského prok|erí.. (Weiss l 957: 57). Para|ela s pádem Mu|lerdÓmu'

Í.antastického donru o tisíci patrech je tu více neŽ nápadná.
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(v sou|adu s marxisticky chápan;ím pojmem v]/voje) se nutně objeví i problémy
ekologické. Dalo by se tedy Ííci, Že Weiss doclrŽuje základní aogmaticte prea-
stavy komunistické budoucnosti, a|e zároveř tento budoucí svěividí jako svět
obydleny rozmanitymi typy Iidí, takže se daleko více soustŤed'uje naiejich kon-
krétní prožitky, konkrétní životní osudy a jejich speciÍické potieby á sny _ byť
pŤíslušné jiné časové dimenzi. Toto směÍování si mtižeme ukázatopět na něko-
lika pŤíkladech: v rámci teď už pro Weisse typického pňedpokladu o nedostatku
práce v budoucnu ajejím pÍidělování zde za odměnu na|ézáme několik podivu-
hodnych pokusri o zaměstnání a seberealizaci; totéž platí i o podivuhodn;ich v;i-
robcích, které jsou takto produkovány _ slouží daleko více realizacijeclnotlivce
neŽ nezbytnym materiálním potŤebám ce|é komunity. V rámci této teze autor na
několika místech rehabil ituje povolání básníka (v knize minulé bylo básnění
pouh]lim doplĚkem vytváiení materiálních hodnot) _ pňímo oslavuje jeho obra-
Zotvornost, schopnost dávat věcem jména, která je činí exotickymi, a proto lá-
kavymi. Vťrbec tu m žeme sledovat nejenom velmi ziete|né rozšíŤení slovní zá-
soby a posílení estetick ch kvalit Weissovy poetiky, ale dokonce najdeme v tex-
tu pasáŽe o básnickém jazyku, ojeho zákonitostech a o nutnosti jeho rozvíjení.
Weiss však zároveá rozvíjí některé motivy načrtnuté v knihách nedávno mtnu-
|ych: napň. pokračuje ve vizi vzkvétajici bratrské AÍiiky začleřující se do svě-
tové komuny. a i nadále i.eší znovu a Znovu vztah společnosti a jejího iádu a li-
dí z této společnosti vydělenlch.o

Závěrem snad lze podotknout toto: nemá smysl tvrdit, že Weissovy pováleč-
né textyjsou v dějinách české literatury nějak vyjimečné nebo snad projejí v] -
voj nepostradatelné, jsou však dŮležité, zaměííme-li se právě na zkoumání změn
poválečné poetiky, které pozitivně existují a jsou vymezite|né na mnoha dí|ech
percipovaného období.

L i t e r a t u r a

FORT, Bohumil
1997 ',Zamyš|ení nad dvěma verzemi Weissov ch Povídek o lcÍsce a nen visti,,,

Tvar8.  č. l8.  str .  |3
J Pro d kaz posí|enÍ eroticklch a psychologicklch motivťl v tomto kontextu nabídněme motiv bezdětného man.

ŽeIsrví. které vrcho|í umě|ynr op|odněnínr právě černošsk!nr dárcem.

" Jako by o několik let takika piesně pÍedpovědě| hnutí hippies svlni ptačírni l idrni, jejich snem obydlet stŤe-
domoÍsk! ostrov a jejich piidem * tenttl pád je ve Weissově povídce sanlozŤejrrrě zapŤíčiněn opět neochot<lu
zač|enit se a b;/t dobrovoIně prospěšn1Í ce|ému kolektivu.
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| 999 ,,Některé poznámky k typologii ženskych postav v díle Jana Weisse.., Čes-

ká literatura 4J, sÍr, 63744

WEISS, Jan
1'92.7 Bartik smrti (Praha: Volná myšlenka Československa)

|929 Dúm o tisíci patrech (Praha: Melantrich)

|931 Škola zločinu (Praha: Družstevní práce)

|944 Povídky o lrjsce a nencivisti (Praha)

1944akizračné ruce (Praha: Hynek)

1947 Volání o pomoc (Praha: Borov1/)

1954 PŤíběhy staré i nové (Praha: Čs. spisovatel)

1951 Země vnukú (Praha: Mladá fi.onta)

1960 Družice a hvězdoplavci (Praha: Čs. spisovatel)

1963 Htid ní o budoucíttl (Praha: Čs' spisovatel)
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(v souladu s marxisticky chápan1im pojmem v1ivoje) se nutně objeví i problémy
eko|ogické. Da|o by se tedy ííci, že Weiss doclržuj e zák|adni dogmaticte pred-
Stavy komunistické budoucnosti, ale zároveř tento budoucí svěividí jako svět
obydleny rozmanit mi typy lidí, takže se da|eko více soustŤed'uje na.ie;ich kon-
krétní prožitky, konkrétní životní osudy a jejich specifrcké potŤeby á sny _ byt
pŤís|ušné jiné časové dimenzi' Toto směŤování si mrjŽeme ukázaÍopět na něko-
|ika pŤík|adech: v rámci teď uŽ pro Weisse typického pŤedpoktadu o nedostatku
práce v budoucnu ajejím pĚidělování zde za odměnu nalézáme několik podivu-
hodn;Ích pokusri o zaměstnání a seberealizaci;totéžplatí i o podivuhodn]/ch v;i-
robcích, kteréjsou takto produkovány _ slouŽí da|eko více rea|izaci iednotlivce
neŽ nezbytn,lm materiá|ním potí.ebám celé komunity. V rámci této te)e autor na
něko|ika místech rehabilítuje povolání básníka (v knize minulé bylo básnění
pouhym doplřkem vytváŤení materiá|ních hodnot) _ pŤímo oslavuje jeho obra-
zotvornost, schopnost dávat věcem jména, která je činí exotickymi, a proto lá.
kav]limi. Vribec tu m Žeme sledovat nejenom velmi zÍetelné rozšíňení siovní zá-
soby a posí|ení esteticklch kvalit Weissovy poetiky' a|e dokonce najdeme v tex-
tu pasáže o básnickém jazyku, o jeho zákonitostech a o nutnosti jeho rozvíjení.
Weiss však zároveó rozvíji některé motivy načrtnuté v knihách nedávno mtnu-
l;ích: napŤ. pokračuje ve vizi vzkvétající bratrské AÍiiky začleřující se do svě-
tové komuny5 a i nadále Ťeší znovu a Znovu vztah společnosti ajejího Ťádu a l i-
dí z této spo|ečnosti vydělen ch..'

Závěrem snad lze podotknout toto: nemá smysl tvrdit, že Weissovy pováleč-
né textyjsou v dějinách české |iteratury nějak qijimečné nebo snad projejí vy-
vo.1 nepostradatelné, jsou však d |eŽité, zaměŤíme-li se právě na zkoumání změn
poválečné poetiky, které pozitivně existují a jsou vymezitelné na mnoha dílech
percipovaného období.

L i t e r a t u r a

FoŘT, Bohumil
1991 ,,Zamyšlení nad dvěma verzemi Weissovych Povídek o ldsce a neruivisti,,,

Tvar 8' č. 18. str' 13
'  Pro dŮkaz posí|ení erotick/ch a psycho|ogickfch motivtj v tomro konrextu nabídněme motiv bezdětného man.

Želství. které vrcholí uměl1/nr opIodněním právě černošsk1/m dárcem.

. Jako by o několik |et takŤka pŤesně pÍedpověděl hnutí hippies sv1/mi ptačími |idrni, jejich sneln obydlet stie-
domoŤsk;/ ostrov a je jich pádem * lentrr piid je ve Weissově povídce sanroziejrrrě zapŤíčiněn opět neochottlu
začlenit se a b t dobrovolně prospěšn1/ ce|érnu ko|ektivu.

540

l999 ,,Některé poznámky k typologii žensk;/ch postav v díle Jana Weisse.., Čes-

kd literatura 47, str' 63744

WEISS, Jan
|927 Bartik stnrti (Praha: Volná myšlenka Českos|ovenska)

|929 D m o tisíci patrech (Praha: Melantrich)

|93| Škola zločinu (Praha: DruŽstevní práce)

L944 Povídky o lcisce a nencivisti (Plaha)

1944aZázračné ruce (Praha: Hynek)

|947 Volártí o pomoc (Praha: Borov!)

1954 PŤíběhy staré i ttové (Praha: Čs. spisovatel)

1951 Země vnukú (Praha: Mladá Íl.onta)

1960 Družice a hvězdoplavcl (Pr.aha: Čs. spisovatel)

1963 Hddtiní o budoucím (Praha: Čs. spisovatel)
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