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Ceská |iteratura

padesátÝch a šedesátÝch |et

DONKA  ROUSOVA

V tomto pÍíspěvku se zab váme qi vojem české prÓzy a poezie padesát;/ch a še.
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monarchie. Nikdo do té doby tak jako Hašek nezesměšnil rakousk;/ byrokra-
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bohu, mrjže-|i se to tak Ííci,že zemňel těsně pŤed pŤíchodenr Němcrj, jinak by
byl první na nacistickém seznamu.

Těsně pÍed válkou zeInŤel K. Čapek' ke konci války zemÍelJ. Čapek azavá|'
ky tragicky zahynu| V. Vančura. S nimi česká literatura ztratila své vrjdčí osob.
nosti. Skončila válka a začína|a nová doba i v |iteratuňe. PrÓza svlm zp sobem
z sta|a ochuzena' objeviIi se někteŤí noví nebo se pňihlásil i starší prozaikovéja-
ko JiÍí Wei|, Jan Čep, Jan Drcla a jiní. \čtšina z nich vystoupi|a jako svědkové
hrúz druhé světové války' Forma jejich prÓz je krátká povídka nebo novela.
Mnoho prozaikú' kteÍí za vá|ky by|i v exi|u, se vrátilo dom : Viktor Fischl.
Egon Hostovsky, Jan Werich nebo Zdeněk Nejedl!. Jejich poválečná činnost by-
la ohromná, a|e pro některé z nich trvala krátce, poněvaclž pŤišla léta padesátá.

Poválečná poezie zdá se byt aktivnější, rirodnější než proza. Ve své činnosti
pokračovala Skupina 42. orientace autorri Skupiny byla poněkudjiná než pŤed-
válečné a meziválečné avantgardy' Hledali inspiraci v angloamerické kultuŤe.
Jejich vzory byliT. S. Eliot, J. Joyce a jiní. Čeští autoňi z těch clob, JoseťKai-
nar, Jiňí KoláŤ, Ivan B|atny a jiní, jako č|enové Skupiny 42 po rinoru l948 ne-
mohli publikovat anebo jako Blatn;í opustil i vlast a psali v exilu.

PÍicházeji |éta padesátá 20' století. Doba stalinismu, doba tota|itarismu pro
ce|ou vychodní a částečně jiŽní Evropu. Veclení, jak v politickém, tak i v kul-
turním životě, má komunistická strana, která nejdiíve ze všeho zamít|ajakou-
koli demokracii. Mít jiné názory nebo mít jiné myšlení než str.ana znamena|o
strávit pěkn! kus Života ve vězení, na SibiŤi nebo na Golénr otoku. Zatakovych
okolností, v takovych podrnínkách se nedalo čekat na něco zázračného ani v li-
terature' Každy byl podezŤely. Byli kritizováni jak surrealisté, tak i existencia-
listé, prostě všichrii, kdo nrěli j iné myšlení, jiné názory. Mnozí z nich byli od-
souzeni nebo popraveni (Kalandra, Horáková) a zakladatele českého poetismu
K. Teiga zachráni|a pŤedčasná smrt.

Literatura padesát;ich let' jak je všude uváděno' byla Iiteraturou budovate|-
skou, angaŽovanou. To byl směr vyhlášen]/ jako socialistick realismus' směr,
kter;f vznikl pŤed válkou, v tŤicát]}ich letech v Sovětském svazu' To byli spiso-
vatelé věrní moci. Minto jiné k nim zezačátku patfi ly M. Majerová aM. Puj-
manová. To byla doba, ,,kdy se potlačova|o nejen samostatné myšIení, ale ija.
kákoli osobitost stylu. I známí starší autoňi - jako Pujmanová, Řezáč, Drda, bás-
níci Nezval a Biebl, divadelník E. F. Burian' l iterární vědec MukaÍovsky upad-
li do plytklch schémat [...]'..píše JiŤí Hol1/ (Hot; I996: 4l). V takov1/ch poli.
tick;/ch podmínkáclr ne každ1/ nroh| psát, ne každ1/ moh| b11it činn ' Mnozí se
ocitl i v ciziné a tvoÍil i v exilu' Ani tam je nečekal velk]i blahobyt. \čtšinou mě-
li omezené možnosti psaní, tentokrát ne z politick;/ch, a|e z jinfch, existenčních

544

dr]vodŮ. I ti, co psali, psali eseje nebo krátké povídky a básně (Jan Čep, Mi|ada

Součková a jiní).

LiteratuÍe v exilu se daŤilo velice špatně. Situace se zlepšilajak se vznikem

československého vysílání Svobodné Evropy v roce 195l, tak s vydáváním mě-

síčníku Sklizeř (t953) v Hamburku pod vedením Antonína V|acha a Roberta

Vlacha. Další takové zázemi čeští politikové a spisovatelé měli v Tigridově ča-

sopisu SvŽdecní, jehož první čís|o vyšlo v NewYorku roku l956 a ke konci pa-

desátlch let se redakce pŤesunula do PaŤíŽe'

Doma, ale v skrytu pokračovali s tvorbou V|adimír Holan, Jaroslav Seif.ert,

Durych, Zahradníček a mnoho jin!ch. Hned po válce jak Holana, Nezva|a, tak

i SeiÍ.erta a mnoho jinych básníkŮ uchváti|o budovate|ské nadšení, které netrva-

lo dlouho. U Holana to jsou básně Radost, Dík Sovětskému svazu, o něco poz-

<!ěji Rudoarnlějci nebo sbírka Tobě, Thto sbírka byla poslední pŤe<l jeho patnác-

tilet]i m odm|čením. Bylo mu zakázáno pub|ikovat, ale nemohli mu zakázat psát.

Holan se znovu ozva.l v šedesát;ich |ctech. Ani Sei[ertova poválečná tvorba ne-

byla taková,jak se očekáva|o (Píse o Viktorce), a proto i on by| pŤinucen na ně-

kolik let se odmlčet. Jejich znovu,zrozeni nastalo po šedesátém roce. Nezval

v těch letech ',sedě| na dvou Žid|ích... Na jedné straně vyzdvihoval Stalina, na

druhé straně obhajoval Seiferta, Dem|a nebo Langra. Jeho avantgardní poetika

(Chrpy a města, l955) však pŤece jen z sta|a pŤíkladem pro mladší autory:

M. Kunderu, Šotolu, F|oriana, Závadu a jiné.

V padesát ch letech tvoÍi|a Skupina 42 (Ko|áÍ, Hauková, Hanč) i mIadší spi-

sovatelé a básníci, kteŤí byli inspirováni její tvorbou: Hrabal, Škvorecky, Bon-

dy, Hiršal a jiní' Na rozdíl od poetistického a surrealistického vidění je Koláío-
vo vidění jiné, prostší, jako je pr.ostší i jeho jazyk, jeho verš, bez bohaté sym-
bo|iky a metaforičnosti, s drirazem na pÍímé pojmenování věcí a f.akt . Po roce
l968 se vrací do oblasti poezie svou básní-esejem Nov1í Epiktet, v němž' neza-
pomene pŤipomenout' že,,moderní poezie je sestrou svobody a rizika [...]...

M|adí prozaikové Hraba|, Škvoreck]/, Zábrana aj. psali v padesátych letech'
alejejich tvorba spatŤila světlo světa teprve v šedesát/ch letech. V polovině pa-
desát1ych let zvláštní skupinu prozaikti tvoŤí spisovate|é, kteŤí, jak píše J. Ho|!'
stojí ,,na polovině cesty rnezi schematismern a skutečnou literaturou [...].. (Ho-
l! 1996:4l). Thm m žerne zaÍadit Karla Ptáčníka a jeho první román Ročník je-

denadvacet' Román vypravuje o osudech českfch chlapcri, kteŤí byli ve sv;/ch
2l letech posláni za vá|ky do Německa na nucené práce. Dá|e tam patŤí Jan ot-
čenášek románem občan Brych' Norbert Fr1id románem Krabice živj,ch ahra
Pavla KohoutaZážijové ttoci.|J všech je spo|ečn]i m tématem válka, vá|ečné ne-
bo vojenské prostŤedí. Taková díla porušovala normy padesát1ich let.
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Po pŤíchodu Chruščova do čela komunistické strany Sovětského svazu pňi.
chází nová doba i v celém ku|turním Životě nejen v ČssR, ale i v celé v1/chod.
ní Evropě. Nastává uvolnění, které bylo cítit skoro ve všech ob|astech kulturní-
ho žití, ale cenzura seještě stále prováděla ,,pečlivě...

Koncem padesát1/ch let (l958) vyšel román Zbabělci J. Škvoreckého, brzy
však by| stažen z prodejen a z knihoven, kvŮli tomu, že, jak napsal časopis
Tvorba, spisovatel ,,plivá do tváŤe hrdinrim odboje...

Šedesátá léta jsou drjkazem tohoto uvolnění' Vychází tvorba, která byla scho-
vávána v zásuvkách. Velkou roli v ku|turním kaŽdodenním životě v šedesát;ich
|etech sehrály časopisy a noviny. Vycházely LitercÍrní novitty, které by|y vŽdy
ihned vyprodány, coŽ svědčí o jejich tehdejší popularitě. Do Literdrek psali teh-
dy mladí esejisté a spisovatelé: M, Kundera, Vacu|ík, I. Klínra a rnnoho jinych.
Na Moravě, v Brně vycházel měsíčník Host do domu, ve kterém pub|ikovali
Trefulka, Skácel, K|íma. Další, velice populární a oblíbené byly časopisy P/a.
men, Květen aÍd,

V těchto časopisech básníci mohli opět tisknout svou tvorbu. Vyšly Holano-
vy Pííběhy (l963)' Noc s Hamletem (1964) atd'Y Květnu pak vycházely básně
Holubovy, Šotolovy, Kainarovy a dalších. Své místo v šedesát1ich letech našla
i poezie Halasova, ortenova, Závadova aj,

NěkteŤí z těchto básníkŮ se zabyvali děním všedního dne, všedního života. De.
tail vystupoval do popŤedí. I forma verše je jiná. Voln1í verš je pro tyto autory ty-
pick!. I názvy biísní nesly charakter všednosti, jako napŤík|ad u Holuba: Achilles
aŽe|va, Večer v laboratoŤi aj., nesly stopy prostÍedí, v němŽ se žtje či pracuje.

Jiní autoĚi, básníci jakoZávada ve sbírce Jeden život (|962), Hrubín v epic-
ké básni Romance pro kŤídLovku ze stejného roku, se navracejí k poetice lásky
a smrti. smrt a rizkost pŤevládají i v básních Florianovyích v kiznamu o potopě
(l963), v Šiktancově Nebožce smrti (|963) a Šoto|ově Co a jak (1964). Blízká
těmto básníkrirn byIa i poezie Jana Skácela a Ivana Diviše. Pateticky pohled na
světjejedním z hlavních rysrijejich poezie. V šedesátych letech se znovu obje.
vuje Seifert, a|e tentokrát jakoby v novénr rouchu' Melancholick'! básnik(Píseií
o Viktorce, |955', Maminka,, 1954) po de|ší odmlce, zprisobené nemocí, upro-
stŤed šedesátyoh let vystupuje riplně změněn1i' Jeho dňívější r;i mované verše vy.
stŤídal voln1i verš. V básních už nenajdeme to|ik metafor a obrazn;ich pojmeno-
vání a nesrozumitelnou symboliku. on sám píše: ,'Ale pryč s tou básnickou ve-
teší / metaÍbr a r;/mri.., ,,život je někdy až mrazivě hol;/...V roce l968 Seifert na-
psal další sbírku, Morovy sloup, ve které zachovává stejny pohled jako v pŤed.
chozí sbírce' Sbírka však vvšla teDrve v roce l98l.
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Zaéátkemšedesát  ch letvycházívedic iŽ ivotkolentnrÍsvnakladate lství

c"ítoJo""n'k! spisovatel tvorba tehdy mladfch autor : I. Klímy, J. Procház-

i". i.ii".'ny, l..Kti'"n,a a jinfch. \ětšinou šlo o kratší prÓzu, povídky nebo

;li"i;.i'"'kouy p,Ó"y' lepe rleeno.n9v3|y, mají autobiografick./ charakter.

Ka re l , h l avníh ra ina1eonez jehonove l , by |vy1oučenZeS t rany ,a tedy i vyho -
zenzfaku|ty.Podobn1/ pŤípaá, pŤípad wého vyloučení ze studia, o něco pozdě-

rl^,,áÁ"iui M. Kundera v románu Žert,

I u těchto autorri se setkáváme se společn!m rysem deziluze. AutoŤi nachá-

zeií svou jistotu návratem do rodného kraje, do kraje dětství a snťr. Tak je tomu

,',ž*_i,a,na ticha Ivana Klímy nebo v prÓzách Jana Procházky.
' 

";;j;J,* ,kupinu v šedesát]fch |etech tvoŤili spisovatelé _ prozaikové, kte-

Íí se ve své tvorbě vraceli ke staré tematice války, koncentračních táborrj

akŽ idovsképrob|emat i ce .Vě tš inouš looau to ryna rozenévedvacá t ych |e .
t.i ' ["ri ,uiaryjako chlapci pocíti|i hr 'zy 

války na vlastní kŮŽi. Mluví se

o nich jako o druhé vtně váljnj prÓzy. Ladislav Fuks je ze spisovate|ťr šede-

sát]ích let, kteÍí se ve svlch .o*án""i zabyua1i židovsk;/mi osudy za druhé

světové vá|ky (Pan rheodor Mundstock,1963). nejznámější. Autor zaujal

zvláštní postoj k vylíčení osudu pana Mundstocka, jenŽ má bft odvezen do

Terezína. Celá jeho pŤíprava k odchodu do tábora je popsána tragikomicklm

zp sobem.
Vroce1960vyše lposmr tně románJ iŤíhoWe i l aNos tŤeše jeMende l s sohn .

o dva roky později vychází román Hany Bě|ohradské Bez, krdsy, bez. Lítnce se

stejnou tematikou. Lustigova prÓza 1e znovu oceřována. V roce l964 vycházi

jeho nejkrásnější noveli Modtitba 1lro KateŤittou Horovitzovcra. PŤitom se

Lustig opírá o pravdivé události, kteié se pÍihodily Židtm. Němci vybírali pe-

"á 
i r.""i lohat11ch Žiatl v neutrálních státech pod slibem svobody za vydá-

ní peněz. Misto svoboJy usut uyti všichni Židé posláni do konc1]|ačních tá.

ború a pak do ptynu. eotská heiečka, která je spolu s ostatními Židy poslána

do plynu, se po cestě vzchopí k činu - i kdyŽ ví, ŽetimuŽ nic nezmění' vy-

trhne pušku jednomu německému vojákovi a zastŤeli jeho a ještě dalšího vo-

3áka. o něco později' v roce l967, napsal Ladislav Fuks román Spalovač mrt.

vol. Řeklo uy .", z" je to tate román i válečného prostredí, ale je to válka vi-

děná z jiného rihlu. Fuks do její atmosféry vnáší psychologick:/ horor. Kopfi-

kingl, hlavní hrdina ,o*anu, spaluje mrtvoly v krematoriu. Je to dobr]/ muž'

hodn!, něžn1i manžer u ot".' rutoua je jeho jedna strana, \!v, 
p.Íicházeji

Nemci, Kopirkingl se ťrpině mění. Cítí se Němtem, a tak zra<lí esesákrim své

pŤátele, sousedy a nakonec zabije svou Ženu - Židovku i děti, poněvadž měly

Židovskou krev.I
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Po pŤíchodu Chruščova do čela komunistické strany Sovětského svazu pňi.
chází nová doba i v celém ku|turním Životě nejen v ČssR, ale i v celé v1/chod.
ní Evropě. Nastává uvolnění, které bylo cítit skoro ve všech ob|astech kulturní-
ho žití, ale cenzura seještě stále prováděla ,,pečlivě...

Koncem padesát1/ch let (l958) vyšel román Zbabělci J. Škvoreckého, brzy
však by| stažen z prodejen a z knihoven, kvŮli tomu, že, jak napsal časopis
Tvorba, spisovatel ,,plivá do tváŤe hrdinrim odboje...

Šedesátá léta jsou drjkazem tohoto uvolnění' Vychází tvorba, která byla scho-
vávána v zásuvkách. Velkou roli v ku|turním kaŽdodenním životě v šedesát;ich
|etech sehrály časopisy a noviny. Vycházely LitercÍrní novitty, které by|y vŽdy
ihned vyprodány, coŽ svědčí o jejich tehdejší popularitě. Do Literdrek psali teh-
dy mladí esejisté a spisovatelé: M, Kundera, Vacu|ík, I. Klínra a rnnoho jinych.
Na Moravě, v Brně vycházel měsíčník Host do domu, ve kterém pub|ikovali
Trefulka, Skácel, K|íma. Další, velice populární a oblíbené byly časopisy P/a.
men, Květen aÍd,

V těchto časopisech básníci mohli opět tisknout svou tvorbu. Vyšly Holano-
vy Pííběhy (l963)' Noc s Hamletem (1964) atd'Y Květnu pak vycházely básně
Holubovy, Šotolovy, Kainarovy a dalších. Své místo v šedesát1ich letech našla
i poezie Halasova, ortenova, Závadova aj,

NěkteŤí z těchto básníkŮ se zabyvali děním všedního dne, všedního života. De.
tail vystupoval do popŤedí. I forma verše je jiná. Voln1í verš je pro tyto autory ty-
pick!. I názvy biísní nesly charakter všednosti, jako napŤík|ad u Holuba: Achilles
aŽe|va, Večer v laboratoŤi aj., nesly stopy prostÍedí, v němŽ se žtje či pracuje.

Jiní autoĚi, básníci jakoZávada ve sbírce Jeden život (|962), Hrubín v epic-
ké básni Romance pro kŤídLovku ze stejného roku, se navracejí k poetice lásky
a smrti. smrt a rizkost pŤevládají i v básních Florianovyích v kiznamu o potopě
(l963), v Šiktancově Nebožce smrti (|963) a Šoto|ově Co a jak (1964). Blízká
těmto básníkrirn byIa i poezie Jana Skácela a Ivana Diviše. Pateticky pohled na
světjejedním z hlavních rysrijejich poezie. V šedesátych letech se znovu obje.
vuje Seifert, a|e tentokrát jakoby v novénr rouchu' Melancholick'! básnik(Píseií
o Viktorce, |955', Maminka,, 1954) po de|ší odmlce, zprisobené nemocí, upro-
stŤed šedesátyoh let vystupuje riplně změněn1i' Jeho dňívější r;i mované verše vy.
stŤídal voln1i verš. V básních už nenajdeme to|ik metafor a obrazn;ich pojmeno-
vání a nesrozumitelnou symboliku. on sám píše: ,'Ale pryč s tou básnickou ve-
teší / metaÍbr a r;/mri.., ,,život je někdy až mrazivě hol;/...V roce l968 Seifert na-
psal další sbírku, Morovy sloup, ve které zachovává stejny pohled jako v pŤed.
chozí sbírce' Sbírka však vvšla teDrve v roce l98l.
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rl^,,áÁ"iui M. Kundera v románu Žert,

I u těchto autorri se setkáváme se společn!m rysem deziluze. AutoŤi nachá-

zeií svou jistotu návratem do rodného kraje, do kraje dětství a snťr. Tak je tomu

,',ž*_i,a,na ticha Ivana Klímy nebo v prÓzách Jana Procházky.
' 

";;j;J,* ,kupinu v šedesát]fch |etech tvoŤili spisovatelé _ prozaikové, kte-

Íí se ve své tvorbě vraceli ke staré tematice války, koncentračních táborrj

akŽ idovsképrob|emat i ce .Vě tš inouš looau to ryna rozenévedvacá t ych |e .
t.i ' ["ri ,uiaryjako chlapci pocíti|i hr 'zy 

války na vlastní kŮŽi. Mluví se

o nich jako o druhé vtně váljnj prÓzy. Ladislav Fuks je ze spisovate|ťr šede-

sát]ích let, kteÍí se ve svlch .o*án""i zabyua1i židovsk;/mi osudy za druhé

světové vá|ky (Pan rheodor Mundstock,1963). nejznámější. Autor zaujal

zvláštní postoj k vylíčení osudu pana Mundstocka, jenŽ má bft odvezen do

Terezína. Celá jeho pŤíprava k odchodu do tábora je popsána tragikomicklm

zp sobem.
Vroce1960vyše lposmr tně románJ iŤíhoWe i l aNos tŤeše jeMende l s sohn .

o dva roky později vychází román Hany Bě|ohradské Bez, krdsy, bez. Lítnce se

stejnou tematikou. Lustigova prÓza 1e znovu oceřována. V roce l964 vycházi

jeho nejkrásnější noveli Modtitba 1lro KateŤittou Horovitzovcra. PŤitom se

Lustig opírá o pravdivé události, kteié se pÍihodily Židtm. Němci vybírali pe-
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do plynu, se po cestě vzchopí k činu - i kdyŽ ví, ŽetimuŽ nic nezmění' vy-

trhne pušku jednomu německému vojákovi a zastŤeli jeho a ještě dalšího vo-

3áka. o něco později' v roce l967, napsal Ladislav Fuks román Spalovač mrt.

vol. Řeklo uy .", z" je to tate román i válečného prostredí, ale je to válka vi-

děná z jiného rihlu. Fuks do její atmosféry vnáší psychologick:/ horor. Kopfi-

kingl, hlavní hrdina ,o*anu, spaluje mrtvoly v krematoriu. Je to dobr]/ muž'

hodn!, něžn1i manžer u ot".' rutoua je jeho jedna strana, \!v, 
p.Íicházeji
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S Židovskou tematikou se setkáme i v knize Sedmiramenny svícen (1964)
J. Škvoreckého i u mnoha jin;ich.

Charakteristickou osobností pro literaturu šedesát ch let je bez pochyby
B. Hrabal. VŽdycky sv j, vŽdycky originá|ní' I kdyŽ nebyl žádnj začátečník, prá-
vě v šedesátych letech zača|y vycházetjeho knihyjedna za druhou. Do roku l968
vydával kaŽd! rokjednu knihu' Vy-ndával je ze šuplíku, kde byly skladovány po
celá ta léta, co nenrohl publikovat' Říkame, že se od svych součašníkri |iší v mno-
ha rysech. Jeho typickym rysem je humor, hrabalovskli humor, jazyk astyl. Teh_
dy to byl Hrabal, kdo dal pŤednost obecné češtině pŤed spisovnlmjazykem. Svym
stylem nás opravĚuje k tomu, abychom ho kvalifikova|i jako pokra8ovate|e haš-
kovského proudu, jako pokračovatele švejkoviny. Kvrili těmto iysrim jeho tvorby
nebyly jeho povídky a novely pĚijaty s nadšením' I kritikové byli v postoji k jeho
tvorbě rozděleni do dvou táborrj. Jedni ho zbožřovali, druzí na něho ritočili.

Z hlediska rychlosti vydávání jeho knih byla skupina čtenáňrj, kteŤí jeho je-
ho ptÓzu h|tali, ve většině. KaŽdá jeho kniha byla okamžitě pryč z pu|tu. Čim
dál tím víc rostl zájem o jeho knihy. D vod spočívá v tom, že si Hrabal nevybí-
ral témata' Psal o všem, co ho potkalo, co uslyšel apocl' Sám ňíka|: ,,Já nejsem
spisovatel' já jsem zapisovatel...Všechno' co us|yšel, zapisoval. Není tomu tak
se vším. o tom svědčí pŤekrásná novela ostŤe sledované vlaky (l96.5), ve které
se děj odehrává na jednom venkovském nádraŽí za druhé světové války. Stejně
je tomu i s novelou InzertÍt n,a d nt, ve kterém už nechci bydlet ze stejného ro-
ku. Něco jiného jsou jeho sbírky povídek Perličkct na d'ně ( l963) nebo Pábitelé
(|964) a novela Taneční hodin,- pro starší ct pokrcčilé, kterou tvoŤí jedna jediná
věta' v níŽ děje' lépe Ťečeno pŤíhody navazujíjedny na druhé bez interpunkčních
znamének. Hrabal patŤí mezi ty spisovate|e, s nimiŽ mají pŤek|adatelé největší
problémy. Jak jsme jiŽ Íek|i, jeho prÓza se čte lehce, je zábavná, bohatá na ho-
vorové prvky, ale všechno to pŤeloŽit dojinéhojazyka není žádná legrace. PŤe-
Iožit všechny ty hrabaloviny a dát textu prav]/ spád, takovy, jaky má v originá-
le' je moc těžké (m|uvím ze zkušenosti, kterou jsem udělala pŤi pŤek|ádání po-
videk Pdbitelé, PohŤeb, Jontoforéze a novely Thneční hodin1, pro starší a po-
kro č i lé do makedonštiny).

V první polovině šedesát;iclr let se objevuje prozaik Vlaclinrír Páral, intelek-
tuál, chernik, kter;i si náIněty pro Svou tvorbu bere ze všedního života, ze svého
pracovního prostÍedí, jak o tom svédčí Veletrh splněnlch pŤciní (|964) nebo ro-
mán Milenci a vrazi z roku l969.

Zajímavá, plná Í'antazie je pr6za \ěry Linhartové ze začátku šedesátych let:
povídka Co nejvíc šedé z Mez'iprtizkumu nejblíž' uplynuléln (|964) nebo Dúm
daleko z roku 1968.
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S podobnou fantasknostíjako u Linhartové se setkáváme i v tvorbě IvanaVy-

skočila, ktery je, na rozdíl od ní, srozumite|nější. I když je svět u Vyskočila po.

dle J. Holého (Hol! l996: l53) groteskně obrácen;/ a zvráceny, podobá se svě-

tu běžnému.
V druhé po|ovině šedesátych let, v souvislosti s po|itickym děním, dostává

Iiteratura, zvláště prÓza' jinou tváŤ, jde jin1lm směrem. Spisovatelé jako by se

uzavíra|i ve svém nitru, rozebírají svrij život, vracejí se k dětství' k mládí. Skep-

sevycllázi na povrch v SekyŤe L. Vacu|íka nebo u M. Kundery. Kundera pro-

stŤednictvím své narativní struktury, prostňednictvím dynamickych vztahri mezi

jejími komponenty, vyjadŤuje problém odcizení, zvláštního sebeklamu (Žen,
jqoz). poaoun! pňípad nalezneme iu Putíka v jeho Smrtelné neděli (l969). Prá-

vě v druhé polovině šedesátÝch let se prohluboval pocit nespokojenosti. Roku

|961 by|aznovu legalizována cenzura, a tak bylo postupně zabavováno mnoho

kritickfch text a esejŮ, Zakazované knihy, jako napň. kniha slovenského spiso-

vatele MřačkaAka chutí,noc, ve které se moh| najít zobtazenkaŽdy z tehdej-

ších politikŮ, byly tajně pňedávány z ruky do ruky' Kvrili této knize a kvrili svlm

názor m na tehdejší izraelsko-arabskou vá|ku, by| Mřačko zbaven občanství.

V témže roce na čtvrtém sjezdu Svazu československ:/oh spisovatelŮ M. Kun-

dera ve svém projevu popsal Stav tehdejší ku|tury i literatury. S obavami se vy-

jádŤil v tom smys|u, Že česká kultura je dlouhou dobu izolována a Že,,l idé' kte-

Íi Žijí jen ve své nezprostŤedkované pňítomnosti, bez vědomí historické konti.

nuity a bez kultury jsou s to proměnit svou vlast v pustinu bez historie, bez pa-

měti, bez ozvěn a bez krásy... Na tento Kunder v projev i na vystoupení jinfch

reagoval tehdejší tajemník Úv rsČ J. Hendrych s kritikou svazu, jeho sk|onŮ

k ideovému plura|ismu. Kunderova kritika, diskuse da|ších spisovatelri na sjez-

du, kteŤí mluvili o české a sovětské cenzuňe, Vaculíkovo prohlášení o pot|ačo-

vání demokracie v Československu vyvolaly velkclu reakci strany a v|ády' Sa-

mozŤejmě nastoupily sankce' které znamenaly vylučování ze strany, byly z|i-

kvidovány Literdrní novitty,a Svaz spisovatel . Tehdejší v|áda, vedená A. No-

votn1/m, nemohla ce|ou tuto krizi vyŤešit, a proto nruse|a odstoupit. S pŤícho-

dem Alexandera Dubčeka do funkce prvního tajemníka strany byla zrušena cen-
zuraa Lifurdrní novitt1, s novym názvem Literdmí /jsr'.y mohly opět vycházet. Se
založením Kruhu nezávis|!ch spisovate|ťr začala aktivita mnoha zarnlčovanych
autor , mezi kterlnri byli V. Have|, A' Klinrent, P. Kopta a jiní. Stalo Se to. co

se dlouho očekávalo. J. Seifert byl zvo|en do če|a komise Svazu spisovatelťr.
V roce l968 se probouze|a občanská aktivita ve všech podnicích a institu-

cích. K takové aktivitě vyzyva| iVaculíkrjv nraniÍ.est Dva tisíce slov, která patŤí

dělníkúm' zemědě|cťrm, riŤedníkrim a všem. Tento manifest tehdejší vedení stra-

ri
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S židovskou tematikou se setkáme i v knize Sedruirantewt svícen (1964)
J. Škvoreckého i u mnoha jinlch.

Charakteristickou osobností pro |iteraturu šedesát;ich let je bez pochyby
B' Hraba|' Vždycky svrij, vŽdycky originální. I když neby| Žádnj začátečník, prá-
vě v šedesátlch |etech zača|y vycházetjeho knihyjedna za druhou. Do roku |968
vydával kaŽd! rokjednu knihu. Vy-ndával je ze šuplíku, kde by|y skladovány po
ce]á ta léta, co nemohl publikovat. Říkame, že se od sv]ich současník |iší v mno-
ha rysech. Jeho typickl/m rysem je humor, hrabarovsky humor, jazyk astyr. Teh-
dy to byl Hraba|, kdo dal pÍednost obecné češtině pňed spisovnyrnjazykem' Svym
sty|em nás opravřuje k tomu' abychom ho kvatif.ikovali jako pokra3ovatele haš-
kovského proudu, jako pokračovatele švejkoviny. Kvriti těmto rys m jeho tvorby
nebyly jeho povídky a novely pŤijaty s nadšením. I kritikové by|i v postoji k jeho
tvorbě rozděleni do dvou táborrj. Jedni ho zbožřovali, druzí na něho ritočili.

Z h|ediska rychlosti vydávání jeho knih by|a skupina čtenáŤ , kteŤí jeho je-
ho prÓzu h|ta|i, ve většině. KaŽdá jeho kniha byla okamžitě prye z puttu' Čim
dál tím víc rostl zájem o jeho knihy. Dťrvod spočívá v tom, Že si Hrabal nevybí-
ral témata' PsaI o všem, co ho potka|o, co uslyšel apocl. Sám Ťíkal: ,,Já nejsem
spisovatel, já jsem zapisovatel'..Všeohno' co us|yšel, zapisoval' Není tomu tak
se vším. o tom svědčí pŤekrásná nove|a ostŤe sledované vlaky (l96.5)' ve které
se děj odehrává najednom venkovském nádraží za druhé světové války. Stejně
je tomu i s novelou InzercÍt n,a d m, ve kterém užnechci b\,dLet ze stejného ro-
ku. Něco jiného jsou jeho sbírky povídek PerLičkct na dně (tg63') nebo kibitelé
(|964) a nove|a Taneční hodiny pto starší a poktrlčilé, kterou tvoŤíjednajediná
věta' v níž děje' lépe ňečeno pŤíhody navazujíjedny na druhé bez interpunkčních
znamének. Hraba| patŤí mezi ty spisovatele, s nimiŽ mají piek|adatelé největší
prob|émy. Jak jsme již ňekli, jeho prÓza se čte lehce, je zábavná, bohatá na ho-
vorové prvky, ale všechno to pí.eloŽit do jiného jazyka není žádná |egrace. PÍe-
|ožit všeclrny ty hrabaloviny a dát textu prav)' spád, takov1i, jaky má v originá-
le, je moc těŽké (mluvím ze zkušenosti, kterou jsem udělala pňi pŤekládání po-
vídek Pábitelé, PohŤeb' Jontoforéze a novely TaneÚ lzodinY, 1lro starší a po-
kročilé do makedonštiny)'

V první polovině šedesátlch let se objevuje prozaik V|aclinrír Páral, intelek-
tuál, chernik, kter! si nárněty pro Svou tvorbu bere ze všedníIro Života, ze svého
pracovního prostňedí' jak o torn svédči Veletrh splněnych pŤciní (1964) nebo ro-
mán Milenci a vrazi z roku 1969.

Zajimavá, plná fantazie je pr6za.\ěry Linhartové ze začátku šedesát;ich |et:
povídka Co nejvíc šedé z Mezipr zkumu nejblíž' uplynulého (|964) nebo Dúnl
daleko z roku 1968.

548

S podobnou fantasknostíjako u Linhartové se setkáváme i v tvorbě IvanaVy-

skočila, kter! je, na rozdíl od ní, srozumite|nější. I když je svět u Vyskočila po.

d|e J. Holého (Hol! l996: l53) groteskně obrácen azvrácen,!, podobá se svě-

tu běžnému.
V druhé polovině šedesát]/ch |et, v souvis|osti s politicklm děním, dostává

literatura, zv|áště prÓza, jinou tváŤ, jde jinlm směrem. Spisovatelé jako by se

uzavírali ve svém nitru, rozebírají svrij život, vracejí se k dětství, k m|ádí. Skep-

sevychází na povrch v Sek1,ig L. Vaculíka nebo u M. Kundery. Kundera pro-

stŤednictvím své narativní struktury, prostŤednictvím dynamick ch vztahťl mezi

jejími komponenty, VyjadÍuje problém odcizení, zv|áštního sebek\amu (Žert,

lÓoz). poaoun]/ pŤípad nalezneme iu Putíka v 1eho Sntrtelné ned,ěLi (l969). Prá-

vě v druhé polovině šedesát]ich |et Se proh|uboval pocit nespokojenosti. Roku

|961 by|aznovu legalizována cenzura' a tak bylo postupně zabavováno mnoho

kriticklch textli a esejŮ. Zakazované knihy, jako napŤ. kniha slovenského spiso.

vatele Mřačk a Ako cllutí moc, ve které se mohl najít zobrazen každy z tehdej-

ších politikri, byly tajně pÍedávány z ruky do ruky. Kvrili této knize a kv li sv]i m

názor m na tehdejší izrae|sko-arabskou válku, byl MĎačko zbaven občanství.

V témže roce na čtvrtém sjezdu Svazu českos|ovensk ch spisovatelri M. Kun-

dera ve svém projevu popsal stav tehdejší kultury i literatury. S obavami se vy-
jádŤil v tom smyslu, že česká ku|tura je dlouhou dobu izolována a Že,,l idé' kte-

Ťí žijí jen ve své nezprostÍedkované pŤítomnosti, bez vědomí historické konti.

nuity a bez kultury jsou s to proměnit svou vlast v pustinu bez historie, bezpa-

měti, bez ozvěn a bez krásy,.. Na tento Kunder v projev i na vystoupení jinlch

reagoval tehdejší tajemník Úv rsČ J. Hendrych s kritikou svazu' jeho sklonŮ

k ideovému plura|ismu. Kunderova kritika, diskuse da|ších spisovate| na sjez-

du, kteŤí mluvi|i o české a sovětské cenzuŤe, Vaculíkovo prohlášení o pot|ačo-

vání demokracie v Českos|ovensku vyvolaly velkou reakci strany a vlády' Sa-

mozŤejmě nastoupi|y sankce, které znamenaly vylučování ze strany, byly zli-

kvidovány Literdrní novin\, a Svaz spisovatelťr. Tehdejší v|áda, vedená A. No-

votnfm' nemohla celou tuto krizi vyŤešit, a proto nrusela odstoupit' S pĚícho-

dem A|exandera Dubčeka do funkce prvního tajemníka strany by|a zrušena cen-
zura a LiterrirnÍ novirt\, s novym názvem Litertirní listv moh|y opět vycházet. Se
zaloŽením Kruhu nezávisl ch spisovatelŮ začala aktivita mnoha zarnlčovan1/ch
autorri, mezi kter1imi byli V. Have|, A. Klinent, P. Kopta a jiní. Stalo se to. co

se dlouho očekávalo. J. Seifert byl zvolen do čela komise Svazu spisovatelťr.
V roce l968 se probouze|a občanská aktivita ve všech podnicích a institu-

cích. K takové aktivitě vyzyva| iVaculíkrjv maniÍ.est Dva tisíce slov' která patÍí

dělníkúm. zemědělcťrm. riŤedníkrjm a všem. Tento manif.est tehdejší vedení stra-ll
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ny nepodepsa|o, ale i pŤesto byly reakce ze sovětského po|itbyra čím dál častěj-
ší a koncem měsíce srpna (2 l. 8.) vnikla na ,izemí Československa vojska pěti
státti v čele s vojsky Sovětského svazu. Chvála bohu nebylo mnoho obětinaŽi-
votech, ale byla obětována svoboda v širším slova smyslu. Jak se ukázalo, his-
torie se opakovala. Tak jako dŤíve stáIi v čele odporu mladí lidé, studenti, inte-
lektuálové a dě|níci. Zbytečná byla smrt mladého stuclenta filozofické fakulty
Jana Pa|acha a mladého lana Zajíce. Ke zlepšení nevedly ani každodenní pro-
testy a shronráždění. Postupně byly zastaveny pokrokové časopisy a novlny
a reÍbrmátoŤi šli do vězení nebo byli donuceni od,ejit ze země.

Znovu vznikala exilová literatura a život pokračoval někde jinde, jenom ne
doma. Mnoho českych autorú a spisovatelri našlo svŮj druh tlomov v rrizn ch
evropskych a zaoceánskych státech (Kundera, Škvoreck]/, K|íma, Linhartová,
Lustig, Diviš a jiní). Tvorba exulant a ričastníkri reÍbrem byla v rodné zemi
ihned stažena z knihkupectví i z knihoven. Naproti tomu tvorba, kterávycháze-
|a v cizině, byla pŤekládána do mnoha jazyk , protože zájem o tuto literaturu
byl velk]/. Kunderovy romány, které vyšly ve Francii, byly okamžitě pĚeloŽeny
do srbochorvatštiny; Život je jinde, Nesnesiteltt lehko'st bytí, Vatčík na rozlou-
čenou aj. Kundera se stal u nás' v tehdejší Jugoslávii, nejčtenějším Spisovate-
lem. Skoro v každém čísle v bělehradském t;ideníku Nin by| nějak]/ článek
o Kunderovi. o nic menší neby|a popularita Škvoreckého nebo SeiÍ.ertova. Prá-
vě v Ninu se tiskly r zné debaty a rozhovory s nimi a jinymi československ;7mi
spisovateli. Thkovou, Ťekla bych, so|idaritu Jihos|ované piedvedli i pÍedtím, bě-
hem invaze. Jugoslávie by|ajedinym státem v chodního bloku, kter;í na invazi
bouň|ivě a otevŤeně r.eagova|. H|asitě a otevreně protestoval proti takovému zpti.
sobu likvidování občanské demokracie a svobody.

L i t e r a t u r a

HoLÍ Jiňí
|996 Českd literatura od počtitk k dnešku 4 (Praha: Čs. spisovate|)

Na hrázi věčnosti
- rnÍtvarné reflexe díla Bohumila Hrabala

BOHUSLAV  HOFFMANN

Na Hrázi Věčnosti je Hrabalovo ironicky obrazné pojmenování ulice v Pra-

ze 8-Libni, v níž téměŤ čtvrt sto|etí (l950_l973) bydlel a kde je dnes jedno

z největších a nejoriginálnějších verbtilně.vytvantyclr děl v Praze. Nese název

Pocta Bohumilu Hrabalovl. Jeho autorkou je slovenská v tvarnice Žijici v Pra-

zeTatiana Svatošová. Jako libretista se tvorby tohoto dí|a zričastni| Hrabalťrv

pňítel a libeřsk1/ soused, fllozof Josef Zumr. Podle sdě|ení starosty Prahy 8 pňi

odhalování díla 9. listopadu l999, dva a pťrl roku po Hraba|ově smrti (coŽ lze

považovat v Čechách za nebyva|y kulturní čin)' bude prostranství S tímto ne-

obvykl m dílem pŤejmenováno na Náměstí Bohumi|a Hraba|a. A tak se neu-

věŤitelné, totiŽ Hraba|ovo v žertu vyslovené pÍání' Stane skutkem. Bude tomu

tak již podruhé, neboť ještě za dob socialismu vydrže|a tabulka S tímto ozna.

čením na domě pana Zumta pouh]f t]/den. VeŤejná bezpečnost ji sundala s vy-

svět|ením, že náměstí mohou b;it pojmenována jedině po mrtvych. Tím už Hra-

bal nyní deÍinitivně je, i kdyŽ na druhé straně věŤíme, že jeho dílo niko|iv. To-

mu by asi lépe slušelo označení,,věčně živé..',,stále zel,ené,,, Takov! je ipa-

louček pŤed autorovym portrétem, kter1/ v nadživotní velikosti stojí vymalován

,jako starj bernard n a dívá se do velké clálky, až do svého dětství... AIe nej.

spíše také do oné věčnosti. Myslím, že vedle monumentálních pomníkri Jana

Husa, Jana Žlzuy aFrantiška Palackého je Iibeřská Hrabalova zeď čtvrt]i m nej.

větším pražsk]Ím v tvarn m dílem vytvoŤenym na počest velké osobnosti čes.

ké historie a kultury. Je ve|mi Sympatické, Že touto osobností není politik, ale

spisovate|. A je rovněŽ pozitivní a Symptomatické, Že Se toto díIo nachází ni-

koliv v centru Prahy, ale na periÍ.erii tohoto stŤedoevropského velkoměsta, jež

svěÍil Hrabal v jedné své knize do ',společné péče obyvatel... Na místě' kde ten-

to velk;Í autor žil, kde vytvoŤil většinu svjch textri a kam situova| děje a hovo-

ry sv]Ích postav. (Napsal zde Perličku n,a dně, Ptibitele, Morytát\, a legendy,

ostŤe sledované vlaky, Taneční hodin\, pro starší a pokročilé, umísti| sem po.

stavy a děje Něžnélto barbara s hlavním hrdinou V|adimírem Boudníkem'
s nímž zde nějak1f čas společně bydlel, i Svateb v domě, pr6zy vzpomínek na

léta soužití s manželkou Eliškou.)
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