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BůllĚit5ln výcboiligkcn tvorby Egr'h Pollělre |y-

$rha JoéÍ'nršn* achopaoat paro&Í.aaĚať. {běleo$

lp pnrodlr Barrl Polděrb ohnnalto*lotiolgt

tnll a rorrlnul ve dvou typoebt v paroilll. jrly-

e 3'lt*rárpÍ. obó ltnte st spoĚátlíu prolínrly'

Jl pÍtvl{dIa parodí'r Jarylrová a pnrodio lltl-

urtouplla {lo pos*elÍ. Ftro lit*rárnÍ blgtorll

rltlí bodnetu p*roóír litan{rní' protoĚ* Jt brg-

dnÍr rhlerap dobová lltgrntury a tía dorvld-

ilobovou Iítorární rtcepcí'

tsgrgl Pot{ěrk aapsal gclkrn šegt litarlrn{cb

l{' r řec\y v lcteeb t921 . 19á9t Potítr T.

, tsrhrarlo vonnýcb rl;rlvs' Foví{Ie Deoby*

lr"cvnÍ, $těcroreěenní přÍblh, ffeórllr n Lud-

, Ytrrl,ovnk{ povídlrc. Tyto pargdío tYařÍ rraáí

Jobo tvorby, llo úeek {lúl'eáitý' protoá. odb..

rraursc'' Jr}ro unřlechétro prosraĚu v díI* 3t8|

Jtn{ počobl, v přÍrdr rttoku na ednítaaé Jer3. Bl

lsu re Polděgt couótřeátl nn parodtt bre&ovÍ

by r nt paroúít Jcénotlivých rutorů r litrríraích

' poaáěji v drutrón gbdobí psoácl i k parodli

trnárníeh Ěánrú' Vedle Jtdnoho ron{rru Eodvlkr a



Ít ultl po?íátoY{bo tveru, lrter'ý nu byl ř tóto

l*mgv| neJbllááí. těLoli cs latbdtl' ěg dl,ou-

ltntr perodiat{' paa} ncnový žánr g oeobltýr

a ebgrt*rríEttclťn brrnortr - l oY*en t od-

r úpnaatí rlúdí.

B*Gu rr rrb1t'rtt prrní 8 ácgtl prrodtíl Po?íú*
ÍotÍřr or rpÍ'covínía, pnotoňi trto povíd}r Epr's-

h

ortrtgír lr.onlctt,y polfríluJr tnEú rr ek.upi.gqu

ígh ěergBlrs' p*tříeíelr tsnllí.r l výln*rrl
'iilrqh{ polovlay lg.ato}.otí. Y aatíríeEól oérrau

prgrřrť r ayrt{nu ěeaoplrů va 2s.letcah r
e

tuJo úrtup bývalýeb prs€Fatsový vedouaÍeb I.l-

íeb aluvčíeh.

Poyídlr vy$la ěaooBícaets3r nr pokračovínÍ r.lt

19etr v ltdorýcb novÍ.n{oh' poldli[Ji kntřň{ robu

v Foví{k{cb pan{ Eg&lcodgna. Yypráví o 8B.l|

apíaovat,.lo ř.X.Boáce, eby byl, publl&ovda

rgráa soúatupní vt cnálár ěaeoplgr sloťa$.\ý

. Do tóto povídlrg uloátl PglÉěrk tetó hurortl.

E.tepaFo{1t. JeJí r{klad' paraúlc xýěovltá

l.|.teratur3r' je lár proothdkcn oat*,rgr -

ar ltttr{pní šseoplry' &ttr{ co pytnily dlou.

traillgí qlrhÍstnÍ' apol'uprecovely 8$ g tdtýr

rutorů rr gtrlplÍ &ensrael 3 nooilc[yIovaly oe

výWěrnébo pgjet{ ]'itcrárnÍ tvarby. Eesl řaoopl-

tohotE drutru patř1}'* např. Ogvřtal trL{ tvon a

' fuoblonrtíka byle raflclrtov*ng í v J1n$ch
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ěaaopieoeh. o svonu psal ženeký obaor
'A}g Pr'ocház|a ví, Ee dobr'ý tlterárnÍ

roku i925:

]. iot nesní

být nluvěín ur,avřerrdho Železné}ro kruhu . . . " "Jen

bglĚev ic tví uzavÍrd 8B ívon v kařdén smč"ru . . .s .

0 Luraíru poal Ženuký obaor roku i9?4l "dnešní r. €-

dakco je gl vědona, k čenu Jl ravazuje půlstol.eté

lugínoveká tr'adl.cen ti'ebaáe okruh sBoluprac-ovgík&

ae sdá spjat žexea4ým kruhen ... '  Fostatně 1 aturý

Lunír. ně]' terrto želear1ý krub ' . . ' .  o Ocvětě poal

světoaor' roku 1920t "$výc}r sáead, j iž kol ikráte adů-

|arněno' bude gě Osvěta přidráovat i ddle spo1upra-

covnictv{n osvědčeného krutru oploovatelakélro.ň Pro

tÍtu1 oaayóJ.ené}ro ěaeopiau s}ovariok;j baaor sí Fo1á.

ěolc půjěil' a obpěni]. akut'eěný název "pódnÍtro ilus-

trovanóbo čaeopiou', Bgggrn otři"hové přílohy $věto-
goru' a karikované rubr'iky eiožll z, růaných listů.

sqti .r ickd ex;loaice o $lovangkóp bazaru uřívá
jednalc humorigtícké reainigcencen jednak přÍné au-

tentick*! citace. Mgtiv uec}reu obrcetlých aaelouží-

lých iitorátrl naróžÍ R& věk redaktorů z geneface

9o.let - v roce 19ir byio ve Evonu i i .J iráeicovi 7o

let  a  A.$taškov l  78 let r  V €  Světozoru A ' .E . i luž{kov i

62 1et' v Luroíru V.Dykovl trochu méně - 4* lot. Po-
jnenován{ "žoiesný krutrr dikunentárně opakuje běĚně

uiívqnou charakterist iku už výěe sníněn$u, jeĚ ref lek-

toval'a urěitý obecr\ý apůsob pojÍnání prob}énu. Yedlej-
áín huporiatickýn pr'vken je reniniscence zkratek
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t,ního Jnóaa F.X.BoĚ!e, která ná bungrnĚ pÍlpo.
L

t gn{nou ocobnost F.X.sal|y a t,skó gboóu gkol.

t{ stojný*h Lřeatníeh jlen 1 u epieovatclo 8Yo.

. Xorika Jren ec gdtul gtarrg EheraEtariatlo\ý*

r!.etic\ý!E prostťvúlrrn Xarla Polděka. Po cxpoat-

nírl'etluJ* vlastní ngtapanodío' týkaJíeí to paro-

otr{nky nepodobanÍ l parodlc\t aíněqý ndvod lt

tavení Jeénoho typu próly, h5lěeivltóhe a aenil-

tílnÍho árna|rdho roacnu. tátku a &ot|ny sl Fo].á.
I

vybrsl a boható EuuěnEnó a přeěrále|né léeoby

literaturiy e !'enekýctt ěaaopl.a*.

Parodlc$ poatup Jc oilbrlovún pnoot,scdnletvía

'erteťy ldolf,a šedÍ'v{ho, gaa]'ee progranu $lov*noké-

bt:aru' který ponábá ř.X.BoÍeovl upravlt Jebo

lrrnlcký rolín t&x' &by toputo pro&r&llu o|pov{ila}.

tLuteěnd a obggnsJi roróÍřcná redrLtorah{ pFaI€

rnfuÍ ut a pol'enlL aoilerny 90.1etl Je dobřc odróřr-
.!r Y karíhaturní nsdoásgs. Ado3'f ana3'yauJe ebaab

polcova ronÍnu' vybír:é nír*v a jednotlivé notlvy tJ-

.řlgb{t pro ctrargktgriotíku pootav, i;opt"a proatředí'

Ůtj r Lonf,rontuje nelronvonění a konvanční pnvLy. Htl-
Í|

ro|ný úěínck pl.yno větálnou g kontnaetu, Ldy not'ivy

Jrou psepracovátty v opalr, a tr Eechaniěngst1 úprav.

Debové avědsctví g ,Jlnébo pransn€ jednak opět po-

rtguáÍ lt sobecnění aatlrlgkď rfrur"""tt\y a JednaL
přlpomae řir.Ěí kulturně apoleěenskó couvl'elostl.

|.Erócng}rorská Beala v ogvětě rglru 19ao E Ydelevrr
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.Íxáktlvll 'ďcot poeboplte&no, řc ť.T].ětlr eí přÉ16 eby

}lrotý r{a sstét'y n*b$vol nbytečně tlusgn oůporuJí*
je$$ proJevy. $kut,esn6 ovýr cpo},*praeern{lcsrr,

vns nlnd#g o n*jr}aděín, r*ó d{val Pgkťn$l ť$.

.t$ehr * návrhy * opravén' ar&dgli.ts eg angřa *&t'Í*

ptt j i$ přggvřděrní, které povaíov*l na lapří .. . ř

arť ;ť#trl avnť..ťť rxffir ťs&ltlt;r. vtÍ$gg

st&r t*l řinít' b* tr*bývd-}Í pří Erědc*J,tdr ra-

l.íst.u ! tonu l nucen.'

Bový rgndnrvý obea}r dílo P.N.Bořea' konlcky

oor*ný a p$otvořgný óo }onvanění podoby' ir$*

Jr r*kt*dn{ výebodlgko ngensĚňgvgnéht pÍr*n*

otvf pro *eny e t* nepr*tdÍvogt' ve Ystař.tu tr.íter*-

trrrp k řítptu* l*le to u*, pro*ín, odpuaf**1r pš1-
ti

!ttlí}' ho xlan *it't}.f vstávaJe ' "ígenípe' drab6| příta}.ín
ra'

b'ttí tek tragtehy' $c-1í to pro slovtr*gk$ br:er.
il,

tlJta ohleÉ na ě:endlrt{$l J*ou to togněr d*$y x lop*

tísb trubů. " sglrto vgbudov*r{ý rollállevý obegb Je přl-

'filnovdfi a poilaouv{n Egtír{Egraná akuplns ělaopíaú'

rilkali rr€e t,cnto ůrr& prósy navyctr{st}.. satlrlgb*

trolrní notEďg spojuje áenshou prosu a gttrří }l*

í rcv$e ja*e €va přodetgvítsle xonferrativ-

* tr'eéÍs*ostl'. H*xgrná p*lnta povÍčky uříyí

not1vu nai.vgť proot,oiryo].noetl. vo gtotgEňov*ní rt.

tcratury ee ekutsěngatí a opět aa v keriiraturní nad.

aárge vrasí b rdpcové pnoblea*ticE literárnÍeh ěa-

oopls* * h ggenĚšnfuíť pootevy ěeaepísocbého rsdak-
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tora. &odaktor na gobe vatdhnE neltcřrotív# pocho.

p6nou aitauct s, ronánu a B.X,Bo*ge vylrodí. srďtÍ

hunornú pointa s i'ron;'cky lítoetivou ny61enkou Boá-

co o ivraaÍch mj'adó li.teraturyn příběh óoť:.nitívně

usavÍrd.

T tlobě otištění povídky bylo Poláěkovi elce uá,

29 ].et, ale přesto jeko ap1oovate3. teprve cačínaI s

něl ga sebou janon Jeden roE neboť,.ató literárnÍ čín-

nooti. 8 problóqy zaěínaJíeích autorr l  něl tedy j ie-

tě čerství vlaetnÍ gi lušengeti. V ] ' i i 'erórnín kontex-

tu Po1áěkovy součagno$ti byla kroně toho j.inie 8&-

tj'r a pnrodií jak na li.teraturu, tak na potÍže spí.-

ggvate}ů doeti dloulré a bohatá, mohl. t'ei:y r,$rae"t

1 ade navazovat - např. na J. l .Iněka a J.Hgueananna.

Poo}ednín důle*itým fektoren pří vzni}u i-.ov{dky tq-

ké nohlo t lýt  genoraění cít6nť, kte:é s6 projeví lo v

náangku v závěru ;:.ovídky. Ťo př i řazuje F.; láčka nejen

ke ekupině autorů neal igtíckého gančření kolen K.

čapka a Lldových novín, &am bývá a; 'ravidla zařaaován,

aio také ke epísovotelekélu proudu avantgardnínu,

který oi otágku pJ,at.forryr rryřeĚiJ. po evdn, aak].tÍóá-

nín v1agtních novýcb ěasoplsů.
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