
CbvÁ1e upamatovónÍ

Rodolmen Te r^ezky P]. arreto vé

l{a ten nod'oloen upozortl l Vtadlmír l lolan gám. V poznÁmce

otlštěné bned v prvním vydÁní básně u Borováho Lgl+, ětcmet

nPodrrět k básrú Terezke Planetová dala ml skvělá ěrta L €o.

še Jarráěka MoJe děvěe z Tatgr.  | .  v dďšín rryďní básně Ee

pak dokonoe v poznámce JarrÁčkova ěrta ctťuJe /z LLbvýor

norrln l . dubna 1927/. skladate].ova vzpomÍnková mlnlatura,

lnpozantrtÍ kt' l.ttckýn postřebem e 1r.on1d.ý'! nadhleden, obsa.

huJe pozoru}rodnó cvědectví o tom, Jekýol cestaml 8e básnlc-

ká d'Íla /ne|eďrou pro}r].ešovená za oryly ě1 pro}rry gvóbo

tvůroe/ zachnaňuJí před zaponněnÍu' o toto, Jď{ýn podlvrrhod.

ným zprostředkovánín vstupuJí nenadÁle a neěekaně mezl pra.

neny nových básnldrých ělnů.

. Jarráěkova črta, Jak napovídá už JeJÍ naQls '  obsďruJc

-r.enlnlscencl na l1Álkovu básnlckou povídku Děvěe a Tatgr.

Sk}adatel  v ní bl}anorJe zkušenost stud,enta, který i €  s  HÁl-

kovou povídkqr v rukou a v nyslt zamtlovď za prázdrrÍnov6ho

pobytu na Písed(u d'o d'ěvěete z Vnorov a Ja}ro posIa svých ne-

vyslovených cltů pouŽll l lÁlkovy básně. Když so pak po Ietecb

ro}ru 1926 do ruÍste sv6bo ran6}ro okouz].enÍ vrátlt, nJlú vs

Vnorcváeh nlk& nepanatoval na Bětu oarazkovoun.

roěínaJe ná,zveo a pak oelou polohou zkratkov1t6bo pro.

aald<ébo v1rpravování Je Janáěkova ěnta po}enldrou konfronta-

o1 s Hálkovou básrú. v Je&rom nístě se bo forrnul .uJe zpříma:
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|t'ž tenly nl přlpadal.o, žs v lÍálkově básnt nebylo dogtl

kostrbatost l  žlrctnÍ. Všedrno přÍ1.1š uhlazen6. ADl Běte

t9 vIestně k Děvěet l  z tatEr nebod1Ie,|| konstatuJe Výpra.

věě potó, eo zkratkovltě vyIožll slnlJ studentalriý zó'ELtek.

VzÁpětÍ Jako by ůtěl noudný skladate]. .qJ od'stup nlě1

fiÁlkovl zmÍrrrlt, dodává: t'Nevími od těcb dob Jsen báseň

nečetI.  l |

Jeurá lrcnle Janáěkovy ěrty se týká ortatně ne tak

HáIka' Jď<o chlaped<y nesměló l.áslrn kter{á !o v ootydru

donlouvá nepřímou nápovědí a blábově nepoěítá s ěaeeu,

jr' l a ěasností Ildckóbo ůagro. Ned'ostupnost wnkovskó

krde}cy pro . .c i l .z lnoef i  z města, ktorý se JcJíu světem Jen

nlhl ,  obsažená v DěvěctL z Tater,  J".o Janíčkově vzpomín.

kovó ět{ě donyšlena v zá'ŽLtek níJení l.ád{y s ěasem, před.

r taw s  rcď t tou .  Vypnavěěen Je  z rďý n luž,  k tený už po.

znď ,  @ dokáže ěas  e  co  Je  to  ěasnost .

' }|e tedy }íÁlkovo Děvče a Tater, ale bálkovgkó tóna

'  přebodnocenó vel lkým uměIcem našebo století,  nužem odltš-

nébo natune].u a prrotlc}nldnó . Rkostrbatés - řeěl os}ovtlo

Vlaďmíra g8rana a poslrytlo úetředrrí notlv pro Terezku

P].anetorpu. A přece stoJí HáIek neJen v pozad'Í Holanovy

básr ' ld{é povíclky, kdesl  n& JeJín vzď' lenóo obzoru, ďo

taká uvnlt ř  níl  V osnováeb. JeJí ctavby. Potá, o hÁlkov-

rké téna prcřravábo okouzlení dostďo u Janáěka novýr

zkratkovltý a Jat<oby l.ed&bylý t6n podánÍ, @ někdeJší
l.potrorsltá 1dyle'| Vítězglava ná].ka byla poJednÁna Jako

rísněvně hořká vapomÍnka, qyvstďy patrně norÉ šance pro
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původní žánrcvý obtvs Děvěate z Tater, prc báattlckou po-

vÍdku.

Tento žánr býl přlton u nág v odborné penětl aatra.

ccn ! ztracen. DěJep1ed l l teratury ae /až podnes/ uráLo

př1ě1n111 o to, abychon zna].t  žlvpt básrúdté povídky

v ěesk6 l1teratuře po Máůovl.  Podnětnogt.uáJe Jako žán-

rového útvanr u náJovců se pak povětštně bagatel lzuJe

poukazem k dosaženýn hodrrotám, a ty u EáIka 1u Eeydr:ka

uýva{í oceňovány Jako kroky do prá'zdna, ne.l1 Jeko prcbry

/uLno Jlné pr:oto, že konkrétnÍ dít.a toho dnrtru Jsou nor-

nat1vně porněřována Jed?p: i láJon, J'edrrďr. notlvlcky bIízký-

ut básrrldcýnl povídkanl lorda Bypný. .Dá]. ge gtppy bá8-

nlcké povídby v Óectrách nesleduJí, lako by to}rot.o žánru

nebylo' Jako by vyhasl .poté, o ho odgoud1].l prvTí Hálkrl.

vl kr"ltlkov6 /napřed Koglna v Eovor"ecb olJmP*ýd.i pozdě-

J l  J . s .Hachar/  & v  JeJ l rťr  s topáoh pak ] . l te rá rní  b lg tor l -

l rov6 od Leandra Úecha v I,1ter.atuře ěeEké t9.stoteií aú
:

, },akaaemlckfu děJlnÁn. Eeslo věnovanó poJnu básnl*u no.
vídka ve Slovníku llterÉrrú teorle /rraba L97 ? / výsIovně

onezuJe přítonrroct žánru n9' romant1snus 8e zdůvod.něním, že
I

to byl. útvar příJ.1š úzce spJatý s poetlkou romantlgmu, tak.

že uprostřed nlnulóho gtol.etÍ ztratl l. svou žlvotnogt.

Patrrrě so tu zapourrěJ.o na stanou studll Jana Mukařov-

st(ébo věnovanou nottvldtánu rczbor.tr líáJe, IíÁu<ova AlfrÉda

e Vrďr l lckóho Satane}y. Navíc 89r Jak Je v ldět,  nebenou

dogt vážnB podrrěty moderní genoal'ogle, zvlášf, gouatBvně

rozvíJenó v Pols}rtr ,  a hlavně JeJí stěžeJnÍ teze o dl .ouho-
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věkogt l  žánrovýcb útvarr l ,  o sďropnost l  JeJ lcb stavebníoh

pr{ncdpů uod1f1kovarrě se uplatňovet v,s1tuaďc}r zoela od.

Ilšnýďr od podn{nek JeJl eh' zrodu e prvotního uplatnění.

Prcč v].astně so této dlouhověkost1 žÁnru a Jebo par

nět l  dovolávat? Proč J l  prckazovet? V ěeské ]. l teratuře c

kttltuře to ná Ještě Jtný než odborný smysJ.. Přl opakovg-

ných d1skontlnultách, kter{ sotva slouží onganlckénu rtlg.

tu glovesnóho umění, Je zapotřebÍ nobl l taovat všcďlny

zdpJe parnětl, kterful písenrrletví a neťlexe o něm d'lspo.

nuJe .

Žánr nÁ sc}opnost přežít poůÍnky zrlodu a trvat ob-

něnou /napodoberúm kleeá v šab].onu,/. Tatrovéto 1dentlta

v proměnnérn ná ýrávě v našlch podnínkách tu výbodu, Že Jo

autononnÍ panětí tvorby, neohranlčenóí enl ů,zením, anl Ja-

zykem' dokonce an1 čagen / a neěaseý. Navíc gtrážeom a

ělnlte lerr tóto pamětl  Je tvůrce; to on vybírú, r 'o l .í e

' přetváří po svém, nevázán ve své volbě odborufu bodnoce.

. !tm, anl zobecnělýn1 před.sudky, neJedrrou vě&ně oda.oten

Jí t  1pr ro t l  nÍB.  Souěasně děd1c  1  dárce  Je  bágník  V  l l te -

ldrrún proc € $r úěegtnÍken átafety.

V  p řÍpadě básrÉd.é povídky o toJí  u  ná8 n& počátku

řady Máctrr lv uáJ. DíIo tak.Jedlnečné v něřítďcb domova a

avěta' Ža by nohlo až okřlkovat od'vahu vstouplt 1 kon-

strukěně do Jďto stop. /NeJvětšÍ z má'Jovců, Jan Neruda,

to také žÁnnr básr' leké povídky vě&mě vybnul./ Ale sto

let po prvrúro vydárrí MáJe /é,as mezltín sl rryhraauJeme ne.

brat v potaz/ nabylo ěe*té básnlotví tol lk oprávněnó 89-

tq



bedůvěry, žE se mořůo k gak1adate].g}rému dítu nárcdrí ktrl.

tury př1řůáelt neJm příl 'ežltostnou neťLexí, renlnlscenď

a celýn Lyrlďfu cyklem, Ja}to byly Mácbovské var{aoo' ďe

tek6 žÁnren bágnld<é poví&y, Jako s €  gtďo například

v Janu bouel lstovl .

K návaznost1 v tomto gměru pobízel  p"t ' , ,e ěas ohrože-

nÍ domova a ě lověka od sklonku let t ř lcátýcb, čag úgkost1

a vadortr, který vystavovď Jedlnce star'onovfu zkouškÁn

v h].cdÁní Jlstot a zakotvení 1 ve vrtrr k badogobrrí Plat.

nostl. vlastníbo bytí 
" Ť},oo. š1o.11 pučasně o sdělnost

::
básnl ek6 promluVýr palr příběh, byř' sebe 

j 
úryvtov1.t,ěJ ší r 9ký.

tď zvLá,štní možnost l .  Básnlcká poví61ag'př l tom gtavě].a nu,

spoJení 9p1ky g 1yr1S&9E - s evokaeí:progtorů a s ref lexí,

ktené mobly dďece přesahovat příběb. skýtďa tedy Jedl:
i :

nečnou šarrcl uďropovat ělověka konkrétně a přltom v ote-

vřené.,cerrstvoat l  ,  p lné 
inápověď 

a smysIu, V tóto :cel lst-
: '

.voetl :pak výr:azně exponovat *rbJ -ekt v;rpravěěe. :

-  Vladlnír Holan nobl být ryrtoko-epldré uásnl*é po-

ie kr:aJ lPou Jebo dětství byla

aemě pod Bezdězem, a blavně a před.evšÍn . že od svýdl
;

bása1d{ý"b poěátků tíb} ! eplce, Jar svého ěasu dovod1l

Vladtnír: Jugtl. Eronaďrý.b4srrÍcký obrat k.eptckónu J Po.
ěátcích války pď< toto sněřování v91lké ogobnostl nob].o

Jen umocnlt  a WJasnlt .

V návratu k sémentlce 1 k skladebnýn prlnclprln bÁs-

nlcké povÍdky se morůo aktualtzovat BáIkovo Děvěe z Taterr

ta}<é tÍm, ěÍn ge tabte ||pob'orskÁ 1d'y1a'' od}lšovďa od vše.
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bo, @ J l  v českém Jazyce předznamenávďo a co tak obe-

zřetně for"rnr lovď Arne Novák, když napsal ,  Ž €  stáIa
l|gtranour l 'patettd< ých ck1adebt '  před'drozíďr.  0pro štěný a
n r'eÁ14ěJ ší ' ' EáIek tEnkrá t st avěl na ep1zodě ob'rc žení r Vx.

t ržené z  pr rcudu t ldovóho ž l ro ta ,  a  pos léze zase  do Jebo

toku vyústěn6.

v ' 'máJovém komploxu| ' ,  Jínrž se zatírn ser lózně u nás

zabýver l  Jedlně Jarr Mukařovský, znanerú poslednÍ básnlcká

povÍdka Vítězs lava Hálka s lovo dosud neopsané a prakt1cky

téněř zapomenuté. Patří k zás luhán \Itadlníra l{olana'  Že
''náJový komplext' v našÍ kulturní parrětí' př1ponněl aVoU po-

známkou 1 tnvďostÍ bá snl  d<ého člnu.

Je rog Iava  Janáčková
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