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T1adinír Macura a kolekt1v:
[slav1caF ve elovníku děI. ].1teratur světa

&lstenee konparatÍstí}ry jalro vědecké disciplír5r ve

tvých důeledcÍch etoJí a padá ge zcela praktic\ýn vědo-
!úr, že nároelní kultrrra nenÍ jev éo eebr uzavřený a že

l.tter#ní vzdělání přÍolrršnÍka toho ěi onoho národe ne-
nlžc být onezeno nrÍrodrrÍn hori.aonten. Projekt' který před

lety vypracova]. kole}rblv nladších pracovnírů Ústavu pro

óegLou a avětovgu l1teraturu čsev a Lterý ěeká na vydárrí
v nakladatelství od,eon, ná být pokusen o prakt1ckqr pří-

nrěku unoáYujÍcf orientaci' v sIožÍtén a stíJ.e néně přelůed-
a& ]rontextu evětovýcb l1teratur. Usilovall jene přÍton

o publlkacÍ' které u nás zat{n, nemá obdobyn o slovník' je-

bož zálrladrr{n{ Jedrrotkan!' hesly' by by1a konkrétnÍ }ltc-
rární dÍ1a" Na nalé ploše ? - 5 gtran strojop1eu jgBg

8htě11 soustňodít naxÍnun věcných 1nfornací o každés z
nleb.

Zvolt].1 Jsnc troJě}errrrou struktr'rru základního b].oku
leela3 I'o YěcnJÍ pop1s (tenatická eharakterÍstlka' inforn+
,c0 o poát1tulu' dedÍkacl' noteclr, kompozic1 - se závazn5fur
wgdeurín neJdůIežitěJš ích názvů tertů ěílěích, z n1chž Je
{í1r geataveno - Bapřo básní' povídek, dílů románu apod.);

II" ltterárněteoretícká 1nterpretace;

IIIo tritcnárněhistoríclcý oddíl (lnfornaee o biognaf1c-
"I&' lltenárnín aj. kontextu, do něbož díJ.o vstupujc; tn-
fornace o recepc1 díla v donác,Í ku}tuře í za hranicen1)"

Healo Je dopJňováno fakultativní rubrikou výpisků
(g oeilrazen ng datun qyd&rí, z nélnož ee eÍtát přejíná, a na

'Úíg].o atrary), přchledrrou rubrÍkou ěes].ýďr a výjÍneěně 1
"clovenekých }rr1žnÍch (případně důleŽitých ěasopiseckých)
překlatlů a Ínformací o l1teratuřc předmětu.
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EeeJ.ář - ?@zvtžertý předběžně rra 8@ položek - něl

lolcýt l' okrajovó a u nág néně známé oblastl. avětového
1ctvÍo }božgtví treeel věnovanýů Jednotl1výn J.1tc-

Ťeturfu byJ.o urěováno podle předběžného kIíěG na základě

JgJ1cb rprest1žnogt1' a významu pro ěealcý líteranní kon-
'toxt.

Bád1 bychon ve aborníku věnovanéB význmrrénu Jub11eu
&. slavoníra Wdl.nana,CSc. předstevÍlt chystanou publira-
cl někol1ka vybranýnl slav1st1c\ýul hesly.

l0tBr,cb1eto: gÁsNĚ (Pegrl 1 etlcřrotvorenija, dosl. Písně
l báeně) - L875

Sbírlca ryr1b bulharského báeníka, publ1cisty a TeVo-
Iuct.onářc' považovaná za největšÍ přírroo bulharské ll.tere-
tur1l 19. sto].o gvětovénu píseu|1ctvío

- sbtrka obsahuJe 16 Botevových básní, notiv1ck3r ěcrpa-
JícÍcb přcdevšín z gbrazu lJrr. hrdins bouřícíbo gg prot1
trag. osudu své zeně porobené Trrrky, vykořÍsřované všelc í
eírlrví a nístnÍ ollgarchlí (b. Eleg1e, Boj, V1asteaec).
Dctevův brdina' vášn1vě odhodlaný obětovat život v bojt za
robodu' ee vyvazqje ěasto bolegtně z pout rodínrrýďr (b.
la rozlouěenou) 1 niIostných (bo Své první lásce)o Po}enl-
lr peott nalonenénu národrrínu duchu (b. PoutnÍk) přerůotá
v garlraatÍcký příněr národa ke stádu ovcí, vedenýcři na Po-
rdŽlnr (b. Den gv. .J1ří' uvedena noten z Ao S" Puškina).
BcbeJ.' propadlý dez1luzl' ze Evého okolí, g hořkoetí a vě-
loně probíJí wou nužnou sÍlu v p1tkách (b" v běně). tuto
rLcps1 však tryvrací ídeá.L lrajduka - děd1ce nejlepšícb tra-
dlc l1du (b. !í11á' Terrý nrak ge od hor valí). P1atí to
lcJnáta o b. chadžl D1nltr, nazvané podle vůdce povstaIec-
Iých ěet' padlďro ]868o Obraz raněného brd1nJÍ, o kterého
pod řhnoucín eluncen peěuJí víly a dÍvá zvěř, Je transpoÍro-
r&t do rov1r5l qýtu a nabývá tak věěné platnost1, neboť
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rLdc padrre v boJ1 za volnost vlast1, nezenře'r.

B. Jgou neuotáJ.ýn prouden bezprostředně vyjadřova-

1ýcb enocÍ' vžd3r nezních; donlnují dvoj1ce láska a nená-
v1st, radogt a outek. osanělý Iyr. hrd1na' se lcterýn 9e
rutor zcela ztotoáuje 1 v soukrolBén žlvotě, přenátsá ro-
rorvanecký eteal. po l5moucín nládí akt1vní, až nadlidekou
rů].í (not1vovarrou žive]ně social1st. přesvěděeníB) evrh-
aout nesvobodu vně 1 uvn1tř ělověka. Patet1cké tíhnutí k
rnt1 za velké 1deá\y se zdá být předzvěstí básnÍkova o-
auduo A právĎ akcentacc heroické sebeobět1 nejsiJněji po-

Jí Botevornr poeziÍ s tužban1 jďro národa 1 ce}ého ].1dstva.
Stavbu veršc B. r'rrěuJe předevšín vnitřrrÍ význanová $lnan1-
lr; oběaená neěekarrá vyboěení z rytnu, příznaěnétro pro 11-
iovou píaeň, dgdávají básn1cké[Bu výrazu peěař bezprostřed-
lostl.

Pgát B. zaétná Botev koIen 7s67i tvoří rychle, avšak
po dlou\ých přestávkéch (znáne pouze 20 jďro básní); poe-
lta však leží na olrrají Jebo vášnlvého a nekl1dného ž1vo-
ta Jenon gdán].1věo V Brrkrrrešt1 1s75 shronažáuje a aoplňqe
básník' Jako Jedrra z vůděích postav bulharr T€VoIo enlgrace,
většinu své lyrik3l l až dosud roztroušeně otiskované po ěa-
rop1aooh, a vědom sí je.jího význanu ji spolu s verš1 své-
bo přÍtele pod titulen PÍsně a básně Botjova a Stanbolova
(Pegr1 1 st1chotvoren1ja ot BotJova 1 Stanbolova) vydává
blhě. Vyttštěný údaj Díl první evěděí o úqilelu v tvorbě
a edlcÍch polcaěovato Fornáten na1á ]rrrížka byla rrrěena
předevšín k 1J.egálnÍmu rozšiřovárrí v porobené vlast1,
I 1deologické podpoře chystanéřro povstárrí - té}noŽ, ve kte-
r{n sedtsadvacetíletý básník v ěele evé jednotky padJ. (1s76).
ZaglouženéJro otrlaau se však Botevově poez1í, duďrem bIíz-
lé např. dÍlu S" Pet6ftho, ale Í' BJneonovu a Lernontovovu'
a ťl].ouhg zast1ňujícÍ svým význanem vše, co by1o v Bulhar.sicu
napsárro, dostalo až někoIík 1et po jeho snrti. Proti ěag-
tfu pokusůn zastřít ěl" zkresl1t revoluěně denokratický ob-
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bab Jeho veršů vystupovaIa předevšín bulhar. narxistic-
krltÍka' jež nu také urě1la ěestné nísto zakIadatelc

iokrokové linie bulhar. llterati:ryo Botevovy básně jsou
:
tnec přeložerry do více než 4o jazykůj eituacl v jeho vIa-
rtl neJlépe 1lustruJe fakt, že něktelé z nÍc}r se anor1ynně
tradují v ].ldové e}ovegnostÍ.
pňxraor ].91, (Zdeněk Bronnan - trbantišek T1c\ý, rozšíře-
aé vyd.)'t94a (.Ián Pon1ěarr{..hr1sto M1tkov, g1o Básné' Taz-
|íť'cnó vydo)1 19'o (.Ian Pi).ař' rozšÍřené vyd.), L974 (.Ian
PÍlař za Jazykové spolupráce Darry tÍnorrkové, Moje píseň,
rpzšířené qyd.)1 Lg76 (Ján Koška, P1eseň BalJcárru, rozšíře-
né vyd.)
I,IIERAT'RA Go Baka1ov' Chrísto Botev, Sof1e L974. B. Penev,
Cbrlato Botev, Sofie 1951. - T. Pavlov, Chrieto Botev,
Praha l95o" I" Undži.ev, Chr1sto Botev, Prďra L97," Z. ÍJr-
ban' ghrÍsto Botev, BuJ.harský sp1sovatel a revoIucÍonář
Prgř'6 1948.

V1ad.lnír Kí{ž

I[Fn IIJa - PETRovl .Ievgen1J,: DvANícT l.ň.b]sn], (Dvenadcat,
ctul'jev) - 1928

flasické díIo ruské sovětské hu.norlst1cké a sat1rické
pr6zy z obdobÍ poěátků forruovránÍ nové opoleěenské norá*y.

Děj satír. románu o 1 oddíIech - Staroměstský lev,
T Moskvě, Pok1ad roedame Kořroutové (Petuchova) - a 40 kap.
rc odebrává na koncl prvnÍho desetiletí govět. moeÍo Hl.
hril1nové - oatap Bender, podrrikavý a řeěný ''s;m, turee. pod-
óanďrotr' neznáqi nladík, na začátku zceIa nepopsaný llst"
r lýpol.1t Yralěinský (Ippo1tt Vorobjaninov), natriění úŤed-

1Íěek z újczdrrího rugo městeěka N., jakási rel1kvic staré-
ho světa" před několíka 1ety ještě 'tnanšálek šIeďrty'|
putujÍ za vÍdinou zbohatnutío HJ.ecají jedno z dvarráctl lcře-
sol' do něhož nškdeJší najÍtelka ukryla pokIad'. Hlavně Ben-
der vkládá do pátránÍ všechen elán. Pravý Bus nábytku není
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rběanů'
cestě

an1 žen1tbour 8n1 hledárÍn v muzou' padrre noárost
lcřes].a v dražbě, když se užuž zdá, že vše Je na dobré
Bezvýs}edné Je prohl.edávárrÍ křeseI u nahodi\ich
v d1vadle aj. Aby nohli oba hrdinové pokraěovat
z9 Í'vou v1dinou' žebrajÍ' jezdí na jednu jÍzdenku
drze vybírají (i od ní11cionářů) peníze na opravu

1; Bender oe vydává za šachového velnistra. N8 98-
ltoncí putovánÍ se Vraběinský pokusí gvého spoleěníka
anÍt (že se rnu to nepodař1lo vyovitne až v <1a1ší-u r.

é tele), ale v posIednín křeele, jež se nachází v klu-
železnlěsů, |ň žádné brÍl1anty neJsou, právě za ně

postaviJ.i.

Uvo].něná syžetová a kompozÍěnÍ struktr.rra díIa, jeiíž
.tá]rl. půcorxle je dárr zá]<on1tostn1 detektlmího románu'

Ílq nahlížet skuteěnoat z nnoha nejrůznějších úhlů'
t souvÍsl5| logic\ý sled vypravování, odbíirat, roz-

nové a nové epizofil, někde d,okonce jakoby jerr z pou-
béhg fabuIaěního potěšenÍ. Vše se však odví.jÍ se zřetelets

význauoyénu prokomponovárrÍ jednotnétro romárrového celkuo
s h].. děj. 11n1í vo]ně souvj.sÍ bezpočet odboěek - neěeka-
!ěl asociat1vně připoJovenýcb hrrnorných přÍběhů (některé
vypravuje ootap Bender) o V ronánu zce1a ďrybí kladrrý hrdi-
aa' noslte1 pokrokových idejí. Synpatické vlastnoetÍ něk-
tcrých postav, nepříklad vtlpnostn vJmalézavost a nevyěerpa-
telná ž1votní energie Ostapa Bendera se neuplatňují na
Bravén nístě. Yýchozí 1deově estet. platforna je však zce-
l.a Jednoznaěná. Hlrnerlt$ Pojaté děj. s1tuace, charakterlet1-
$ postav, popÍey Jsou podřízeny jednonu satir. záněru:
postavit do ostrého protikIadu skuteěnost revolucc' l't1-
tángké brrdovárrí nového světgr (a.V.IarrraěarskiJ) s na1ýrn
cvěten negřácteiro Ruska a postihnout aelítostnou kritlkou
egoisnuan prospěchářství, byrokratismus, vše, co d'oposud
rtojí v cestě novénu hrrnanj.ornu, socÍalíst. uspořádriní
vztahů mez! lÍdn!.
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D.k.; Jež wšly v ěago 50 dneJ a vzápětí v tontéž
soct bil1hěn znanenaly poěátek popularÍty Ilfa a Petrova
$ako autoraké dvoJ1ce, ieitž spoluprácG ge datuje od gpo-
'!.sěné nov1nářeké prácc v ěaeo Grrdok ve 2.po1 . 2o.1et.
?řeg n1nořádrrý ětenářský ohlas převažoval v nappovďcé
lrltÍcc spíšc chladrrý tón, Ještě Y Ttlgo sověto }Lter.
rnoykl.oped1l ( L9,4) Je ir D.k. spatřovárr 'lodraz bohénsko-
ÉÍh1uet1ekďro postoje ke skuteěnosti|l1 romárr kladně hod:.

A.V.IorraěanektJ' M.Kolcov aJe L9l.L wdal1 autořl
3r Zlaté tele (ěaso Lg1,L, L955t Zo1otoJ telénok), v němž
'ruqy 0stapa Bendena pokračr:.jí - tentokrát honbou za na-
Jetkcn posledního |'govět. n1I1onářen r(orejka. Pojetí ze-
rrubně ana\rtickétro ž1voěichop1su etarého světa sbltžuJe

Ic 1 Zlaté te].e se satiranl V.MaJakovského a M.Zošěenka.
'řlPIsKr rPřed týdrren ge tu konsl veěer Spo1eěnost1 pro
.ricbranu tonoucÍch, což dosvěděovalo 1 hesIo na zd1 l zÁ-
fiBANA To{ffJcÍcH JE vfuÍ loNoiJcÍcH SAMfcHo (I98o' 216).
pilmraor Ly,,'(.Iosef Dýlna) , Lglg l.]:g7, 1980' Naděžda
Slabi"boudová) o
IJŤERAIIIRA l,.GrrrovÍě', IoI1' f 1 Je.Petrovn satir1ki, Vop-
ut, L9v7) 4. AoY.Irrnaěarsklj, Il'f 1 Petrov, 5o drreJ, LýLL,
Eo A.VuJ.1s, I.Il' f - Je.P.ý6r"ov, oěerk tvorěestva, }Áoskva
1960. - ll.Ilra1e (dosIov k ].gso)o A.N.Meňušin, I"Ilf a ..rg.
Petrov' DěJRSL e"

Milan Zenan

fffHANoltgcl}..Iarr: rnóly (ťreny) - 158o

cyk].uc básní nejvýznanrrějšÍho autora po1ské rengsařlc €o

To najf 578 veršů. RJin je sdružený, veln'i ěasto ješ-
tě granat1eký. Jsou pgány sylabÍckýn veršen, nejěautěJ1
třínáct1sJ.abiěnyb 17+6), přiěenž oba poloverše uají tro-
&eJskou koncovku - Je te{y i rým výhradrrě žensjqi. Cyklus
tvořÍ 19 básní, větš1nou kratšÍch (12-28 veršů). Delší
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BaJdeBe Jen v závěru ()ff-Ex). Zvláštní postavenÍ
Íná posledrrí ěísl.o, což s1gnalízuJe až název lren xlx.
Sen' Lteré ná víc než ětvrtinu eelkového rozgahu
veršů) o Za noto zvolÍI básnÍk 1at1n. dvojverší: sTa-

Eunt honlnim nentee, qualÍ. pater 1pea ./ .Iupp1tgr
Íferag ].uetravit ter::asil a cyklua věnovaI zesnuJ.é dce-

Uršulel K 19 tr&růn se obvykIe připojuje ještě
šový epltaf éceřl Kochanows]<ébo Haně, která také

la předěagně. - Lyrro hrdlna v T. 1íěí wou bolest a
ví ze ztráty7 n1lovaného dítětc, rozpadá ee jeho

v antickou noudrost a ctnoet (Ix, xI), povážlivé
dostaIa í víra v Bohe, v jeho tsoG a epraved3noet

)1 básníx př1volává dokonce ducha evé dcerušEýr aby se
no-aJevtl (x). Po překonání bit. bodu se snaží hledat

J1etoty - tato ěáet pdc vyvrďro}í závěreěaýn Srren,
.l něnž s€} &r Uršu1]<a zjevuje, vyvrací jehg pochybnosti a
utěšuje ho.

T" ge jÍž svýn tÍtulen bláeí k anticjcé trád1c,1 ŽaLo-
!pěvu' ZýL" k tzvo trénu (thrérros); žarrrové prvjry klasíc-
fé outeěnÍ písně v nÍch zůstávají zachovár5l (projev ve-
].lkostl ztrát.y, chvála, útěcha, povzbuzení), a].e se znaě-

'!ýn posunca. rledrrotl. žaIozpěvy jsou spojeny v cykIus a
rana posb va ze€nulďro je zastíněna básníken, který tu
tyatupuJc ve dvou konveněnÍch ro}Ích snuteění JyrÍ$r: v
ro1í' těš1teIe Í v ro}L utěšovaného. Otevírá se tak prostor
4ramo pojetÍ koaveněního ténatu, neěekaně osvětlujícínu
zálcI" otáz$ l1dské exlstenceo Verš Kochanowsk&ro jako by
lÍskával Bový rozměr. Není tu jen neobyěejná hloubka, qyš-
Ienková í poetická, ale předevšÍn výraz svrchované 11dsko-
ctÍ', znapovárr'Í, pochopení a ztvár'rrění věcÍ l1dských i úžas
z n1ďr" lful.zc hrrnarristického íntelektuála usi].ujícího slou-
ě1t lďegianský svět. názot o arrtickýni ideáJy je tak podá-
na nrohen přesvědě1vějí než útěšné rozuzlení, z něhož je
až příl1š z.jevné, že neJde o Ekutečnostn že se v něm autor
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vědoně utíká ke s[lu' jenž tu vystupuje jako deus ex na-

chlnao Ale an1 v tonto gnírnén rozřešerrí na troskáďr do-
bových eloktrín a 1dejí se nensvrací staré střed.ověké po-

Jctí re,ilLgloz1ty: víra je vstřebárra p]ně do sféry I1dsi<é'
ctává se oporou a zárrukou integrÍty ěIověka, který na
prabu nového věku j1ž nepochybuje o své hodnotě.

To Yytvořil zralý básnÍk, jenž opustil královský
dvůr, aby se na svéB statku věnoval Múzám' rodÍně a hoopo-
daření; v czarnoldskén ústraní ho však stihla osudová
rána3 zenřela jeho dcerka, dvouapůlroění Urgzula. T. jsou
gvého druhu výJ1neěnýu jeven nejen v poIské, aIe i v ev-
rop. l iteratuŤe. I když jde jej1ch autor ve stopách arrtic-
lých Í novo].atln. tvůrců, právě v T. překraěuje ránec d'o-
bové litcro produkce a ubÍrá 9e po cestě vedoucí od vele-
děl tta].. rgnesance k Sřrakespearov1. NesnírÍIý význan rná
ovšcn 1 dfuhý pól Kocnanowekého tvorby - jeho ep1greny
haš\y (1'84' Fraszki), kde se dostává ke slonr v po1nto-
vané veršové podobě nejen hr.rnor a sat1ra, ale í Iidová
polštína. Kochanowski byI první, kdo vyzved} polsJcar pga-
nou }tteratrru na gvět. úroveň.
r"fursrcr l..l.&[ůj kláeku jediný,,/Ještě js1 nedozráI a Já už
dó blíny/snutné tě mrohen dřív j ak zrnko zafu'abávám'' ( 1971,
,il - mChváJ.íne bÍdu, kdyŽ žijene v b}ahu, v pohodě berere
žal na leřrkou váhu, přadlena dokud nit sorrká nám v tichu,
snrt Je nán k smíuhu'' (L97L, 45).
rňrxr,epx tr928 (hanuel Chalupný, Trer1y)1 1928 (Jan KarnÍk
- Svít1l, 1nl Trér5l a frašky),' 1971 (Jan Pilař, 1n! Rene-
ganění loutna) r
IJTmAlUnA j oPelc, Trer{r .Jena KochanoviskÍego, Výarszawa
1969" .j.Zionrek, Renesans, Warszawa L976. - K.i irejčí, LJnic-
lrá balada tlana Kochranowsk{[prn Ín: Renesanční loutna, Pra-
ba L971"

rlosef V1.ášek
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$1roslav! cl{ÁRvÁrsKf sůH IfARs (}irvatsk1 bog
) - L92?., rozšÍřeno,L927

povÍdek. chaffátskďro autora nánětově ěerpajíiÍ

Í}ontových záŽLtků první světové y:í.l\yod:castlckých

rlednot1. pr6zy Jsou variecen1 ténatu o postavenÍ
to zeměbrarrců v rakousko-u}tef. armádě. Zobrazují
í postav (chalupníků z charváto Za3orie a Slavo-

' řenes1níků a 1ntelektuálů), které prožívají vélku
|a zfiny staIetého národnÍho utlaěovatele jďco nesmyslné

leené a duchovnÍ utrpení. BÍtva u Byetrzyce I.eán é Líó,í
řctězu #agnentárrrÍch sc& snrt ? zeněbrarrcůo trráIov-

uberská zeněbranecká novela verist1cky dete1]ně roz-
c předfrontovou nez1bojovou execÍrku, v nÍž se stře-

zrrřívě l(qr'ální úsllÍ důstoJnÍků s pr1n1ttvnostf a
;ebezáchovllou pasívnÍ rez,Ístencí voj áků" Ve Třec}r země-

ích je ]cvavě qybrocen konflikt mez1 bývaIými spolu-
|á\t tozdě7enýn7 vojenskou subordinacÍ. Z prostředí fron-

h lazaretů ěerpacií p. Barálr 5/b, Zeněbranee tlan'brek,
snnt lban3a Kadavera, konÍbontujíc.Í sentlmentá]rr'í pseudo-
eoc1á]ní dobroěinnost rakoUs. baronea a anachronic\ých
ólecht1ců s utrpenín raněrqlch ěi poh1avně nekažených vo-
JáLů.

. Nosnou složkou estet" úělnrrosti povídek je syrově.áoErrnentárnÍ 
deta1l váleěných reá1íí, jejiďrž výběr Je

|&t trarrnatickýn zážitken příného úěastníka Íbontových
btlz' poatoJen naprosté negace války z perspektivy huna-
nlty a 1deáIů soc1a11st. revoluce. Se záněrnou absrrrďlí
podrobností Jsou zdc hronaděny pop1sy sanoúěe]ného vojen-
cLého drÍIu vybiěovaného neteěnostÍ zeněbranců, etředově-
lého násilí jako projevu důstojnické zvůIe,3!ž jsou lryste-
vcnt vojác1 bcz oh1ed'u na oeobní kvality, kasáren páctrnou-
oícb zácbo{y a podřadrrou nenáží, lazaretů zanořenýďr ka-
tcn a \rzolen, dezlnfekěních Lázní, v nichž plavou zkrve-
vené fáěs' venerlckýďr baráků a drastic\ých léěebaýďr ne-
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atd. Proces redukování lidské aktivity na aniná}nÍ

' j1niž ěeIí tělesnénu utrpení i psychol. tlaku'

ánÍ nízkých pudů, butoeti" prlnitivního egoÍsmu
předváděn s je&Ioznaěnou autorďcou angažovarrostÍo

Ík je nasycen v;ýrazy krajně expresívníro1' psychol.
t Je posí3.en nářeění hovorovostí, něnecko..naá. bar-

vojenské n1uv7 ej" DokuÍrentární rea}istÍěnost ná
o&tí syubol1zuJící. rozměr vypovídajícÍ o h1etm. a blo-

lré síJ.e' odo]nostÍ a ž1ve]né schopnosti čIověrra pře-

Ch.b.t[. vznikal z vlastníeh záŽItků (autor byl z po-
to důvodů vyJ.ouě en z pešřské kadet\y Irrdowíeca a jako

fu odvelen na frontu) souběžně s váleěnýmJ. konentáři
nov1ryl" Uveřejněny by1y neJprve ěasop1secky ( 1921) '

o neúpJný cyklue }rrížně L922. Způsoben u.měl. ztvárnění
Jako gerreraěnítro trarrnatu př1ěIeňujc gc Chob.l[. k
tředně pováleěné expres1onlet1cké vlně v jrrgosláv"

teratirráďr, koresporrdr{c s c'{preetion1smem němeclqiu.
í mez! klasÍcká prot1váleěrrá díla €Vfopo I1teratury

Barbussova ohně' Remarquova Ng západrrÍ frontě kIid

Isxx W betonovén bazérru šplouchala snrad]svá ž1utá
voda' pěni\ se šedozelené qyd}lny a plava$ zakrvácené

Páral

a vata" Z voQr pác}rnoucÍ blátero a hlÍnou stoupá
stříkají parní sprchy, v husté páře je víd'ět tnevé
které v mIze pobíhajÍ sen a tem, všecřrrry l1dskélltÍRy'

tváře Jsou opuďllé a zakrrrácené, kdesi bzuěí dtrmemo, je
rrpnové odpoledneu (L965, 2L,).

L9,O (Václav cháb' výb. Ne frontu), Lg,L (ota-
Kolnan, výb. Chorvatský bůh Mars), L9,5 (L955, obakar

Iolnan, Charvátslcý bů}r Mars).
I.T!ERA1tIRA Míroslqv Krleža, ZbornÍk o !{.Kr1eži n Zagreb
L96,; M.R1stió, Kr1eža, Zagreb 1954o š.vuě"t1ó, Krležino
btJíževno dJelr, Serajevo 19'8.

MilaBa ďerná
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sK[J' VJ.adinÍr: 15o 0@ 0oo - L92L

sovětská poéna' novodobý epoa gocÍalistické retolu-

ténaten po@y' jejíž jedrrotl. oddí\y jsou uváděrry
tkýn epÍgranat1ckýn vetupen, je 8randL6znt, pochod h1a-

Ivarra, g1gant1ckého ztěIesnění revol. Rusí, 'k pa-
fu emer1ký', v ústrety stejně olbřínírnu WÍIsonovi,
Ch1caga a ceIého světa, grotes}rrí aIegor1i souěas.

tal1smu. Pouř rvana k protivnÍkovi rozděluje svět -
zvířata Í věcÍ. oo Ívana se vlévá všechno utlaěova-

ponižované' rrladé a revolučnÍ, do W11sona vstupuje
utlaěujícÍ' reakční, stané, lrrxusnÍ' posIÚrují nu
olnové všeIljecí|t' wh1tmanové, odísonin Adelína PattÍ,

' evětoví dekadenti, na strarru Ivana se atavějí
ú' železné písně',. Zápas, ňšanplonát evětovďIo

ltro boJer, koněí lvanov5in vítězstvím. Poénu uzavÍrá
budoucnostl jako doby neomezenýďr nožrroetí, v níž ie

provžd3l zrušen předěl neZ1 reá]nen a fantezl.Í -
o sVátlcu na nzelené J.ouce, Saharou zvcrrté kdysJ.0 ae

ř. úěastrnÍ t "Marřané velkohIavíff - adreeovarrá všen,
Jc v neleh]cé přítorrosti Eladého sovět. Ruska d&ro

seaprobítkzÍt řku.

Obdobně ja]co dr.{ysterie-buÍYa ( 1918' l{lsterija buÍT)
poéna pokueen o uměl. obraz revolo epocřryt', v něnž se
tuptrJe }renoicko-epická složka s groteskně konickou a

Írickou' e přes ovůJ proklanovaný ant1trad1cíonaliggus
Jo tďc v]'aetně oživenÍm tvaru sněšnohH'Ínského épog|lo Ta-

polarita je zřeteblá jdc v nlžšíďl složkách výstavby dí-
(Jazyk, verš kolísající nez1 patosen - v úvodu Jednotl.

ěáatÍ blízkýn až ant1kÍzující etylizacÍ - a telegraf1cky

c ftlllsona
d;mam1ckým tvaren), tak v tenaticeo Zápas Iva-
Je zápasem titánů' jakouoi novotl G1garrtonachií,
1 l|šanpíonátemr'. oba soupeř1 jsou alegorlc\ýmrlc souěasně
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Ín střetu dvou histor. epoch' ale í konicky

í realízacÍ této alegorie v napro € 'té doslov:cost1.
glavnostní vize budoucnost1 z rodu novétro re-

ch1l1asnr je naěrtnuta hrrnorn;imi tahs parodujícínÍ
ecíence-fl.ctiorr. }l1stor. zápas sovět. ituska o nový

t Je v básnÍ' nerozlučně spjat s dobovýn1 ].iter. spory
polen1kani atdo Ve sváru vysokého a nízkého se tak sou-

jakoby po svén obrážeIo hI. téna zápasu dvou světů
prorr1kaJ.o do všech vrstev díla' stáva].o se bezprostřed-

fakteu Jeho výstavby. Sepětí beroického s groteslíIíB

sat1rickýn (prenítala ge seln 1 Majakovs]rého zkušenost
apo}upráce s tiskovou agenturou RO9IA L9L9_L922) tak

synbolízovalo vzestup J.idového žívlu k mocí a při-
rn naptňovalo prograll orlentace tvorby k magóm děInÍcké-

pubJ.íka. Rozrušenín ''karron1ckébon tvaru aýtu a eposr
odkazy k Ilíadě a oQysseJt) nlmovolně epos 1 nýtue navra-
lo k původnín zdrojrln lÍdováro vyprávění a zábavyo Poé-
- v eouJ-adu e programovou estetikou ruso avantgardy
atá Jako natrakcerr - V sobě propojovala Ílmkce poez1e,
t. agltace za véc revoluce 1 grotesk,rího hrrmortr 8

dstavovala tak svého dru}ru scénář velkolepé lidové po-
tívané" Ne ná}rodou tenat1c\y bLízká Majakovsrého agitka
šanp1onát světovďro třÍdrrÍho boje (t9zo, ďenp1onat vsem1r-

j lrJ.assovoj bor,by) by}a příno napsána ve tvaru c1rkuso-
vé klaun1ády.

Majakovďc1j zaěal psát 15o 0o0 0@ v roce 1919, o rok
pozdějt předal rukopis, pro něJž poěítal postupně s názvy
Bylína o lvanov1 ě111 VůIe n1l1ónů a lvan, bylina, epos
reYo1ucc' Státnímu nakladate]-ství (Gosízdat) 

" TehdejěÍ
prudké boje na ].íter. Íbontě zvl-. mezi avantgardou ( ozne-
čovanou ěasto gouhrnně jď<o nftrturisté") a proIetkultovc1
ac neJen odrazily v sanén textu básně, ale ně$ vliv 1 na
pnůtaty o qydárrín, ke kterému doš]o přes doporuču.jÍcí do-
pte IJťO L1dového kom1sariátu osvěty, příznivý postoj
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A.oVol.unaěarského a opakované urgence autorovy až L92L,
Poéna se sta].a výrazern rrm$f. 1 spo]čen. postoje ti iso
avantgardy (nanlfestaěně se k ní přih1ási1i např* sibiř-
ští f i r tur lsté v č:.tě, kteří jr  ještě před publ ixací uved-
1i  do programu nístního dě]nic<ého kIubu), jež se sou-
ěasně pokoušela vyjádř i t  svou představu o harmoni i  vIast-
ní poet1ky s pol i t1tou .Ří;na i  1nst i tucioná]ně (např.

1919 a L92L pokusy o založení n.olektiw komr:nistů-futu-
ristů, tzvo Konfutu). Svýrn významem báseň cvšem znaěně
přesáhla úzké meze progTanové estetiky skupÍrryo liia přání
autora vyšIa poprvé anonynně (' ']-50 0oo 000 je jméno m1stra,
jenž psal  tyto rýqy' ' ) ,  n icnéně ve veřejnost i  nebylo o au-
torw1 poe\yb' takže v dalších vydánÍchr byIo od anonynr:ity
upuštěno. JLž L9?5 by}o 1'0 0m 0o0 r4ydárro u nás v převo-
du B.Mathesia jako l.}rl ižní překIad z Iíajakovského a vJrvo-
Ialo znaěně rozdí]né postoJe česo kr i t iky od obviňovánÍ ?,
partajnicxého kŤiklourrstvÍ, vnitřrrí prázdnoty ( o.štorcřr-
Marien) a z vráž'\t českoslovens]<u nakloněného aln €Fr prez1.
denta Wo WÍlsona (J.Vodák) po první projevy porozumění e
pokusy o správné histor.  zaÍ,azen{ (J. i{ostovs.rý).  S.ta lo se
knenovou souěástí repertoáru proletářského recitačního
sboru Dědrasbor.
výprsicr "Veteš rozbořÍme/v útoku obrovit én. /svet rozbouří-
ne./novýn nýtem|' (1957, 158 ) .
pŘnri,ely Lg25 Í945, Bohr.rmÍl ly1athesius) , Lg57 (Iglz'Jiří
Taufer,  l"vyd. in l  Spisy II)"
IJT!]RÁTURÁ B. Jangfeldt, Mejatcovskij and Publicat1on of
n150 0o0 000'', New l'Íaterials, Scando-Slavica, 2I, Copen-
hagen L)75o I.Mašbj.c-Verov, Poeniy lvIa.jakovsirogo, irloskva
196,.-  J.JÍša, česká poez1e dvacátých ]-et 3 básnícÍ so.;ét-
ského i luskal  Praha 195co Z. i{athauger '  Unění poezie, tsra-
ha 1964. MoMiku1ášek, Vladiinír rvIajarovskij, Praha Lg82.
Náš iu la. jakovski j ,  Praha 1951.

VladimÍr lvIacura
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podora o HoŘr-NeštĚsrÍ (Povest' o Gore 1 Zloěast1Í, kalc
' 
Ooró-Ztoěastije dove].o'po1otcE vo 1noěeskiJ ě1n)

17. stol.

Yeršovaná povídka, patřÍcí k významrrým předronánovýts

útvarrlm ruské I1teratury 17. sto}.

PovÍdka se otvírá h1storiÍ zhřešenÍ rrdana a llvy v rá-

JÍ; stronen poznarrí dobra a zLa je tu vlnrrá réva (podobně

Jako v apokryfech), což souv1sí i s tánaten povÍdiry..3 !01á-
ilenec z bohaté rodir1y chce žft, "ja1c se mu chcer', nedbá
proto sákazu rodíěů a z].ákán svýn dnrhen zp1Je se v krěuiě
ilo něnoty; ráno se probouzí nař5i, okradea přítelenn' nÍsto
ídrah&ro oděvu! má na sobě jen l'nuzáqlšou horrrr1n. Stud nu
neclovolÍ v:rátit se donů, raději se vydá do cizího světa.
[a ceetě se k němu př1dá Hoře-tíeštěstí, ztělesrění jeho

hořkďto údělu' a všufu ho na jeho bIrrlrté pout1 eizlnou
provázt, stane ae jeho neodbytným průvodcem. KdykolÍ se
nládenec dostane z bÍdy - jedrrou se stane kupcen, podruhé
rolníken -, pokaždé Je tu Hoře, zLý našeptáveě9 příěÍna
dalšího páau. Když nládence před Hořen. n'ezachránÍ ani série
pobádkových proněn (v jagrého sokola, sivého hoIuba, šedé-
ho vIka, trávu, rybu)' rozpomene se teprve na cegtu spásy -
gtane se nrrichem' protože za klášternÍ vrata za ní.m i{oře
nenůže.

P. o H.-liI. nese mrrohé rysy středověkých aIegorií. .Její
hrdina nená jnérro' nazýtá se prostě t'nládenecr; nemá žádný
Índív1clua].1ztÚící rys, je to obecný typ ělověkan který je
gveden z bohullbé cesty' zbloudí, ale nakonec 9e olrrátÍ,
z hříšníka se stane světeco V podobnén syžetu př1padala
obvyklc význawtá úloha ááotovt v jďlo rúznýcb převlecíebo
T P" o H.-$[o Je evůdcen lich.ý přítel, po něn se této ú1o-

\y uJíná ryrohovýznamé.Hoře.Neštěstí, které ná kroně svých
kořenů. lcn1žních (bib]-ický had z ráje, Smrt ze stfudověkých
rtanců smt1x a rhádání'') taté kořerry ].idové: souvisí

i :

rii
.il
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o předotavou hoře zac\rcenou v fBsr l idových pÍsrích.

V P. o H.-N. je pozoruhodně zachovárra středověká synbolika
proetoru 8 prot ik laden donova (posIéze klášbera), místa

bož*to' a t?ěistého po1e''9 tj. místan na kterén je raládenec
vydán n9 pospas Hoři ' místa trag. dospělosti a hořké zkuše-
nostÍ'' řtřÍchu a bJ.udu, osamění a úzkostl; týž negativnÍ
význan nÍvá v rámcÍ' takto pojatého prostoru cizina (' 'cízí

zepět,). (ýsuJe se tu už budoucí prostor ronánu, v něnž

Je hrdina obvykle Yyobcovárr nebo ze 9vé vůle opouští do-
lllov 9 jebo zahníva.jÍcÍ selankou věcí a zvyků a vrhá se do
labyríntu nebezpeěného světa' ztrácí. o něn postupně iIuze
nebo se naopak konforouje. V P" o H.-:ltI. je konflÍkt ělově-
La se světeu rozřešen zcela v souladu s nábož@'ako-d1dak-
tlck$ poslárrín" Nejronaneskrější poloha povídk3r tkvÍ v
poplsu nládencova útěku před Hořem, v mrrohén už předznalBe-
návajÍcín rongnt. dvoJní\y, v pop1su mládencových převle-
ků a proměno Motlv převlékárrÍ tu přÍton ná už historicko-
-sociálnÍ s&antlku: proměrry oděvu ( ''drahy oděv|' - ''nuzác-

ká horrnět'. - '|kupecký šat|' - kutna) jsou zároveň prorněnam1
sociá]nín1" Mládencova sníženÍ a povýšenÍ maj í něco epo}eě-
nďlo s dobrodružnýn Ž1votem pikara, 1 když srqysl ce]ku
ztlstává naprosto odlišrqi.

Syžet založený na achénatu d,uaz - jeho překroěerrí -
trest - obrácení byl běžný v hagiografii a vyskytoval se
l  v rodÍcí se světské p,óz. ,  ktcrá v.Rusku 17. stolo byla
closud poneznírn útvaren, ko].ísata mezi žánren náboženskýn
a světským' literárnÍn i Iidovým. Podobný syžet 1 kom'plex
notivů, obohacený o notiv dáoetského úpÍ-su, se qyskytuje
v Povídce o SávovÍ Grudcynov1, pokládané někdy za první
ltlgr románo Tento syžet od'kazovaI k dvěma biblickýn příbě-
bútr - Vyhnání z ráje a Podobenství o nsrnotratnén synovio
SteJné téma se objeviIo v jedné z prtmÍch rus. divade]nÍch
hern n.gpedii podobenstvÍ o marnotratnén synovÍ, pocházejÍ.
cí oť1 Sineona Polockéhol a bylo cb].Íbené Í na l1dových
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obrázcÍch. P. o Ho-No je zajímavá svou formou, v nÍž se

výrazně lrří,ží pn'ky knižnf ( odkazy k hagiografické tradi-

ct) s prv\y lidovýnl (verš a rytnuu I1dové písně - byl1ny'

ěást fuazeologÍe a obraznost1) " Těm1to všení rysy je svě-

cectvÍn o prostupovárrí L1teratr:ry a folklóru, jež sehráIo

význannou ro11 přl fornovárrí předromárrových útvarů v ruÍr-

Ié ].tteratuřco - Povídka ge dochovaIa v jedinén rukopÍse

z 1. poI. 18. stolo ByIa objevena a"N.Pypinen 1856 a v

ténž roee poprvé vydana N"I-Kostomaroven v ěago Sovremen-
nl'k. sžet povídk;r zpracoval v ěcg. adaptaci J. Zeyer.
pŘnn<reor 1982 (svetta Mathauserová, in! Staré ruské povíd-

ky) "
I.ITERAIURA F.I.Btrslajev' Istoríěesklje očerki russkoj
narodnoJ eloveenoctl 1 iskusstva Ir Sankt - Peterburg
1861' 8r 548-647. Ilť.EoHarkins1 Russian folk ballads and
the Tale of nisery and iIl fortune, American Slav1c and
East European Revleu, Philadelphia L9r4, L7t 5. D.S.L1-
cbaěev 1n: Istorija russkoj l1teratr.rry IIn 2, Moskvg
1948' 9o 2o7-27L" V"F.Rž1ga, Povest'o Gore-ZloěastiÍ i
pesní o Gore, SlavÍa L95\ 1o

Danl.ela Hodrová

wsruús<r, Stan1szaw! VEsELKA (Wesele) - rgor

StěžejnÍ dranatické díIo M1adé Polskyl l1terárníro prou-
du z přelomu 19. a 20, stol., které v novátorské rrrněIecEé
v1z1 konfrontuje autoroqy sarěasníky s velkýn1 postavami
po3.ské ninulostí a personífikovanýmÍ synbolJt z.,recené stát-
ní nezáv1eloeti.

Veršované drana ve 5 jedg. má reá]ný z&Lad - svatbu
krakovského llteráta s venkovskou dÍvkou, které se úěast-
niJ.l představ1telé krakevského rrmě]'. e 1ntelektuá]ního
žlvgta a vesniětí příbuzní a přátelé nevěsty. Skutečná udá-
J.ost je tu však jen východiskem: v průběhu oslav pozvou
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žen1ch s nevěstou žerten k tanc1 Í Cřrochola (tj. věchet

alány, cbrárícÍ na zahradě růŽe před podzimrí.n ctrladen),

Jenž s sebou přlvádí 1 další symbol. postavy. Ve 2.je&t.

se Jedrro+.l. úěastníkům svatby zjevují fantast1cké přízra-

\r a poetavy z poIs. h1storie - person1fikace jejich pŤed-

stav, tužeb, vzpomínek (staríczyt, rychtář Szela, heJtnxr

Branickl aJ")o Legendární ukreJ1n. pěvec ťrernyhora wzý-
vá přítomré k jedrrotnénu bojí (výzva je vzhleden k polit.

oko]nostem formulována symboliclql, ale je zřejné, že jde

o znovuzískárrí poJ.s. nezávÍs}ost1)' jehož se ná úěastn1t
1].Íd' sezvaný h.tasen Wernyhorova zlatého rohu. K rárru se
gkuteěně shronažáují ozbrojení venkovarré, svateběané se
buťlí z krátkého epárrku a rozponínají se na svá viděnÍ.
tš1ctnÍ - před'pokládaní vůdci i lid - oěekávají slÍberrý
el'enál k bojl' ten však nepřichází' rovnéŽ zLatý roh se
běhen noc1 ztratll' a tak se původrrí nadšení wtrácí v
gtrnulé vyěkáva:.é neřrybnosti, jež pomalu přechází v hypno-
t1cký všeusm1ňrJící tarrec, jejž vede groteshtí Chochol"

SložÍtá forma Vo, přecházející od zdánlÍvě žánrové-
bo obrázku ze žívota krakovské inteligence a venkovského
lldu přes hořkou sat1ru na spoleěen. a pol1t. poněry v
synbol. obraz pols" národního osudu, je podřízena zék1.
lyšlence dí].a - problénu nýtu o pols. národrrí jedrrotě a
vel1ké ninuJ.ostÍ, problénu 1luze a sebeklamuo Drana qyuží-
vá natrrralistic$Ích a symbol. postupů, rnotivů z pols.
b1gtonie (evokqje jedrrotl. h1stor. postaqy a událostl -

dělenÍ Po}skar povstárrí, halíěská řež) i m.otivů odvozených
z legend, foi-k1óru a Ijdové qytoIogie (postava vJerr1yhory,
notiv zenřeléřro miIence - upÍra) o Důmys.'ně precuje] se sym-
bo]y (ztracený zLatý roh synbo1izuje ztrátu schopnostl
pols. šleehty vést národ apod.. ) o V tradicÍch velkého ro-
nant. repertoáru k1ade otáz$l po způsobu boje za nérodrrí
nezáv1slost a zároveň v konfrontac1 !|reá1nýchr postav s
Jejích |'snovýmiÍ protějšky (sedlác - vůdc,e prot1šLechtic-
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Lé h811ěské řeže Szela; dekadentnÍ básnÍk - rytíř' ztě-
Iesnění síly; konzervat1vní novinář - šašek Staíczyk,
synbol noudrosti a odva|5r řÍkat prevdu) odhaluJě nezralost
a rozporup]nost soudobé polso spo1eěnost1j rozpory mez1
národrrÍn nýtem, ideal1zovarrín ninulosti a reá]nou exísten-
cí národa, zbaveného státnÍ samostatnost1, trago antago-
nlsnug mezi. třÍdnr.n1 a nrírodrrtni zájnrv Poláků a i]-uzor-
noot Jecnoty l idu a šIechtickolntelektuá]ní elíty, iíŽ
nelze dosáhnout ídeal ist ickýn,,chlopomaástvem'. a umě1.
zájnen o lj.d. Okázale slavená svatba mezj. 1ntelektuálem a
vegr1ěankou je parabolou falešného národrrÍho lJrogramu'
ltterý nevede k cí11' realízuje se pouze ve slovech a ges-
tech a je neechopen rozhodrrého ěinuo V;bazem této neschop-
nostÍ Je taneěně synbo}" závěr díla, vyjadňljícÍ v u.něl'
obraze nerozhodnost a pasivitu vůděích sll a dezor1ento-
vanost.širokých lidovýeh vrstev, ústÍcí v malebnérnl ale
neúěÍnném gestu.

Veselka 3e klÍěovýro dranatem, v něnŽ kaŽdá postava
ú svůj ťeálný prototyp (ženich - spisovatel L. $ldel,
Eospodář - nalíř W" Tetnajer, básník - jeho bratr Ko Przer-
ra-Tetngjer atd")1 což vyvolal'o př1 krakovské premiéře
l,6oí.1901 skandál. Skuteěnou událost ztvárni]. autor v sym-
bol" vÍzÍ nérodnítro osud'u a naplníl jr polit. obsahem.
Inspiroval se formou národní báchor$r (pro1Ínarrí reÉJných
a fantast lc$ďr postav) a po}s. šopky (grotesknost,  poI i t .
obsah). obsahově navazuje na pols. romant. drama, jež po-
Iem1c$l doqýšIf formou ldeové diskuse, do níž jsou vtahová-
nl jeho souěaglíci 1 historo a nytol. postavyo Drama má
veskrze d1vadelnÍ tvar - využívá jako nositele dram. obsahu
neJen slova, nýbrž i dalšÍ scén1cké sloŽ$ (hudba, tanec,
výtvarné uměnÍ) 9 étmž rozšiřuje roment. mocel dranatu o no-
vou' Tyze mod'ernÍ kvalitu. V dÍle wyspialísténo tvoří pře-
chod k symbolo národním dr. osvobozenÍ (19o', Wyzwoleníe)
a Akropolls (1904)" Svýn reálným zák}adem souvisí i. s tzv.
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haIiěs]cýnl dr. Kletba ( 1899' KJ.gtwa) a Soudcové ( 1907'
S9tlzlouie)n které skutečné událost1 zpracovávajÍ fonnou
ant1cké tragéd1e. Po úspěchu V. byl Wyspiarísk1 nazývárr
ětvrtýn r'věštceml|, vůdcen národao f,ada veršů, metafor a
obratů vstoupila do obecn&ro povědorÍrí, jeďrotl. synbo$
se sta$ východiskem dalšÍch paraÍbází, např" taneční
scára ve fi]rnu Á. ivajdy Popel a dérngnt. 0d A. lTajdy pochá-
zí také filrnová verze V.
pňE<r,epr ].919 (*aotr černý).
I,I'IffiAWRÁ' L" Eustachowicz, ťle seJ.e Stanis?awa Wyspiarís-
k1ego, ťarezawa L975. E. Kucharskin ,{errryhora i zloty
róg, 1nterpretacja symbo/6w líese].a, Kraków Lg51. A. Lem-
picka, o Wese1u lYyspiarískiego, wróc/aw Ii55, Té'Ž (ed. )r'
Wesele we wsponn1enÍach i krytyce, Kraków 196I. So Sztau-
{yrrger, Wesele S. ..l[yspiaáskiego, 

lVarszawa Lg65. K. ',Yyka,

tegenda 1 prawda lJesela, 'rJarszawa 1950.

Jasna Hloušková




