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V1ad.imír l{arfík

Přečteno za jubiIanta

Jaroslav Putík vstoupÍl d.o líteratrrqy nad'vakrát. Po-

prvé jako uznávaný novinář' jehož tvorba překraěuje hrani-

ce publÍcistikyl podrutré jako koncízní novelista. lady nad.

nín zaóa:-. Sporo Jedni ge d.omnívali, že vstoupiI d.o oblastí,

která není jeho , ďruzí naopak vid"ělí ve Zďi právem něco no-

vého v české bel].e 1ettre1 jenomže prosad.it nyš1ení v čes-

ké próze, kd.e od.evžd'y kraluje 1epší čÍ horšÍ fabulace' ne-

bylo a nad.louho nebud.e snad.né. r Putík splatíl d.aň: d"věma

romány jako by ustoupil t1aku ěeské trad'ice. Romár5r napsal

poněkud. konvenčnějÍ, než jak psa1 předtím Zeá a násled.ují-

cí d.robnější věci.

odmlka po Smrtelné neděli a Bráně blažených byla ne-

zvykIe d.lor:lrá, takže nový román }'tuž s břitvou je vlastně

Putíkovým třetÍn vstupem do ěeské literattlfýo Vlastně vstu-

pem novýml protože Muž s břitvou je v Putíkově díle opravd.u

nový. Ko1ik lÍdí se rozcházelo v názoru na to, v ěem je Pu-

tíkova literární force: v novinách, v l iteratuře faktu, v

úvahové pr6,", v apokryfu, v tradíěním románu? V IvIužÍ s břit-

vou je ukr:yt muž s vlastnostmí, které r.rrěují Putíkotnr osob-

nost zatím nejplnějí '  a také nejpřesvěaěivě;í.

Jestl iže byIa rozd.ílnost Putíkových d.rob4ých pr6z a ná-

sledujíeích d'vou ronrrínů kvalifikoviína v neprospěch Putíka ro-

marropisce, pak poslední kniha, r4yprávění o žívotě, slrutcích

a origínálnírn myšlení ma1oměstského hoh.ěe Jana Baudyše , zá-

sad'ně mění situac1, slučujíc obě vrstvy Putíkova d.osavadrrího
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d.í}a. Pro spor o povahu Putíkova ta lentu je důležíté, že

k tomuto spojení vlastností jelro tvůrčího typu došlo na

půd.ě románu.

Nrímětem lduže s břitvou není nic veIikého jenom ži-

vot člověka, který v n:lěem nelrynikI, naopak téměř ve všem,

oě se pokusÍl, ztroskotal, ačko1í kažďý jeho rozběh mířil

k velikosti. Zároveň však nejd.e v románu o nic menšího'r rrež

o zrcad.lení půlstoletí našich zmatených d.ějin v osud.ech po-

d.ivínského ho1Íěeo

HolÍč Jan Baud.yš je velká postava. leckomu mohou její

lidskou d.jrnenzi zastíďit některé jeho cÍJu:nanovské rysy'

ale jenom na první pohled.. Jan Baud.yš není eil....nanovská fj.*

gura' je to skuteěný románový hrd'ina, jehož velikost je z

rod.u mod.erních d-onkíchotů.

Všechnor Co Jan Baudyš pod.niká' koněí jÍn.ak, nikdy ho

nenajd.eme tarn, ka.nr sÍ nainířil , žádú pokus se mu nepoved.eo

r tam, kd.e uspěje, je výsled.ek j iď: rrež jaky by1 původní

zá,méy. JedÍnou výj1mkou jsou jeho zásahy do osud.ů tid.Í: ta-

dy působi l  s i lou své osobnost i  přímo, proto úspěšně. (T,éče-

ní vztahoviíním rukou na I[ostecku, uzd.ravení d.cery příte1e

Pipoty") .rinat všud.e p1atí d.evíza: nic nezáleží na výsIed.-

ku'  nejdůležitější je saJna cesta a nikol i  d.osaženÍ cíle.

i{odnoty života j sou v opravd.ovosti pohnutek hrďinoqy cestyo

Touto životní fi lozofií, jenom zd.ánlivě útěšnou, Putík

svému hrd.inovi žívot rnibec neusnad.nil. Naopak, muse1 ho Er-

bavit bezmála stejnou mravní sí1ou, jakou se lryznaěovali

ve]íkríni d.ucha, s nimiž bo napů1 žertem, napů1 vážně stále

srorrnává, aby moh1 ěe1it neúspěchu, nepochopení, posměchu,
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a zůstat ul:itřně nezlomen. Janu Baud.yšovi. níkd.y nezáIe-

žeLo na i,tspěchu, a ocitI-l i se na krok od vítězství, sám

je v posledním okainžiku zmařil. SJrmbolická je scéna, v

níž na d.ostizícb. fod.věd.omě (?) od. sebe od.vrací vítězst-

ví koněr ř}& něhož jed.iď vsad'Ílo

Společenské pozad.í románu - ďění velkého světa i d.ě.

aí v polabském městěěku - vytvríří s příběhy pod.j.vínskébo

muže pod'ivuhoďrrě soud.ržný ceIek: málokteré úsilí ao;d'e v

dějínách cílel je-1i ušlechtílé' a d'ějir5r zpravid].é nekon-

čívají ta:ir, ka:n směřovaly" Putík udržuje žtvot a počín:íní

svého strýce v nepřetržžté vazbě s malým:l i vel$rniÍ ďěji-

na,nj.: nejen s městečkeml ale i s osud'y národ.a. Zmarnění

a ztrapnění velsch políticlých gest působílo Í na strý-

cův žívot. Na jeho poěátku byla zríkladrrí otcova zkušenost

s polítíckou d'emonstrací na hoře ňípu za rormé hlasovací

právo' jejíž hluční řeěnící se pří zprávě o mobílj 'zacj- prv-

ní potichu rrytrati]-i t Z& ní násled.ovaly d.alší , z nicbž za-

zna:irenejme aspoň tragíkomediÍ mnichovskou, . po ní květnovou,

obě s Baudyšovou úěastí, a nakonec převratné dění pad'esá-

tých a šedesátých let, v němž Jan Baud.yš sán vlastní íni-

ciativou v předčasném, proto netaktickén upIatnění d'ružstev-

ní myšlenky při založení d'ružstva holičů a kad'eřníln& Sna]ra

zvýraznj,l grotes}reost byrokratické soc1aliza,Ceo

l1už s bř.itvou stojí na hrd.j.novi, strán.ka za stránkou

skládá mozaiku názorů, myšlenek, situací, žÍvotnícb příbě-

hů Jana Bauďyše a nejrůznéjších stejně šřastně uchopených

strýcových přáteI a nepřátel. Jenom lhostejní cbybějí, pro-

tože lřrostejnost Baudyšova povaha vylučovala. V pozad.í, aIe
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stejně všud.ypříto4ný' stojí vypravěě. Bez něho je román

nemyslitelný jako bez ústředního hrd.iny.

Yypravěč určuje pod.obu románu, sklad.bu a v ní jeho

epic}ý ěago Uved.l do pohybu zpéttý děj ' kd'yž mu Baud.yšo-

va příte}kyrrě pa:rí červená na pohřbu svěři}a strýcorry pí-

semností a kd.yž si nad tímto svazečkem po1oži1 otázlan

Kd"o vlastně by1 Jarr Baud.yš? 0d' tohoto okamžÍku zaóíná

sklád.at mozaiku strýcova žívota a v ní pak z reálných

d.etai 1ů jeho žÍvotních přrběhů a zároveň proti njm v-y-

tváří skutečnou pod.obu románového hrdíny" Právě tad.y je

rrypravěčova role v románu rozhodující: určuje úhe1 pohle-

dr4, kteď pror'lěňuje hod.noty jednotlivych postav, situací

a dějů, r.rrčuje sty1, který je hlarm].n jednotícím princi-

pem Putíkova posled'ního románu.

Prob1émen české p,6,y je id.ed.ávna spoleěensirý román"

Jeho úskalí čeští ar.rtoří těžko zvLáoají i v d.etaílech, do

znaóné míry bez vIastní vÍny. Jiří lv1ucha si postěžoval Í

na to, že český romanopj.sec nemá po ruce arr.i pořádná jmé-

]1&r aby jeho hrd.j.nové nepůsobili g'rěšněo Pokud. se soudobé

ěeské próze pod.aří1o v7rormat se s látkou spoleěenského

románu, pak v úspěšných d.ílech zprav:id.la nechybě1y prost-

ředky ouá rrrrrnorj-stické a satÍrícké, které téží z d.íspro-

porce mezi povahou oznaěení a povahou označovanébo, z tra-

d.iění ma}osti spoleěenských poměrů, které ve vel}cých ději-

nách působí měšně (škvorecicý), nebo prostřed.ky svérázné

grotesky (některé scény z Kwrd'ery) nebo prostřed.ky mod.elo-

vé pr6zy, užjté k qytvoření vzorců spoIeěenského a soukro-

mého chování , d.eterninujících spoleěenského ělověka (prv-
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romány Páralovy).

Nad Putíkor1y1m moudr,ym a b].á.zni!ym strýcem aapad.ne

souvíslost s hrabalovskou tradicí, zvýrazněná i umístě.

ním děje d'o českého Polabí. Přesto se ďrrešní Putík v po-

jetí společenské tragikomed.ie více přiblížuje štvorecké-

Itrl lo Aul on nezflektuje společnost a její d'ějírry jako op-

rávce a karatel jejích a sných chyb a probřeškli. V lfttrák-

1u d'ospěl škvorecký k rrylíčení dějírrrré sítuace jako snrěš-

né d'etektívky. (keflexer rr& nÍcřrž spoěívá stavba Inženýra

lídských duší, posrrnuje škvoreckého d.í1o d.o nové rolohy.)

Futík sí našel své stanoviště jako pozorovatel, a odtud.

vÍd'í svobodněji a 1épe, než by moh1 jako účastník \ntd.ět

zbJ'ízka, a vid'í také všechno trochu jinak.

PřÍ zaŤazení Putíkova románu ne1ze přehlédnout osobi-

tost jeho východ.isek. Putík se vžd.ycky vyznačoval pocttybo-

vaěnýn racionalísmem, d.nes jako b;' jeho pralorotrerr byl

Eramus Rotterd.amský se svou Chvá]ou bláznovství. (Eragrro-

vo bnotrovství je u Putíka jasnější než u frefulky, ačko1i

ten má chválu bláz:novství v titulu své nejlepší knÍřry - u

něho jďe o prozření ělověka po šoku a o nás}ed.ujícÍ vzpouru'

nikoIj- o bláznovství jako ěistý žÍvotní princíp.) Po něnr

palc nás1ed'uJí jako }rnotři všíchni blázn1l od Rabe].aise po

Sterna. Sterrne poučí1 Putíka o tvůrěí svobod'ě.

Už sarna nespojitá stavba příběhu Muže s břítvou, p1ná

překvapení a protímluvů, ale zároveň naplněná ěístou rad.os-

tí, je zasazezla d.o ans].ícky groteskního rámce. Na poěátku

je pohřeb hrdíny, jakési živé tabló, snímané v horkém ].et-

ním sluncí za znrtcu písně čechy krásné, čechy mé . zbývá
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jen d.od.at strýcovo: a]márko srd.ce mého. v černém jsou

před.staveni všichnÍ ž:-ví a na náhrobc.ích pak mrtví sou-

putníci strýcova života. }raškovítý konec příběhu j e sJrm-

ptomatícký pro vyústění všech dějů románu: d.o v].astí se

vrací ze své velké životní cesty za d.álksmi a moři (z BuL-

harska) v zapečetěné rakvi mrtvý stďc cestou po kolejícir

z Bvsgasu přes Prahu d.o Berlína, druhýnr omylem přes Prahu

zpátlry d.o Burgasu a pak ieprve po d.vaaďvacetí celních pro-

hlíd'kách se s ním pozůstalí shledali ve voze s nálepkou

náklad.u čerstvých rajčat. Zd.aleka si ovšem nemoh1i být jis-

tÍ, zda se strýc na moří neztratj.l ' ani co je v groteshrí

zásÍlce v1astně zapeěetěné.

Rámec r6rprávěného příběhu r:}azuj e na polohu o sty1

ce}é knihy, v níž děj osci1uje mezí ve]. ikostí a malostí,

příěemž velké se na1ým stá.vá a malé nebývá o níc menší

než ve}ké, nezŤídka obsahu-je hod.noty, které velké d.ěje

postrád.ají.  Velké d.ěje u Putíka ústí v nic,  velká s lova

se proměňují v trapnost. Pokud velké záměry po sobě zarLe-

cbávají stopy, zhmotně].á svěd.ectví, Pak za pŤíklad může

svěd.čit Dům služeb ze strýcova městečka; v něm každý iďe-

ový zámér, původ'ně jes}e, Pak zdravotní střed.ísko' zal7e-

cha1 svou stopu. Po prvním zůstaly nepřiměřeně velké míst-

nostil Po d.rr:hém spousta záchodů a ull\Jrvaďe}. Id.eje' s 11i-

niž bojovnící za pokrok vytahují proti 
".ni'n 

protivní}:ům'

obracejí se prot i  n: lnr v okarnžicích jej ich bezbrannost i :

záštip}ný brzdaš Žáóeu, v osvobozeném městečku bezpečnostní

referent, se n'a svém pobřbu d.oěká, že mu kapelník zahraje

právě ten Straussův valčík, kteď nru by1 zámínkou k perze-

I
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Z L L e

Yážné se ěasto u Putíka stává mrěšným a strýcovo po-

óínání, nad. nímž used.lí občané se pohoršeně usrnívají nebo

se protj. němu pod.rážaěně štětí, před.stavuje se jako bez.

má1a velké. Stejnýn způsobem Putík vzd.álené přitlÍžu3e a

bJ'ízké vzd.aluje, aby postihl skrrteěné rozměry obou přeď-

vád'ěných jevri. Děje, které se od.ehrávají v něsteěku, mají

ve vypravěěovýcb' komentrířích pend.arrt v d'ějích světa, stď-

covo myšlení, jeho poltusy a obJew jsou neustále srormává-

ny s vrc}roly fiIozofie a vědy. Vtrrpravěčův po'stoj tu nemí

jed'noznaěný: nikoho sÍce nenechává na pochybách, že to tak

docela vážné nemyslí, ž. si někde d.okonce tropí šprjmy, aIe

docela jisté to nikd.y není. Vypravěě záměrně nerozlÍšuje,

co míní vážrré a, co !1€o

Putík sÍ všímá stejně věcí banálních jako věcí vellých

- obojí u něho vyeb.ází zhruba nastejno. Tento prÍncip důs-

1ed,ně uplatňuje v prolínríní regíonálních a velkých d.ějin,

ve stálých odkazech místního k úřednímu. Yý.sled.ken je ost.

řejší pob.led na d.ějinrou mytologii a konec konců j. ožÍvení

regionálních prv}růo Regíonálnost je u Putíka dána měřítkem

a vzdá1eností od. centra, nemá n:lc společného s národ.opisem.

Tímto způsobem Putík dokázal spojit jed.notlívá, ěasto

nesourodá fakta a j evy do souvislostí až mystic}ých. I mys-

tické j e ovšem nazíráno ironÍckýur pohled.em o Za příklad. sta-

ěÍ uvést zlrrínéný strýěkriv konec, který si sám v útržkovitých

zápiscíct' v náznaku před.pověděl (strýcovy zápisky a práce

s njmi. by bylo sa.u'r''ostatné téma úvahy), a ve}kolepý příběh
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pauí červené skrze její exotickou kočku a kolonela Ža1u-

d.a. Vstup tohoto světáka do městečkal jeho přechod. ze

světových hotelů ďo hoteIu čuba, návštěva Baudyšovy ofj.-

círry s přríním nejnáročnější úprayy kníru žel-ízkeg' Iáska

paJ1í červené a kolonela, ko1one1ova smrt pod. ko1y v"gónu

jako oběř vášrrě pro přesnost, to je koncert l iterárního

stylu. Stejně ve1ko1epá je postava magÍstra Pipoty (za

malou úvahu by stá1a jména, jaká ?utík vo1í pro své hrai-

11ýl a jejich význarn pro obsah a atmosťéru knihy) s promě-

na.ni venkovského léktírníka Pipoty v muže velkého světa ?i-

pa (op-ět ta ztÍněrurost) a s jeho tragj.komiclýni koncem.

lr/qp,'ar't 1r- ?r( t




