
tíankovl.ě

švejkova každodennost

7nteaání 1nterpretaěního vý chod1skď

Po tot1ka ěláneíoh' etatích a }grihách' které byi;r o 0eudeoh

vojáka 3vejka napga,nyr 8 €  zd,*" zbytečné a skoro nemožné Ješ-

něco na tu ve}Íkou b: lomad'u př ldat.  Ale oítÍm nespokojenost t

ětenéř l ' jako Jeden z těoh' kdo do té hromady natrouell l. Cítím

ohojenost nad tímr oo bylo o iíaškově švejkov1 řeěeno a napsáno;

ol1 gÍ gnoYu sednu k této }rrize nebo poalouoháro Vjeríahovo pře-

vění něLterýoh jejích kapito l .  t lc u l  ůobře ge šve;keo. a právě

základní doJen Ja^ko by $e vytrácel a.rrebo byl aleepoň pod.statně

lon Y doaavadrrích reÍleríďl naď nožrrtn suyslen Haškova textu.

l laBad'lo nl.1 zvléště po přeětení někollka příepěvkrl k Baškovu

eJnínu roku, ktcré veln1 gl.Ině podtrbly deatruktlvní náboj 0grr-
t l

brého voJába Švejkaí že vlastně všechno záLež.í na toB' odkud ge
a

.  teprYe sna amet1št1 epoohytr,můžene l  jak se zďá, dooenlt  Po-

onyal švejkovy hravé každodennoet1, Jak Jr zjevuJe pŤed,evším

řaě' zatímoo z bledlgka před'pokládaného vyššího sti iyolu déJin

jk Jcvx.l Jako negnesitelný žvarrlI9 oabotér, uleJvák, přízprleo-

1 rLróencol zbabělec atp. Pokud ovšeu nebyI vsat na ml.loEt jako

tant apontánníbo odporu lídových maE k válce, k :lakougké uo-

' L bícrercbÍ1 vlédnouoíoh a první evétovou vá}kou ol'teluě

ob spoleěenakýcb hod,rrot. I v tonto drrrbén přípaďě doeháze]-o

tnénu oohuzgní , ne-J.l příno k reduko1 na Bonenty 1deo}ogické.

e p8rgpektlvy déj1n mob'l ve šveJkově každodennostů rozBoznat

protěJóek vládnoucÍoh poměrů' a bodrrot; přetrvávajÍcíh v jtn6

daletso za rozpad babsburské Í$onarchle, nemohl se však ďost dobře

iil

í

l

g vlastnÍ }rodrrotou kreat1vní;')*,erá ke ŠveJkov6 každodennostl.

ě příaluší a proetupuje JÍ na kařdém kr 'oku. Švejkovy }r1storky



lebyly pŤece napeány a nejsou ěteny ne.oo ;. ios louchány jen Jako

lesněšňující přízenní pendarrt k '!ve}ké'' h1storil, nýb::ž baví nás

|eké ta]t' Jak jsou' Ba$ly o gobě. Možná však, ře ;.řece jen rpÍřr

] nobry voják švejk Je neJeno! i l  vyd'éděnec d,ěj1n2 ale takér hra-

|baloveky řeěeno' páblte l  na Je; ich snet lšt1. Yýznalr obojího1 toho

|pobytu l|na g&€t1št1 epoohy|| i té potřeby ' 'pábení'' v každ'oderrnogtl

ppuštěné vyěšÍn ooyslem děj1n, se od doby i{aškovy nrrobonágobně u-
I

|oon1l. Á spolu e tírr s6 dogta}a do plného světla švejkova lronlc-

|Á hra nejenom ňprot1' l  afe téE $g$. I když je třeba hned ďodat t

flaanÍ amyol té švejkovy ,/ót llaškovy,'/ hry {on 1 o možnost 1ldeky

iolyvat v neltd'ském, ten ge nelá sbÍalout v rezultatívní význan
i -

IzpřítonriuJe 8e právě Jcn v energet1ckýah qýznanecb rozpoutarré
I

|lovesné 
hry. Už v ton, jak náe ta hre baví /sauaaŤeJuět je'k nág

I

pvÍ v daných souYígJoeteehr t1€ mlmo ně|/ nůže být pro nás založerl
t

|uyall '1 nepřlobázeJíoí ovšem odněkud ahora, ze sťéry Íil 'eologie ,
i

[e Jen a Jen z Elementártí Iídské potřeby a schopnosti trlrqrÍ bravý
l
pyel aakládat. Hrabalova poetÍka ná.rn otevřela oě1 pro talcový řád

pdnot. Pro suyal' který ge ntl.ře neěekaťrě p::okázat 1 ve hře s ba-

prÍtou . V PQo1tu oělstné katarze, uvolnéní od toho,co Je na ůru-

f 
straně h"y' od tobor oo nemůřeme změnÍtr &Ie arrt př1Jnout. Tedy

I

|boe jen qýaÍIan - ovobod.y v obklíěonÍ.

i  šveJkova lboeteJnost k déj1nán ,  ts pol1tÍ,ce, ke gťéře tzY.

fiĚĚíob 1.1cé1ůl doatávé tďr své hlubší gd'ů.vodnění. Není pou}týB Yýra-

|0 ne6&ct. Znamená' úe řsmyelt' Je J1nd's t to 8,řlor Ale Je také

,Ůtřgbné k tomu, aby prostor autenttckého, třeba Jon ve hře hled'a.

|iho ltdekého smyelu noaan1kl v tísn1 doby.



Poznduky l

Brá.m na nye}l předevšírr ětánek Sy}v1e Rahterové Jasnoařivý

5ón1uo a Joho alepý prorok / t , taty, roě. x1v'1984'ě. 3/.

švejk je zde předotaven Jako glepý prorok vesuÍru donekoneěna

rcf].ektovanó anon3rnní ld1oaie. Ívejk Je pro RÍchteroYouprrbýn

grgad}en, v němž Be araěí a konoentruJe rozpad snyslu tlěj1n'

1nd1rtduární oďBověůrroatt1 totožnostl aubjektu a posléze L

Írmkoe řeě!.. Celý romárr je naaván Hepopejí blbost1r a Jobo

autor př1řercn h llnil ve}tsýcb apokalyptlků mgderní doby'

Hp-Lcyc a Otwolla.

Y dooela jrnýcb re}acíoh posuzuje d'eat::ultttvní dogah }taěkova

vrabolného díla Jindřlob' 0balupeoký ve stat1 Podlvný HgĚek

/rrrttorý rbonrík r9s3, č. 2/. Eašek Je nu l 'traglokým bardeu

cvropakdbo n1}rt.l iggu dvEoátébo gtoletí|'. A vzhledeo k ta&to

vytěenóou duobovnÍnu boríaontu, urěujícínu -Iř"lffipí*l.lE"sř**
nodoyního rrnění /xoýzLý brrnor pozdrrího dada a abaurďLty/ r YYsIu-

pBJ6 Chal.upcckórnu teká Baškovo dílo Yo zce].a urětténr, po ném

roudu Jedrrostrarrném oevětlení.

V iolto oanaěení 1 v jeho dal-šírn výklaůu odkazuji na zná.uou

atat Bobum1la hrabala l{a gtruně mezi kolíbxou a rakÝÍ / Donáoí

úloly, LgTo/.

to dokláda nÍmo jiné i noje vlastní zkušenoet př1 pokusccb,

o výklad Baškova dí1a t n{tuěleokou pravd1voat llaěkova švejkax

/tgso/ Jccn opravdu nugol doptn1t etud1í Hra g vyprévěníu

/ Íu Strrrkture e smy sl titerárního cíla, Lg66/ . A vrl'beo Be
ned'onrrÍváo, ře by tato korektura měIa gtaě1t.




