
'!

FsFr{sskp . lr ;Í r:r.l no;.nr'. t 6rp* t.

Ánukařovského úva}qy o litenárníc}r clruzíchl

}.{íroglav Prochdzka

Ja}': znár:o' český struktura].ig'ii"ug nenabÍd]. nějakou

oyatenatíekor"r a uee].cn*u tooríi lÍterárnÍch ciruhů* Drobné

zm{nlry na$di'r:e u !'.luicařov*lkého lnapŤ, ve st.uciii o jazyee

bágnickéď , u VodíčEy /r itere1rní }.t i l tor18,. ,/ s i  u

Ve1trusk6.krg v gúvsrečnd pertlt joho prsce srana fako báR-

nícké dÍ]-o. U &tukařovského i Ve].t'ruského . v publikovanýetl

statích . by1a exíutence k]'asíckóho tro;jdšl.ení /a troj-

jer3í.nootí,/ příjí;:.iána bea komentářa. Ya]"tru.lk$ dokonc € věno*

va1 svou prácl pnokdrání beisnické pl.atnor:ti elraraatu.

Je teliy za'jímavé zjištění' ře lJukařov*ký věnoval něko].ík

ggnogtrtl v;,Ík1.ac1t1rn o bd$nÍclq'y'*.ch srurícPr, gÍ:ocíú].ně o l.yríc*

a epice. o dranatu pojedna]. jen v souvie].osti a ee3.kovým

řešenín bá..:nic}#ch druhů. l'{ukařovekého výk3.ad je zalořen

předevšfm na analýac nejn1zněj*1{ct.r teoriÍ druhůn počÍnaje

Aristote].er't a koněe něneck;í.ni teoríemi ,/Hirt, Petersen adr./

& rus :íni formalisty' D.ruhy jsou prezentovsrry v klasické

ť:,oJlto*tí n í krlyř, }Íuknť'ov*:k}i upr:rtrrňuje na moř,ncrslt roasÍ*

ř.ení s ie,a j* ddna bárníet.'ín di'3aktickýu. }'{ukařovský po1.e-

nÍ.auje g dvěn:a kg.a j lnostmi l poiínáním druřru jakcl il€mt'{ruté 1

nqdP}í*torÍckd kategor{.e, a popÍrén{m d:rultu /Qroeal. Upo*

corňuje také' Eo v někter;Ích dobťach /např.souěasnost,/ je

oslabeno drulrovd cít6ní| to ov$ea noznamená, že byciiore

ge mě:.i vudétrt ínternrctaco druhů a ťortnulování ďruhové



teorie. Druh však ne].ue Fstaticiry defínovat, prot,ože ge

stá]-e rnění. l'Iení to e.oubor zna}:l3, al.e ťenoncnotogieká

realita' Bxístujíeí ve věd*rrí č:toucÍho ko].cktíva. Znalt;r

to jsou r:;trnntoqy tdto ťenom*nolo51ické realityí. tJelze

prs$ést logj.gkou B povnou klaeiťíkací druhů. i{ukařov*lqÍ

pak navrhuje terninologické roz].išenít l.yrika, epika a

drams maj{ l{rr.ý rdz nšž or;tatnÍ pojíRy d,ru!:orré a rrrě}í

bychon v torirto přínadš hovořit spíš o s*.t's,::&:li{e4. Ty

ovsen rnajť adríné absolut,nogti. l.{ukať.ov*:k;'1 řÍ}rá , Ee " je

třeba brát s reaervou pokusy o *nríor:rrř n,utnou a konstantní

deJ.ínic i  o.nt*lc l i  t ří ketegorí{. t 'aková ;oťinice spočívá

na p*eťlpok}acl' clrl ře hrraníee nefií kn+.ogori.o-',:lí jsou Ytrop3lo-

něnné a Ee podstata každé kategorie je apriorni: trva].áe.

t{icménš }/ruka$cvs$ r'*$oklÉdá takové po1tr-rny ř,t1 ub2'{,eč&é

nebo nemožné. SámŤelrce d.:; jít  k urr l i tdnu rozt i . !] .ení. Ale

Jc t řeba eí uvs*"om1t, ře kařdý krok do anr ' ior i . ty hi . ' tor icky

neprom':"lnné je riskantrtÍn.

Yed].e katego:'íí pak poje:l, druh /óoa, nove]-a, ronán atd.z,

oznečujo hístorielcd reelJ-Í.tyl Jel }:i ltorÍcky pro;:lrřnlívý. Ka-

tegorie l.ze defínovat jeri ve vzá;er,nén vztaIra. Dil lení

musÍ vyjít a báenÍctví samdh"o a to ne psuu* ne zák].adě

índukee' e1e předevší*. dedukcer otázku bárnick;fch kat €$o*

rj.Í je třeba posuuova1:. jinak než d:"uhi1.

Mukařovcký upororňLrje r ř* b;r *lv6 clř1cní clrtt.:l]. n* jraclě jÍ-

provéot na zék].adě j*rayka. Nícméně vynezení poctle tohoto

krítérí* *. jeř se mu podařl'].o u lyríky /za je vyrnezena

jako bóenietví }ronon;lrrrní & $ynanyluj!/ * je onóížrré jinde,

jelíkoř ještě nejsou dol:tatečně orobÉ.dány diai-o4a rnonol.og.



ť],.cc f iŮ ,Le*.1y "lrs*at{m .Bo};t ' l| i 'ít. c: g'r: l lť...:1'.:ní El i: l  *i1k].*dč

.l-iíit;:tir * .|'-r.] .l.{,r*t' pn'ii:l"i,t1, lr,. ;i;':i cl vj...rn61il:. iiLl'l:iliior;l'lr:i! xn]c1'ťlďd

B:/Ůt; tr:r.:::í:i na }:lcl..]not,íci: i pl l ':to;1i- ; r l i:;;r l i;tu. '! řÍ }toctry,

.: 'J nic]i ř j::0.,:"incČe ÉÍ .vp*lrr. iz{ 
r j l*i 'r l  b*.l. r:: i*].:; ' .. ' .:b;i*kt , ol:ob3r

t]í1a , vrrí::"lttc'1- ,/'pi.l'*ii.l:|}": / * * n j.1;'"l,.-1 ::;.:k l: ul; jclct tvnřicí ,

ťíktivní s ' . lt lí: l....:,,ící. .r lt tÍi.:.b*: :,*Ít n;' l  l:n: lt i  , Žn t*rrto

*it.b;1..:}lt ;* poul ' l;. n.leLich' nř*:.j;rnlc]"n*. i l*ie to vi}' le' &á.raě{'

kter . g' '} nrc':; i*vr.rje vn l;trul; 't,uj i* r1{]"e & c ;j*lro o:l:r-st. i:ncí sG

c i*vÍql* l ;c  p*Lr[ť ?- .  nůl '*J . .**í to:: r : t* * i ln .n 1í bt . i . ' , r :íctví j*

věcq.i Vgt.! l: t: l . '011rŽín. ťje tnl:, ří* by psut* sfJ i l lr i:tečn*gt{

i:y3"o i:řt:rlri.!oi'}Ůr "$l].* uvr:}i:iino jc r:*utnncvfrní !c trá}&.*.

ekutečrrost. i lprot,o *}r:l i:r:1.i.J:::sl. t 'ů:i l i .n"l. .ťť'.::tc; r:vo3'n3négt

v3l.:jiiín.a r:^cx j. ti.{:.int.*,r: s gk,.:"te.-:tt.a*tť ::iÍt':to ' ::sxí:]:é:.'o}í*ní-].i

;ísté tcjns' uř ni1t:,3uré;er::o ni;ui; i;..3' ':r": i;tín vrl ' iÍ];;.: otl 'r1;l: l p0 té

v*1.á| I}ei t.o.: c [..ní, }:t ' i::; i:.: i:: lr lo tcj:.,:n' ; i i l;terul l i; ' .; itcr":riogtÍ

s*;;*ton bei l i tct..] l: b:f lcl v;tvo::*::o ,/nr:bo{' tťl,g. mx*c1o b;1t

vytvo i ic*no,  n*ní. lí  erní sr ln* ; :1. :ut*r ' ln* l i tÍ,  en i  C ur: ř i ton

skute.:r:osté. ;jei:o ;lc;jÍ n:=o{ll i] l .t, l i lr;j i i tof . i ' i :Íl.t0 r kt*ró n:gai

s}h'Lltc;ylo:':t j ,!.1 tť. ,::t,l.l;..i vzr:i::''}o l ;i...' t*r13 ::*i:lrri:!ntl cit"Li]:i:l{mr

i1*knř:el ai::'ll i,rll,''i ;1í gi'':''..:re;,:;'. l'

l:iu!:jcil:t Ť t* ;]:: n3'ir:lcI]' zli .ř:'n**ti /ťy'. p;:3rei.o).o5ie}*diro

chtsní/l .j*;,: f:]e ' l:3:*;..1;vu;e lrvnitř clÍ]. lr. Froj*v r:l lobrtos't,Í

fin{ff irensn ř* "b'rťig x*i lrrsrn.;r:Í} gi ' i; '] l:: l io;. it v.: l *t:lvbš t*::*tu'

v ;ci:* vnj.t.řnÍ opi.. ln*j-$ecí' n*i. inřrno..t, ktcrá e' '; i l ' t ,r". l;j* pť'i

kaš,3érg j*xrykr:vd:x pťo j*'lu. { t i ' ele aťJ.,: tlud.o rv3áši atl,l*lťag*

rrónan ot1:l lr lcna. *Tj.n:'r i i  l; lnvyl bucie pČiťiž0'1 xvláět,n{ *r}*

rnz nl: tC, ť'!.,, {:j{} "|dna ol l1-íl iujc a:'J l;kuteijno*tí' která se

'.. 31čn oe]rriX{.."B 'r i},].:ťlř l-:vl ': i l]. $'.-, p;:k sirai:í nkť.gnt' jnk s*

}yri i*ct, e:"l ih.s a drn:::a ]"iIí pr:ri].c tt]:o, i::tcr;i r;r-::.?:;jekt j*

dón . i i , i :*  s-ť, ř ,e . i ,  fnbo o i ; : : inJ io ] . :o. l ]nccctrí .  Ťo ; js  n]-e i . jováno



a h].ediska nn1moegtetíc:., ich hoc' lnot obsažen:řch v t1Í].e.

Dá].e !#ukařovs}gi" nabÍaí n'5ko].lk způcobů nozl1lšení po'Jle

zorného úh].u, z n*hoŽ je prcblérrr nahlíženl ad uř pccll.e

sukcBgívnoetí či eůrntr].tárrnos:tí hodnot, gramatické moda].i-

tyr podle čaerovéhs e proetorového ul.:pořádánť, přítomnosti

a nepřítoranosti posluehače, jeho aktivity či pas i,víty atd.

Ucelené pojdr]nání o bá*níe}q'eh druzÍeh ,/čí pocl3.e l.i:uhařors}é-

ho kategorÍ"ÍeM je úvodem k oddš].enýn pojedndnÍm ly::í}qř a

apí\yl oba dnuhy ae pak liukařovíJlqÍ snaží eliarakterízovat

Jak na adkladě ténatu, tak jazyka.

Co považuji aer nejvst*í prob3.érr "I'iulcařov;kého teoríe

báenídýeh druhů? Předevšín to, že neře,ěÍ otázku na čen je

založena eounáleřlítost, .,1aká cpojitoet a kompaktno*st troj*

dťllení 1yrika-epika*dr&IÍa. Z jeho pojetí vypl.ývá , Že tuto
jednotu povařujo za evÍdont.ní fakt; soustřeňuje ge te{y .
předevšín na to* co jednotlivé dnrrhy razlíšuja. Ale í u

něj . o $iné souvís].oeti nelř v přínrrín pojeďndní * nadrteme

pochybností' { krlyř clůa].ec}ky n toho plynoucÍ nejsour řoEVo-

denyr Tak např. pť.ipouštÍ ton žc v ji:tí'el-r obdobíclr nebyl.a

ona trojitost povo.řována u.a zeela evidentnÍ /bácrrictví di-

daktieké' ale5orícké atp./. tr'Ie$řetelněji in vňak probJ.én

vídět v přťpadě dra"natu. "r.ťukařovslq3 zača]. pť.ecinúčot, o

básníckých d.rugíeh kcncem dvaeát;Ích ].et, pi1ec1nášky o ly-

r1ee a epíce se kona].y v ].etech 1931*32. V r.1931 vychází

krríha H{ukařovekého učíte].g O.?,icha luEteti:".a dral atického

uněnÍ. féto knize věnova]. sukgřovs}qÍ rozsdh].ou regenzí..

A v této }nníze najdeme radikální postoj k d'rauatu: dnaana

v].aetně není považováno aa básníaké dílo" Jísté orvěny

fiíchova post'oje najd'eno í v n,}kterých i{ukať'ov*,kélr . Fřed-



:-r

nÉ*kách' l{apř"v předné*ce o epÍc* raíkán *,l teprve d'Í.va*

delnť před"rii*'fin{ $* vll::tnín drai::ntem* nilroli psugc textr

$*bo &ákd* *$ dyanrg se or1l"iBtlje celou Evot} t**hnÍ.k*un takřg

$e vl"*.rtně u.msn.ť* sanrcretát}t}?&" Za$ťmavd je n řc už v prvn{

přesn*šc* rrg tdma ďr'u}:rx /teay ppd]-g j*ho tŤat.ace r-].9Eg./

Muk*řov*lqí" tvrd{, Že E*r:ar*a jo rrněn{ garnogtptné, přÍ johotr

esteti*kém r*ubrrr:n jg třgba v'cháaet E konknétné scdnické

rea].íaace*. .*'vsuk t př*s tyto po*t,oj* Ío draura * pÍ'í řese*

nť pnoblému dl:uhr1 * pojecŤnlvsno v klarsi*kd* t,roj*s].enť

a v jodn*t's vřeeh triÍ d,rr't}:ů* lPodabný po*to$ jako Mukařovs(ý

raujťn*l. a řasn }et pozděti tl"VeJ.tr*í}ký; v krÍ.tíckdn

pogtoji k Žichovi sG gngži} naldrt ar6;umenty pro tsn eby

bpx&4 dralrr:x noh].c být pojťmána jako unii]"ocké dÍ]"o ]"itcrár*

nll./ lř1cndn.ř tora*vítost 3.it,.lrárnÍ*ir prol::třed'}nl dr*ngt.u í

jaho gamňřenť &a předetavení ,/}-r.:lbriď*o*t textu/ atd" *

to otágku př:ís1i*řlnost.í dr*an:;a,tu.. do Litgratrrryn *l.e přodevš{rr

jeiro poot'*v*ní $aka člena a neodlučné eousdstí klasíckdhg

&ruhového troj*ě}sn{ gnačns prab}onatínu$ar




