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Ten, kdo se – jako Marek Pausz – rozhodne soustředěně prozkoumat a vyložit 

Zahálkovo literární dílo, nemusí se vyrovnat s primární houštinou ani bujností starších, 

hotových komentářů a zmínek. Několik takových komentářů a zmínek ovšem 

existuje – včetně hesla v Lexikonu české literatury – a lze předem konstatovat, že se 

k nim autor nestaví s vyhrocenou potřebou polemiky; spíše je ve své práci průběžně 

rozvíjí, jako by testoval jejich letmo, stručně nahozená značení. 

Po úvodním navození tématu nasazuje autor k něčemu, co se dělává, co ale vždycky 

bude náročné, a navíc – se zřetelem k podstatně užšímu, protože konkrétnímu 

zacílení, jako je tady např. Zahálkův literární zjev – musí působit fakultativně, totiž 

k vytvoření zkratky, která má simulovat, zastoupit nějak určenou dobovou konstelaci. 

Autor chce svůj výklad podepřít „dobovým kontextem posledních dvou desetiletí 

19. století“, praví (s. 8), ba – poohlíží se po „celkové situaci v literárním, ale 

i sociálně-kulturním poli na přelomu 80. a 90. let 19. století“ (s. 9). Následný svod 

citátů, poukazů a příkladů, jež se nevymykají z obvyklých rozhraní, jimiž je toto 

období vysvětlováno, nelze jistě smést ze stolu, má svou relevanci a jako pozadí může 

fungovat a funguje (jen kdyby se jej povedlo oprostit od některých nedoladěných 

formulací; Pravý výlet pana Broučka do měsíce je např. definován jako „za svého vzniku 

velmi sžíravý, satirický portrét utilitárních tendencí a sklonu k požitkářství českého 

charakteru“, s. 10; o „podnětnou reflexi zahraničních novinek“ se podle autora snažil 

„proud realismu“, s. 12; v části věnované periodikům je Osvěta „ve svých počátcích“ 

traktována jako „jakési vyžadované politicko-kulturních fluidum“, s. 14), je nicméně 

škoda, že autor tento kýženě reprezentativní průřez víc, určitěji nesvázal s tím, co je 

Zahálkovo. 

Východisko k takovému propojení by mohl kupř. najít v biografických souvislostech, 

které rozehrává v kapitole, kterou – nadepsánu „osobnostní profil“ – kupodivu 

a pohříchu (proč?) začlenil až jako závěrečnou; nebylo by případné v profilu „doby“ 



více zdůraznit ty aktéry literárního pole, s nimiž byl Zahálka doložitelně ve styku 

(vedle Zeyera i Jesenskou, o Vilému Mrštíkovi je také řeč až v dalších kapitolách, 

stranou dočista zůstává např. prozaická tvorba Sovova, ale třeba i dva zásadní 

/moravské/ beletristické časopisy toho času – Vesna a Niva) a ty redakční, publikační 

okruhy, kde se Zahálkovy práce fakticky ujaly, na rozdíl od těch, které sice také 

dobovou konstelaci spoluutvářely, ale Zahálka se s nimi minul? 

Literární známosti a publikační platformy nepochybně není nutné držet jako fatální 

kóty, determinující povahu Zahálkovy tvorby, tedy její vztah k pomyslnému dobovému 

imanentnímu literárnímu inventáři apod., který je patrně tím, co Marka Pausze zajímá 

především. Ve své určitosti nicméně mohly tyto evidentní vazby sehrát roli užitečných 

kotev. Pro šetření toho, co vlastně jsou Zahálkovy texty zač, si autor práce 

terminologicky vypomáhá jednak opakovanou akcentací „hlediska subjektu“ (píše 

dokonce o „zvýšeném hledisku subjektu“, s. 19) a referencí k žánrové definici „kresby“ 

či „črty“, jejímž určením se také šířeji zabývá. (Nejsem si jistý, jestli je patřičné tvrdit, 

že jde o „formu“, která se již „ustálila“ /a dokonce „skvěle“, s. 20/ jakožto 

„frekventovaný útvar s jasně danými vnitřními zákonitostmi a vlastnostmi 

a jednotného žánrového termínu“, s. 19; pozastavit se lze také u autorova tvrzení, že se 

„Josef Holeček /…/ nejdříve musel jaksi literární vybít“ v menších prózách, „než se 

rozhodl sepsat svůj magnum opus Naši“ /s. 21/, nebo u teze, že čtenáři měli větší zájem 

o „kresby“ než o „román na pokračování“, ibid.). 

Následně se už autor v několika krocích věnuje Zahálkovým prózám. V soustředěných 

zastaveních čte Zahálkovy texty zblízka, přepisuje je, utřiďuje, zkouší se dobrat 

vzájemných pravidelností – a tady je, zdá se mi, jeho práce nejsilnější: autor vcelku 

citlivě evokuje konkrétno jednotlivých próz: stylové ladění, zápletku atd. Byť se někdy 

těžko ubránit dojmu, že zvolené zastřešující pojmy (kapitoly autor nadepsal: „nádech 

impresionismu“, „sociální a rodinné hledisko“, „antagonismus dvou světů“, „vojenské 

črty“) slouží hlavně jako rámce pro ne docela spojité řetězení interpretačních miniatur. 

Vzdor naznačeným výhradám a dalším poznámkám považuji práci Marka Pausze 

za cenný, solidní literárněhistorický pokus o oživující čtení díla málo známého 

prozaika a doporučuji ji k obhajobě, navrhuji hodnocení výborně. 
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