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1. ÚVOD

1.1. TRADICE HISTORICKÉ PRÓZY V ČESKÉ
LITERATUŘE

Historická

próza

měla

v české

literatuře

vždy

důležitější

místo

než

v literaturách velkých evropských národů. Tendence zpracovávat beletristicky
národní historii má své silné kořeny v devatenáctém století, v době národního
obrození.

Zájem

o minulost v tomto období vyplýval ze základní potřeby

potlačovaného národa najít v národní historii povzbudivé příklady a opřít o ně úsilí
o vlastní národní emancipaci. Hned jedna z vůbec prvních velkých prozaických
prací české

literatury, Lindova Záře nad pohanstvem

(1818), zpracovávala

historickou látku. Význam Lindova díla spočívá především v rovině formální - patří
k vrcholu české preromantické literatury. Iniciovalo vznik celé řady historických
próz, např. Klicperových a později Máchových. Tato linie pokračuje přes 2.
polovinu 19. století (Beneš, Jirásek, Winter) až do století dvacátého.
Přes mnohé politické a sociální změny ve dvacátém století zůstává historická
tematika jednou z nejvýznamnějších v české literární tvorbě. 1 v současné době (již
vlastně v jednadvacátém století) se těší nemalé čtenářské oblibě. Do pozadí však
samozřejmě

ustupuje

její

původní

obrozenecké

pojetí

zdůrazňující

národně

uvědomovací a výchovnou funkci. V souvislosti s tímto posunem také odezněla
tendence zužovat výběr témat jen na látku /. národní historie. (Dnes spíše dominuje
funkce estetická, poznávací, zábavná a úniková... ). Každá fáze společenského
vývoje má totiž svá specifika, a tím i vlastní požadavky na literární tvorbu (a na
umění vůbec), tedy i na historickou prózu. Například v krizových dobách se obrací
pozornost literárních tvůrců do minulosti proto, že v ní hledají povzbuzení

nebo

také únik z trýznivé současnosti. V různých situacích se do popředí zájmu umělců
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dostávají různé okruhy potřeb a problémů. To se potom odráží ve volbě doby,
výběru postav a prostředí, ve způsobu a míře aktualizace historické látky....
Následující stránky této práce by měly stručně nastínit, jakými vývojovými
peripetiemi

se ubírala

historická próza

ve dvacátém

století,

zejména pak

v šedesátých až osmdesátých letech. Jelikož jde o období, které si nemůže stěžovat
na nedostatek zajímavých a kvalitních historických próz, nelze se věnovat
podrobněji jednotlivým autorům a titulům. Proto se zaměřuji na obecný nástin
vývojových tendencí a dále na některou z autorských osobností, které dobovou
podobu historické prózy ovlivnily nejsilněji. V daném dvacetiletí se nabízejí jména
Vladimír Neff, Vladimír Korner a Jiří Šotola.
Nejsilněji
vynikajících

mě oslovila díla Jiřího Šotoly, který je navíc jako

historických

románů

poněkud

nedoceněn

a opomíjen.

autor

Nejvíce

pozornosti a ocenění se dostalo ze strany kritiky i odborné a čtenářské veřejnosti
jeho debutové historizující próze Tovaryšstvo Ježíšovo. Následující díla se ocitají
v jejím stínu. Nelze popřít, že Tovaryšstvo Ježíšovo je skutečně Sotolovým
vrcholným dílem, které ostatní tvorba již výrazně nepřekročila, ale to jim neubírá
nic na jejich vysoké umělecké kvalitě a myšlenkové nosnosti.
V

práci se zaměřím právě na historicko-beletristickou Šotolovu tvorbu

Tvorbu jsem rozdělila do tří sekcí podle časového období jejich vzniku. Každé knize
pak bude věnována samostatná strukturovaná analýza. Na základě těchto dílčích
rozborů se na závěr pokusím shrnout hlavní principy procházející veškerou
autorovou prozaickou tvorbou. Tím sc zároveň pokusím ukázat, do jaké míry
Šotolova tvorba respektuje dobové vrstevníky žánru a do jaké míry se jim vymyká.
Jako

výchozí

literaturu jsem

využívala

především

studie

Blahoslava

Dokoupila, které vyšly v sedmdesátých letech, kdy zvýšení zájmu o historickou
beletrii zc strany spisovatelů i čtenářů přineslo zesílení zájmu o tento typ literatury
ze strany literární kritiky. Vzniká poměrně velké množství dílčích studií o historické
próze a také několik významných monografií a jejích autorech ( o Václavu
Kaplickém.

Vladimíru

Ne Hov i. Josefu Tomanovi...).

Z jednotlivých

prací o

historické próze jsem ve své práci využila také Františka Buriánka a Josefa Hrabáka
(Buriánek. I r.: Na okraj současné historické prózy; llrabák. J.: O historické próze
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včera a dnes). Nejvýraznějším zdrojem informací, zvláště při zpracování úvodních
obecných kapitol, mi však byly dvě publikace Blahoslava Dokoupila: Český
historický román 1945 - 1965 a Čas člověka, čas dějin. Tyto publikace přinášejí
komplexní a zastřešující syntézu problematiky historické prózy, která až do jejich
vydání chyběla.
Z Dokoupilových prací čerpám a vycházím i v terminologické rovině.
V souladu s jeho názvoslovím používám v genealogické a vývojové kapitole pojem
román v podstatě jako termín, který zahrnuje veškerou prózu s dějinným námětem.
Vše, co je řečeno o historickém románu v práci dále, platí tedy i pro kratší formy,
jakými jsou historická povídka nebo novela, přestože se hovoří v prvé řadě
o románu. Toto splynutí je jistě podmíněno faktem, že z prozaických útvaru je
román pro zpracování historické tematiky skutečně nejvýhodnější, neboť dává
dostatek prostoru pro vyprávění zasazené do historických kulis.

1.2. HISTORICKÝ ROMÁN JAKO GENEALOGICKÁ
KATEGORIE

Každý, kdo se začne zabývat problematikou historického románu, si nejprve
musí položit na první pohled jednoduchou otázku: „Co je historický román?“
Odpověď však není zdaleka tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát. Kategorie
historického románu bývá vymezována dosti rozdílně, v závislosti na zvolených
kritériích. Bezesporu jde o jeden z druhů románu. Z hlediska genealogického tedy
lze definovat historický román jako žánrovou formu románu.1 Ale co dál?
Základním hlediskem pro vymezení historického románu bývá hledisko časového
odstupu, které definuje vnější hranice celého tohoto žánrového typu. Vnitřní
diferenciace probíhá podle tématického a kompozičního kritéria, dále podle poměru
historického faktu a autorské fikce a naposledy se uplatní aspekt historické
konkrétnosti.
Nejprve se zastavme u zdánlivě jasného hlediska časového. Zjednodušeně
můžeme říci, že „historickým románem je každé literární dílo románového obsahu,
jehož děj se odehrává v dostatečně vzdálené minulosti".2 To je asi nejširší
vymezení, s nímž se v literární teorii setkáváme. Časový odstup lze hodnotit
vzhledem k autorovi nebo vzhledem ke čtenáři. Je jistě důležité, zda autor líčí děje,
které sám pamatuje, nebo o nichž získal informace zprostředkovaně (od pamětníků,
z historických pramenů...). Stejně tak není bez významu, jestli dané události prožil
čtenář, nebo je o nichž taktéž informován zprostředkovaně. Významnější pro pojetí
románu jako historického je vztah k látce ze strany autora. Jednotlivá čtenářská
životní zkušenost mění jen vnímání událostí ze strany jednoho konkrétního čtenáře,
nemění však nic na faktu, že bvla próza komponována jako historická. Můžeme
1Zde vycházíme z domácího úzu české genealogie, která označuje lyriku, epiku a drama,
termínem literární druhy, román spolu s novelou a povídkou termínem žánry a typy
románu jako žánrové formy.
' Dokoupil. B.: Český historický román 1945-1965, Praha 1987. str. 14.
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tedy říci, že román je historický tehdy, jestliže v nčm obsažené události nepatří
do oblasti života zkušeností autora. Ten k dané látce přistupuje jako k tématu
historickému a proces vzniku je procesem vzniku románu historického, nikoli
románu ze současnosti. Proto také nelze prózy, které jejich autor napsal jako dílo ze
své současnosti, po sedmdesáti čí více letech označit za historické. Tak například
díla Victora Huga (Bídníci...) zůstávají dále zařazeny mezi romány společenské a
nelze je přeřadit do kategorie prózy historické jen proto, že líčená doba je dnes pro
nás minulostí.
Okolnost časového odstupu staví autora historické prózy před specifické
problémy. Řekli jsme, že se včtšinou nemůžeme opřít ani o svoji, ani o čtenářovu
životní zkušenost. Na první pohled bychom mohli usoudit, že se otevírá volné pole
jeho fantazii. Ve skutečnosti však tato okolnost s sebou nese značné omezení a
zodpovědnost. Zodpovědnost autora se zvyšuje právě jako důsledek toho, že
čtenářská kontrola není možná. Autor kvalitní historické prózy se musí seznámit
s historickými reáliemi, které však omezují jeho fabulační možnosti. Kvalitní
historická próza by neměla bát anachronická a měla by dostát historické pravdě.
V

souvislosti s kritériem časového odstupu můžeme být nad nčkterý

díly, např. koncipovanými jako rodinná kronika, na rozpacích. Ocitáme se tu
v jakési zem i nikoho mezi románem současným a historickým, (př. Josef Jedlička
Krev není voda, 1991 - rodinná historie z minulých století je dovedena až do
současnosti). Pro tyto příklady užívá Dokoupil termín román retrospektivní.
Problematické je ovšem stanovení délky nutné časové vzdálenosti. Jistě nelze
striktně stanovit nutný odstup tvůrce od tématu. Abychom však vyhověli výše
uvedeným požadavkům, můžeme zvolit jako hranici mezi románem historickým a
retrospektivním rozdíl zhruba šedesáti let, kdy již danou epochu pamatují jen ti
nejstarší ze spisovatelovy generace. Popisované události patří do sféry autorovy
osobní zkušenosti, musí proto počítat s tím. že včtšina společnosti je vnímá již jako
minulost a tomu musí své zpracování přizpůsobit (Josef Škvorecký...).
Od vnějšího vymezení přejdeme nyní k diferenciaci uvnitř historického
románu. Podle kritériu tematického můžeme rozlišit historický román zaměřený na
psychiku jedince - román individua, na společenské jevy - román společnosti a na
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příběh jako takový - román děje.3 Kompoziční je v ětšinou u románu individua
monocentrická, tedy vázaná k centrální postavě, která je osou jednovrstevné dějové
linie. Román společenský bývá včtšinou komponován polycentricky, chybí v něm
ústřední hrdina, nebo je alespoň jeho dominantní role oslabena a syžetová výstavba
mívá několik pásem. Pro román děje je typická vysoká míra zhuštěnosti děje a často
se tu projevují ustálené vyprávěcí postupy, typické např. pro dobrodružný nebo
milostný román, román intrik nebo román s tajemstvím.
Dále je pro hodnocení tohoto žánrového typu nezbytné kritérium
historické konkrétnosti. Jde o to postihnout, do jaké míry je obsah těsně spjat
s konkrétními událostmi a napojení na ně. Děje minulé jsou pouhou kulisou,
pozadím a rámcem děje. Fabule a charaktery postav jsou více či méně závislé nebo
nezávislé na konkrétních rysech společenského prostředí dané doby. Román
s obsahem pevně spojeným s konkrétní dobovou situací lze vnímat jako historický
román v nejužším smyslu a typ volněji svázaný s historickými reáliemi jako tzv.
román historizující (Jiří Sotola). Právě historizující typ románu s sebou většinou
nese poměrně vysokou míru

aktualizace. Tímto termínem označujeme autorovu

schopnost najít styčné body mezi minulostí a jeho vlastní epochou, jsou dokladem
historické kontinuity. Vhodná aktualizace však nesmí přerůst v modernizaci, tj.
nepřiměřené vkládání současných prvků do obrazu minulosti, který by se pak stal
pokřiveným a neodpovídal by historické realitě. Stejně opatrně a umírněně musí
tvůrce pracovat se subjektivizaci, tj. s vnášením vlastních názorů a mínění
do historické látky, aby se pak nestala spíše pouhou kulisou k subjektivně laděnému
příběhu.
Posledním

avšak

neméně

důležitým

kritériem je

míra

a

poměr

historických faktu a autorské fikce (uměleckého výmyslu). Je jasné, že historická
próza nemá stejné úkoly jako historiografie. Její koncepce je však vždy do jisté
míry vázána na historická fakta a závisí na autorově schopnosti a ochotě fakta si
ověřovat a zjišťovat, ale také na jeho tvůrčím záměru. V českém historickém
románu je stále, podle mého názoru, dosti silná tradice klasické jiráskovské linie,

’ Podle Juliana Krzyzanowského - Dokoupil, li.: Český historický román 1945-1965, Praha
1987. str. 19.
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která klade důraz právě na historickou věrnost a pravdivost. Každé vybočení z této
linie

je

vnímáno

jako

nerespektování

stanovených

pravidel.

Požadavek

historiografícké věrnosti však nelze absolutizovat. Umělecká próza nemůže být
pouhou přesnou beletrizací faktů. Historická konkrétnost jako základní požadavek
neznamená naprostou fotografickou věrnost, ale odpovídající a pravdivé vyobrazení
atmosféry, povahy doby jeho celku. Od toho se pak odvíjí i obraz myšlení
historických postav, kdy se autor musí vyvarovat vkládání myšlení soudobého
člověka do osobností historických. Tak by již nešlo o aktualizaci, ale o nevhodnou
anachronii, která mate čtenáře a zkresluje obraz popisované doby. Psychologie
postav, je při tvorbě historické beletrie tím nejtěžším úkolem.
Podle míry umělecké fikce a faktografické věrnosti můžeme rozlišit
několik základních typů historického románu - dokumentární, epický, projekční a
přechodný

mezi

dokumentárním

čistě

epickým

dokumentárním

a

projekčním.

O

románu

mluvíme tehdy, je-li próza vystavěna na silném historiografickém

základě. Umělecká fikce zde nemá primární roli a uplatňuje se především tam, kde
je třeba fakta doplnit a scelit je do beletrických scén. Ani zde však není vyloučena
mírná úprava faktografického materiálu, jestliže tento krok poslouží k splnění
základního tvůrčího záměru. Do této sféry historické beletrie, která mnohdy stojí
na pomezí krásné literatury a literatury faktu, většinou řadíme biografie uměleckonaučného

rázu, jako jsou

např.

prózy

Františka

Kožíka

K ryštof Harant,

Po zarostlém chodníčku, Bolestný a hrdinský život J.A. Komenského a další...
Taktéž sem lze zařadit mnohé knihy a autobiografická díla. Nejvíce se pak literatuře
faktu blíží Jejich veličenstva pyram idy Vojtěcha Zamarovského, nebo většina prací
Miroslava Ivanova (Zahrada života paní Betty...). Tento zvláštní typ historické
prózy bývá označován jako historická reportáž.
Na zcela opačných principech tak stojí typ čistě epický. Zde je naopak
primární a stěžejní právě umělecká fikce, které se fakta podřizují. Faktografie je
odsunuta pouze do pomocné role a v mnohých dílech je dokonce zcela zanedbána.
Většinou jde o díla historizující, jejichž syžet a ideový obsah nejsou podmíněny
danou zobrazovanou dobou. Dobová determinace se tu jaksi vytrácí. Jde spíše
o principy, typy a konflikty, které mají nadčasovou platnost a charakter a nejsou
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historicky omezeny. Zde se autoři včtšinou zaměřují na obecné problémy lidské
existence, společnosti.
Umělecká fikce je primární i v projekčním typu románu. Také zde hrají
historická fakta sekundární roli. Jejich úkolem je pouze vytvářet pozadí k líčenému
příběhu. Historická látka je v těchto dílech použita jako zrcadlo nastavené autorově
současnosti. Autor do příběhů promítá svůj vztah k aktuálním problémům své doby.
Proto fabule a postavy nejsou pevně spjaty s konkrétní epochou. Tato díla často
přecházejí až do alegorie současnosti (Ivan Kříž : Pravda o zkáze Sodomy).
Vymezení jednotlivých typů jistě nelze brát absolutně. Většina děl osciluje mezi
více druhy a typové hranice jsou mnohdy v praxi rozostřené. Nejčastěji dochází
k propojení rysů dokumentárního a čistě epického pojetí. Výsledkem bývají
vyrovnané prózy, které svou kvalitou v mnohém překonávají díla, která jsou
zařaditelná jednoznačně k jednomu či druhému typu. Dokumentárnost může být
vhodně propojena např. s psychologizací postav nebo s klasickými epickými
vypravěčskými postupy (př. Oldřich Daněk:

Vražda v Olomouci -

propojení

s kriminální zápletkou...).
Jako poslední hodnotící kritérium se nabízí hledisko kompoziční, l ady
jde o jednoduché rozčlenění podle míry epického zhuštění nebo naopak extenzity
(míra

stmelení

tematických

složek)

a

podle

polarity

polycentričnost-

monocentričnost (množství zápletek a postav stojících v centru děje). Na základě
těchto dvou měřítek rozlišíme polycentricky román-kroniku s časově zařazenými
tematickými složkami, s oslabenou kauzalitou a několika centrálními postavami.
Kronikový typ románu monocentrického má jednu ústřední postavu, kolem níž je
rozvíjen obraz dobového kontextu.
složkami a širokým

Romány

s pevně sepjatými tematickými

záběrem často nazýváme

fresky. Ty mohou opět být

polycentrické - s mnoha záplatkami a několika centrálními postavami nebo
monocenlrická - mají bohatě prokreslený syžet spojený s jednou centrální postavou
a tématem.
Na závěr tohoto obecného pojednání připomeňme ještě jednou typologické
rozlišení historického románu, které je pro vnitřní členění tohoto žánrového druhu
pro nás (zabýváme-li se posuny jeho funkcí a významů) nejaktuálnčjší. V soudobé

10

historické beletrii lze rozlišovat dva typy podle autorova tvůrčího záměru, podle
koncepce, na níž dílo vystavěl. Tak lze od sebe odlišit díla, jejichž hlavním cílem je
podat čtenáři co nej věrnější obraz daného historického období, které autor
koncipuje s prvořadým záměrem evokovat historickou atmosféru a zaznamenat
detailně podobu příslušných událostí. Autor se v prvé řadě snaží zprostředkovat
čtenáři historické poznání. Na druhé straně stojí historická beletrie, v níž autor
využívá historickou látku jako prostor k vyjádření své životní filozofie, svého
pohledu na svět. Látka mu je prostředkem, jak vyjádřit vlastní mínění o otázkách
lidské existence, o nadčasových problémech člověka. K takovým autorům v české
literatuře bezesporu Jiří Šotola patří. Jeho příběhy z minulosti dávnější i bližší jsou
obrazy obecně lidské podstaty s časově neohraničenou platností. Tento typ románu
má samozřejmě blíže k současnosti, než první typ zaměřený na dokumenty
podložené zobrazení minulosti, jenž byl dominantní zejména v počáteční fázi
vývoje tohoto žánru, ale své místo neztrácí ani význam neztrácí ani v současné
produkci.
Uvedený výklad je jen stručným úvodem do problematiky historického
románu z pohledu genealogického. Podrobně se literárně teoretickými otázkami
zabývat nebudeme. Použitá terminologie bude dále využívána v kapitolách o vývoji
českého historického románu a v pasážích věnovaných konkrétním dílům Jiřího
Šotoly.

1.3. VÝVOJ A PROMĚNY HISTORICKÉ PRÓZY
VE DVACÁTÉM STOLETÍ

Vývoj historického románu v české literatuře dvacátého století je ve studii
Blahoslava Dokoupila výstižnč přirovnán k přílivovým a odlivovým vlnám. Tato
žánrová forma skutečné osciluje na žebříčku žánrové typologie mezi pokleslou
literaturou a tvorbou vysoce hodnocenou. Veškeré tyto posuny spojuje jeden
moment, totiž to, že historický román se na vrcholu zájmu ocitá vždy v dobách pro
národ krizových a problematických. Ostatnč z krize také v devatenáctém století
vzešel. V klidnějších dobách jako by na něj nevděční současníci zapomínali.
Doložme si toto tvrzení na chronologickém přehledu historické prózy.
Přelom devatenáctého a dvacátého století byl ještě ve znamení rozmachu
historické prózy, k němuž došlo ve století předchozím.
Dvacátá a třicátá lcta 20. století, přesněji celá první polovina, jsou naopak
pro tento žánr krizová. Je to období, kdy se historická próza možná nejvíce přiblížila
k druhořadé produkci. Jednou z příčin jistě bylo lpění na buditelské a lidovýchovné
koncepci, která se však vznikem republiky ztrácela svou opodstatněnost. Historický
román, reprezentovaný převážně díly kopírujícími starší vzory, se vzdaloval od
reality současnosti, přestal být aktuální, proto se od něj mladá autorská generace
odvrací. Jednou z příčin úpadku historické beletrie mohla být paradoxně i gloriola
vytvořená kolem osobnosti a díla Aloise Jiráska. Jeho tvorba se stala symbolem
oficiální literatury nové republiky. Příliš silný vzor může být paradoxně i brzdou
rozvoje

nových

tendencí.

Jen

málo

autorů

se

vyhnulo

zjednodušenému

mechanickému kopírování tohoto symbolu historické prózy. Navíc rostla potřeba
hromadné knižní produkce. Editorská snaha o vydávání čtenářsky vděčných titulů
nezatížených autorským honorářem vedla k častým reedicím starších děl, např.
románů Václava Beneše Třebízského atd. To rovněž nepřispívalo k obnově žánru či
k prosazení vnitřních inovací v něm.
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Mezi autory převažují spisovatelé starší generace. Většinou se orientují
na regionální historii a hranice regionu svým významem pouze výjimečně nemnozí
z nich překročili. Plně se to podařilo snad jen Jindřichu Simonu Baarovi. Knihy
s regionálním zaměřením vydávali např. Jan Vrba (Chodské rebelie 1923-1926...),
František Hamza (Šimon kouzelník 1920) a kvantitativně nejplodnější Čeněk
Kramoliš (rozsáhlý cyklus románů o valašských selských bouřích), z Moravanů pak
ještě Josef František Karas. Zmíněnou skupinu nestmelovala jen regionální
tematika, ale i styl práce, který se zřetelně odvíjí od Jiráskova vzoru. Přejímají jeho
formální

postupy:

preferují

typ

polycentrického

románu-kroniky

s vrstvami

paralelních pásem. Navazují na něj i v rovině ideologické. Drží se jiráskovské
koncepce českých dějin, aniž by reagovali na dobové změny v ovzduší a názorech odtud také zaměření na husitskou a obrozeneckou látku, na selské bouře atp.
Další skupinu tvoří autoři historických próz druhé třídy (např. František
Čečetka). Ti vesměs pro příběhy využívají strnulá schémata zábavné literatury
dobrodružně-historizující. Jejich vzory byli zejména Alexandre Dumas starší,
Walter Scott a z domácích Josef Svátek. V příbězích dominovala funkce zábavní a
veškeré historické události byly jen přitažlivou kulisou pro jednoduchý děj
postavený na intrikách a milostných zápletkách.
Třicátá léta ovlivnila snaha přizpůsobit se aktuálním požadavkům kladeným
11a

funkci historické beletrie, která si znovu hledala své místo v literárním dění.

První náznaky restaurace historického románu přicházejí již ke konci dvacátých let a
hlavními autory jsou Jaroslav Durych a Vladislav Vančura. Durychova katolicky
orientovaná tvorba vychází z pekařovského pojetí dějin. Nový je Durychův obraz
baroka nikoliv jako „doby temna", ale naopak jako vrcholu národní minulosti.
V tzv.

valdštejnských

trilogiích

(Bloudění

1929,

Rekviem

1930)

líčí

dobu

rekatolizace jako návrat českého národa na správnou cestu, do katolické církve.
V Bloudění využívá barokní stylové a kompoziční postupy (neustálé dualistické
napětí mezi nebem a peklem, mezi duchovnem a materiálnem) k postižení vypjaté
atmosféry třicetileté války. Ideově však na J. Durycha navázali převážně jen
druhořadí autoři, např. Nina Svobodová, František S. Kolář a později František
Křelina.
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V dalším vývoji se historická beletrie začala ubírat jiným směrem. První
autor, který se touto cestou vydal (s primární úlohou vlastenecko-výchovnou) je
z mladých avantgardních umělců Vladislav Vančura. Jeho historická prvotina
Markéta Lazarová (1931), přináší nový tvůrčí přístup k historické látce. Vančura
staví na baladických prvcích, uvolněné fabulaci, ale zároveň tíhne k čisté epice.
Přesun pozornosti od velké historie k obyčejným životním příběhům obyčejných lidí
rozšiřuje prostor mezi historickými fakty a autorskou fikcí. Foto uvolnění však
nepřináší narušení historické autentičnosti a podmíněnosti příběhu. Jen tu dostávají
větší prostor záležitosti nadčasové a obecně platné, což vede k výrazné a žádoucí
aktualizaci historické prózy. Vančura tuto novou linii navíc obohatil o ironický
nadhled vypravěče a výraznou stylizaci. V jeho stopách se ve stejném období vydali
Vladimír Neff Lidé v tógách (1934), který navíc na historickou látku aplikuje
dobrodružné a detektivní metody, a Josef Toman, který v knize Člověk odnikud
(1934) zase kombinuje prvky pohádkové a humoristické.
V historické beletrii třicátých let se výrazně prosadila také historická
biografie (román individua). Tato žánrová forma se osamostatnila teprve po první
světové válce, ale její historické kořeny vycházejí z linie biografií vedoucí až
k antické tvorbě Plútarchově. V české literatuře však tato tradice do třicátých let
dvacátého století nefunguje. Historická biografie se v českém kontextu ve větší míře
prosadila až za druhé světové války, kdy autoři využívali její ideové nosnosti.
Obrazy ze života významných lidí z české i světové historie přinášely v těžké době
naději

a posilovaly

samozřejmě

nezřídka

víru v konečné vítězství
utrpěla

estetická

a

lidskosti.

umělecká

Při

tomto zaměření

hodnota

díla.

Většina

životopisných děl let 1938 - 1945 zůstala v rovině „faktografického naturalismu" a
zůstala jen „trpkým a výrazově plochým přepisem vnějších osudů zvolených
postav."4 Tomuto úskalí se dokázali vyhnout jen někteří z autorů, např. František
Kožík (Největší z pierotu, 1939; Básník neumírá, 1940 a další) nebo Vladimír
Miiller (Žebrák s erbem. 1941). 1Irdinové jejich příběhů nejsou jen výsledkem sledu
faktografických údajů přepsaných do epické linie, ale mají i nadčasové poslání.
Autoři nesklouzávají k mentorskému stylu, ale obrací se na čtenáře s obecně
Dokoupil. B.: Český historický román 1945 - 1965, Praha 1987. str. 55
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lidskými problémy. Právě vysokou mírou zobecnění individuálního osudu a
uvolněním příběhu z faktografické sevřenosti se tyto biografie posouvají spíše do
roviny biografického románu, čímž předznamenávají další vývoj této odnože
historické beletrie. Tvorba Fr. Kožíka je navíc příkladem biografické literatury,
která je založena na pregnantním zvládnutí historické faktografie a dějinných
souvislostí, a to jak po stránce biografické, tak i pokud jde o dobovou atmosféru.
Biografická literatura se přenáší i do období těsně předválečného a
protektorátního (konec třicátých a čtyřicátá léta). Vývoj historické prózy
pokračuje v liniích nastavených předchozím obdobím, ale je také nepochybně
ovlivněn krizovou situací. V aktualizační linii, kterou zahájila Vančurova Markéta
Lazarová, pokračují za druhé světové války i další bývalí příslušníci umělecké
avantgardy. Ve vypjaté atmosféře nacistické okupace vznikají díla, u nichž je
aktualizace natolik silná, že místy spíše předchází v modernizaci.

Jejich autoři

navazují na Vančuru i v rovině stylové a využívají ironického nadhledu vypravěče.
Cistě epické historické příběhy s neurčitou časovou lokalizací zaměřené na časové
neohraničcné problémy lidského života umožňovaly i přes ostrou protektorátní
cenzuru sdělit čtenářům autorská poselství.
Historická beletrie byla za války určena co nejširšímu okruhu čtenářů, takže
se etablovala vlastně jako lidová četba. 1 přes tuto lidovost si však většina děl
udržovala obdivuhodnou uměleckou kvalitu. Vedle poměrně vysoké hodnoty je
jejich dalším typickým rysem jinotaj. Narážky a alegorie byly jedinou možnou
zbraní proti zvůli okupantů. Tajná sdělení mezi řádky vyplývala například z pečlivě
voleného období, do něhož autor zasadil děj, nebo z výběru postav. Spisovatelé
volili situace a protagonisty, v nichž český čtenář nacházel asociace a analogie
k současné době a kterých si cizinec nevšiml. Jak se cenzura zostřovala, muselo se
ustoupit od průhledných analogií s tématy z husitství (tomuto období se nejvíce
přiblížil v této době Karel Nový svým románem Rytíři a lupkové, 1940) nebo doby
bělohorské. Autoři museli hledat taková období, v nichž analogie k současnosti
nebyla tak nápadná. Mnohé z příběhů jsou proto situovány do středověku, kdy měly
Čechy celoevropský význam - do doby přemyslovské, do období vlády Karla IV.,
s Viz výše o rozdílu aktualizace a modernizace, kap. 1, str. 6
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clo rudolfínské Prahy. Vedle slavných minulých dob oslovují čtenáře jistě i motivy
cizí nadvlády, ale také vnitřních svárů a ponížení. Všechno zlé však národ vždy
přežil a trvá dál - to bylo hlavní poselství i těchto negativních obrazů.
K historické beletrii jako hlavnímu zdroji povzbuzení se po Vančurovi svou
tvorbou přiklánějí i další z bývalých avantgardních tvůrců (Jiří Mařánek a Karel
Schulz), ale i autoři do nějaké literární skupiny nezařaditelní (Josef Toman,
František Kubka, Karel Nový) a také spisovatelé, kteří teprve stáli na počátku své
tvůrčí cesty (František Kožík, Vladimír Miiller, Miloš V. Kratochvíl). Dvě
nejvýraznější linie protektorátní tvorby tvoří jednak biografie, jednak krátké
povídky a novely s historickou tematikou. Povídkové soubory Františka Kubky a
Františka Heřmánka jsou dodnes řazeny k nejkvalitnějším dílům kratší historické
prózy.
Biografičnost je jedním ze základních rysů historické beletrie válečné
produkce. Biografické prvky se prosazují nejen v čistých biografiích, ale v celém
okruhu tehdy vynikajících historických románů biografizujících. Ústřední postavy
již nebývají smyšlené, ale jde o historicky doložené osobnosti. Autoři opouštějí
techniku střídání několika dějových pásem ve prospěch jedné linie, která je vedena
kolem historické osobnosti. Začínají převažovat romány individua, v nichž je
epocha

líčena

prostřednictvím

psychologicky

prohloubeného

pohledu

na

jednotlivce, který v ní žije. Biografizující romány patří v dobové produkci k dílům
nejvyšší kvality. Mezi nejznámější se řadí tzv. rožmberská trilogie Jiřího Mařánka Barbar Vak (1938), Romance o Závišovi (1940), Petr Kajícník (1942), freska
z renesanční Itálie od Karla Schulze Kámen a bolest (1942), dále Osamělý rváč
(1941) Miloše V. Kratochvíla a Don Juan (1944) Josefa Tomana. Zobrazovaná doba
je zrcadlem současnosti, více než o faktografickou věrnost jde v nich o sugestivní
obraz

dobové

atmosféry,

takže

příběh

se

odehrává

v jakémsi

„bezčasí".

V biografizujících románech je děj časově vymezen alespoň životopisnými daty
protagonistů. Plně se tendence k časové neurčitosti prosazuje v tzv. románech děje
(Mařánkův Ohnivý déšť 1944. Kožíkovo romaneto Blázny živí Bůh 1943). Bezčasí je
tu přímo programové a vede k silné abstraktizaci postav, jejichž chování však svou
nesvázaností s časem ztrácí důležitý rozměr.
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Nejrozsáhlejším a nejvýznamnějším historicko - beletristickým projektem
čtyřicátých let je trojdílný (1939, 1940, 19486) cyklus Vladislava Vančury Obrazy
z dějin národa českého. Dílo je výjimečné nejen šíří záběru, ale i na svou dobu
odvážným, otevřeným vlastenectvím a je přínosem také k otázce chápání českých
dějin vůbec. Jde o zajímavý doklad propojení nové umělecké koncepce uplatněné již
v Markétě Lazarové s realistickou jiráskovskou tradicí.
Veškeré vývojové tendence historické beletrie využívané do konce války
mají jistě své pokračování i v době poválečné. Dochází však k výrazné změně.
Válečný historický román nebyl jen obrazem minulosti. Čtenář v něm naopak hledal
momenty vztahující se k jeho a autorově současnosti. Poválečná společnost však
opět potřebuje, aby byla historická próza v prvé řadě pravdivým obrazem minulých
dob a jedině tak se dotýkala současnosti. Jinotajný náboj již není žádoucí.
Napsání historické prózy předchází dlouhá příprava sestávající u seriózních
autorů i ze studia pramenů k danému období. Je to dlouhý proces, a tak není divu, že
zhruba tři roky po válce ještě vycházely romány, které vznikaly za okupace.
Tendence této okupační prózy se prolínají sn o v ě se prosazujícími směry tvorby
poúnorové. V letech 1945 -

1948 vyšlo velké množství historických románů.

Mnohé však jen dokládají další pokles historické beletrie, neboť k čtenářsky
atraktivnímu žánru se obracejí i autoři druhořadí. Další příčinou úpadku byl odklon
od aktuálních potřeb společnosti. Historický román si s příchodem společenské
změny musel opět hledat odpovídající místo na literární scéně. Někteří autoři zůstali
u tradičních časových i lokálních hranic, jiní hledali cestu v geografickém nebo
chronologickém rozšíření tématu. Příběhy překračují hranice státu (Amerika - Ivan
Olbracht: Dobyvatel, 1947; Jaromír Hořejš: Prach hozený do větru, 1947; Asie Miloslav Fábera: Sedm mongolských koní, 1946...). Děj se časově posouvá hlouběji
za hranice středověku, které dosud český román převážně respektoval (např. Jarmila
Loukotková: Není římského lidu, 1949). Vracejí se i tradiční náměty za okupace
tabuizované - husitství (Václav Kaplický: Kraj kalicha. 1945). doba pobělohorská
(Vladimír Vaněk: Země krvácí, země kvete.
kvantitativní

růst

a

rozšíření

látkových

Torzo třetího dílu vyšlo až posmrtně
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1946).

okruhů

Mohlo by se zdát, že

znamenají

rozmach

žánru.

Ve skutečnosti takový přístup bývá spíše projevem tápání ve chvílích, kdy jsou
dosavadní postupy vyčerpány a nová cesta ještě nebyla nalezena.
Do poválečného období přechází biografizující román individua. Stále větší
prostor v něm však patří společenské problematice, i když je prostředí nadále
motivováno centrálním protagonistou. Tak dochází k jeho prolínání s románem
společenským. Cistě společenský historický román reflektující a sledující historický
proces vývoje společenských vztahů nabývá v poválečné próze na významu, není
však dominantní. V biografizující próze pozorujeme tematické rozšíření. Za
okupace byly nejčastějšími hrdiny příběhů umělci - pro svoji neprovázanost
s politickým
objevitelé.

vývojem.

Po válce

Z válečného období

k umělcům
se přenáší

přistupují

vědci,

cestovatelé

konflikt vynikajícího jedince

a
se

společností, s nadšenou poválečnou atmosférou nově koresponduje novátorství
hrdinů. Některé romány individua nemají charakter čistě monotematický a jejich
autoři se nespokojují s pouhým nárysem epochy jako kulisy k příběhu jedince. Snaží
se zasadit své hrdiny do jejich doby hlouběji, věnují tudíž více pozornosti
vyobrazení dobové společnosti. Jde v podstatě o přechod mezi románem individua
a románem společnosti. Na tomto pomezí se ocitá např. Jaroslav Raimund Vávra
s prózou Posel úsvitu (1947).
Román společnosti ve své „čisté"
společenských vztahů programově.

formě se věnuje otázkám vývoje

V přechodovém typu próz jde vždy jen

o druhotnou záležitost. Romány společnosti většinou mívají více protagonistů a jsou
polycentrické.
vlastenectví

Patrný je posun od okupačních námětů
kc

konfliktům

sociálním,

konfrontovaných společenských tříd.

kdy

boje za svobodu a

protagonisté

jsou

představiteli

V románech společnosti se dosti silně

projevují fabulační i tematické stereotypy svědčící o nedostačujícím uměleckém
potenciálu.
Kvantitativně nejvyšší zastoupení v historické beletrii let 1945 - 1948 má
román děje. Většina z těchto děl nepřesahuje svou úrovní rovinu zábavné prózy se
zažitými postupy, s minimálním sepětím s aktuální společenskou realitou a se
zdůrazněnou dějovostí. Zmíněné typy románu se v praxi samozřejmě prolínají.
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Z hlediska poměru mezi historickými fakty a uměleckou fikcí tíhnou
k dokum entárním u

typu

z románů

individua

biografická

díla

a

z románů

společnosti díla vyprávějící rodové historie. V nich se silněji prosazuje obraz
prostředí a kolorit doby, do nichž jsou životopisnými daty zasazeni protagonisté
biografií i rodových kronik. K projekčním u typu patří z první skupiny díla
biografizující a z románů společnosti prózy líčící budování nového života. Úskalím
těchto

projekčních

románů

bývá

anachronické

zaměňování

životních

a

myšlenkových forem různých dob. V historické beletrii se autor nikdy nevyhne
určitému posunu myšlení postav směrem ke své současnosti. Většina jejích hrdinů
má potom o něco silnější představu o svém historickém poslání, než bylo v jejich
současnosti možné. V poválečných projekčních románech však mnozí tvůrci
transformují své protagonisty

„v hlásné trouby myšlenek vlastní přítomností,

v jakési věštce společenských proměn epochy mířící k socialismu... “7. Tak je tomu
např. ve známém románu Fr. Kubky Palečkův úsměv a pláč (1946 a 1948), kdy
autor nechává Palečka pronášet právě takové anachronické prorocké promluvy.
Projekční prózy tohoto období někdy také zůstávají jen u navození dobové
atmosféry a nepouštějí se do zachycení koloritu epochy, l ak mizí důležitá rovina
časového určení postav, které jsou pak neživé a abstraktní. Mnohdy myšlenkový
potencionál těchto děl snižuje jejich konvenční zpracování. K. typu epickém u potom
patří nej frekventovanější romány děje.
Těsně poválečné období víceméně prodlužovalo okupační stav. K výraznému
zlomu dochází

do

únoru 1948 . Ten přináší dramatickou proměnu celé společnosti,

což se samozřejmě odráží i v literatuře. Začíná ideologicky sešněrované období
nejtužšího komunismu a stalinismu, v němž byla mnohým autorům znemožněna
literární činnost. V historickém románu nastává důležitá změna způsobená zásadním
posunem literárního zájmu směrem k současnosti. Spolu s proměnou dobových
požadavků je to příčina ústupu okupačního typu tvorby. Větší zájem o historickou
beletrii projevuje též literární kritika, která na žánr klade nové dobově podmíněné
požadavky (Antonín Zápotocký, František Buriánek. Jiří Hájek, Václav Stejskal).
Výrazné v poúnorové historické próze je zejména tematické zúžení spojené se
Dokoupil. B.: Český historický román 1945 - 1965. Praha 1987. str. 103.
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sjednocením

stylu a tvaru.

Autoři

čerpají témata hlavně zdo by

husitské,

pobělohorské a obrozenecké. Hledají v nich a zdůrazňují kontinuitu revolučních
zápasů lidu v minulosti s procesy ve své současnosti. Dominantním typem je silně
tendenční společenský rom án, který převážně staví na námětu sociálně - národních
bojů (Antonín Zápotocký, Adolf Branald, Fr. Kubka, Karel J. Beneš, V. Kaplický).
Orientace poúnorové tvorby na dějiny dělnického hnutí s sebou nese další
problém, plynoucí z nedostatečného časového odstupu. Je možné prózy zachycující
události zhruba třicet let staré považovat za historický román? Jde spíše o tzv.
retrospektivní prózy, které stojí na pomezí románu historického a současnosti. Sem
patří např. výrazně tendenční společenské romány Antonína Zápotockého ( Vstanou
noví bojovníci, 1948; Bouřlivý rok, 1905, atd) nebo známý Řezáčův Nástup (1951) a
Hnízdo v bouři (1954), ale i některé romány individua (Fr. Kubka, Géza Včclička).
Výsledkem dobového požadavku silné aktualizace a zdůrazňování společenského
poslání umění je téměř úplné vymizení odpočinkové literatury, takže mizí i román
děje, který k ní má z historických próz nejblíže. S ideologickými požadavky souvisí
i odmítavý postoj k psychologicky laděné literatuře, který přináší útlum románu
individua.
Prózy s polycentrickou stavbou typu kroniky orientované na hromadné
společenské konflikty se opírají o silný dokumentární aparát a jejich dějová složka
je v podstatě převyprávění historického vývoje. Absolutní zaměření na společenské
jevy vede k potlačení individualizace postav, které se mění v ploché typy a pouhé
vykonavatele dějinného procesu. Je ochuzena umělecká složka děl. stírá se rozdíl
mezi estetickým obrazem historie a její popularizací, umělecká díla se vlastně mění
na nástroje agitace a pedagogického působení.
Historická beletrie tohoto období čerpá vzory pouze z jiráskovské tradice a
zcela opomíjí vančurovský přístup k historii a jejímu zobrazování: dříve dominantní
projekční metodu zatlačuje m etoda dokumentární. Na ní se budují dobové biografie
a z románů společenských téměř vždy v nich jde o boj „za spravedlnost, o objevy a
práci". Na základě pečlivého studia pramenů vzniklo i dílo Vladimíra Neffa
Srpnovští páni (1953), které se však veškerým kategoriím vymyká a není pevně
zařaditelné ani do jedné z nich. VI. N eff polemizuje s dobovými konvencemi,
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odklání se od velké historie a preferuje dějiny všedního dne. Vypravěč se vyznačuje
ironickým nadhledem, psychika postav je zobrazena do hloubky postavy, jsou
vesměs jen fiktivní. Dokumentární přístup spojuje s prvky epického románu, čímž
předznamenává nové tendence ve vývoji historického románu let šedesátých i
sedmdesátých.
Oproti celkové schematizaci

a unifikaci

předchozího období

nastává

v historické próze po roce 1956 výrazná diferenciace tematická i tvarová. Prosazují
se autoři, kteří využívají umělecké prostředky blízké Vančurově estetice (VI. Neff,
Vladimír Vondra) a čapkovsko-bassovské linii (A. Branald). Kritika požaduje
odklon od schematizované prózy první poloviny padesátých let. Změny však
probíhají pomalu a váhavě, a tak se i přes velký počet titulů historický žánr opět
ocitá na scestí a jeho prestiž klesá.
Vedle politického uvolnění mají na vývoj historické beletrie vliv ještě dva
faktory. Je to decentralizace ediční činnosti a rozšíření autorské základny o tvůrce,
kteří se po létech zákazu vracejí na literární scénu. Zejména nová regionální
nakladatelství často produkují komerčně vděčné historické romány nižší umělecké
hodnoty (četné reedice druhořadých próz starších - např. cykly příběhů Josefa
Jahody). Vrací se

rom án děje, své výsadní postavení však ztrácí společenský

román. Dominuje opět oblíbené téma sociálních bojů a „zvůle a svědomí'4 (N.
Bonhardová: Selský mor, 1957 a Polyxena, 1959; VI. Neff: Sňatky z rozumu. 1957;
Císařské fialky, 1958...). V Neffově pentalogii o historii rodu Bornů a Nedobylů je
patrný novátorský styl opírající se o syntézu prvků dokumentárního románu
s prohloubenou

psychologickou

kresbou

postav.

Snaha

zobrazit

postavy co

nejplastičtěji, bez tendenčních stereotypu je patrna i v románu Jiřího Weila Harfeník
(1958) a v románu Adolfa Branalda Král železnic ( 1959).
Výraznými osobnostmi historického románu první poloviny šedesátých let
jsou Václav Kaplický (Kladivo na čarodějnice, 1963) a Josef Toman (Po nás
potopa 1963). Obě jejich vrcholná díla vycházejí z tématu „zvůle a svědomí" a
významný je u nich zvláště úsilí odpoutat se od dobové určenosti směrem k trvalé
nadčasové platnosti. Autoři se snaží nepotlačovat individuální rysy a neredukovat

Zde se držím termínu B. Dokoupila
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děj na pouhé převyprávění historie. Na druhé straně však přetrvává určité schéma
tvorby zejména ve společenském románu, současně přichází také nová vlna
komerční tvorby.
Shrneme-li vývojové tendence historické beletrie (nejen v tomto období), lze
konstatovat, že největšími zvraty vždy procházel typ společenský, který je nejvíce
ovlivňován aktuální společenskou situací. Naproti tomu nejstabilnější je román děje,
který má nejblíže k rekreační literatuře. Vzestupnou tendenci vykazuje biografie.
Celkově došlo - zejména po únorovém puči - k výraznému sblížení historické
beletrie s aktuálními požadavky společnosti —již tedy nejde jen o obraz minulosti
samotné, ale dominuje úlohu aktualizační.
Jestliže první polovina šedesátých let znamená propad historické beletrie na
periferii literárních žánrů, ve druhé polovině šedesátých let dochází k její
regeneraci. Společenská krize, zvýšený společenský kriticismus a snaha radikálně
přehodnotit etapu budování socialismu přináší i nový zájem o problematiku vztahu
člověka, doby a dějin. Vrcholem odklonu od tradice předchozí tvorby (jiráskovskorealistické linie) je novela Karla Michala Čest a sláva (1966). Proti poúnorovému
schématu člověka jako poslušného uskutečňovatele ideologických představ stojí - i
když také poněkud zjednodušený a absolutizovaný - model člověka jako oběti
absurdních a nelogických historických dějů. Michalova tragikomická novela
polemizuje s jednostranným pojetím dějin jako řetězce velkých a slavných událostí a
přesouvá nás do roviny tzv. dějin všedního dne. Nadčasová podstata donkichotský
hrdina rytíř Rynda bojuje s pocity marnosti a nalézá jistotu v přirozené mravnosti,
věrnosti a cti. ve vlastní lidské důstojnosti.
H istorická skepse a

člověk jako oběť absurdních dějinných mechanismů

jsou rysy spojující díla druhé poloviny šedesátých let. Člověk je navíc vnímán, jako
by fungoval zcela samostatně a volně, bez jakýchkoli dobově společenských vlivů9.
Hrdiny nejsou činorodí lidé. ale pasivní lidské bytosti prožívající většinou niternou
krizi a pád jejich vnitřního světa znamená i pád světa, který je obklopuje, v němž
žijí.

Nakonec

se

vzdávají

svých

původních

ideálů

a

opouštějí

je

jako

'*Je ovšem paradoxní, že právě tyto pomíjené dobově společenské determinanty umožnily,
aby se v literatuře zmíněného období rozšířila a převládla uváděná dějinná skepse,
pesimismus a nevíra v možnost člověka aktivně zasahovat do historického dění.

nerealizovatelné představy. Nejsilněji skepsi pociťujeme v pasivitě protagonistů,
kteří se včtšinou o prosazení svých ideí ani nepokoušejí. Tímto historickým
skepticismem ve vztahu k člověku a historii se vyznačují nej významnější díla dané
doby. Je to román Oldřicha Daňka Král utíká z boje (1967) historická freska
Jiřího Šotoly

Tovaryšstvo Ježíšovo (1969), dále pak Písečná kosa (1970)

Vladimíra Kornera10. Jejich přínosem je přesun od velké historie k prožitkům
jedince a k všednímu dni, posun od tradiční historické prózy k novým tvůrčím
postupům a regenerace vypravěčské epiky/ epického vypravěčství.
Autoři se zaměřují na problematiku politické moci a uplatnění morálních
ideálů v životě jedince v neúprosných dějinných mechanismech. Z děl ze sklonku
tohoto období ještě jmenujme román Pravda o zkáze Sodomy (1968) Ivana Kříže
alegorii varující před zneužitím politické moci a před mocenskou deformací.
Proces diferenciace spojený se snahou rozbít dosavadní tradice vede
v sedmdesátých letech k nebývalému rozkvětu historické prózy a k rozšíření její
autorské základny. Ze starších spisovatelů se k historickému románu vracejí např.
V. Kaplický, M .V. Kratochvíl, J. Toman, V. Neff, N.Bohhardová, Fr. Kožík,
J. Loutková, dále v jeho tvorbě pokračují ti. kdo vstoupili na literární scénu
v šedesátých letech např. J. Sotola, V . Kórner, O. Daněk a přibývající autoři
nejmladší např. Bohumil Říha. Alena Vrbová. V rámci sporu o postavení člověka
v dějinách jako možnou alternativu k absolutnímu pesimismu Šotolovu a Daňkovu
píše román Alexej Pludka Faraónův písař ( 1966). Stejně jako Daňkův Jan
Lucemburský a Sotolův páter Had i písař Ani tápe v nejistotě, i on je spíše váhající
intelektuál, který se postupně odhodlá k činu. Také on prohrává, ale jen navenek.
Když zjistí, že politická morálka se neshoduje s jeho ideály, odchází ze scény a
soustřeďuje se na rodinu a svůj vnitřní život. Svých ideálů se však nevzdá, i když
odchází z politické scény. Neprochází naprostou vnitřní destrukcí jako hrdinové
Šotolovi a Daňkovi.
Typově je tvorba let sedmdesátých velmi rozmanitá. Na jedné straně
vzniká mnoho románů dokum entárního typu snažící se podat co nejvěrnější obraz
minulosti a blížící se až literatuře faktu např. M.V. Kratochvíl: Život Jana
Pouť hrdiny za něčím stálým a pevným je symbolem věčného lidského hledání.
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Amose, 1975, F. Kožík: Na křídlech větrného mlýna, 1978, na straně druhé
nacházíme - často u týchž autorů - společensky orientovaná díla např. M.V.
Kratochvíl: Evropa tančila valčík, 1974, Evropa v zákopech, 1977). Nadále vznikají
prózy směřující k čistě epické podobě co nejméně zatížené historickou faktografií,
které využívají např. i prvky science-fiction nebo pohádky např. V. Neff: Královny
nemají nohy,\913, Prsten Borgiů,\915). Některé z tradičně pojatých biografií
spojují dokumentární propracovanost s hlubokým psychologickým propracováním
postav např. J. Toman: Sokrates, 1975, A. Plůdek: Rádce velkých rádžů, 1975).
Užší

část

historizující

produkce

směřuje

k experimentu

k odtržení

od tradice, spojené se snahou bourat historické mýty, navazuje tak na obdobné
snahy ze sklonku šedesátých let. Z experimentální linie jsou nejvýraznější díla
Daňkovy prózy Král bez přilby (1971) a Vražda v Olomouci (1972) nebo Šotolovy
romány Kuře na rožni (1976) a Svatý na mostě (1979). Přínos tohoto proudu
historické prózy spočívá ve využití inovačních postupů moderní tvorby, jako jsou
expresivní dialogy s filozofickou náplní, lyrizace, prolínání reality, science-fiction
prvky, forma fiktivních pamětí nebo dopisů...

To vypovídá o tendenci oživování

vančurovské tradice. S tím je také spojena vrcholná historická skepse, zejména
v díle J. Šotoly a VI. Kornera.
Zastavme se ještě alespoň krátce u čtveřice nejvýznamnějších autorů:
O. Daňka, J. Šotoly, VI. Kornera a M.V. Kratochvíla. Vesměs patří k experimentální
linii tvorby. Jejich díla nejsou koncipována jako detailní popis velkých událostí, ale
jako hledání smyslu života jednotlivce, zkoumající vztah člověka a dějin, čímž
nabývají nadčasové platnosti. Spojuje je i jejich odhrdinštění dějin. Daněk se ve své
trilogii zaměřil na poměr mezi subjektivním přesvědčením a politickými praktikami.
Deformační silou politické moci a důsledky jejího působení se zabývá i J . Šotola."
l en navíc do svých próz vnáší téma malého člověka zmítaného v soukolí dějinných
událostí. VI. Korner zase zjevně vychází z vančurovské tradice. Nejzřetelnější je to
v novele Údolí včel (1978).L Je na místě připomenout směr M.V. Kratochvíla, který
varuje před hrůzami války.

" Jeho tvorbě bude věnována stěžejní část práce, proto je zde jen letmo zmíněn.
I: Beletristické /pracování scénáře stejnojmenného Vláčilova filmu.
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Koncepce

prózy jako

varování,

jako

mementa je

velice

častá

i

v osmdesátých letech. Přicházejí s n í v tomto desetiletí kromě jiných A. Plůdek
[Nepřítel z Atlantidy, 1981) a L. Fuks ( Vévodkyně a kuchařka, 1983). Na rozdíl od
Kratochvíla však dávají svému varovnému poselství podobu literární fikce.
Vedle vrcholných děl, o nichž již padly zmínky, existuje v sedmdesátých a
osmdesátých letech široká škála standardní historické beletrie. Jedním z typických
rysů tvorby této doby je časté prolínání postupů, čímž vznikají různé p o m ezn í
útvary. Nejčastěji se historický román ocitá na pomezí literatury fikce. Prolínají se
v něm umělecké postupy s prvky literatury faktu (citace pramenů, dopisy...). To se
projevuje zvýšeným úsilím o historiografickou věrnost. Je tu však podstatný rozdíl:
v literatuře faktu je informování čtenáře o dějinných událostech prvotní, kdežto
v historické beletrii jsou fakta stále jen prostředkem k uchopení zpracovávaného
problému. Potřeba historické věrnosti vychází i z informativní funkce historické
prózy. Pro mnohé čtenáře je právě historická beletrie nejschůdnější cestou k získání
informací o minulosti. Nejvýraznější je prolínání s literaturou faktu v biografii
(Fr. Kožík: Po zarostlém chodníčku, 1976, Na křídle větrného mlýna, 1977 a
Neklidné babí léto, 1979. M.V. Kratochvíl: Život Jana Amose). Vedle toho funguje i
tradičně pojatá biografická literatura, kde jsou „bílá místa" zaplňována poměrně
volnou fabulací, (Fr. Kožík: Pouta věrnosti, 1971). Avšak i tato linie postupně
směřuje k vypravěčské věrnosti a děj bývá místy prokládán citacemi pramenů apod.
(Jaromíra Kolářová: Démantová spona, 1978). Také v řeči vypravěče se stále více
začínají prosazovat názory a hodnotící stanoviska autora. Vypravěč tak ztrácí svou
objektivitu a nezúčastnčnost. Historie se stává prostředkem k vyjádření autorových
postojů a jeho životní filozofie.
l

íhnutí k faktografii se projevuje i v „rodových kronikách" vznikajících

v tomto období. Většinou jde o trilogie, v nichž autoři čerpají z archivních dokladů
o minulosti svého rodu. Poslední díly bývají již na pomezí retrospektivní literatury,
neboť v nich autor dovádí rodovou historii téměř do současnosti. To platí např.
pro

trojdílné

rodové

ságy

Aleny

Vrbové

(Když

kohout

dozpíval,

1981.

P od kardinálskou pečetí, 1983. Rašení, 1985) a Heleny Šmahelové (Stíny mých
otců, 1984. Stopy mých otců, 1985. Hlasy mých otců, 1987). U Vrbové se historie

rodu rozbíhá do širokého freskovitého záběru od sedmnáctého století po století
devatenácté. Její trilogie je historickou faktografií místy až příliš přehlcena.
U H. Smahelové se v osudech mlynářského rodu zase projevuje jistá monotónnost
v drobnokresbách událostí všedního dne. Pronikání faktografických prvků bychom
jistě našli i v dalších dílech z osmdesátých let.
Na sklonku sedmdesátých let začíná kvantitativně převažovat rom án děje,
což opětovně vede k posunu směrem ke spotřební literatuře. Přesto vznikla díla
vesměs standardní, která dokazují, že i tato spíše odpočinková próza (zde navíc
posílena o poznávací prvek) má v literatuře své místo a nelze ji zcela zatratit. Ani
lidová

četba

nemusí

být

nekvalitní,

tak

dokládají

čtenářsky

vděčná

díla

V. Kaplického ( Nalezeno právem, 1971, Škůdce zemsky’’ Jiří Kopidlanský, 1976),
N. Bonhardové (Královsky' úděl, 1971). Bonhardová navíc patří k těm autorům, kteří
staví své příběhy na solidním historiografickém základu. Její díla svědčí o hluboké
znalosti dobových reálií, které získala podrobným studiem dané látky. Více
negativních rysů spojených s konvenčností nalézáme u Jarmily Loukotové (Pod
maskou smích, 1977, Doma lidé umírají, 1981), které však zase nelze upřít její
vypravěčské kvality a schopnost evokovat atmosféru antické společnosti. Jako plně
konvenční se ovšem jeví romány Ludmily Vaňkové (Král železný, král zlatý, 1977,
První muž království, 1983). Ve svých příbězích tematicky zasazených včtšinou
do období vlády posledních Přemyslovců vlastně jen obměňuje několik základních
schémat a laciných zápletek. Její dílo je dokladem tendencí ke konvenčnosti,
pronikající do historické beletrie osmdesátých let. Zároveň však stále vznikají
vysoké hodnoty zabývající se všelidskými problémy či díla s filozofickou koncepcí.
Právě tento typ tvorby ukazuje historické beletrii nový směr, jím ž by měla nadále jít.
Představitelem tohoto perspektivního směru historické prózy je i Jiří Šotola, jemuž
budou věnovány následující kapitoly práce.
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2. JIŘÍ ŠOTOLA A JEHO MÍSTO V ČESKÉ
LITERATUŘE

2. I. STRUČNĚ O AUTOROVI

V

Jméno básníka - lyrika, prozaika a dramatika Jiřího Sotoly (1924 - 1989) se
v literatuře objevuje postupně již od 40. let.
Narodil se v obci Smidary ve východních Čechách. V Litomyšli vychodil tehdejší
obecnou školu. Právě do kraje dětství a mládí je situována většina jeho próz. Po
absolvování gymnázia v Hradci Králové, kde maturoval v roce 1942, byl za okupace
nasazen jako dělník ve slévárně. Nejdůležitější léta utvářející osobnost mladého
člověka tedy prožil v atmosféře protektorátu. Není proto divu, že tento prožitek
(nesmyslnost války, tísnivá atmosféra...) ventiloval

i ve svých dílech.

Po

osvobození nastoupil na dramatickou konzervatoř v Praze, kterou dokončil roku
1947. Poté ještě studoval na DÁMU. Zde studoval pod vedením Jiřího Frejky
činoherní režii a studium úspěšně završil roku 1951. Po ukončení studia na DAMU
dále absolvoval několik semestrů na pražské filozofické fakultě. Záhy po opuštění
fakulty byl angažován jako režisér a herec v oblastních divadlech (Hradec Králové,
Trutnov, Šumperk). Deset let (1954-1964) sc věnoval redakční praxi v několika
periodikách: Československý voják, Kulturní tvorba, Kultura, Lidové noviny.
V roce 1964 se stal prvním tajemníkem Svazu českých spisovatelů. Z funkce
odstoupil roku 1967 a od té doby sc až do konce svého života věnoval jen literární
tvorbě.

27

2 . 2. PŘEHLED ŠOTOLOVY TVORBY

Jiří Šotola se nejprve prosadil jako básník. Své první verše publikoval
časopisecky

roku

1940 ve Studentském

časopise.

Po osvobození

průběžně

spolupracoval s redakcemi novin a časopisů Mladá fronta, Květen, Host do domu,
Orientace, Literární listy. Věnoval se i práci pro rozhlas a televizi. Své rané básně,
které vycházejí z pocitů a prožitků mladé válečné generace, vydal ve sbírkách
Náhrobní kámen (1946) a Čas dovršený (1946). Další lyrické sbírky vychází až po
deseti letech. Jde o nejvýraznější sbírky v poetické tvorbě Jiřího Šotoly: Svět náš
vezdejší (1957), Venuše z Mélu (1959), Bylo to v Evropě (1960) a Hvězda Ypsilon
(1962). V tomto tvůrčím období patří Šotola k literární skupině Květen a řadí se
k nejvýraznějším autorům tzv. poezie všedního dne. V pozdějších básních nad
dosavadním

optimistickým

skepticismus a tragičnost -

laděním

začínají

stále

zejména ve sbírkách

více

převažovat

zřetelný

Poste restante (1963) a

Podzimníček (1967). Zde se již autor jeví jako skeptický lyrik, jak ho známe
z následujících historických próz a divadelních her, na něž se od šedesátých let
soustředil.
K nejvýznamnějším Šotolovým dramatickým počinům patří historické hry,
které napsal v sedmdesátých a osmdesátých letech, např. Cesta Karla IV. do Francie
a zpět (1978).

Možná je na střeše kůň (1980). Pěší ptáci (1981). Jeho velice

zdařilým prozaickým debutem byl román

Tovaryšstvo Ježíšovo (1969), dále

následují v samizdatu vydané prózy Kuře na rožni (1976) a Svatý na mostě (1978).
V těchto dílech čerpá /. období středověku a doby pobělohorské. Do raného
středověku je lokalizován i příběh dětské kruciáty nazvaný Osmnáct Jeruzalémů
(1986). Děj volné prozaické trilogie M alovaný děti (1983). Róza Rio (1986), Podzim
v zahradní restauraci (1988) je již situován do bližší historie - do doby první a
druhé světové války a závěrečným dílem dokonce Šotola vstupuje do současnosti.
V této sérii próz situovaných do různých historických epoch rozvíjí autor základní
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myšlenku celé své tvorby: problém malého člověka zmítaného v soukolí tzv. velkých
dějin. Historie je zde předkládána jako „groteskní lidské divadlo".
To, jakým způsobem Šotola promlouvá ke čtenáři, jak vkládá do historických
obrazů problémy současné, ale i obecné a nadčasové, jak proměňuje obraz minulosti
na aktuální obraz současného dění, to vše budeme sledovat v následujících
kapitolách. Každému dílu, tedy každému vývojovému stupni autorovy historickobeletristické tvorby, bude věnována samostatná podkapitola. Na základě analýz
jednotlivých próz pak v závěrečném oddílu vymezíme hlavní znaky Šotolovy tvorby
v souvislosti s obecnými posuny ve vývoji českého historického románu šedesátých
až osmdesátých

let.

Právě soubor

Šotolových

próz, jež procházejí

celým

sledovaným obdobím, je dokladem vývojových tendencí uvnitř žánru. Zároveň se
však z nich v mnohém vymyká a právě nezařaditelnost do teoretických kategorií je
obvykle chápána znamení vysoké kvality díla. Stejně tak je tomu, i pokud jde o
Šotolovy historické prózy.

2C)

3. ŠOTOLOVY HISTORICKÉ PRÓZY

r ____

r

r

____

r

3. 1. KONEC SEDESATYCH LET A SEDMDESÁTÁ LETA

3. 1. i. TOVARYSSTVO JEŽÍŠOVO

Do konce šedesátých let se Jiří Šotola věnoval převážně poezii a dramatu.
V roce 1969 vychází v nakladatelství Mladá fronta jeho první historický román
Tovaryšstvo Ježíšovo, jímž vstupuje mezi autory historické prózy. Toto vydání bylo
komunistickými normalizátory z knihoven záhy odstraněno. Reedice se román
dočkal až po revoluci v roce 1990, v nakladatelství Československý spisovatel.
Šotola se tímto svým prozaickým debutem zapsal mezi nejvýraznější tvůrce
historické

beletrie

poválečného

období.

Vytvořil

typ

románu

stylisticky

navazujícího na vančurovskou linii. Ve významové rovině posouvá román od popisu
doby k obecnému nadčasovému poslání a oslovení čtenáře. Je to jeho první
podobenství o člověku a moci. o člověku a jeho místě v dějinách. Tato tématika se
stane leitmotivem budoucí Šotolovy prozaické tvorba, k níž dříve ukazuje i jeho
předchozí poezie.
Vnější dějová linie je poměrně jednoduchá a přímá. Mladý teolog, jezuitský páter
Vojtěch Had. přichází na Košumberk. aby se stal zpovědníkem jeho majitelky,
hraběnky Maric Maximiliány. poslední Slavatovny. Přes počáteční neshody se
sbližují a vzniká mezi nimi vztah ne nepodobný přátelství. Sblížení dvou lidí však
neustále komplikuje Hadova podřízenost řádu. Je nucen od hraběnky požadovat
stále větší závazky a ústupky - nejdříve fundaci mariánské kaple na Chlumečku,
po dlouhé nemoci její dcery slib vdovské čistoty, poté i fundaci řádového domu a
nakonec i jezuitského poutního chrámu. Hrdá a inteligentní žena zkoušená osudem,
který jí po dvou dětech a dvou manželích (Jindřich Vilém Slavata, František Plýzrle
z Chodova, který se zastřelil pro dluhy) vzal i dospělou dceru, nakonec plně
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rezignuje. Odevzdá své panství jezuitům a pološílená dožívá v chudobě v domku
v podzámčí. Děj se uzavírá paralelním obrazem slavnostního svěcení řádového
chrámu hraběnčinou smrtí. Záhy po hraběnce, které tolik ublížil, umírá i páter Had
s vědomím špatnosti a marnosti svého života.
Vnější dej je poněkud odsunut do druhé linie. Hlavní pozornost je věnována
duševním pochodům postav. Celkově se syžet ubírá dvěma protichůdnými směry,
které se rozbíhají do epické šíře. Prvním směrem je vzestup vítězné moci jezuitů a
katolické církve v kraji - ten vrcholí vysvěcením chrámu na Chlumečku u Luže.
V protisměru jde potom nešťastný osud zakladatelky chrámu, který se uzavírá její
smrtí. Je to zároveň cesta, po níž se potácejí po svých prohrách a neustálých a
zklamáních i další lidské bytosti - páteři Had a Křižulka, toulavý luterán Zich... .
Tragické napětí vyplývá právě ze vzdálenosti a stálého míjení se těchto dvou lidí.
Živí lidé, kteří mají své konkrétní touhy a přání, se totiž na vítězném tažení církevní
moci podílejí jen velice málo. Tato disproporce je podpořena i symbolickými
motivy. Po té první - vzestupné - cestě se jezdí kočárem (nadřízení z řádu,
arcibiskup...), po druhé cestě chodí lidé se sklopenou hlavou a pěšky (ať z nutnosti,
nebo z pokory). Jen letmo a nepřesvědčivě jako most naděje překlene tuto propast
křesťanská víra, nebo víra v nepokřivené regule Ignáce z Loyoly.
Přes zmíněnou epickou šíři nejde o historickou fresku, neboť dominantní není
popis dobových reálií, nýbrž obraz lidského nitra, duševních krizí člověka. Autor
odhaluje dynamiku problematické doby prostřednictvím niterných krizí lidí, kteří
stojí před otázkou, jak si ve složité situaci zachovat svou lidskost.
Příběh je situován do druhé poloviny 17. století (začíná rokem 1667),
do probíhající rekatolizace. Ocitáme se v její prvotní, nej násilnější fázi. kdy
s absurdní důsledností rekatolizujc Čechy jezuitský řád. Jde zhruba o prvních dvacet
až třicet let rekatolizačního působení. Aktuální čas se však liší od subjektivního času
člověka, od času individuálního prožívání. V konfliktních momentech čas jako by se
zastavil - autor tak získá širší prostor k řešení problému. Jindy se zase můžeme na
malém textovém úseku přenést o dlouhý časový úsek vpřed. Místy se časová rovina
rozšiřuje o retrospektivní vzpomínky a bezčasé sny. Tak je tomu hlavně u hraběnky
a pátera

Hada.

Rychlé přechody z jedné

časové

roviny do druhé spojené

s konfrontací minulosti se současností jsou zdrojem dějového napětí. Tak je napětí
vytvářeno zejména v souvislosti s děním kolem hraběnky Marie Maximiliány.
V aktuálním čase stárne, píše bilancující dopisy, v nichž a v jejích vzpomínkách se
vracíme zpět do minulosti. V retrospektivách se posouváme stále hlouběji do
historie jejího života. Minulé a současné děje přecházejí od konfrontace až
k úplnému

splynutí.

Tak

splývá

obraz

mladičké

šlechtičny

přijíždějící

na

Košumberk s vidinou šťastného a klidného života i s obrazem ožebračené hraběnky
potupně opouštějící zámek. Vzniká tak jakési období bez času, časové nevymezené
a neohraničené: „...fasuňky drkotaly dál, drkotaly dolů, za nimi shrbená hraběnka,
kočár jel dál vzhůru po cestě plné kamení, v kočáře těhotné dítě, které teď ožilo a
těšilo se na Košumberk, na klid a na štěstí/4' 3
Pokud jde o lokalizaci vyprávění, setrváváme většinou na košumberském
panství a v blízkém okolí. Veškeré podněty vedoucí ke změnám a k důležitým
dějovým posunům sem vždy přicházejí zvenčí. O osudech lidí na panství rozhodují
rektor jezuitské koleje v Hradci Králové a pražský provinciál v Klementinu. „Zde
sídlí režiséři probíhajícího dramatu.'4 Zajímavé je, že exponovaná místa příběhu sc
odehrávají v uzavřených prostorách (provinciálův přijímací salon, hraběnčin pokoj,
kaple...). Vnější uzavřenost mnohdy koresponduje s uzavřeností a úzkostí vnitřního
světa postav.
Protagonisté příběhu mají své historické předobrazy. Skutečně bychom
nalezli záznamy o jezuitském páterovi Vojtěchu Hadovi i o poslední Slavatovně,
hraběnce Marii Maximiliáně rozené ze Z d a ru .15 O jejich životech však nevíme nic
bližšího a právě toto faktografické vakuum dává autorovi prostor pro fabulaci.
Na druhé straně jejich doložená existence zvyšuje historickou pravděpodobnost
příběhu.
Většina postav vytváří v průběhu děje jakési dvojice. Dominantní v průběhu
celého děje je dvojice hraběnka - páter Had, která je personifikací mnoha rozporů,
ale i společných rysu. Postava pátera Hada prochází v různých modifikacích i další

1Šotola, J.: Tovaryšstvo Ježíšovo, Praha 1990, str. 285.
1Jankovič, M.: Tovaryšstvo Ježíšovo, in: Česká literatura 1992, str. 514.
' 1listorický základ pro příběh nalezl autor v záznamech regionálních historiků, kteří se
/ěnovali dějinám hradu Košumberku a přilehlého panství.
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autorovu tvorbu. Na Košumberk přichází jako poslušný člen řádu, v němž není nic
osobního, je absolutně poslušný a oddaný, zaměnitelný s kterýmkoliv jiným
jezuitou. Nemá touhu, nezná cit, neví nic o běžném životě, nicméně má představu,
že bude hraběnce oporou a pomocníkem jak zpovědníci bývají. V tom se však
hluboce mýlí. Rád nechce, aby hraběnce pomáhal překonávat úzkost a samotu. Řád
potřebuje, aby ji zlomil a získal její majetek. Když páter pochopí tento svůj úkol
v celé jeho zrůdnosti, začínají se mu do nitra vkrádat pochyby. A to ho děsí.
O příkazech představených se přece nesmí přemýšlet, natož pochybovat! Když
nadřízení zjistí jeho chvilkové váhání, ihned jej ochromí hrozbou propuštění z řádu
a neustále jej drží v zajetí výhrůžek: „Ale Tovaryšstvo chce. Chce vaši poslušnost.
Chce vaši horlivost. Chce váš život. Chce vaše svědomí, klid vaší duše a vaši
svobodu. To všechno vezmete a odevzdáte nám. Mně! Vaše duše je revír, kam bude
chodit na hon jen váš představený. Přikážeme-li vám zabít, zabijete, Tovaryšstvo
samo ví, co je a není hřích. Prozatím jsm e vám všechno trpěli. Teď na vás
dolehneme a zlámeme vám kosti. Tolik chce Tovaryšstvo. Budete se protivit?'4'6
Vojtěch Had se protivit nebude. Dostává sc tak do trvalého zajetí nepředstavitelné
úzkosti. Vždyť co by byl bez řádu?!
Tento inteligentní, vzdělaný a svým způsobem i čestný člověk je zlomen
nejen hrozbou vyloučení z řádu. ale nakonec i poznáním, že na existujících
řadových a společenských poměrech nemůže nic změnit. Ale hraběnka svými
věčnými pochybnostmi rozvrací páterovy naučené jistoty. Had začíná samostatně
přemýšlet a zajímat se o životní realitu. Postupně se mu v srdci usadí touha hlásat
skutečně pravou víru, ale nikoli násilnou cestou, jakou praktikuje řád. Had se ocitá
mezi dvěma mlýnskými kameny: nutností vykonávat rozkazy proti svému svědomí
a rozpačitostí z realizace úkolů v praxi. Jeho tragédie vyplývá ze snahy smířit dva
neslučitelné principy: dostát slibu poslušnosti, podle něhož musí ..být jako němá
ohmataná hůl, která slouží tomu. kdo ji má v ruce, jako mrtvola, jež se dá obrátit na
kteroukoliv stra n u ..."17, a pomáhat lidem najít víru. V jeho nitru se tak střetávají
ony dvě výše zmiňované protichůdné linie. Jako příslušník řádu vítězí, splnil úkol,

16Šotola, .1.: Tovaryšstvo Ježíšovo, Praha 1990, str. 314.
17Š o to la .T o v a ry šstv o Ježíšovo, Praha 1990, str. 20.

završil své poslání chrámovou stavbou. Ale zároveň je to jeho tvrdá osobní prohra,
neboť zjišťuje zrůdnost rozporu svých činů konaných ve jménu řádu a svého
svědomí. Přemítá, zda skutečně musel vykonat s takovou pregnantností vše, co po
něm žádali, zda se neměl vzepřít. Ale už je pozdě, pozdě pro hraběnku i pro pátera,
který poznal, že „se stala nespravedlnost, špatnost nelidská, hřích oklamání srdce
18
laskavého.44 „A snad, že se stala nespravedlnost, hřích tlačící srdce, puchýř
nalitý.44 9 Zbývá však ještě šance pro páterovu probuzenou lidskost. Páter Had
vykoná svůj jediný, poslední a zároveň první opravdový čin. Nadřízení na slavnosti
otevření chrámu ho očekávají, on však nepřichází a setrvává u zemřelé hraběnky:
„Všichni seděli v rezidenci a čekali, co Vojtěch Had udělá. A Vojtěch Had neudělal
nic. A byl to konečně jeho první čin.44
Osobou, která v příběhu jednoznačně spěje k záhubě, která vše ztrácí a
prohrává, je hlavní hrdinka hraběnka Maric Maxmiliána. Je protagonistkou
sestupné linie příběhu. Poznáváme ji jako ženu zkoušenou osudem. Je poslední
svého rodu, smrt jí vzala dvě děti a dva manžele. Přesto touží žít, být součástí
života, i když v klidném ústraní venkovského panství. Je skeptik a stoik, ví své
o ženském údělu, o neštěstí. Zpočátku odolává jezuitským tlakům, ale velmi záhy se
její odmítání mění v rezignované očekávání budoucnosti, o níž nemá iluze a kterou
na sebe paradoxně sama přivolala pozváním jezuitů na Košumberk. Stále pro svou
duši hledá mír a od pátera očekává, že jí v tom pomůže, že jí ukáže cestu k jistotě,
k Bohu. Otázkou je, proč tato samostatně myslící, místy ironická, ale i velkorysá,
inteligentní a svým způsobem silná žena nakonec tragicky prohrává.
Její životní prohru nelze jednoduše vyvodit z nějakého výčtu základních
charakterových vlastností. Základ její slabosti musíme hledat, stejně jako jej hledal
její zpovědník. A našel ho velice brzy. Hraběnku ochromoval strach ze smrti, ale
hlavně hrůza z marnosti a absurdnosti samotného života. Její strach byl o to větší, že
nepramenil z metafyzických a tedy abstraktních úvah. Vzešel z jejího životního
prožitku ztráty dvou malých dětí. dvou manželů a nakonec i dospělé dcery.

Is Sotola, J.: Tovaryšstvo Ježíšovo. Praha 1990. str. 12.
19Šotola. J.: Tovaryšstvo Ježíšovo. Praha 1990, str. 366.
20 Šotola..!.: Tovaryšstvo Ježíšovo. Praha 1990. str. 377.
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Po smrti všech blízkých má v duši hrozivé prázdno, které přechází v pochybnosti a
pocity marnosti. Potřebuje nejen zpovědníka, ale hlavně blízkého člověka, který by
jí sjejími úzkostmi pomohl žít, zbavil jí osamění a trýzně nejistoty, lak o v o u
spřízněnou duši hledá v páterovi Hadovi. Ten je však nucen sloužit řádu a její
důvěru bolestně zklame. Hraběnčin příběh však není je příběhem zhrzené důvěry,
příběhem ďábla a jeho oběti.
Hlavní dvojice příběhu hraběnka Marie Maximiliána

- páter Had je

ústřední pro celý syžet prózy. Jsou to dva lidé, kteří se na jedné straně odpuzují
svými kontrastními postoji, na straně druhé hledají jeden ve druhém oporu, jsou si
v mnohém blízcí, doplňují se. Při prvním rozpačitém rozhovoru ještě netuší, že jsou
si souzeni na doživotí a snad ani ve smrti nebudou rozděleni: „Stáli proti sobě, oba
v černém, přiděleni si, jeden druhého si nevybral, stáli proti sobě, stáli spolu
pod jedním stropem, přiděleni si až do smrti, cizí, samotni a spolu, jeden druhému
jediná záchrana, jeden druhému neštěstí, jeden druhému člověk.“ 1 Jejich podivná
dvojice je personifikací střetu světského a duchovního pojetí života. Místy se tyto
dva přístupy přibližují, aby se vzápětí dramaticky zcela oddálily. V jejich
sbližování cítí 1Iadovi nadřízení nebezpečí pro své mocenské ambice, proto se vždy
snaží takovým tendencím tvrdě zabránit. Na jedné straně tu stojí samostatně myslící
hraběnka pochybující dokonce i o věcech víry: „...nemohu tomu věřit, když tomu
nerozumím.“ , na straně druhé páter Had se svým absolutistickým výkladem víry:
..... nemůžete tomu rozumět, dokud tomu nevěříte.“23
Taktéž je v díle mnoho okamžiků, které hraběnku a pátera Hada spojují.
Jejich osud je jakýmsi zrcadlovým obrazem dvojího hledání jistoty, dvojí snahy
odhalit smysl lidského konání, dvojí vnitřní krize. Páter se zmítá mezi nutnou
poslušností, která znamená konat zlo, a touhou pomáhat lidem, sloužit dobré věci.
Hraběnka osciluje mezi nutkáním dostát slavatovskému odkazu revolty a rezignací.
Obě postavy spojuje i jejich konečné podlehnutí moci, přestože Had sám je částečně
jejím vykonavatelem a hraběnka obětí. Brutální moc však vítězí a rozdrtí nejen
:| Š o t o l a ,T o v a r y š s t v o Ježíšovo. Praha 1990, str. 255.
"Šotola. .1.: Tovaryšstvo Ježíšovo, Praha 1990, str. 133.
21Šotola..!.: Tovaryšstvo Ježíšovo, Praha 1990, str. 133.
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hraběnku, ale i pátera. Ten si nakonec uvědomí špatnost, které se právě ve jménu
této moci dopustil. Poznává, že byla chyba udusit vlastní pochybnosti fanatickou
poslušností, jež ho dovedla k týrání hraběnky, uvrhla jej do letargie a rezignované
nelidskosti. Přes svou životní prohru je to právě hraběnka, která způsobí proměnu
pátera Hada z neosobního člena řádu v samostatně uvažujícího člověka.
Jednoznačně jednodušší je kontrastní dvojice páterů Hada a Hampla. Čím
více narůstá Hamplův komplex nalezence, tím více stoupá jeho ctižádost a touha po
moci ve spojení s jezuitskou výchovou. Je to bezcitný a hloupý člověk, který nic
neví, proto mu nic není nejasné, nepříčí se mu slepá poslušnost, nemá jakékoli
pochybnosti. S bezduchým fanatismem vykoná vše, co pro slávu řádu považuje za
nutné. Postupně Hada ovládá, neboť jsou mu nakloněni nadřízení a nakonec se
místo něho stává superiorem košumberské rezidence. Zcela jinou, též protikladnou
dvojici tvoří s intelektuálským páterem naivní a důvěřivý otec Křižulka. Tento
starý muž ve své čisté až prostoduché dobrotě nepociťuje trýznivé pochybnosti.
I on je ovšem ve chvíli, kdy je donucen nadřízeným k podvodu, zklamán poznáním,
že řád ve vlastním zájmu použije jakkoli podlý prostředek k rozšíření a upevnění
moci.
V

dalších vedlejších rolích vystupují osobnosti, které se v historii uplatnily

více než protagonisté, a tudíž o nich máme určitou zažitou představu. Jde zvláště
o jezuity Tannera (admonitor a pak provinciál v Praze) a litomyšlského děkana
Tomáše Pěšinu z Čechorodu. Je tu zmiňován i nepohodlný a neposlušný Albín.
Jejich hlavní úlohou je ilustrovat atmosféru uvnitř řádu a dotvářet dějové napětí.
Významnou roli pro rozvoj osobnosti pátera Hada hraje jeho sblížení
s pražským provinciálem Tannerem. Nejprve je vzájemně spojuje kritický náhled
na zkostnatělost řádu a odhodlání přispět k nápravě. Paralelně potom u obou dochází
ke krutému vystřízlivění. Autor jako by chtěl páterovu deziluzi posílit obdobným,
ale historicky slavnějším osudem. Pro oba je důležitá metafora moci/řádu jako
rozjetého železného vozu: „A jede sám, je jako přízrak. Sám se řítí a je
nezastavitelný, vůbec se o nás nestará. A vy? Buď si na něj naskočíte a povezete se.
Královsky se povezete. Anebo se mu postavíte do cesty, zažijete si krásnou chvíli,
bude sc vám zdát, že sám Kristus tam stojí s vámi a z keře u cesty že někdo šeptá
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ejhle člověk, bude to nádherné. A pak se přikodreá vůz, rozmačká vás a jede dál a
'ji

nestalo se nic. Vy ležíte a Tovaryšstvo jede dál.44 Nechtějí-li být rozmačkáni, musí
naskočit, vůz nelze zastavit, je nutné nastoupit: „Já myslím, že naskočíme,
25

Vojtíšku.44 Bez významu není ani epizodní postava litomyšlského děkana Pěšiny,
bývalého Hadova přítele ze studií. Textem neustále prostupuje Hadova představa
„ovečky Tomáška44. Pěšina se však vlivem moci, kterou nabyl, velice změnil a
představa je tak již nepravdivá. Mění se náhle po Pešinově úmrtí, kdy se páterovi
vybaví skličující obraz černé ovečky.
Prostřednictvím tolerantního piaristického pátera Alexandra odhaluje páter
Had

své

postoje,

názory

na

stav

a

místo

katolické

církve

v Čechách,

na nutnost mírumilovného postupu rekatolizace. Svou roli dokreslující atmosféru
uvnitř řádu, ale i mnohým pozdějším historikům, kteří mu neodpustili, že v řádu byl,
že se narodil v nevhodné době - to samo o sobě vypovídá o pobělohorské době i
o autorově současnosti.
Sami poddaní, které chtějí jezuité obrátit na pravou víru, v příběhu mnoho
prostoru nedostali. O jejich názorech se dozvídáme je zřídka. Nejvýraznější je
postava starého Ondřeje Abrahama, chudého starce, který' dal nadaného vnuka do
jezuitské školy, neboť neměl jinou možnost, jak mu poskytnout vzdělání. Nakonec
se nemohl se svým krokem smířit. Nesmíme opomenout ani démonického luterána
Zicha, který umírá v košumberském vězení. Lidé na panství jako by jen živořili
v zajetí své nevědomosti a bídy. Na jejich situaci nic nezmění ani páter Had, který
se o to zpočátku chtěl pokusit: „Začnu znovu. Aby uvěřili tomu, co vyznali. Aby se
z ubohého strachu, jak přežít, stalo vědomí, jak žít. Aby herezi nevystřídala
vojenská bota, ale ta boží pravda... . Nikdy už nesmíme připustit, aby měli na
vybranou, buď život anebo víru. Už nikdy se to nesmí stát."26 Ale stalo se tak ještě
mnohokrát, aniž by měl Had sílu tomu zabránit.
Nesmíme ovšem zapomenout, že ústřední roli zastává v díle samotný
jezuitský řád coby symbol moci personifikovaný především páterem Hadem a jeho

24 Šotola, J.: Tovaryšstvo Ježíšovo, Praha 1990, str. 172.
25 Šotola, J.: Tovaryšstvo Ježíšovo. Praha 1990, str. 198.
26 Šotola. .1.: Tovaryšstvo Ježíšovo. Praha 1990, str. 148-149.
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nadřízenými. Rád je zobrazen jako v šemocná bytost, která ovládá nejen své členy,
ale podmaňuje si každého, kdo se jí postaví do cesty. Zároveň je ovšem nutné dodat,
že ve skutečnosti se nejedná o jakousi imaginární sílu, která by ničila lidské životy.
Vše je výsledkem lidské činnosti, sami lidé si na sebe chystají past. Jedná se o
alegorii moci, která se v dějinách objevuje stále, jen v různých obměnách. Zvláštní
je pohled na jezuitský řád zevnitř, nikoliv zvenčí. Stejně tak tomu je např. v románu
Aloise Jiráska Temno (1913-1915).
Výstavba díla je ovlivněna Šotolovým původním záměrem zpracovat dané
téma jako divadelní hru. Odtud pramení dramatičnost dějových a významových
zvratů a zřetelně dialogické výstavby románu. Právě dialogy mezi postavami i jejich
vnitřní dialogy posouvají děj kupředu. K. divadelnímu pojetí odkazuje výrazná
symetričnost kompozice, uspořádání epických scén, kontrasty a konfrontace postav
a motivů, neklidný průběh promluv, neustálé změny perspektivy, úhlů pohledu a
hodnocení v řeči postav i vypravěče. K postupům moderní prózy pak ukazuje vnitřní
dialog, využití polopřímé řeči atd.
Román je postaven na symetrické rámcové kompozici. Příběh začíná i končí
obrazem pátera Hada modlícího se a rozjímajícího u lože zesnulé hraběnky.
Rovnoměrně a promyšleně jsou v románu rozmístěny velké kolektivní scény. Svou
schematičností gradují vítězný pochod Tovaryšstva: v první polovině románu
postupujeme od obrazu jezuitské slavnosti Velkého pátku přes vysvěcení kaple až
k vrcholné scéně položení základního kamene k rezidenci v osmnácté kapitole.
Směrem ke středu románu jsou tyto vývoje stále pestřejší, barvitější a sugestivnější.
Od poloviny románu ke konci opět ubývá dramatičnosti a exaltovanosti. Ve druhé
části syžetu patří k takovým dějově významným uzlům střet pátera Křižulky a
starého Zicha na lužském náměstí: „A začal strašlivý zápas starců. Dva hlasy se do
sebe zaklesly nahoře nad náměstím, dvě víry proti sobě nastavily svá utrmácená
ramena, dva bratři, dva blázni, podobní si jako vejce vejci vyharcovali proti sobě na
• v

r

\

^7

kulhavých klisničkách.”- a konečná scéna otevření nového chrámu v závěrečné
dvacáté čtvrté kapitole. Ve zmíněných klíčových místech se na malé ploše střetává a

27 Šotola, J.: Tovaryšstvo Ježíšovo, Praha 1990, str. 243.
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vzájemně konfrontuje velké množství postav i motivů, v čemž právě spočívá
význam a napětí výjevů.
Kolem hlavních linií příběhu se proplétají osudy jednotlivých hrdinů. Jejich
cesty se protínají právě ve zmíněných vrcholných kolektivních obrazech. Jde
především o svědky a účastníky jezuitských oslav a triumfů. Teprve na konci se
na slavnost nedostaví páter Had (nechce) a hraběnka (již se dostavit nemůže), čímž
se naruší dané pravidlo. Načrtnutá osnova sjednocuje do společného celku množství
motivů, symbolů a scén, které se často analogicky nebo v pozměněné podobě vrací a
nabalují na sebe další významy. Ze srovnání jejich nepatrné proměny vyplývá posun
děje a kontrast, který je dalším stavebním principem této prózy. Jedná se o jeden ze
základních pilířů kompozice románu.
Nesmíme opomenout věnovat se také nejdůležitějším a nejvýznamnějším
motivům románu. S důležitým motivem se setkáváme již v prvních kapitolách díla a to s motivem chůze x jízda v kočáře. Pěší příchod pátera Hada a Křižulky příběh
otevírá. V kočáře jezdí arcibiskup a představení řádu. Je tu zobrazen dvojí protiklad:
mezi odlišnými lidskými typy různým společenským postavením (vzrůstající moc x
krize lidských jedinců) a mezi Tovaryšstvem a katolickou církví. Páter Křižulka
nejen že do děje vchází pěšky, ale pěšky také Košumberk opouští. Obdobně je děj
sevřen opakující se scénou v pokoji u zemřelé hraběnky. První je obraz černého
pátera, odříkávajícího Davidův úzkostný žalm, což se prolíná se zoufalým vnitřním
monologem. Tento výjev navozuje tragiku a úzkost příběhu, konkrétní okolnosti
ovšem neznáme. K nim se dobíráme v průběhu děje, abychom mohli v závěru
reflektovat danou scénu znovu, tentokrát již svědom ím , co jí předcházelo. Na
poslední stránce se příběh vrací analogickým výjevem na svůj začátek. Noční
krajinou kráčí muž v černém, jde povědomou cestou: .....

k ránu dojde na

Košumberk, nají se, odpočine si a půjde dál. Až na Moravu. Bude zpovědníkem. U
^8
hraběnky. IJ vdovy...““ Ne. není to páter Had. To se jen prolnuly dva obrazy, dvě
postavy, l im poutníkem je mladý Jan Abraham, kterému Křižulka pomohl do
jezuitských škol. Vše se bude opakovat, začíná nový kolotoč hořkého zklamání,
úzkosti i pocitu viny.
28 Šotola. J.: Tovaryšstvo Ježíšovo. Praha 1990. str. 378.
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Stále opakující je i motiv kamene. Ten je stěžejní především v charakteristice
pátera Hada a proměn jeho osobnosti. Na jedné straně chce být kamenem ve
stavbách božích, ale nakonec je hraběnkou obviněn, že je chladný a bezcitný jako
kámen: „Jste jako kámen, ne jste horší než kámen... jste ještě vůbec živ?“

29

S kameny také rozmlouvá bolestí poblouzněná , nemocná a stárnoucí Marie
Maximiliána. Objevíme tu i klasický motiv kamene vhozeného do studny jako
symbol marnosti. V závěru pak v úzkostných vidinách spatří páter Had hraběnku
zasypávanou kamením. Navíc se objeví motiv kamene hozeného

na člověka

jako symbol násilných metod řádu - páter Had je přinucen svým podřízeným
Hamplem hodit také.
Drama a napětí vycítí čtenář již z prvních stran románu. Celý příběh je
postaven na kontrastním rozvržení postav, motivů a událostí. Postavy vystupují
převážně v párech, v nichž se vzájemně konfrontují, ale i doplňují. Nejdůležitější
z nich pak v průběhu děje vstupují i do několika takových párů.30 (páter Had hraběnka, Hampl, Tomáš Pěšina,...).
Načrtnuté kompoziční principy se prolínají i do jazykové výstavby textu.
Přestože jde o historickou prózu, s archaismem, jenž je pro tento typ prózy
charakteristický, pracuje Šotola poměrně málo. Když se snaží zprostředkovat čtenáři
dobovou atmosféru a evokovat situaci v řádu, činí tak většinou nějakým cizím
výrazem, který má příznaky starobylosti, ale to není čistý archaismus: admonitor,
provinciál, exegeze, baldachýn... Dále text doplňuje citáty církevních textů a
modliteb, nebo významných osobností (př. citace z Komenského Kšaftu umírající
matky, Jednoty bratrské). Vedle výrazně knižních prostředků najdeme na malé ploše
i hrubé výrazy. Ty připomínají jak barokní jazyk, který si častokrát v obhroublosti
liboval, tak současnou obecnou češtinu. Pro Šotolův autorský styl je typická vysoká
míra básnických prostředků, textem procházejí četné lyrické obrazy, často založené
na kontrastech. Opravdu hojně je užíváno přirovnání: „Jste utrápený jako rezavý
větrníček"’1, „Život je nesmyslný jak panna na pohřbu. Jako jablíčko v rakvi.
V textu vysledujeme také mnoho alegorií, personifikací a metafor: „A mor zatím
29 Šotola,.!.: Tovaryšstvo Ježíšovo, Praha 1990, str. 256.
10 Podrobněji viz v předchozí pasáži věnované postavám.
■' Š o to la ,T o v a r y š s tv o Ježíšovo, Praha 1990, str. 2 5 1.
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jako slepý skvrnitý panáček jezdil na černém psu sem tam po Cechách.“

Mnohé

z těchto prostředků již byly uvedeny výše, zvláště v rámci metafor moci a řádu.
V

textu se relativizují a zpochybňují hranice mezi pásmy postav a vypravěče.

Vypravěčův hlas nemá pouze neosobně stmelovat děj, ale pouští se i do hodnocení
událostí. Nepředkládá však čtenáři jeden názor jako jediný správný, ale nahlíží na
vše z různých úhlů, a tím nutí k přemýšlení i čtenáře. Vypravěčovy promluvy se
mísí s vnitřními dialogy a monology postav, nebo jeho hlas splývá s neosobním
veřejným míněním. Tato variabilita vyžaduje vysokou dynamičnost jazykového
vyjádření.
Kromě epické polohy vypravěč využívá velice hojně také polohu lyrickou.
Mnohdy ztrácíme orientaci, nevíme, kdo vlastně promlouvá. Lyrické obrazy
dodávají situaci nový rozměr, emancipující ji od toku děje: „Zvedl se lehký černý
vítr a tiše hladil krátké vlasy mladého ječmene a pak se rozpouštěl v nezřetelné
krajině a zdálo se, že z dálky někdo volá o pomoc “33 Nebo: „Snad by se měl zapálit
na mramorové desce léthejský mák. Snad by se měla přivézt černá ovečka a přiložit
jí nůž ke krku. Za okny mrákotně prší. srdce zbělelo a usíná.” ’4 Tato lyričnost také
zesiluje naléhavost autorské představy, že kolem příběhu se kdesi vznáší neosobní
historie valící se přes lidské osudy.
Jiří Šotola se tímto svým románem věnuje v literatuře často zmiňovanému
období pobělohorskému. Opouští zjednodušují koncepci této epochy. Nesnaží se
ovšem programově polemizovat s Jiráskovým pojetím, ale ani s ideově opačným
Durychovým pojetím. Vybral si prostě toto období, neboť na něm lze názorně
ukázat, jakým způsobem se člověk vyrovnává s dobovými tlaky, jak se chová
v krizových situacích. Je to doba. která se hodí jako doklad brutality moci. která
ovládá lidské životy. K doložení toho, že vítězství hnutí, které se zpronevěřilo
prvotní lidské koncepci, přináší lidem pouze zlo. Ve jménu Božím tu moc stojí proti
člověku. Ničí nejen lidi podřízené, ale i své vlastní nositele, vykonavatele
(hraběnka, páter Had. ale i lanner, Valdštejn...). Příběh nastoluje otázky, jaký úděl

32 Šotola, J.: Tovaryšstvo Ježíšovo, Praha 1990, str. 250.
33 Š o to la,T o v ary šstv o Ježíšovo, Praha 1990, str. 112.
34 Šotola. .1.: Svatý na mostě, Praha 1978. str. 224-253.
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člověka v jeho dobč, jak a do jaké míry může ovlivnit alespoň osud vlastní, když
osud národa drží v rukou jiní.
Ačkoliv autor důkladně a přesně ovládá dobové reálie, zvláště obdivuhodná
je znalost detailů z dějin Tovaryšstva Ježíšova, není cílem jen evokace doby
rekatolizace po třicetileté válce. V aktuálním významu v roce vydání - 1969 - je
nejzávažnějším poselstvím románu autorovo varování před těmi, kterým si zalíbila
síla moci, která usurpuje právo na pravdu, které se ale dávno zpronevěřila. Je to
varování od příslušníka generace, která zažila krach poválečného nadšení, zhroucení
myšlenek socialismu a komunismu, které se v praxi definitivně odosobnily a
oddálily původnímu pojetí. Je to krizový prožitek ztráty nadějí, ale i dosavadních
jistot lidí na konci šedesátých let.
V

dobových intencích je tu moc zhmotněna jezuitským řádem. Na mnoha

místech textu najdeme různé variace obrazných vyjádření povahy hnutí, které
ztratilo svůj duchovní a lidský obsah. Tato slova vkládá většinou vypravěč do úst
protagonistům. Řád se zde jeví jako organizace, která razí heslo: Účel světí
prostředky. „Lhal, ale bez hříchu. Clen Tovaryšstva je za jistých okolností oprávněn
i zabít toho, kdo by chtěl jeho řád hanobit promluvou."35 Ve střetu pátera Hada
s provinciálem pak provinciál přikazuje neposlušnému členovi toto: „Bylo by vůbec
nejlepší, kdybyste zapomněl slovo p ro č,“36 Řád stejně jako každé deformované
hnutí potřebuje pouze nemyslící a konající loutky, které může bez problémů ovládat
a manipulovat. Explicitně je kritický pohled na jezuitskou touhu po moci vyjádřen
v dopise zesnulého arcibiskupa hraběte z I larrachu adresovanému papeži: „Jezuité si
vzali do hlavy, že musí mít nejvyšší moc, a nic, byť by to i seberozumnější bylo,
připustiti nechtějí, potlačujíce to tak. aby v myslích lidí nejvyšších i nejnižších moc
svou učinili strašnou, domnívajíce se. že by nebe a víra katolická ihned se zřítily a
sesuly, kdyby oni všechny lidi nenaplnili hrůzou, nejpokornější úctou a věrností."37
Veškeré metody řádu obhajuje mladý hradecký páter Jan Radovanský: „Abychom
došli cílů, potřebujeme ovšem prostředky. Jiní jsou bohatí. A mocní. A obratní.

” Šotola, J.: Tovaryšstvo Ježíšovo, Praha 1990, str. 31.
“ Šotola, J.: Tovaryšstvo Ježíšovo, Praha 1990, str. 48.
17 Šotola, J.: Tovaryšstvo Ježíšovo, Praha 1990. str. 61.
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Musíme být ještě bohatší a mocnější a ještě obratnější. Nebo se boží dílo zhroutí.
Sama myšlenka nic nezmůže.”
Vývoj veškerých událostí vyvrcholí vítězstvím brutální moci jezuitů a
definitivním koncem nešťastné hraběnky i pátera Hada. Jedinec umírá, moc trvá a
pokračuje dál: „Nostri. Dílo bylo u konce. Mrtvá ležela na prkně... (vrcholí střet
dvou opačně postupujících dějových linií)... A to už bylo vítězství černých mužů,
kteří považovali za nezbytné získat moc, aby mohli šířit pravdu. Lidé, kteří měli
ideu, museli dokonale zvítězit, neboť měli poslání. Boj byl těžký, komplikoval se a
vlekl, mezitím přestávalo být jasné jejich poslání a idea se pozvolna vytrácela.
Nicméně oni zvítězili dokonale a bezchybně. Získali moc a zalíbilo se jim v ní.

A

moc je železná klisna, která jde, kam sama chce. Může sedět na kozlíku svátý s lilií.
Moc je hrbaté a svévolné zvířátko “39 To je poslední vypravěčovo varování před
těmi, kteří si přisvojují právo na jedinou pravdu, přestože je od ní jejich vítězné
hnutí dávno na hony vzdáleno.

,8 Šotola, J.: Tovaryšstvo Ježíšovo, Praha 1990, str. 271.
39 Šotola. J.: Tovaryšstvo Ježíšovo. Praha 1990, str. 372.
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3.1.2. KURE NA ROŽNI

Po Tovaryšstvu Ježíšovu je druhým autorovým prozaickým pokusem román
Kuře na rožni, vydaný nejprve roku 1974 samizdatově v edici Petlice a o dva roky
později

oficiálně

o kvazihistorický

v nakladatelství

Československý

spisovatel.

Jde

opět

román, v němž autor vychází z obdobných principů jako

v předchozím. Odhaluje znovu a z jiného zorného úhlu problematiku člověka a jeho
postavení ve společnosti a v dějinách.
Děj je situován do období napoleonských válek. Je přesně ohraničen dvěma
nepříliš časově vzdálenými mezníky: začíná bitvou u Marenga (1800) a končí bitvou
u Slavkova (1805). Lokálně je vymezen malým prostorem litomyšlského panství,
po němž hrdina jménem Matěj bloumá. Jen několikrát příběh přesáhne tuto hranici,
jednou do Prahy, dvakrát v souvislosti s Matějovým neslavným vojančením
dokonce za hranice Čech (Itálie, Slavkov). Vedle tohoto prostoru reálného je zde
stěžejní imaginární prostor Matějova vnitřního světa, ve kterém se odehrávají
nejvýznamnější události. Stejně je tu na jedné straně čas vnější a na straně druhé
důležitější čas subjektivní, lidský.
Dějová linie je na první pohled jednoduchá. Autor líčí bezradné putování
potulného marionetáře Matěje. Poznáváme ho jako dezertéra z bitvy u Marenga.
Z Itálie se věčný tulák přesune do Korutan, kde se přidá ke kočovnému divadlu.
Zamiluje se do primabaleríny La Tournesse, která jej pak v představách provází
po zbytek života. Dále vedou jeho kroky do Prahy, kde od známých získá falešné
doklady a své první talešné jméno. Jako Lugio Sevastiano

vstoupí do služeb

litomyšlského hraběte. Poté, co zesměšní diletantskou zámeckou divadelní produkci,
je ze služby vyhnán.
V piaristickém klášteře se ukryje před hejtmanem, který v něm pozná dezertéra.
Brzy jej však začne nudit pohodlný, ale stereotypní klášterní život a s jarem se opět
vydá na cestu. Při odchodu odcizí v klášteře několik předmětů, které mu záhy
v hospodě ukradnou. Rozhodne se vrátit domů. V rodné chalupě však překáží

44

chamtivému mladšímu bratrovi Lukáškovi a jeho nové ženě. Není mu přáno doma
setrvat. Po marném pokusu o získání divadelního povolení (pod jménem Matěj
Perinet) a po ostrém střetu s bratrem se opět spolu s opuštěnou a týranou Barborou,
dcerou Lukášovy nové ženy, vydává na svou bludnou pouť.
Protloukají se s oprýskanými marionetkami nevlídným světem, ale Matěj už
alespoň není sám. Barbora však záhy po porodu Lukášova dítěte umírá a s ní i
novorozeně. Osamělý Matěj se toulá dál. Nakonec je lapen při krádeži (již
pod dalším falešným jménem Ondřej Serenus). Když je zjištěna jeho dezertérská
minulost, je znovu poslán na frontu. Ocitá se ve válečné vřavě u Slavkova. Opět
prchá přes bitevní pole s puškou bez kohoutku a opět získá zpět pochybnou svobodu
tuláka a zběha. Stále více se ve svém duševním i fyzickém vyčerpání vzdaluje
od ostatních lidí, od vnějšího světa. Kontakt s lidmi mu zcela nahrazují vnitřní
dialogy s personifikovanými loutkami, s lidmi ze vzpomínek, s Bohem. Umírá
opuštěn, zcela zapomenut a nepovšimnut světem, ve kterém žil.
Hlavním protagonistou příběhu je znovu jeden z Šotolových malých lidí
zmítaných v soukolí velkých dějin. Sledujeme životní osudy čtyřicetiletého syna
východočeského sedláka Matěje Kuřete, tuláka, zběha, vagabunda, který si sem
tam přivydělá na chleba loutkovým „špektáklem“ . Nevěří velkým ideálům dávno
zastřeným starostmi všedního života a úpornou snahou získat si své místečko
na slunci, tichý útulný kout s trochou jídla a lidského tepla. Ve chvílích, kdy se mu
dostane kýženého pohodlí, zavelí mu jeho tulácká duše zase se vydat na strastiplnou
pouť odnikud nikam. Bloudění po východních Čechách je paralelou k jeho tápání
vnitřnímu.

To je

zobrazeno

v dlouhých

vnitřních

dialozích

s vypravěčem,

s personifikovanými loutkami a představami. Tak je vnitřní svět člověka otevřen
čtenáři.
Celou svou bytostí je Matěj pravým opakem zažitých literárních typů
romantického poutníka, ale i obrozeneckého divadelního vlastence a osvětáře.
Neváží si nikoho a ničeho. Nic z toho, co ctí jeho doba, mu není svaté. Odmítá velká
slova a ideály: ..... už se viděl, jak sedí na pelesti a žvýká slova krása, lidstvo,
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pravda, ideály a neumí ten žvanec ani polknout, ani vyplivnout."40 Nemá žádné
dějinné poslání, bitvu u Marenga prospí a slavkovským bojištěm projde s nefunkční
puškou. Kdykoli se k velkým dějinám přiblíží, vyjde z toho Matěj trapně a neslavně.
Jeho konflikt s velkou historií je personifikován i prostřednictvím kontrastních
dvojic Matěj - Napoleon, Matěj - František II.. Jedinou možností, jak čelit nepřízni
osudu, je Matějova opovrhující ironie a sarkasmus v nazírání na věci, na které je
krátký, které nemůže jako jedinec na periferii společnosti nijak ovlivnit.
Matěj je jasně nehrdinská postava, je to osamělý člověk, který se neustále
ocitá v paradoxních

situacích.

Nemá

u sebe žádnou

přátelskou

bytost, je

deprimovaný, pronásledovaný osudem. Stále se potácí v sychravé nehostinné
krajině, v děravých botách a chatrném plášti, aniž by mu bylo dáno někde šťastně
zakotvit. Štěstí je mu dopřána jen špetka. Jen na chvíli se může těšit z práce
na rodném statku, jen na chvíli mu osud ponechá blízkého člověka (Barboru).
Významné dějinné události jej míjejí, v textu je charakterizován takto: „Matěj Kuře,
perzóna ležící v boudě za stodolou radimské hospody, poněkud stranou velkých
dějin a na rozhodování o jejich průběhu nezúčastněná. Matěje zčásti omlouvá, že
měl jiné starosti. V měřítku dějin bezvýznamné, v měřítku jednoho mizerného
lidského života však vlezlé a neodbytné. Matěj měl hlad. A úzkost ze samoty. A
krom toho si nebyl docela jist, zda neumírá, i tato mrzutá okolnost ho značně
odváděla od vážnějších a solidnějších myšlenek."41 Matěj umírá osamocen, jen se
svými imaginárními přáteli loutkami a věrnou i nevěrnou velkou láskou La
Tournesse.
Přes veškerou nepřízeň osudu Matěj nepůsobí jako úplně pasivní člověk.
Není sice s to porozumět velkým dějinným zvratům, nechápe síly, které hýbou
světem, a řeší tuto deziluzi vědomým útěkem ze světa, kterému nerozumí,
do imaginárního světa, který si sám vytvořil. Avšak právě tato schopnost stvořit si a
oživit vlastní svět je výrazem zvláštní energie kontrastující s jeho bezcílnými
toulkami a vnitřní dramatickou krizí.

40 Šotola, J.: Kuře na rožni. Praha 1976. str. 52.
" Šotola, J.: Kuře na rožni, Praha 1976, str. 262.
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Vedle hluboce psychologicky propracované osobnosti hlavního hrdiny se
setkáváme se zástupem postav v podstatě symbolických. Ty dějem procházejí
vlastně jen jako personifikace osob a prostředek k završení autorova záměru vyjádřit
se k problematice vztahu jedince a společnosti, vztahu subjektivního osudu a
velkých dějin. K tomuto účelu zcela postačí karikaturní náčrty a letmé kontury
takových protagonistů. Tak jsou pojaty některé historicky doložené postavy, dále
Matějovi spoluhráči v reálné rovině příběhu, ale hlavně postavy imaginární, které
existují jen v Matějových představách.
Z fiktivních postav mají nejvýznamnější úlohu v příběhu Matějem oživené
loutky. Zapadají

do

autorské

do kontrastního prolínání

metafory

světa jako

velkého

„špektáklu”

i

opravdového života a pouhé hry na život. Dřevěné

postavičky personifikují konkrétní dějinné a lidské typy. Je tu neustále filozofující
doktor Faust, Jenovéfa,... Mnohdy je prostoduchý Matěj v rozhovorech zatažen
do filozofických úvah. Tehdy se ke všemu vyjadřuje stroze a jednoslovně. Křížení
reality a představ vrcholí konečným přerodem dřevěných figurek v živé bytosti.
Svět loutek se jeví jako smysluplný a skutečný, dějiny se mění v absurdní divadlo.
Když je proces oživení dokončen, podléhají oživlé postavy ve střetu s dějinami: jsou
v jakémsi hostinci zmasakrovány zdivočelými vojáky, zachrání se jen pierot, který
se v zoufalství oběsí. Jakoby živý člověk skutečně neměl šanci.
Z historicky doložených osobností se v ději mihnou již zmínění Napoleon a
František II. jako zástupci těch, kteří mají vliv na chod dějin, kteří mezi sebou
uzavírají smlouvy nebo válčí bez ohledu na životy ..pěších ptáků” .42 Dalšími
historickými epizodními postavami jsou hrabě Jiří Josef z Valdštejna a jeho žena,
hraběnka Francesca z Hohenhoferů. Hrabě je obrazem nevzdělaného šlechtice, který
je bezhlavě nadšen vším, co zavání velkým světem, tedy i divadlem. Jeho o několik
let starší choť jím opovrhuje.
Z historicky nedoložených postav je zajímavá epizodní postava hejtmana
Bendla, který několik let pronásleduje dezertéra Matěje. Paradoxně i on, ztělesněný
smysl pro povinnost a oddanost vládcům, se stává stejnou obětí dějin jako

Tak jsou samotným Sotolou označeny postavy jeho příběhů- podle jeho stejnojmenné
hry.
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pronásledovaný zběh. Tak se i Bendi zařadí mezi malé lidičky drcené železným
kolem dějin. Matějův bratr Lukášek zase ztělesňuje typ zakrnělého člověka, sobecké
bytosti, neschopné citu a soucitu. Jedinou hodnotou je mu majetek. K němu se řadí i
plochá postava jeho nové ženy. Obětí jejich bezcitnosti je pak dcera Barbora, kterou
Lukášek hrubě zneužívá. Tato nešťastná, nehezká dívka je prvním člověkem, který
probudí věčně tulácké srdce Matějovo. Ten se poprvé otevírá vnějšímu světu, ke
kterému nebyl dosud fakticky ničím a nikým připoután. Ujme se osamocené trpící
bytosti a poprvé jej poznáváme jako obětavého člověka, kterému na někom záleží.
Uvnitř své duše pak vede polemiku se svým alter ego ztělesněným toulavou La
Tournesse,

zda

bylo správné se takto zavázat.

Barbora však

záhy umírá

i s novorozeným dítětem a Matěj je opět sám se svými loutkami.
Významnou roli má také madame La Tournesse, kterou kdysi Matěj potkal
v Korutanech u kočovného divadla a zamiloval se do ní. Přestože se již vícekrát
nepotkali, provází Matěje jeho velká láska v představách na každém kroku. Mnohdy
propůjčuje svou podobu Matějovu druhému Já , s nímž vede Matěj časté spory.
Zároveň mu nahrazuje blízkou osobu, s níž by mohl sdílet dobré i zlé, je výrazem
lidské touhy být milován a mít koho milovat.
Kompoziční výstavba této Sotolovy prózy obměňuje postupy, které jsme
sledovali již v předchozím románu Tovaryšstvo Ježíšovo. 1 zde využívá autor
opakujících se motivů s různým významovým zatížením (např. k evokaci stereotypu
klášterního života43), fiktivních dialogů, vytváří bipolární dvojice postav, hlavním
stavebním prvkem je kontrast. Dodržena je i symetričnost kompozice: vyprávění
začíná i končí nedobrovolnou účastí hrdiny ve velké bitvě. Základní je opět rámcová
výstavba. Příběh je stylizován jako domnělá rekonstrukce posledních pěti let života
potulného loutkáře Matěje

Kuřete. Začíná zprávou o autorově nálezu jeho

pozůstalosti na půdě jakéhosi domu ve vesnici T. Celý příběh je pak prokládán
výklady z útržků pozůstalosti a archivních dokladů44 doplněnými autorovými

r’ Šotola, J.: Kuře na rožni, Praha 1976, str. 73, 97. - Opakuje se zde pasáž: „1 lluboko
za tmy, nachlup v pět...“.
" Šotola, J.: Kuře na rožni. Praha 1976, str. 29, 68. - Např. citace listin litomyšlského
panství nebo záznamu generálního piaristického archivu v Římě...
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spekulacemi. Tyto dokumentarizující vsuvky objasňují okolnosti děje, otevírají
cesty k dalšímu vývoji příběhu a mají posilovat dojem autenticity.
Dominantní je v celém románu dialog. Hrdina vede nekonečné rozhovory
s autorem a s fiktivními postavami. V rozpravách s vypravěčem se spíše než
v historickém románu ocitáme uprostřed dialogu dvou lidí, byť vzdálených několik
století. Převažují vnitřní dialogy Matěje se smyšlenými postavami jeho vnitřního
světa. Rozmlouvá se svou láskou La Tournesse, s loutkami, ale i s Bohem.
Rozhovory s „laskavým, lehce znechuceným, ale bezmocným Bohem"45 ústí
v poznání, že nelze hledat jistotu nikde jinde než v sobě. (Bůh: „Prozradím ti boží
f 46

V

r

tajemství. Nebe není.“ ) Řídké rozmluvy s postavami v příběhu reálnými jsou
jediným pojítkem Matěje s vnějším světem. V dialozích se střetává rovina reálná a
ireálná, prolíná se dialog vnější a vnitřní, svět vnější s vnitřním světem hrdiny.
Právě v jeho nitru se odehrává většina promluv. Na kontrapunktu světa reálného a
snového je postavena celá kompozice románu. Záměrně konstruované kontrasty
v rovině motivů, ale i v rovině jazykové, zobrazují nejen protikladnost charakterů
postav, ale především protiklad malého, pro dějiny bezejmenného člověka a tzv.
velkých dějin. Z tohoto konfliktu se pak odvíjí vše ostatní.
Autor ve značné míře používá alegorii a mnohovrstevná metafora. Rychle se
měnící divadelní kulisy symbolizují dějinné zvraty a svět je pojímán jako velké
divadlo. Loutky jsou oživovány a z Matěje se naopak místy stává marionetka.
Analogií s Matějovými strastmi jsou přírodní jevy: je tu téměř stále mlha, déšť,
sychravo. Jen v krátkých záblescích štěstí na okamžik vysvitne slunce.
Jazyková stránka opět nezapře Šotolu básníka. Zvolil tentokrát úsečný a
zároveň

metaforický

styl, kterým

podtrhuje silnou dramatičnost a prudkou

kontrastnost dějovou a motivickou. Využívá výrazně expresivní prvky, vedle sebe
se ocitají slova vulgární a knižní, mísí se lidová slova s výrazy cizími a
ironizujícími. Objevíme mnohé originální básnické prostředky, jako je přirovnání:
..... nalil se jako kapr, těšte se padrona...”47, častá je alegorie spojená s kontrastem,
např. při vyobrazení Anglie: .....

vidinu vlasti, která tam na břehu na molu

Macura, V.: Rozhovory loutek a lidí, in: Zemědělské noviny 12. 3. 1977.
46 Šotola. J.: Kuře na rožni, Praha 1976, str. 91.
Š o t o l a . K u ř e na rožni. Praha 1976. str. 37.
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natahovala hubenou pihovatou paži a posílala jarním větrem polibky a přání zdaru
fregatč..." a napoleonské Francie: „...poloprůsvitná mademoiselle, osoba dosti
rozhárané vizáže a přistrojená nadobyěejně bizardně, na hlavě ušmudlanou čapku
s kokardou..."
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*

. Hojně je také využíváno personifikace, na níž jsou vystavěny

oživené loutky a jiné imaginární postavy. Autor často spojuje slova různého
citového a stylového zabarvení vytváří rouhačský a deglorifikující styl odpovídající
celému ladění hlavní postavy i příběhu: „...spletou si kurvu s pannou...Addio,
miláčku! Addio, rybko boží!" 9. Spojení obsahového a jazykového kontrastu je
ukázkovým příkladem jednoty formy a obsahu: př. kontrast velkých dějin v alegorii
vlasti X bezvýznamný Matěj: „Vlast v růžové košilce stála doma u okna" X „Matěj
Kuře v pšeničné slámě zpocený, rozcapený spal..."50.
V
jde

tomto románu Jiří Šotola opět vychází z historického námětu. Prvoplánově

o román historický, který můžeme zařadit do linie románu

individua

s prohloubenou psychologizací. Autorovým záměrem ale není přesná historická
drobnokresba. Neváže svůj román na žádnou dobu. je nadčasové. Je to opět příběh
obyčejného člověka, který je „v ohni válečných požárů obracen jako kuře
na rožni"5 . Jeho smolařský osud není obrazem, se kterým by se měl čtenář
ztotožnit, ani nemá vzbudit lítost nad bloumajícím světem tuláka. Autor zde
z mnoha pohledů (v dialogické bohatosti) vypovídá o neskutečné komplikovanosti
lidského života v kontextu nelítostných dějinných událostí. Opět se zabývá
jedincem, jehož osobní život je nedozírně vzdálen velkým dějinám , klade si otázku
po smyslu života individua v rámci dané doby. Tím se řadí mezi spisovatele,
v jejichž příbězích jsou historické děje užity jako kulisy pro vyjádření autorovy
životní filozofie,

pro vyslovení jeho názorů na problémy lidské existence.

Oproti předchozí Šotolově tvorbě tu dochází k drobnému posunu v pojetí
hlavní

postavy.

Z tragické

roviny

Tovaryšstva Ježíšova

se posouváme

spíš

18Š o t o l a , K u ř e na rožni, Praha 1976, str. 106.
49 Šotola, .1.: Kuře na rožni, Praha 1976. str. 105, 72.
5(1Šotola, J.: Kuře na rožni. Praha 1976. str. 17-18.
51 Pohorský, M.: Historický román jako dramatický rozhovor, in:Šotola, J.: Kuře na rožni,
Praha 1984. str. 323.
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do polohy tragikomické zaměřené na deglorifikaci dějin, ve kterých je hledáno
místo pro neheroizovaného jedince.
Navzdory tomu, že se autor soustřeďuje na osud jednoho člověka je však
epocha autorem bravurně, byť ve zkratce načrtnuta. Šotolovi se podařilo věrně
evokovat atmosféru doby napoleonských válek. Dosáhl toho pomocí alegorií i
přímých výkladů o situaci v Evropě kterými prokládá příběh marionetáře a zběha.
Sugestivní

jsou

zejména

pasáže

navozující

hrůznou

absurditu

válek

a

všudypřítomného strachu: „ ...z a Vyškovem, mezi Slavkovem a Rajhradem se vlast
ocitla v podivné krajině, celé jakoby ohořelé, od země tam stoupal stydnoucí pach
krve, hlína byla rozrytá a do daleka, donekonečna se tměly hrboly čerstvých
hrobů...zpočátku nemohla pochopit, jakživa něco takového z b líz k a neviděla,
C '■J

nakonec ale oči rychle zavřela a šla poslepu44 .
Zajímavé je, že v románu se na první pohled vlastně nic neděje. Matěj se
neustále potácí v kruhu na malém prostoru, zabředá stále hlouběji do své
bezvýznamnosti. To ale je jen vnější dějová linie. Ač je viditelnější, zde není
prvořadá. To nejdůležitější se totiž děje uvnitř Matějovy duše. Šotola zachycuje
bolestivou vnitřní krizi člověka, který je ve vypjaté situaci a na konci sil. V této
rovině je nutno hledat pravý význam prózy, který koresponduje s celkovou koncepcí
autorovy tvorby.

52 Šotola. .1.: Kuře na rožni. Praha 1976. str. 261
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3.1.3. SVATÝ NA MOSTE

Třetím

historickým

románem

z roku

1978

(vydán

v

nakladatelství

Československý spisovatel) nazvaným Svatý na mostě se uzavírá autorova tvorba let
sedmdesátých. Ještě silněji než tomu bylo v příběhu o Matějovi Kuřeti navozuje
autor představu dějin jak o absurdní grotesky, v níž jsou zmítáni nejen ti, kteří jsou
mocí ovládáni, ale i její vykonavatelé. Historický skepticismus zde přerůstá téměř
v nihilismus, který normalizační kritika sedmdesátých let požadující jednoduchá a
optimistická pojetí oslavující pokrok a socialistickou společnost nikdy Šotolovi
neodpustila.
Fiktivní rozhovor vypravěče se sochou Jana Nepom uckého nás uvádí
do problematiky kolem barokní svatojánské legendy53. Vypravěč retrospektivně líčí
svá studia v kněžském semináři přerušená druhou světovou válkou, nyní pracuje
na dráze, vzpomíná na své pokusy odejít z poválečného Československa a chystá se
sepsat knihu5 . Druhou kapitolou se počíná příběh Jana z Pomuku. Ocitáme se
u vystaveného těla mrtvého císaře Karla IV.. Jím vybudované impérium se zmítá
ve zmatcích. Evropou otřásá papežské schizma a slabošský král Václav IV.
nedokáže a ani se nesnaží situaci usměrnit. Mladý biskup Jan z Jenštejna se dozvídá,
že se po strýci (Jan Očko z Vlašimi) stane arcibiskupem. Tím končí jeho dosavadní
bezstarostný život. Johánek vstupuje do děje jak o nevýznamný notář vymáhající
dluhy. Díky úplatkům a službám výše postaveným, zejm éna Mikuláši Puchníkovi,
který

v něm zpočátku

nesmyslně vidí králova špeha, se posouvá stále výš

v mocensko-církevní hierarchii.
Souběžně se vzestupem Johánkovi kariéry sledujeme osudy krále Václava
IV. a Jana z Jenštejna. Jejich původní shoda se zvrátila a směřuje naopak ke stále
ostřejší konfrontaci. Vše se odehrává na pozadí neustálých intrik a vzájem ných zrad

53 Jan Nepomucký byl kanonizován roku 1729.
54 Šotola. J.: Kuře na rožni,Praha 1976. str. 20.- Sem vkládá autor představu o tom, jak
vzniká kniha, co se od autora próz očekává: „Kniha musí být zajímavá aspoň jako žaludská
stovka se sedmou... A když taková karta nepadne musí se v knize vymyslet. Musí se dělat,
že padla a že se hraje nejmíň korunový mariáš... Ale skutečnost? Ve skutečnosti se
náramně často hrává jen lízaný mariáš a to je zábava jak v márnici." - Tak se vyslovuje
k otázce fikce a fakticity v beletrii.

mezi přívrženci římského papeže Urbana ( Mikuláš Puchník...) a avignonského
papeže Klimenta, mezi straníky Jenštejnovými a královými. Ten se stále snaží
vyhýbat vladařským povinnostem, nedokáže se rozhodnout na kterou stranu se
přidat. Tak se stává loutkou v rukou jiných, kteří mají moc a peníze. Velké množství
epizod (tahanice o kladrubské biskupství, o majetek, o prebendy...) směřuje
k vrcholnému střetu krále a militantního arcibiskupa. Ve scéně, v níž se ocitají jako
nepřátelé tváří v tvář, se ukazuje, že jejich moc je jen iluzorní. Ve skutečnosti dávno
ovládá

království

měšťanský

zbohatlík,

soukeník

Huler,

který

obě

„hlavy

království" ochromí svým vojskem. K faktickému střetu nedojde. Král nedá nikoho
vhodit do řeky a stáhne se za brány hradu. Zostuzený Jenštejna je přímo donucen
k abdikaci a král ztrácí většinu vlivu, který mu ještě zbyl. Aby se zahladila
fraškovitost celé scény, je zajato alespoň několik prelátů. Do šatlavy se dostane
Puchník s Johánkem. Bezcharakterní Puchník je propuštěn a Hanýska vyslýchá
na mučidlech opilý šafář Ješek Ocas. Johánek by přiznal cokoliv, jen aby se
zachránil, ale ani on, ani jeh o trýznitel nevědí, z čeho se má vlastně vyznat, tak
nakonec bezvýznamný Johánek ve staroměstské mučírně skoná a jeho tělo je
vhozeno do Vltavy.
Tradiční svatojánské legendě tu odpovídá jen vhození Johánkova těla
do řeky a jeh o post generálního vikáře. Z pověsti o zpovědním tajemství královny
Žofie zbylo v Šotolově příběhu ještě méně. Hanýsek se s n í setkal jen jednou,
náhodně a prohodil s ní pouze pár slov. K legendě o jazyku snad ukazuje jen
Manýskova nejapná upovídanost, se kterou se m nohdy pletl do věcí. na nčž byl

Příběh má dva epilogy. První se odehrává v zájezdní pohraniční hospodě
v roce 1866. Kněz vezoucí dom nělé ostatky sv. Jana N epom uckého ukrýt před
Prusy

(rakousko-pruská

/. Pomuku

stvořeného

válka)
legendou

vyslechne
a

pravého,

v noci

imaginární

kdysi

žijícího

rozhovor

Jana

Johánka/l lanýska

z Pomuku. Zde se explicitně graduje popření solidnosti svatojánské legendy.
Závěrečný dialog autora se soškou Jana N epom uckého je veden v obdobném duchu.
V
vypravěčova

románu

se

současnost -

pohybujem e
šedesátá

až

ve

třech

časových

sedm desátá

rovinách.

léta dvacátého

Rám ec

století

a

tvoří

ve vzpomínkách

doba druhé světové války.

V závěrečném

epilogu se pak

na moment ocitáme v roce 1866 za prusko-rakouské války. Hlavní linie příběhu je
situována do období po smrti císaře Karla IV. (1378), kdy se ujímá vlády jeho syn
Václav IV. Autor si vybral pro svůj román dobu skutečně krizovou. Po smrti císaře
Karla IV. se bortí vše, co vybudoval. Hroutí se základní jistoty lidí, kteří žijí v této
chaotické epoše. Děj končí smrtí Johánka z Pomuku, takže někdy kolem roku 1393.
Většinou se pohybujeme v Praze a na Václavově dvoře, na Křivoklátě, nebo
v roudnickém sídle arcibiskupa. Autor tedy opouští dosavadní jeviště svých próz,
východní Čechy. Na skok doprovázíme Johánka do Itálie, kam byl vyslán
Mikulášem Puchníkem.
Ve

dvou

předchozích

románech

neučinil

Šotola

hlavími

protagonisty

osobnosti historicky známé. Tak si uvolnil široký prostor pro volnou fabulaci.
V románu Svatý na mostě je tomu naopak. Syžet je složen téměř výlučně z osudů
známých a slavných historických postav, volná fabulace ale nechybí. Je však
zesílena vazba příběhu na dějinnou skutečnost. Včtšina postav je pojata jako
karikatura sebe sama. Protagonisté jso u zvoleni a prezentováni tak, aby dotvářeli
autorovo filozofické podobenství o destruktivnosti moci. Ve spleti bohatých obrazů
nejrůzněji propletených intrik se m nohdy postavy rozmazávají a ztrácejí.
Hlavním protagonistou je Johánek z Pom uku. který je vlastně karikaturou
světce. Malost bývalého venkovského klášterního poddaného, ale i jeh o lidskost je
zdůrazňována oslovováním Hanýsku, Johánku. Johánek je ostatními nazírán jako
směšná postava. Arcibiskup Jenštejna v něm vidí „písaříka, vtělení marnosti*455 ,
který má jediný cíl, žít si co nejlépe: „Písařík byl mrňavý, ale nacpaný životem, až
mu to lezlo z nosu, touhou žít, jíst, pít jak o sele, jak o m yš."56 Johánkova zbabělost
se projeví, když jej Puchník pošle do Padova a on není s to vyřídit ani jediný jeh o
vzkaz.
Bez jakýchkoliv zásluh Johánek ja k o sm ěšná loutka v rukou M ikuláše
Puchník stoupá stále výš přes prebendu na faře u svátého Jiljí, doktorský titul, až
do úřadu generálního vikáře, l éto funkce se pohodlný Johánek bál, ale i Puchníkovi
55 Šotola,.!.: Svatý na mostě, Praha 1978. str.
56 Š o t o l a , S v a t ý na mostě. Praha 1978, str.
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se zdála nebezpečná, proto do ní jako svou „rukavici" dostrkal vzpírajícího se
Johánka. Ten za něj vykonával veškeré povinnosti úřadu, ale hlavně špinavou práci
(př. vyšetřování Matěje z Janova a dalších pobloudilou...). Puchník jen tahal
za nitky a v bezpečí rostla jeho moc.
Hanýsek žije tedy naprosto světsky, stejně jak o houfy ostatních církevníků se
zajímá jen o co nejvýnosnější prebendu. Je to človíček s nízkými zájmy, který se
zpočátku dokonce spokojí s prvním

povýšením na svatohavelského

faráře a

neusiluje o další postup. To mu však ostatní neodpustí, nemůže přece nerespektovat
hlavní zákon společnosti: „ Po žebříčku úřadů a titulů musí stoupat bez váhání a
bez oddechu. Došlápnuv levou nohou na jeden příčel, pravou nohou už musí pěkně
svižně zvedat k dalšímu špruslíku. A kdyby na něm náhodou doposud vězel střevíc
nějakého opozdilce, musí zhurta kopnout, aby lenivce srazil nebo pobídl." 7 (Tak
autor kritizuje principy společnosti nejen barokní ale i soudobé). Johánek se tedy
chová jak o ostatní, s nimiž se přiživuje na královské a církevní moci. Přiživovat se
však sluší jen přiměřeně svému stavu a původu. Provinil se nakonec jen tím, že „byl
ke svému neurozeném u původu až příliš nenažraný a nestydatý "58. Zamotal se
do mocenského soukolí, které ho nakonec jen tak m im ochodem rozdrtilo jak o
bezvýznam nou myš: „Johánek se upřím ně snažil. Po celý život se upřímně snažil.
Bránil se. Kroutil se. Šplhal nahoru a uhýbal střelám osudu. Ale tohle už bylo
nad jeh o síly ..."

. Ironií osudu se pak právě Johánek, který jen chtěl žít spokojeně

a hlavně bez problémů, po smrti stává legendou, hrdinou a světcem.
Vedle Johánka tvoří osu příběhu životní peripetie krále Václava IV. a
arcibiskupa z Jenštejna. Zpočátku mají m noho společného. Jsou to mladí muži, kteří
by se raději věnovali svobodném u životu než povinnostem, jim iž je spoutávají jejich
úřady. Navíc ani jed en z nich si tuto cestu na výsluní moci dobrovolně nevolil,
respektive se jich na to, co chtějí, nikdo neptal. Mladý král si tedy zpočátku se svým
královským kancléřem a arcibiskupem rozumí. Společně se oddávají radovánkám ,
ale Jenštejna se stále více obrací k úkolům spojeným s arcibiskupským úřadem.

57 Sotola, J.: Svatý na m ostě, Praha 1978, str. 106.
Hájek, J.: Šotolova absurdní historická groteska a naše kritika. T vorba 1979. č. 40.
59 Š o t o l a . S v a t ý na m ostě, Praha 1978, str. 484.
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Ke zlomu dochází u bezstarostného Jenštejna po té, co o vlásek unikne smrti
morem. Za dlouhé nemoci se zmítá v hrůze ze smrti, která se v jeho duši usadí
navždy. Z neustávají smrtelné úzkosti se pak odvíjí zásadní změna jeho osobnosti:
„Už nepotřeboval písaříka, tento doklad směšnosti všeho lidského chování. Písařík
mu připomínal jeho lehkovážnou minulost. Kdy přemýšlíval o životě a ne o smrti.
Kdy myslíval na svět a útěk před světem .... mrazila ho zoufalost a křivil vztek“ .
Touží před tím vším utéci na své sídlo, zavřít se v č e le se svým fanatickým
flagelantstvím a askezí.
Václav IV. nám není představen jako v mnoha jiných dílech o jeh o osobě
ani jak o zhýralec, který nezabránil chaosu husitství, ani jako adorovaný lidový
panovník, který k revoluci a tedy k pokroku otevřel cestu. Šotola nechce hodnotit
jeho význam v dějinách, není tendenční. Soustředí se na jeh o psychiku, kterou
dokládá destruktivní sílu moci. Šotolův Václav je slaboch, který, když už je donucen
k činům, ve věcech vlády vždy jen improvizuje podle nálady. Jeho karikaturní
postava je velice rozporná. Poloha ještě dětského mladíka plného komplexů se střídá
s obrazem bezcitného cynika, na jedné straně vidíme osamoceného bezmocného
člověka, na straně druhé ješitného vládce. Chvíli je to zamilovaný muž, pak zase
nenávistný zloduch, který se pase na utrpení ostatních. Ve chvílích slabosti prosí
Jenštejna nebo královnu, aby se pokusili být s ním vzájemně člověkem, ne jen
králem a kancléřem, králem a královnou. Zjišťuje, že to není možné, a tak se sává
zajatcem vlastní moci.
Trojici nejvýznam nějších protagonistů spojuje mimo jiné jejich touha po
jin ém životě, jejich přání se před vším někam schovat. Ani jeden z nich však
nem ůže utéci. Král se před svými povinnostmi neukryje na Křivoklátě, nesplní se
je h o sen, „že se všechno změní, kurfiřti a papežové pomřou, vyslancové odejdou
domu. pukne zem a pohltí vojska a Václav Lucemburk se vytratí zadní bránou a
sejde dolů k Vltavě a sedne mezi rybáře a stane se člověkem ."61. Také Jenštejnovi
se ztrácí jeh o naděje: „Pahorky ani háje nejsou, ale je cela. S koutkem na bičování.

60 Šotola. J.: Svatý na mostě, Praha 1978. str. 123-124.
(>l Šotola. .1.: Svatý na mostě, Praha 1978. str. 165
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Metlami a trním. S malbami, jež znázorňují hrůzy pekla. S holými prkny na spaní.
Jediná krajina, kde lze žít bez činů,62 Také Johánek se v bezpečí cítí jen ve chvílích
, kdy je v Padově: „A všechno

bylo najednou pokojně a bezpečně daleko.

Královský hrad. Zdi arcibiskupství ... Křik, hamonění, svůdné chloupky prebend,
strach ..."63
Většinou se král obklopuje svými milci, mladíky z nižší šlechty, jejichž
postavy jsou v ději jen letmo načrtnuty a na základě shodných vlastností s mladým
králem. Zcela na okraji syžetu jsou královi protivníci, kteří jen letmo projdou
příběhem, nebo jsou jen zmíněni: představitelé šlechty- Rožmberkové a další. Ale i
jiné vedlejší postavy, kterým je určitá plocha věnována, v podstatě působí jen jako
nárys většinou bezcharakterních a moci chtivých lidí. Tak se jeví olomoucký
kanovník, úlisný

Mikuláš

Puchník, který drží v šachu zadluženého Johánka.

Negativní typ také představuje Zikmund Huler, soukeník prážský, který má v plánu
si za své kupecké peníze koupit vše, nejlépe celé království. Jako připomínka časů
velkého císaře Karle IV. tu vystupuje pan Kuneš zT řeb o vle, muž velkých
diplomatických kvalit, který v celém tom malém a nechutném kolotoči nakonec
složí úřad generálního vikáře, který uchvátil Puchník a dá ho Johánkovi.
Netradičně je tu pojata postava Matěje z Janova, nejvýraznějšího Husova
předchůdce. Z muže, který je vnímán jako symbol zrodu české reformace, se tu
stává bezm ocná a sm ěšná šedivá myš. Jeví se jak o hlupák, který místo aby jako
ostatní sháněl prebendy a majetek, smolí neužitečné knihy, které nikoho nezajímají.
Touto negací je ještě výrazněji podtržena absurdita a nesmyslnost jakékoli lidské
aktivity.
Z přízemnosti

a bezduchosti většiny intrikujících postav a nečistoty a

marnosti jejich konání se až dělá mdlo.
Rom án je rozdělen do tří kapitol. První a třetí vytvářejí rámec ke druhé, která
líčí curriculum vitae Johánka z Pom uku a některé přilehlé okolnosti. Parodovaná
legenda je uvedena vypravěčem , který se představuje jak o člověk z autorovy
současnosti (zam ěstnanec drah). Závěrečný epilog pak ironicky shrnuje a potvrzuje

62Sotola, J.: Svaty na mostě, Praha 1978. str. 126.
63 Šotola, J.: Svatý na m ostě, Praha 1978. str. 117-118.
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pochybnosti o solidnosti tradované svatojánské legendy, která je tu karikována.
V předsazení je u každé kapitoly krátký náznak jejího děje, obdobné pasáže
shrnující a posouvající děj kupředu najdeme i v textu uvnitř kapitol. Jsou tu i úseky,
které mají přímo nebo obrazně evokovat dobovou atmosféru a naznačují vývoj dějin
v Evropě a českých zemí. Hlavním stavebním prvkem je opět kontrast: motivický i
stylistický. Jako příklad uveďme tu část textu, v níž jr líčen vzestup Johánkova
blahobytu po té, co obsadil svatohavelskou faru, jejíž farář zemřel na mor. Souběžně
je popisována vnitřní krize, kterou prožívá dosud bezstarostný Jan z Jenštejna, který
je v ohrožení života- bojuje s morovou nákazou ve svém těle64. Vedle kontrastu opět
autor pracuje s ironií a sarkasmem.
Zajím avá je zvýšená míra pozornosti, kterou autor tentokrát věnuje zobrazení
společnosti, která tu má více prostoru než dřívějších románech.. Ve spleti intrik a
událostí se až ztrácí ústřední linie travestovaného příběhu Jana z Pomuku. Je
evokována nejen doba Johánkova, ale i vypravěčova. Obě časově si vzdálené
společnosti spojuje úzkostná atmosféra daná silou všudypřítomné moci, která
svazuje lidské životy.
Próza je opětovně napsána ve vypjatém jazykovém stylu postaveném ne
velmi silné expresivitč slovní i syntaktické. Dramatičnost má zvyšovat převažující
krátká úsečná věta, četné parataxe a souřadně propojené věty. Bohatá je expresiviía
lexikální : archaismy (lexikální- kováři,kolebečníci, fonetické-lútečka, vlásti...)
N edom inuje tu však důstojný archaizační styl vyjadřující úctu k velké historii.
Naopak vesměs převažuje expresivita negativní: vulgární a obhroublé výrazy, lidová
slova („svátá Prcílie, oni už ti natřesou bachor"65, ..nebuď svině

carrissim e!"66).

Kontrastním propojováním důstojného archaizačního stylu se stylem devalvačním
(„individuum, je m u ž vydatně kape na karbit"67) je podpořen zám ěr dem askovat
zažitou vznešenou tvář dějin. Bohatý je jazyk opět na metafory, personifikace a
přirovnání: „pelášil ja k o ušatý Matěj z mlází, jak o drobná zvěř"68. Objevují se i

64 Šotola, J.: Svatý na mostě, Praha 1978, str. 93-97
65 Šotola, J.: Svatý na mostě, Praha 1978, str. 115.
“ Šotola, J.: Svatý na mostě, Praha 1978, str. 273.
1,7Šotola, J.: Svatý na mostě, Praha 1978. str. 21.
68 Š o t o l a , S v a t ý na mostě, Praha 1978, str. 134.
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slova cizí, např. církevní latina... Často je v obměněné podobě citována i Bible.
Všechny tyto prvky se mísí a prolínají. Autorské výrazivo je opět velmi pestré a sám
vypravěč nutnost takové rozmanitosti vysvětluje: „ Na vylíčení lidských skutků je
každé slovo krátké, nemotorné a pouze přibližné."69 Je tedy nutno nalézt slov co
nejvíce, a tak se alespoň přiblížit možnosti postihnout rozmanitý život člověka.
Význam Šotolova díla nespočívá jen v destrukci legendy o Janu Nepomuckém. Na
její vratký základ poukazovali již v osmnáctém století Josef Dobrovský a univerzitní
profesor František Martin Pelcl, ale i mnozí z pozdějších literátů, např. Jan Neruda.
Nejde

ani

o

pouhou

kritiku

církve,

která

z vyprávění

vychází

se

značně

pošram oceným štítem jak o pletichářská a amorální organizace. Církev v době
předhusitské se vlastně rovnala celé společnosti, neboť do ní patřil každý, kdo v té
době žil (vyjma zavrhovaných kacířů). Je-li kritizována církev, je kritizována celá
společnost.
Nejvýraznější je však ironicky sarkastický osten v samotných postavách a
jejich osudech. Děj je zaplněn více či méně výraznými figurkami, z nichž všechny
jsou svým způsobem obětí moci. Dějovým i myšlenkovým vrcholem příběhu je
Johánkova smrt. Jeho tragikomický skon je vlastně jen epizodou scény, již vrcholí
spor krále s arcibiskupem a v níž se ukáže jejich vlastní bezmocnost. Jeho umučení
však vůbec není výsledkem královy pomsty na Jenštejnově přisluhovači. Je to jen
automatické

vyústění nelítostného postupu mocenskopolitických m echanizmů,

které nikdo z postav románu není s to ovlivnit. Touto bezmocností je podtržen
hlavní smysl celého díla. Vrcholí tu autorova krajní nedůvěra v jakoukoli lidskou
aktivitu. Vše, co člověk činí, se obrací proti němu, aniž by se kvůli tom u

kolo

velkých dějin byť jen na okamžik zpomalilo. Ani nejmocnější z protagonistů, král a
arcibiskup, nejsou strůjci vlastních osudů, ani osudů Johánkova. Pouze souhra jejich
fanatismu, slabošství, pijáctví a nevyrovnanosti spoští neosobní m echanismus, jen ž
Johánka rozdrtí, ale který nijak neovlivní tok dějin, které jsou k lidské snaze a vůli
hluché. Ani Matěj z Janova tu není zobrazen jak o někdo, kdo by dokázal jakkoli
usměrnit další vývoj událostí. Historie se tu opět jeví jak o krutý a absurdní žert bez
vznešenosti nebo jakéhokoli hlubšího smyslu.
69

Šotola. J.: Svatý na mostě, Praha 1978. str. 253
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bezvýznamnosti jednoho ži v ota svědčí i formální stavba vyprávění. Hlavní

O

postavou je tu Jan z Pomuku, jeho osobní příběh je však podáván jakoby až
ve

druhé

linii.

Poněkud

se

ztrácí

ve

druhé

řadě

za

pestrým

obrazem

všudypřítomného kupčení a intrikářství. Šotola dává ve srovnání s předchozími
romány více prostoru vykreslení doby a její atmosféry. Textem procházejí mnohé
pasáže, které většinou v obrazné zkratce zachycují okolnosti epochy včetně náznaků
budoucích převratných událostí, ke kterým vývoj spěje. Vytváří se společenské
prostředí odpovídající autorově koncepci vše ochromující moci. Té je poplatný jak
obraz doby Nepomuckého mučedníka, tak nástin současnosti vypravěčovy. U něj se
stále vrací úzkostný cit, že má z hlavy vylisovanou krychli. Tedy další metafora
m ocenského tlaku, který je na lidi neustále vyvíjen. Pověstná Šotolova historická
skepse v tomto románu skutečně dosahuje vrcholu. Pochybuje tu vůbec o smyslu
lidského života : „ Bůh uvnitř žeber pronásleduje lidskou duši jako koroptev. A ani
tělo není v bezpečí...Život dozrál a kde je ovoce?“70 Příběh o nesvatém svátém je
další variací osudů obyčejných lidských bytostí, které si velké dějiny opékají podle
libosti jak o kuřata na rožni. Nemají šanci na útěk. Po úniku přitom touží nejen král,
ale i arcibiskup a samotného Johánka občas přepadá strach. Po úniku před
absurditou, marností a strachem touží všichni a všichni bezvýsledně.

70 Šotola, J.: Svatý na mostě, Praha 1978, str. 485.
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3. 2. OSMDESÁTÁ LÉTA

3. 2. 1. OSMNÁCT JERUZALÉMŮ

Roku 1986 vychází v nakladatelství Československý spisovatel (v edici Malá
Zatva) další

Šotolova historická próza, tentokrát novela s názvem

Osmnáct

Jeruzalémanú. Jde o apokalyptický příběh středověké dětské kruciáty, o níž je
mnoho záznamů v historických pramenech. Opět je rozvíjeno pojetí velkých dějin
jak o katastrofického nonsensu, který ničivou silou destruuje životy jednotlivců. Na
rozdíl od dosavadních i následujících Šotolových děl nejde o dílo životopisného
rázu. Ve středu příběhu nestojí jeden hrdina ( respektive antihrdina), ale hrdina
kolektivní. Jinak jd e o prózu monotématickou.
Do děje nás uvádějí retrospektivní záznamy cisterciáckého mnicha Arnulfa,
který o vánocích roku 1211 popisuje svoje předchozí skutky. Příběh začíná jeho
příchodem do středověkého městečka Florence. Káže v kostele a vyzývá děti ke
křížovému tažení. Vsugeruje jim představu spravedlivého Jeruzaléma a na jaře se
skutečně osmnáct florentských dětí vydává na cestu. Mnich je však vést nemůže.
Byl zatčen právě za to, že ponoukal po celém kraji děti k nesmyslné výpravě. Nejde
ani tak o nebezpečí, které dětem taková cesta přinese, ale faráři a panstvo přicházejí
o pracovní sílu. Je nepřípustné, aby se poddaní pohybovali bez jejich svolení.
Florentští se vydávají na cestu. Zm iňovány jso u i m nohé další dětské houfy, které se
hnuly

z různých koutů Francie směrem k jihu, kde tušily slíbený spravedlivý

Meruzalém/Jeruzalém.
l ak je uveden syžet nelehké strastiplné česky, kterou ubohé děti podniknou.
Žádné z nich neví, kde vzdálený cíl je. Postupně jim dojdou skrovné zásoby z
dom ova a začínají jim docházet i fyzické a psychické síly. Cesta se neustále
komplikuje. Jsou nuceni žebrat a krást, zapalují dom y a jed en z nich dokonce zabije
člověka. Právě scéna, kdy Gotštalk Tříska zabije starce, který se k nim choval
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soucitně a nechtěl jim nijak ublížit, je zlomová. Od této chvíle jsou z dětí skuteční
štvanci. Jsou pronásledováni vojáky, kteří mají od krále rozkaz všechny poutníčky
pochytat, ztrestat a poslat domů. Cíl je daleko a oni bloudí krajem a musí čelit
nástrahám nemocí, hladu, snášet bolest a zimu. Jejich „bohulibá" cesta se dostává do
stále většího konfliktu s okolním světem. Spořádaní křesťané v lepším případě tuší
nesmyslnost výpravy, v horším případě v zubožených dětech vidí ďáblovy posly a
podle toho se k nim také chovají.
Postupně se houf osmnácti poutníků rozpadá. Nejslabší umírá již na začátku
cesty (Mlíčko, Tříska), dva bratři Slepičkovi utonou, dvě děti se ztratí v Alpách.
Nakonec utone i Slepička Utopenec, který podlehne iluzi, že se před nimi rozestoupí
moře. Zprostředkovaně s z dopisu jakéhosi kupce dozvíme, že se některé z dětí
dostaly i na loď. Nebyla to ale loď do Jeruzaléma. Byly oklamány a prodány do
otroctví. Několik Florenských se od skupinky odpojí. Putují sami svou cestou do
svého „Meruzaléma", nebo se vzdávají ideálu a vracejí se ke všednímu životu. Felix
Lútka se přidá ke komediantům, Mikuláš Pařízek zůstane v jakém si městě jako
pekařský pomocník. I Pankrác Kapička, ze všech nejzapálenější, se po tvrdém
zklamání mořem, které se před nimi nerozestoupilo, vzdává ideálů. Stane se
pomocníkem v kartuziánském klášteře. Šnek Odlípy se dokonce vrátí zpět do
rodného Florenne. Dvě děvčata utopí své sny o lepším životě v městském
nevěstinci. Jen dva nejubožejší, kulhavá Johanka (která si dokonce chtěla vzít život)
a Malý Prďoch, docházejí k poznání, že „M eruzalém je všude. Akorát, že lidi si ho
nevšim nou."

Alespoň v tomto prozření jim autor poskytne naplnění jejich přání.

Příběh končí absurdním obrazem popravy ženy, které výprava vzala tři syny.
Paradoxně právě ona je církví, která za každou cenu musí mít viníka, hanebně
popravena jak o osoba posedlá ďáblem, která děti k cestě navedla.
Vyprávění je zasazeno do středověku. Do příběhu jsm e uvedeni —jak již bylo
řečeno - zápisky cisterciáckého mnicha Arnulfa na sklonku roku 1211. Ostatní děje
se odehrávají již v roce 1212. Je to období neúspěšných pokusů křesťanského světa
dobýt zpět ztracené pozice na Levantě. V textu je dobová atm osféra se svými
paradoxy ve zkratce nastíněna takto: „A Balduin, kdysi hrabě flanderský a posléze

Šotola, J.: O sm náct Jeruzalém ů, Praha 1986, str. 276.
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císař konstantinopolský, už byl mrtev. Král soluňský, Bonifác z Montferratu, už byl
také mrtev. 1 Dandolo, veliký dóže benátský, už zemřel ve městě Konstantinopoli.
Murtzuflos čili Zachmuřený, císař byzantský, byl oslepen a vytažen na sloup a
svržen dolů. A od Antichonie až k Jordánu tekla krev mohamedánská i křesťanská,
slavní rytířové se příkladně oháněli posvěceným mečem a rabovali domy věřících i
nevěřících a umírali na úplavici nebo v poušti zasaženi střelou synů Saladinových.
Deus lo volt! Křížová tažení končila v písku a jejich zbožné poslání se zmršilo v
roucho církve, bylo poseto skvrnami od krve a mastnými fleky/

'l')

V některých

kruzích se rodí myšlenka na dětskou křížovou výpravu bezbranných a čistých dětí,
božích neviňátek, které Kristovu hrobu navrátí slávu. Také z francouzského
dolnotrinského

městečka

Florenne

se

vypraví

skupinka

osmnácti

dětí.

Do

Jeruzaléma však nedojde. Časově je křížová výprava ohraničena zhruba osmi týdny.
Vedle skutečného světa tu autor opět vytváří prostory snové. Jde zejména o
neurčitou představu Jeruzaléma jak o krásného místa hojnosti a štěstí. Ocitáme se i
ve

sférách

dětských

snů,

které

vesměs

souvisejí

s

ústřední

postavou

„M eruzalém em ” .
Vyprávěný příběh není příběhem jed no ho člověka. V centru dění stojí tvz.

klektivní hrdina (tento typ je v Šotolovč tvorbě ojedinělý). Jde o skupinu osmnácti
děti různého věku, které pocházejí z nejchudších vrstev malého městečka. Každé z
nich si nese v sobě svou představu „M eruzalém a" jak o místa, kde budou odčiněny
všechny křivdy. Jejich společná představa a naděje na lepší a spravedlivější život
utváří z hloučku zástupy. Nezáleží na tom, že ani pořádně neznají jm éno vysněného
města.Není

důležité,

že si každé svůj

M eruzalém, jak

ve své odzbrojující

nevědomosti Jeruzalém překřitly. představuje jinak. V jejich snech poznávám e
osmnáct vysněných „M eruzalém anů," osmnáct odlišných představ spravedlivého a
bezstarostného života. Ani jeden z obrazů neodpovídá realitě. Každý poutníček je
ale přesvědčen, že společně cíle dosáhnou, najdou ráj, kde budou odčiněna veškeré
příkoří, jich ž sc na nich život dopustil. Jde opět o malé lidičky, kterými se Šotolovy
příběhy jen hemží, tentokrát ještě be/branější a zranitelnější, neboť jd e o naivní
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Š o t o l a , O s m n á c t Jeruzalém ů. Praha 1986, str. 198.
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děti. Tato zranitelné bytosti se neustále „těžce prodírají za svou představou
nebeského království na zemi za ideálem, který má většinou velmi pozemskou,
praktickou formu."73
Kromě dětí vystupují ve vyprávění většinou reprezentanti církve. První z
nich, toulavý mnich cisterciáckého řádu Arnulf, zavný Kost a kůže, dá podmět k
dětské výpravě. I on je podobně jak o děti ovládnut vlastní představou úspěšné
dětské kruciáty. Ve svém fanatismu děti zmanipuluje a pak, když je zatčen, se trápí,
neboť božím poutníčkům nemůže pomoci. Nesmí je vést a začíná tušit, že je uvrhl
do neštěstí. Bez výčitek jsou naopak další církevní hodnostáři i obyčejní „spořádaní
křesťané", které děti potkávají cestou. Většina setkání nepřinese zbědovaným
tulákům nic dobrého.

Všichni vědí, že se stala chyba, odmítají však nést

zodpovědnost a snadno podlehnou alibistické myšlence, že si za to mohou děti
samy, neboť jso u podsedlé ďáblem a svůj krutý osud si zasloužily i proto, že bez
dovolení opustily panství, kam patří.
Příběh je podán jak o poměrně jednoduchý chronologický sled událostí.
Ten je místy prokládán s novými vizemi a vidinami dětí. Jejich osudy sledujeme
jednak přímo, jednak zprostředkovaně. Několik dopisů a záznamů Armulfových dle
farářů a obchodníků osvětluje osudy poutníků i okolnosti jejich bloudění.74
Zprostředkovaně se např. dozvídáme o dívce, která se ztratila v Alpách a byla
nakonec prodána do otroctví...
Syžet rozložený do dvaceti sedmi kapitol je plný zásahů z vnějšku, ale
autor jej nestaví na napinavosti děje. Logika vývoje událostí je totiž předem dána
zvoleným tématem, časoprostorem i postavami. Po několika úvodních stránkách je
jasné, že sen putujících zástupů je nesplnitelný. Nikdy nemohou dojít k vytčenému
cíli a ani sama cesta jim nepřinese nic dobrého. Tím je potlačena dramatičnost, což
vypravěči poskytuje široký prostor k působivém u expresivnímu vylíčení dětského
utrpení. Soustřeďuje se i na to. jak se děti vyrovnávají se stále větším zklam áním a
bezradnosti.

7 Janoušek, P.. Křížová výprava za ideálem neboli iluzí, Tvorba 1986, č. 36, příloha Kmen.
74 Zde je patrné pronikání dokumentaristických prvků do příběhu, což koresponduje
s dobovou tendencí ve vývoji historické prózy.
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Autor zde rovněž využívá své oblíbené metody imaginárních rozhovorů,
v nichž se mísí realita s představami. Ve vnitřním dialogu Gotštalka Třísky se
objevuje snová postava ptáka Líto. Ten je tu jako symbol lítosti nad osudy
strádajících poutníčků. Motiv lítosti je propojen s vypravěčovou ironií, která těží
zejména z kontrastů a paradoxů, jim iž je děj zaplněn. Soucit a stesk se projevují i
v některých opakovaných sentencích, v nichž jsou užita kontrastní spojení, která
komentují krutý osud dětí: „ O lidé! Děti se rodí bez rukou a obilím se plíží vojáci./
Ó lidé! Děti se ztrácejí, nenalézají domov a vojáci pobírají žold./ O lidé! Děti se rodí
se slaboulinkou nadějí a vojáci hltají maso u kotlů./ O lidé! Dětská srdce okorávají,
děti jdou krást vařené košťály a vojáci skládají básně na ctnost svých dam./ Ó lidé!
Děti neunesou svůj kříž a vojáci bijí pěstmi./ Ó lidé! Děti se cvrkají, schnou za živa
a vojákům jsou těsné gatč.'1'75 Otřesný obraz reality života umocňuje paralelní
obrazy vysněného světa, kde se z chudých stávají vznešení lidé, kde je vše krásné a
zářivé.

Nejsilněji je

takové

kontrastní

spojení

využito

tam

,kde

se

obraz

chřadnoucích zástupů prolíná s vizemi rytířské družiny a vznešeného fraucimoru.
Propojenost s ostatními Šotolovými prózami je patrná nejen v podobné
výstavbě, ale i v návratu některých motivů ( v podobě variací). Stejně jako děti se
nakonec za snovou představou Božího města vydává naivní a dobrotivý páter
Křižulka v Tovaryšstvu Ježíšovu. Postava „prvního člověka” Adama, což je dětskou
představou

oživená

s polidštěnými

dřevěná

dřevěnými

figurka

(spíše

marionetkami

jen

v příběhu

špalíček),
tuláka

koresponduje

Matěje

Kuřete,

i

s personifikovanými kostýmy v románu Róza Rio.
Ani po stránce jazykové se novela nevym yká z celku Šotolovy tvorby.
Autor se tu vyjadřuje snad jen poněkud úsporněji, což je dáno menším rozsahem
novely. 1 zde jsm e svědky kontrastního prolínání prostředků z odlišných stylových
vrstev, nechybí silná expresivita ani lyrizace epické linie příběhu. To vnáší do textu
básnické výrazy i novotvary, které jazy k ozvláštňují:

.. Ohlušující, peřestý,

matohlavý Babylon.”76 V syntaktické rovině opět převažují krátké úsečné věty.

75 Šotola. J.: Osmnáct Jeruzalémů. Praha 1986. str. 258-266.
76 Šotola, J.: Osmnáct Jeruzalémů, Praha 1986. str. 190.
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Historicky

podložený

příběh

dětské

kruciáty

patří

svým

vyzněním

k nejkrutějším z autorových ironizujících obrazů dějin. Je to příběh o nebezpečnosti
a zhoubnosti náboženského (tedy ideologického) fanatismu a o manipulovatelnosti
slabých lidských bytostí. Na druhé straně je to však i alegorie neustálé touhy
člověka dosáhnout ráje na zemi. Lidé většinou pod velkými ideály ( zde vize
osvobození Božího hrobu) touží po prostém pozemském štěstí a pohodlí:

„ Za

mořem je zelená krajina. Kvítí. A proso a hrách a pšenice. A neořeš a nesiješ a ořou
krtci a sijou vrabčáci, jenom po svátém Jakubu naklepeš srp a žneš a vážeš do
77

povřísel a vozíš na mlat a neptají se tě, kdes to pobral, všeho je všude dosyta." / „ A
svět se začne proměňovat a proměňovat, až se do mrtě promění. Jak, to si
Portovenerští neumějí představit. Prostě bude lip. Bude radování. Ryby budou větší.
Hrozny sladší. M ouka levnější a panny povolnější. A sem tam nějaká ta panská
kožka se zvalchuje, až z ní mok poteče."78 Neustálé lidské výpravy za takovými sny
jsou zhm otněny ve skutečné pouti za vzdáleným cílem, avšak autor s ironií sobě
vlastní postavy nenechá nikdy ideálu dosáhnout. Snad je to proto, že mu on sám
nevěří:......někam

jinam

se

ženou,

tak

jako

všechna

nejvyšší

člověčenská

společenstva. Někam jinam , kde by mohlo být lip. nebýt toho, že tam lip nebude."79
Jen dvě z dětí alespoň částečně prohlédnou smysl své na první pohled tak
marné pouti. Jistěže nedosáhnout hmotného cíle, nedojdou do svého „ Meruzalěma ,"
ani se nedozvíme, že by jim bylo někde dopřáno šťastně zakotvit. Poznávají však, že
jejich „Meruzalém" je tam, kde si ho vytvoří. Začínají tušit, že na pohled nesmyslné
lidské putování po tomto světě ( „Kam jdem e? Proč jdem e? - pofňukávala Bára
Kopyto - šlapat po dvorku dokolečka by vyšlo nastejno."80) má smysl jedině tehdy,
když člověk v něco věří. Víra pak dává smysl snu, i když ten se reálně nenaplní:
„Kam se zas ženem e? - Za svým cílem ...- A ten je kde? - Ten je v nás! - zajásal
81
malý Prďoch" , / „ A ono to jinak není? My si to jen přestavujeme? - Je to i jinak.

77 Šotola,.!.: Osmnáct Jeruzalémů, Praha 1986, str. 218.
7S Šotola, J.: Osmnáct Jeruzalémů. Praha 1986. str. 248.
79 Šotola, J.: Osmnáct Jeruzalémů. Praha 1986, str. 227.
8HŠotola, J.: Osmnáct Jeruzalémů, Praha 1986. str. 212.
81 Šotola, J.: Osmnáct Jeruzalémů, Praha 1986. str. 273.
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Ale pro nás by to nebylo. Kdybychom přestali žít. A ztratili naději. A byli každý
sám-.“82
I v této novele nechává Jíří Šotola své

„ pěší ptáky", tentokrát v ještě

zranitelnější podobě malých dětí, na pospas osudu, který je bolestným výsledkem
střetu velkých dějin spíše berou než dávají. Tento filozofický obraz vytvořený na
reálném historickém podkladu je Šotolovým dalším zdařilým a působivým pokusem
dát lidský rozměr a historii, která není nazírána jako sled velkých činů slavných lidí,
ale jak o „absurdní divadlo, které ničí své vlastní herce."83

H2 S o t o l a , O s m n á c t Jeruzalémů, Praha 1986, str. 275.
s’ Motiv světa jako divadla prochází celou Šotolovou tvorbou. Více o tom v závěrečné
kapitole práce: str. 71. + Šotola, J.: Osmnáct Jeruzalémů, Praha 1986, str. 226.
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3.2.2. MALOVANÝ DĚTI

Dalším autoro v ým projektem, realizovaným v osmdesátých letech je volná
prozaická trilogie, jejíž první díl, historický příběh nazvaný Malovaný děti, vychází
roku 1983. I zde se Šotola drží nám již známé dějinné koncepce uplatňované
v dílech předchozích. Znovu před námi rozprostře podobenství o malém člověku a
jeho místě v tzv. velkých dějinách. Dochází-li tu k nějakému posunu ve srovnání
s dosavadní tvorbou, mělo by vyplynout z následujícího rozboru.
Základní dějová linie je přímá a nekomplikovaná. Ocitáme se na začátku
první světové války. Vše se odvíjí od facky, kterou na vojenské latríně uštědřil
řadový voják Marcel Flanderka šikovateli, který ho sprostě urážel. Za to je Marcel
odsouzen a ocitá se v závětří josefovské věznice, aby tu vyčkal rozsudku. (Je
paradoxní, že on je za trest poslán do bezpečí a šikovatel odvelen na frontu, kde se
ztrácí v nekonečném zástupu nezvěstných). Věznici vede svérázným způsobem
profous Čeněk Swoboda. Pobyt zde spíše než cokoli jiného připomíná absurdní
dovolenou, vězni jso u ve zdech pevnosti chráněni před nástrahami války: „Věznice
připomínala ne-li přímo penzion pro svobodné pány, tedy erární tábor trosečníků na
ostrově, kol něhož zuří bouře a ve vlnách rejdí mořská havěť, lačná kořisti".84
Mladičký Marcel se setkává s podivně bodrým velitelem věznice, zažívá v tomto
zvláštním prostředí i první lásku. Zamiluje se do poněkud povětrné profousovy
dcery, dokonce s ní uteče.
Když ho Růžena opustí s milovníkem divadelní společnosti, v níž i ona sama
hraje, vydává se Marcel na bludnou pouť. Zjišťuje, že vlastně nem á kam jít,
svoboda mu ve spojení s hladem a nepohodlím nepřipadá nikterak přitažlivá:
„M rňavá, hubená svoboda. Nic víc.".85 V těchto úvahách se om ylem , nebo snad
podvědom ě, m ožná zám ěrně dom otá zpět do Josefova. Profous mu blahosklonně
je h o útěk promine a fla n d erk a jsi opět užívá zdejšího pohodlí a relativního

84 Šotola, J.: Malovaný děti. Praha 1983. str. 32.
S5 Š o t o l a ,M a l o v a n ý děti. Praha 1983. str. 84.
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blahobytu. Zatímco jiní hladoví, ve věznici si žijí dobře. Brzy se vrací i těhotná
Růžena a profous zařídí její svatbu s Marcelem, otcem očekávaného dítěte.
Válka se chýlí ke konci. Většina arestantů vězení opouští. Také Růžena se s malým
synkem znovu vydává za svobodou ke kočovnému divadlu. Jen Marcel je jaksi
mimo dění a zůstává vjo sefov ské pevnosti. Jsou s profousem v Josefově sami
r

86

(„Stárnoucí muž a lichý mládenec, dvojspřeží z domu bláznů... “). Konečně
přichází nyní již nesmyslný rozsudek, na nějž Marcel čeká přes dva roky.
Rozhodnutí o smrti zastřelením datované roku 1916 zřejmě kdesi někdo našel a jen
jak o žert pro pobavení jej odeslal. Jiný by jej spálil, ne však Čeněk Swoboda. Ten
rozsudek vykoná. Zcela zbytečně na konci války zastřelí svého posledního vězně,
který byl zároveň i jeh o zetěm a snad mohl být i jeho přítelem.
Tentokrát zvolil autor pro své historické podobenství kulisy první světové
války. Její okolnosti jsou zmíněny jen v nejnutnější míře. Drtivá většina příběhu se
odehrává v zázemí, v paradoxně útulné josefovské věznici. Ocitáme se tedy ve
velice úzkém prostoru časovém i místním. S touto omezeností pak koresponduje
nízkost a omezenost postav a jejich činů. Jen při strastiplné cestě dvou ruských
uprchlíků se ocitáme v dalekých krajích, kam sotva doléhají válečné události.
Z roviny současné se místy přenášíme do minulosti. Je to zejm éna v rámci
kronikářského výkladu historie rodiny Flanderkovy. Vedle reálného prostoru a času
se dostáváme i do sfér imaginárních. Jde jednak o náznaky toho, co se právě děje ve

velké historii, a pak o prostor, v něm ž se odehrávají fiktivní vnitřní rozhovory
postav.
Základní tón příběhu je ironický, stejně je tomu i pokud jd e o zobrazení
postav této tragikom ické historické balady. U nich je logicky vypravěčská ironie
patrna výrazněji a paradoxy se to v jejich životech jen hemží. Hlavním hrdinounehrdinou je voják a vězeň Marcel Flanderka. Ničím nevyniká, je mladičký a ještě
m noho nestihl poznat ani udělat. Z detailní rodinné historie pochopím e m nohé
z jeh o vlastností. V rukopisu Flanderkových jsou zdůrazněny ty m om enty, které
dokládají, ja k se členové původně podnikatelsky velmi úspěšné rodiny mění a jsou

Šotola, J.: M alovaný děti, Praha 1983, str. 42.
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„čím dál tím méně schopni protivit se sudbě,...zapom ínají se prát ...". Zpočátku se
zdá, že Marcel se této degenerační tendenci vymyká, ale záhy se ukáže, že facka
uštědřená šikovateli byla jediným opravdovým činem, na který se prozatím v životě
zmohl. Po tomto vzepětí upadá mladý muž do stále větší letargie a lhostejnosti. Není
schopen opravdové vzpoury, jakou by byl třeba útěk. I když nakonec uteče
s Růženkou, velmi brzo se do vězení dobrovolně vrací. Neví, proč by měl vlastně
utíkat, co by potom dělal, kam by se poděl? I na odchod z vězení byl příliš slabý: „A
snad v tom byl i strach. Ze světa. Ze země svobody. Rozryté střeleckými zákopy.
Marcel Flanderka byl člověk nestatečný. Byl hoden obecného opovržení lidí, hvězd
o

i polních zajíců."
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v

Tak v něm absurdně vrcholí rodinný osud, stává se Flanderkou,

který zaměnil dravost a bojovnost za teplo sálajících kamen, za klid a pohodlí.
Z arestu neuteče ani na konci války.
Pobyt ve vězení je dokladem nenaplněnosti M arcelova života, je h o představ o
světě, který vlastně pro samou válku ještě ani nestihl poznat. Nerozumí sám sobě,
natož aby chápal další souvislosti. Ty však chápe vypravěč, který se navíc netají
svým odporem vůči Marcelovu pasivnímu postoji. Mladého muže příliš nezajímají
historické souvislosti a velké dějiny. „Svět nekráčí. Svět se kulí. Motá. Rotační
elipsoid...A le kam se motá? Proč? To jsm e, prosím, nebrali. O tom se, prosím,
učebnice nezmiňovala. Za to já, prosím, nemohu. A proč se střílejí?"88 Marcelovu
ztracenost ve vnějším světě posiluje i jeh o neustálý pocit, že život je někde úplně
jinde, v bájné zemi Sehzor, kam lze bez obtíží dojít podle učebnice zeměpisu VII.
třídy c.k. gymnázia. Marcel naprosto nerozumí dějinným souvislostem, událostem,
které ho obklopují, nestíhá je. Nechápe, že celou dobu pobytu ve vězení je vlastně
v nebezpečí života. Není schopen do čehokoli aktivně zasáhnout, a tak jsm e svědky
je h o stále hlubšího úpadku provázeného zklamaným i představami.
Flanderkova neschopnost životní aktivity, je h o problematická pozice mrtvého

brouka se neustále program ově stupňuje a vrcholí obrazem jeh o paradoxně
nečekané smrti. O dstup autora od životního postoje protagonisty se projevuje jak
v autorské řeči, tak v explicitních promluvách Růženiných, ale i Flanderka sám sebe
87 Š o t o l a ,M a l o v a n ý děti, Praha 1983, str. 120.
88 Šotola, J.: Malovaný děti, Praha 1983, str. 53.
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hodnotí negativně. Vnímáme ho, jako by ho osvětlovalo ostré světlo. Tento dojem
potvrzuje i srovnání s ostatními postavami, zejména s Růženou, kterou uchvátí
touha po svobodě. 1 když se vrací domů, záhy zase utíká z domácího pohodlí do
nejisté, ale svobodné budoucnosti. Úlohu vzoru má i kontrast tvárného, pasivního
Flanderky a dvou ruských zajatců. Ti se rozhodnou utéci a absolvují strastiplnou
cestu zpět do Ruska, aby se tam zapojili do revoluce.
v

Druhou nejpropracovanější postavou příběhu je Čeněk Swoboda (už jeho
jm éno je paradoxní ve spojení s povoláním velitele věznice). Je to přízemní, slepě
poslušný člověk, který celý život spojil s josefovskou věznicí: „Zvykl si, usadil se,
dobře spal, dobře jedl, pěstoval okurky, stárl a rozvážně a zvolna chápal, jak pošetilá
je lidská horlivost a že příroda i sám milý Pánbůh doporučují lidem hledět si
ř

osobního pohodlí."

89

Jeho pohodlná usedlost kontrastuje s Růženinou touhou po

volnosti, ale bodře a shovívavě. V závěru, kdy ve své přežívající slepé oddanosti
monarchii zastřelí vězně a zároveň svého zetě a možná i přítele, se v celé absurditě
ukáže jeh o přízemnost, tupost a věrnost pochybnému poslání. Čeněk Swoboda celý
život fakticky stráví v zajetí své prostřednosti a absurdní poslušnosti, takže je
vlastně ze všech josefovských vězňů ten nejuvěznčnější a nejspoutauější.
Ve srovnání s detailně propracovanou psychologickou studií protagonistů
jsou postavy dvou ruských zajatců jen načrtnuty (i jejich cesta za revolucí). Autor je
pojal jak o typy hrdinů, kteří mají být příkladem. V příběhu jsou proto, aby jejich
aktivní postoj mohl posloužit ke konfrontaci s tupostí a průměrností Marcelova
pro fouse.
Autor budoval příběh klasickým způsobem kolem jednoduché ústřední linie,
kterou tvoří na sebe navazující epické scény. Tato řada je na začátku přerušena
jinou, jakoby kronikářským záznam em z historie llanderkovského rodu. Detailně
zobrazené etapy z historie rodiny, nám umožní pochopit m noho z M arcelových
postojů.
Důležitým stavebním prvkem jsou opět Šotolovy oblíbené fiktivní dialogy,
jim iž nám přibližuje duševní pochody hlavních hrdinů. Jde o imaginární rozhovory

89

Š o to la ..!.: M alovaný děti. Praha 1983. str. 23.
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vedené v duchu hrdiny s nepřítomnými lidmi, se zemřelými, s vypravěčem, apod.
Nejčastěji vyslechneme rozmluvy zamilovaného Marcela s jeho představou Růži,
zde vznešené dámy Rózy Rio.
Příběh je podán se silnou mírou ironie a sarkasmu, vycházejícími již z názvu.
Píseň Malovaný děti je zhudebněnou verzí Šrámkovy básně o vojácích z pruskorakouské války v roce

1866. Mluvíme-li o malovaných dětech bez znalosti

souvislosti s onou válkou, vybaví se nám představa něčeho příjemného, pěkného, co
je spojeno s nadějí a dětstvím. Jsou-li však za malované děti označeni sotva dospělí
chlapci, kteří se vzájemně zabíjejí ve válce, je to vrchol sarkasmu. Jde o lidi, kterým
naopak válka bezstarostné mládí i část dětství vzala, jsou-li pak něčím malovaní,
tedy „špínou a krví".90
Ostrá ironie je v příběhu všudypřítomná. Vyplývá i z častých kontrastů mezi
motivy a jevy, které k sobě nepatří. Jde o groteskní spojení, jakým je např. jm éno
hlavního hrdiny. Spojení neobvyklého jm é n a s prozaickým, už trochu komickým
příjmením působí směšně. Protiklad je hlavním stavebním prvkem i v samostatném
syžetu. Hned na počátku si všim nem e ostrého rozporu mezi kvetoucí májovou
přírodou a zabláceným vojenským táborem: „U řeky Orlice kvetly střemehy, na
dvoře kasáren voněl guláš ..." .9I Ostatně celá výchozí situace je groteskní a
kontrastní zároveň. Končí první rok války a vojáci se mezi sebou téměř bezdůvodně
fackují na vojenské latríně. Protiklady nás provázejí i na dalších stranách příběhu.
Na jed né straně jsou lidé, kteří za války hladovějí a válčí, na straně druhé rozpustilý
obraz vězeňské zabíjačky. Jedni umírají v boji. druzí sc cpou sulcem. Nad vším jako
by se vznášel vypravěčův ironický smích. Uvažujem e, zda jd e o grotesku či hloupý
žert. Mohlo by to tak být, kdyby ovšem příběh náhle nekončil nesmyslnou a krutou
smrtí

mladého

člověka.

Tento

nepochopitelný

konec

je

vlastně

v rozporu

s groteskním laděním předchozích stran příběhu.
Ironii cítíme z řazení motivů, z rozvíjení děje, z pojetí jednotlivých postav a
jejich životů. Iy jsou většinou nějakým způsobem pokřiveny. Co si m ám e myslet o

9(1 Pohorský. M.: Čtvrtý historický příběh Jiřího Šotoly, in: Šotola, .1.: Malovaný děti, Praha
1983, str. 137.
1,1 Šotola, J.: M alovaný děti. Praha 1983, str. 6.
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první lásce, která vzplane ve vězení, o smrti, která si najde svou mladou oběť už na
prahu míru, ve chvíli osvobození?
Zmiňované kompoziční principy se prolínají i do jazykové výstavby, která je
poněkud jednodušší, než tomu bylo v předchozích dílech. Nejsou zde obvykle časté
lyrické pasáže. Snad i proto nám může příběh připadat ještě smutnější a tragičtější
něž dosavadní Šotolovy romány. Jen náznak lyrického obrazu najdeme tam, kde se
dějištěm stává hradecký kraj (při Flanderově útěku), který Šotola tak dobře znal a
měl rád. Opět se zde setkáváme s prolínáním různých stylů (styl knižní se prolíná
s hovorovým), s prostředky obecné češtiny i s vulgarismy. Co se týče stavby vět,
střídají se dlouhá souvětí s nerozvitými a úsečnými větami, které umocňují
dramatičnost.
Vyprávění o Marcelu Flanderkovi je opět dalším

příběhem Šotolových

„pěších ptáků". Flanderka je člověk malý, prostřední, nevyzná se ani sám v sobě,
natož ve velkých dějinách. Je

to typický

Šotolův

antihrdina , jaké známe

z předchozích příběhů. Jeho smrt, před níž se nevzmohl ani na slovo protestu,
přichází jako logický trest za zásadní Flanderkovu chybu. Jako trest za to, že
nepochopil zákonitost dění kolem sebe, nepochopil logiku dějin. Neobstál, proto
musel

být odstraněn.

Velká historie ani nehnula brvou, neboť nejsilněji a

nejnemilosrdněji dopadají rány dějin právě na takové slabé lidi, kteří se snaží před
velkou historií utéci, ale není kam. Ncm ilosrdnost dějin stupňuje i pasážemi, které
vypovídají o nesmyslné krutosti války: ..Ale moji rozmilí! Válka vás naštosuje do
hlíny a vyroste u vás psárka luční a Jan Křtitel nehne ani prstem, vždyť je z gypsu a
přišel na tento čaroskvoucí svět, aby pokřtil v Jordánu Pána našeho Ježíše Krista, a
ne aby chránil po Čechách vandráky , . . “92
Opět se setkáváme s ironickým podobenstvím o marnosti jakékoliv lidské
aktivity? Ne tak docela, neboť tu došlo k m írném u posunu. Vypravěč je očividně
znechucen Flanderkou i profousem Swobodou, kteří nejsou žádné samostatné
aktivity schopni. Flanderka je odstrašujícím příkladem člověka, který nijak do dějin
nezasáhl, i když zasáhnout měl. Jeho pasivita si vynutila, aby skončil tak, jak

92 Š o t o l a , M a l o v a n ý děti. Praha 1983, str. 84.
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skončil. O tom, že se zmírňuje autorova skepse, pokud jde o možnost člověka
vstoupit do událostí kolem sebe a ovlivnit je, svědčí i veskrze kladně pojatá postava
ruského zajatce Kara. Naopak Marcelova letargie je vyhrocená už do absurdity.
Pasivní postavy, které jsou nakonec rozdrceny koly dějin, jsou však mnohem
hlouběji propracovány a jejich osudům je věnována většina syžetu. Ve srovnání
s Flanderkou, zbytečným člověkem umírajícím zbytečně právě v den osvobození,
nepůsobí zjednodušený obraz cesty dvou Rusů za svobodou příliš přesvědčivě. Na
těchto dvou obrazech je patrný autorův pesimismus, odrážející jeho skepsi plynoucí
ze situace u nás koncem šedesátých let minulého století.

74

3.2.3. R Ó Z A R IO

Druhým dílem volné trilogie započaté Malovanými dětmi je opět historická
balada nazvaná Róza Rio podle uměleckého pseudonymu Růženy Swobodové,
kterou jsm e poznali v předchozím příběhu. Kniha vyšla roku 1986 v nakladatelství
Mladá fronta. Jiří Šotola zde rozvíjí další osudy profousovy dcery. Soustředil se na
její chování za protektorátu. Situuje děj do nedávné minulosti, do doby, kterou sám
zažil, z níž má osobní i generační zkušenost. Jde tedy již o přechodový typ
retrospektivní literatury.
Děj románu je jednoduchý. V malém protektorátním městě žije osamělá žena.
Bývala kdysi švadlenou, pak herečkou u kočovného divadla a nyní je majitelkou
zašlé půjčovny kostýmů. V retrospektivě se vracíme k událostem, které předcházely.
Potkáváme

bývalého

vězně josefovské

věznice

z Malovaných

dětí, Oskara

Pakštajna, Žida, který se smíšeným manželstvím s Růženou Flanderovou snaží
zachránit před transportem. I přesto, že si jej Růžena vezme, je nakonec do
transportu povolán a odjíždí na smrt. Růžena se tak stává dvojnásobnou vdovou.
Prvního manžela jí vzala první světová válka (i když byl v paradoxní situaci
zastřelen jejím otcem), druhého válka následující.
Na sklonku války Róza tráví dlouhé noci za zatemněným oknem a vede
fiktivní rozhovory s představami mrtvých. Realita se prolíná s jejími sny, vizemi a
vnitřními rozhovory. Vše vrcholí v definitivním rozhodnutí. Ráno vychází Róza
kolem kolaborantského souseda ven na ulici s židovskou hvězdou na klopě kabátu.
Na náměstí se k ní několik lidí přidá. Tento pokus o demonstraci odmítavého
postoje k nelidskosti okupantů je záhy potlačen gestapem. Lidé jso u rozehnáni,
Růžena odvlečena na gestapo, kde její stopa mizí. Krutost a absurditu završí
zastřelení toulavého psa, který Růženu doprovází.
Děj se odehrává ve válečných letech, za protektorátu, v roce 1944. Je
poslední válečný podzim, půl páté ráno. V této zvláštní době, kdy už není noc. ale
ještě není den - v hodině mezi psem a vlkem - sedí v m além neútulném pokojíku
jakási žena. Váhá před nějakým důležitým rozhodnutím. Ráno po probdělé noci s ní
vycházím e do ulic blíže neurčeného města. Vedle takto silně om ezeného prostoru
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děj dostává prostor mnohem širší. Vytvoří ho vnitřními rozhovory protagonistky
v jejích představách a vzpomínkách. Procházíme např. s jejím synem, který zřejmě
kdesi bojuje, válečnou Evropou, ve vzpomínce na bývalou majitelku půjčovny
kostýmů, Finu Flanderovou, se dokonce ocitáme na jiném kontinentu, v Americe.
Tak se přenášíme nejen na různá místa, ale i v čase - do minulosti.
Na pozadí historických událostí rozehrává autor opět s ironickým nadhledem
jednání a myšlení postav. Většinu z nich známe z předchozího dílu trilogie,
z Malovaných dětí. V centru vyprávění stojí Róza Rio, civilním jm énem Růžena,
rozená Swobodová, později Flanderková a nakonec provdaná za Oskara Pakštajna.
Bývalá herečka kočovné společnosti vede firmu Thalia. Jde o sešlou půjčovnu
kostýmů, kterou zdědila po sestře prvního manžela (Fíně). Tento zašlý, zaprášený
salon je symbolem iluzí, na nichž se dříve zakládala i Rozina pochybná divadelní
existence. Nyní však není čas na iluze. Róza se ocitá v krizové době, kdy je každý
nucen zaujmout nějaké stanovisko, aby si zachoval svou lidskou důstojnost. Róza
nepochází z r o d u pasivních a degenerujících Flanderků, jejichž poslední potomek
Marcel žádné životní aktivity.
Róza je však jiná. Jejím prvním odvážným činem je sňatek se Židem
Oskarem Pakštajnem. Od chvíle, kdy jej vyprovodila do transportu, zraje v ní
odhodlání k dalšímu, ještě závažnějšímu rozhodnutí. Postupně v dlouhých vnitřních
rozhovorech její odhodlání sílí. Z vnitřních promluv se dozvídáme, že sama svůj
krok chápe jak o něco přirozeného, danou lidskou povahou: „Není to posedlost, není
to zapšklá ženská idea, je to věc obyčejná, jak o ta hvězda z plátna, jako život, jak o
smrt, jako se jí chleba, když je hlad, jak o se rozžhne petrolejka, když je tma, jiná
možnost není. Jiná lidská možnost není. A šm ytec... . Já nemusím. Já chci."93
Dospívá ke gestu odporu vůči násilí a bezpráví, které ji bude stát život, ale je
projevem její vzpoury. Je rozhodnuta sehrát svou poslední, tentokrát životní roli a
vychází ven s židovskou hvězdou na kabátě.
Kolem Rózy se pohybují některé postavy z Malovaných dětí. Dozvídám e se
ve stručnosti, zejm éna ve formě Róziných vzpomínek, jak se utvářely jejich životní
osudy.

Čeněk

Swoboda

skončil ja k o

penzista,

Šotola, J.: Róza Rio, Praha 1986. str. 116.
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který

ve

své jednoduchosti

sentimentálně stále vzpomínal na svá slavná léta ve službách monarchie. Marcelova
sestra Fina nějaký čas žila společně s Rózou jako majitelka firmy Thalia. Poté se
rozhodla odejít do Ameriky, kde opuštěná zemřela. V závěti odkázala svou
půjčovnu Róze. Bývalý josefovský vězeň Oskar Pakštajn se pokusí zachránit
sňatkem s Rózou, ale marně. Je vtažen do obludného mechanismu války a odchází
na smrt. Ve válce také bojuje syn Rózy a nešťastného Marcela Flanderky, mladý
František. Jako ryze negativní postava je nám představen Rózin soused pan Čížek,
přejmenovaný gestapem na Cajska. Je to udavač a kolaborant, ztělesňuje v díle zlo,
proti něm už je především v díle namířeno Rozino gesto odporu.
Celý příběh je vystavěn na prolínání a střídání časových a místních rovin. Je
podaný formou retrospektiv, začíná i končí stejnou scénou. Do tohoto rám ce je
zasazen obraz událostí, které předcházely. V závěru je pak dokončena úvodní
situace definitivním rozhodnutím

hlavní hrdinky k činu. Autor opět pracuje

s osvědčenými postupy: využívá kontrast, imaginární dialogy, prolínání reálna a
snových a symbolických obrazů...
Ke

klíčovému

rozhodnutí

dojde

Růžena

prostřednictvím

imaginárních

rozhovorů s mrtvými příbuznými, se vzdáleným synem, který snad kdesi bojuje za
pravdu,

s personifikovanými

kostýmy

půjčovny,

ale

i oživenými

předměty

v domácnosti. V dialozích, které představují stěžejní složku syžetu, „se bez ostychu
prolíná hlas autora s hlasem postav, časnost s vděčností, hvězdy s blátem, ráje
vzdálených ostrovů s šedí každodennosti, imaginace s prózou života'4.9

Tento

postup odhalující krize a konílikty v duši postav užil Šotola již mnohokrát (poprvé
důkladně v Kuřeti na rožni). Zde však je vnitřní zápas hrdinky sice zhmotněn, ale
zároveň jaksi odsunut do pozadí. Už se nepohybujem e v jed no m lidském životě.
Nepřetržité rozhovory přinášejí stále závažnější otázky, na které si každý musí
odpovědět sám. V dialozích se často střídají různé motivy, rychle se přesouvám e
mezi myšlenkovým i, časovým i a místními rovinami, až místy ztrácíme z dohledu
samotnou Rózu Rio. Její niterní svět na sebe postupně strhává veškerou pozornost.
Rozino dilema přestává být jejím osobním, mění se v obecně lidské. Róza spíše než
konkrétní lidskou bytostí je dokladem a sym bolem určitého životního postoje.
Dokoupil, B.: Od trpnosti k činu. Tvorba 1987. č. 25. příloha Kmen.
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Zastavme se u kontrastů, které mají velice často obraznou podobu. První
protiklad vnímáme hned v úvodu. Ocitáme se v tísnivé atmosféře protektorátu,
v nevlídném zšeřelém pokoji, kde budík neúprosně odtikává vteřiny (podobný prvek
jako v Máchově Máji motiv kapající vody odměřující čas odsouzenci) a najednou se
objeví motiv hvězdy. Hvězda dále prochází celým dějem. Její obraz je symbol
naděje, ale vývojem událostí převáží smutná role žluté hvězdy židovské, která
znam ená smrt. Další nesoulady jsou vyjádřeny drobnými detaily, kdy např. černý
samet, bývalý Faustův plášť, nyní slouží jako zatemnění.
Jako v ostatních románech tak i zde pracuje autor se střídáním epických a
lyrických scén, s expresivitou, básnickými prostředky a nad vším se opět vznáší
ironický nádech.
Jazyková výstavba je podobná jako v předchozí próze Malovaný děti. Opět se
prostupují prostředky kontrastního stylového zařazení, autor se nevyhýbá výrazům
hovorovým a slovům z obecné češtiny, nechybí ani vulgarismy a obhroublá slova.
V nemalé míře je také využito lyrických prostředků, častá jsou i metaforická
vyjádření. Jedním ze základních a stěžejních prostředků je jako v předchozích dílech
personifikace. Vzhledem k tomu. že je děj zasazen do doby nepříliš vzdálené,
vytrácejí se zcela archaismy, které ani v prózách dávnější minulosti nebyly příliš
četné. V syntaktické rovině jsou opět velice časté krátké úsečné věty, které spolu
s četnými kontrasty a paradoxními spojeními podporují dramatičnost děje.
Příběh opuštěné ženy, která se na sklonku války rozhodne k zoufalému, a
přece velkému gestu odporu, je další variací na téma obyčejný člověk a velké
dějiny. Hrdinka žije v době, která člověka nutí. aby se nějak projevil, jestliže si chce
udržet alespoň základy lidských hodnot. Róza stojí před rozhodnutím, jak se
zachovat, aby nezradila svou lidskou tvář. Šotola se opět zabývá otázkou o smyslu
lidské aktivity. Již v předchozí próze Malovaný děti se objevily signály, že autorova
vypjatá skepse poněkud ustupuje. Marcel byl pojat jak o exemplární příklad člověka,
který měl cosi udělat, ale neudělal. Tím činem však není zbytečná facka, která jen
roztočila kolotoč dalších absurdních událostí, je ž v závěru vedly k M arcelově smrti.
Ke sm ysluplné aktivitě však již dospívá Róza. Vyčerpaná, životem zkoušená
žena se nakonec odhodlá přihlásit k lidské odpovědnosti. Sílu jí k tom u snad dodal i
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její mateřský instinkt ve spojení s představou syna, který kdesi v dálce bojuje za
svobodu. V rámci možností jedince, který nemá žádné výjimečné schopnosti, sílu
nebo moc, se rozhodne pomoci druhému človčku, i když se tím sama vystavuje
nebezpečí smrti. Její skutek je pro velkou historii na první pohled stejně
nevýznamný jako facka Marcela Flanderky, avšak svým mravním dopadem jsou
nesouměřitelné. „Tento čin znamená vědomé vyrovnání s udavačem, tj. se zlem a se
strachem, a začíná se jím cesta, třebas znovu tragická, za lidskou důstojností."95 A
právě výzva k takové smysluplné aktivitě, k pokusům nějak se aktivně podílet na
vnějším dění je hlavním poselstvím tohoto historického obrazu.

95 Moldanová, 1).: Jiřímu Šotolovi k šedesátinám. Literární měsíčník 1989, č. 5, str. 65-66.
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3.2.4. PODZIM V ZAHRADNÍ RESTAURACI

Flanderkovská trilogie se uzavírá románem Podzim v zahradní restauraci
vydaným roku 1988. Jde nejen o poslední díl volného souboru, ale i o vůbec
poslední dílo, které Šotola vydal. V rámci jeh o tvorby má Podzim v zahradní

restauraci ojedinělé postavení, neboť děj je zasazen nikoliv do minulosti, ale do
autorovy současnosti a vrcholí jím přechod k retrospektivnímu typu prózy, který se
rýsoval již v předchozím románu Róza Rio.
Syžet románu je opět poměrně jednoduchý. Je rozdělen do devíti kapitol
nadepsaných jednotlivými kroky. Děj navazuje na předchozí příběhy Marcela
Flanderky a Rózy Rio (Růženy) líčením osudů jejich syna Františka. František
Flanderka, středoškolský profesor ve výslužbě (aprobace čeština - dějepis), je
bláhově zamilován do své bývalé žačky. Jeho cit však nepřerůstá do tragikomické či
sentimentální polohy. Svou náklonnost mladé ženě projevuje jen obětavou podporou
v nesnázích. Je rád, že je h o osamělost bere za své, že může někomu pomoci, být
užitečný.
Zuzana Zilvarová, řečená Čuňa, přijde do jiného stavu a provdá se za
barmana Viktora Mareše. Icn však brzy kvůli svým nekalým obchodům skončí ve
vězení. M anželství ztroskotá a rozvedená Zuzana skončí se dvěm a malými dětmi
sama a bez podpory. V té chvíli se ujímá své životní šance Flanderka. Postupně si
získá Zuzaninu důvěru a je jí velkou oporou. N edbá na ironické poznám ky okolí,
pom áhá jí

s výchovou dvojčat Zlatana a Zorana,

kterým

v duchu

odmítání

jakéhokoli patosu přezdívá Vysavač a Kastrol, přes její námitky ji podporuje i
finančně. Jeho život dostává smysl. Opustí kvůli nim i město a putují společně po
hotelových pokojích východních Čech, podle toho, kde Zuzana sežene práci: jako
číšnice nebo pom ocná síla v kuchyni.
Po nějakém čase si Zuzana najde na inzerát nového muže. Je to nudný, ale
solidní a finančně zajištěný železničář Švarc. Po svatbě z rozum u sc Zuzana i
s dětmi odstěhuje k němu do malé vesničky Svojšín u Plzně. Starý Flanderka
zůstává zase sám. Sám sc svými knihami a úvahami. Většinu času opět tráví ve
svém b> tč nebo se starými kam arády v zapadlé zahradní restauraci Balkán.
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Vzpomíná na svá dvě manželství, na válku, na staré známé a přátele. Znovu a znovu
se mu vrací vzpomínky z války, kdy bojoval v zahraniční československé jednotce.
Lidé, na něž myslí, pomalu začínají umírat. Umírá jeho přítel z válečných dob Laco
Březina i známý z restaurace pan Picek. František Flanderka je hospitalizován a
léčen na urologii. Obává se maligního nádoru, ale nedlouho po propuštění
z nemocnice umírá na infarkt.
Vyprávění je ohraničeno roky 1980 a 1986, kdy sledujeme posledních šest let
Františkova života. Realita osmdesátých let není nijak výrazněji exponovaná. Jen
příběhu poskytuje potřebné reálie. Přesunem do současnosti autor doložil, že
stěžejní lidské problémy se ve své podstatě nemění po generace. Zabývají se jimi,
byť v různých variacích, lidé všech dob. Lokálně je syžet zasazen opět do
Šotolových rodných východních Čech. Většina děje se odehrává v malém městečku.
V souvislosti

se

Zuzaniným

putováním

za

prací

se

ocitáme

v některých

východočeských městech, např. v Chocni.
Doba ani prostředí tedy nevytváří nijak dramatický prostor, který by
umocňoval

vnitřní

krizi

člověka.

Naopak

se

ocitáme

v na

první

pohled

bezproblémové atmosféře všedních dnů osmdesátých let. Autor opustil válečné
kulisy (i když ve vzpomínkách se k válce vypravěč často vrací). Dramatičnost
vyplývá jen z vnitřních problémů, se kterými se potýká hlavní hrdina. Příběh má
existenciální rozměr. Hlavní postava si uvědom uje hranice vlastní existence, jejíž
konec se ve stáří kvapem blíží.
Ústředním protagonistou je vypravěč, autor fiktivních záznamů. Je jím
F ra n tiš e k Flanderka. syn Růženy a M arcela Flanderkových, kterého poznávám e
již jak o penzistu. Na počátku příběhu je třiašedesátiletý. Starý, osamělý m už se
vyrovnává s opuštěností, smutkem a pocitem konečnosti vlastní existence, který
s sebou nese stáří. Musí také čelit poklesu společenské prestiže (z váženého
středoškolského

profesora

je

nepotřebný

penzista),

přicházejí

zdravotní

kom plikace... . Většinu času tráví sám dom a nebo v zahradní restauraci Balkán.
Stále touží být někom u prospěšný, být účasten na životě. Proto také jeh o pozdní
zam ilovanost do bývalé žačky Zuzany Zilvarové, řečené Cúňa, nevyústí ve směšné
stařecké „bláznění", ale projeví se snahou pomoci m ladé opuštěné ženě. Jeho touha
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po životě je stále více konfrontována s vědomím limitovanosti vlastní existence.
V rozporu se vzrůstající deziluzí probleskují letmé paprsky naděje. Starý muž
v skrytu duše doufá, že si někdo jeho zápisky přečte. Jeho naděje tkví také
v možnosti naplnit zbytek života pomocí bližnímu.
Ve Františkových vzpomínkách se stále vrací válečné motivy. V jeho
vnitřních prožitcích jsou často konfrontovány zážitky z druhé světové války se
současností osmdesátých let. František jak o mladý uprchlík z protektorátu a
příslušník československého armádního sboru na východní frontě měl možnost
poznat život bez příkras, v jeho syrové, ale pravdivé podobě. Prožil klíčové
okamžiky, které člověka ukazují v jeh o skutečné podobě bez masky a přetvářky. Již
tenkrát si vytvořil pevný mravní kodex, který se neshoduje s etikou soudobé
společnosti, která je výrazně pokřivena pohodlností a konzumním přístupem
k životu. Lidé ve společnosti, v níž František žije, si neváží jeden druhého pro
mravní kvality. Kdo má víc peněz a majetku, ten je hodnocen nejvýše. Tato kritika
není vyřčena nijak ostře, je to spíše jen hořce reálné konstatování, které dokresluje
obraz mentality stárnoucího člověka.
Ani Sotolova postava nepostrádá spoluhráče do páru. Druhou výraznou
postavou je Flanderkova láska, Zuzana Zilvarová, později Marešová a nakonec
Švarcová, která motivuje většinu starcových činů i myšlenek. Tato nadějná
studentka se vdá za veksláka a hochštaplera Viktora Mareše. Po jeh o zatčení je
pohlcena banální realitou, stará se o dom ácnost a dvojčata, je v jed no m kole.
Potřeba opory pro ni i pro děti ji donutí k sňatku z rozumu. V ezm e si přízemního a
lakomého starého mládence Švarce, s ním ž se odstěhuje za vidinou klidného a
zajištěného života do západních Čech.
Jako připom ínka lidí, kteří prošli největšími útrapami války, se dějem míhá
postava stálého hosta z restaurace Balkán, pana Picka. Je to Žid. který' přežil hrůzy
koncentračních táborů, ztratil všechny své blízké a zbytek života strávil v osamění.
Spolu s Františkem je představitelem generace poznam enané válkou. Jeho smrt jako
by byla předzvěstí smrti Františkovy.
Vedle několika dalších reálných epizodních postav reálných hrají v příběhu
důležitou roli postavy fiktivní, nebo místně nepřítom né, s nim iž v duchu František
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rozmlouvá. Je to zejména přítel Laco, který kdysi ve válečné vřavě zachránil
Františkovi život. Jemu je adresováno několik dopisů. Ten poslední je psán již po
Lacově smrti. Dále se vnitřních rozhovorů svého syna účastní i jeho matka Růžena,
na niž František vzpomíná. Důležitá je postava Františkova alter ega. Druhý hlas
zde tentokrát vystupuje sám za sebe, nebere na sebe žádnou personifikovanou
podobu. Jeho hlavním úkolem je ironizovat v pasážích, které inklinují k patosu a
heroickým slovům.
Příběh je komponován jako zápisky Františka Flanderky, který se touto
formou rozhodl bilancovat svůj dosavadní život. Celý děj tedy vypráví hlavní aktér.
Jsme svědky Šotolova posunu od neosobního ( vševědoucího ) vypravěče k vypravěči
personálnímu. Tím příběh nabývá na intimitě. Přímé zápisky jsou prokládány
dopisy, které František píše příteli Lachovi a které snad ani nikdy neodeslal. Sám
vypravěč - František - tvrdí, že zaznam enává svůj život jen z potřeby životní
bilance,

nechce

přesáhnout

hranice

své

existence,

která

se

stářím

blíží

k definitivnímu konci. Chce si prostě udělat sám pro sebe pořádek, jakousi tečku za
životem.

Na

druhé

straně

činí

často

poznám ky

směrem

ke

čtenáři,

zde

personifikovanému jakým si vym yšleným m ladíkem František ze sběrných surovin,
který snad Flanderovy spisy najde a m ožná ši je i přečte, nebo na nich jen posvačí.
Jádrem zápisků však nejsou vzpomínky. Obrazy minulosti se odvíjejí na pozadí
aktuálních událostí, které vytvářejí hlavní dějovou linii. Jako ve všech Šotolových
prózách i zde dochází k prolínání několika různých rovin. Realita se mísí se
vzpomínkami, s vnitřními prožitky hlavní postavy. Autor opět využívá prolínající se
reálné a imaginární dialogy. Ty vede starý muž se svými kamarády, s nimiž prošel
válkou, se dvěm a bývalými manželkami, se svojí matkou. Zaplétá se do dlouhých
rozhovorů a sporů s mrtvými i živými nepřítomnými lidmi, konfrontuje je také
s citáty význam ných osobností. Dialogy zhmotňují jeh o neustálou při se světem, se
sebou samým, se svým druhým já. Ve srovnání s předchozími díly je zřejmé
oslabení vyhrocenosti a polemičnosti těchto vnitřních dialogů.
Celý příběh je laděn do smutné noty, která místy přehluší i známý autorův
ironický pohled a sarkasmus. Zvláště v pasážích líčících pobyt v nemocnici smutek
převažuje, když jej prolíná i ironie. Oproti dílům je v kom pozici poněkud oslabena
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role kontrastu jako stavebního principu. Neztrácí se však docela, objevuje se hlavně
tam, kde zaznívá naplno vypravěčova nechuť k velkým a patetickým slovům: např.
„Hvězdy sršely. - Je jich tam na nebi jako štěnic - povídám co nejledabyleji, abych
té kromobyčejnosti srazil tipec, nezbožňuju dojímavé scény u hospodských vrat.“ 6
Motiv hvězd objevíme v kontrastních spojeních i na jiných místech, např. ve
vzpomínkách pana Picka: „A bylo jasno jak o po dešti. Sbohem, ó hvězdy! Osvětim
- Auschwitz vyhlazovací a pracovní tábor. Selekce. Cyklón B.“ 7 Rozporuplné jsou
i základní motivické dvojice: láska a smrt, stáří a mládí, pocit naplnění a beznaděj.
Autor opět spojuje patos s ironií, vznešené s banálním, atd. Také nemizí návratné a
variující motivy. Celý příběh je např. orámován rozpustilým obrazem venkovské
zabijačky. Úvodní scéna je součástí svatebních oslav, závěrečný obraz přichází
v představě hlavního protagonisty ve chvíli, kdy umírá na infarkt.
Jako v předchozích románech najdeme i zde vyjadřovací prostředky různých
stylových vrstev, od obecné češtiny či dokonce vulgarismů, přes hovorový styl až
po rovinu knižní (zejména v citátech klasiků). Také po syntaktické stránce je dílo
poplatné Sotolovu autorskému stylu. Je tu velké množství úsečných vět, často se
zamlčenými větnými členy, a nedokončené výpovědi. I v rovině jazykové podporuje
autor dramatičnost příběhu protiklady, které zdánlivě nesmyslně spojuje.

Podzim v zahradní restauraci je autorovou poslední prózou. Dopsal ji krátce
před smrtí, v období těžké nemoci. Již přechod k personálnímu vypravěči a přesun
z minulosti do současnosti dokládají silné osobní ladění příběhu, který je vystavěn
na obrazu podzimu jakožto symbolu stáří. Opět se setkáváme s malým člověkem,
který se nějak musí vypořádat s událostmi, v nichž je zajatcem, aniž by je mohl
výrazně ovlivnit. Oproti jiným dílům, v nichž si autor všímal zejm éna neschopnosti
jakkoli se bránit absurditě života, zde vzrůstá tendence oslavit malého člověka, ke
které již směřovala předchozí próza Róza Rio.
Příběh o podzimu života není jen obrazem stáří. Je dalším krokem v Šotolově
tvorbě, která odkrývá jeh o životní filozofii, l oto „další sklonění se k životu, byť
pochroum aném u, devastovaném u, v sobě obsahuje vedle hořkého smíření s pádem
%S o t o l a , P o d z i m v zahradní restauraci, Praha 1988, str. 127 - 128.
1,7Šotola, J.: Podzim v zahradní restauraci, Praha 1988, str. 132.
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ideálu i zrnko naděje."98 Vždyť kdyby František Flanderka zcela rezignoval na
možnost dotknout se toho, co přesahuje jednu lidskou existenci, proč by psal své
zápisky? Kdyby autor chtěl jen ukazovat definitivní marnost lidského života, proč
by se znovu a znovu k tomu tématu vracel? Proto, že člověku vždy zůstává možnost
malé, ale opravdové a smysluplné aktivity, která je snad všední, ale o to více osobní.
Takovým malým, ve skutečnosti však velkým gestem je i Flanderkova ochota
pomoci druhému v nouzi. Vedle pokory a soucitu s ostatními patří právě tato jeho
schopnost k pilířům smysluplného života.
Autorova pouť za smyslem života dospěla tímto příběhem k cíli. Zároveň se
ale naplňuje i méně optimistické směřování jeh o próz. V konfrontaci tu tentokrát
nestojí jedinec se svým snem a velké dějiny. Třebaže je Flanderkova osobnost
výrazně ovlivněna zážitkem z války, velké dějiny ho jinak příliš nezajímají. Jako by
na něj zapomněly a on zapomněl na ně. Hlavním problémem je ve vyprávění člověk,
který doslova naráží na hranice vymezující jeh o osobní čas. Při tom touží být
užitečný, podílet se na lidských vztazích a hodnotách. Své nesnáze se snaží
zvládnout sám a jeh o posledním cílem je nakonec co nejdůstojnější odchod ze
života, který se kvapem blíží. Příběh nem ůže vyústit v nic jiného než v konec této
jedné lidské bytosti. Staví člověka tvrdě před poznání, že ho nečeká žádná
transcendence. „Vše míjí, fortuna míjí, i my m íjíme."99 „Z hlediska proudu času.
který se mění a trvá, je život jedince pouze jednou dočasnou úlohou či darem ."100
Teprve na tomto základu se může odvíjet vše ostatní, obyčejnost i velikost života,
optimismus i pesimismus.
Příběh lze vnímat v různých rovinách. M ůžem e ho přijmout jako rekviem za celou
jedn u generaci

1914 -

1986, která prošla dvěm a válkami.

Flanderka jako

představitel této generace (první světovou válku ovšem mohl poznat jen z vyprávění
matky), je konkrétním dokladem toho. jak válka člověka zasáhne, l ito lidé jak o by
nikdy nesplynuli s těmi mladšími, kteří již válkou neprošli a nem ohou tedy pochopit

w Moldanová, D.: Loučení s J. Šotolou, Literární měsíčník 1990, č. 1.
99 Šotola, J.: Podzim v zahradní restauraci, Praha 1988, str. 90.
11,0 Pohorský, M.: 1řetí příběh pěších ptáků, in: Šotola, J.: Podzim v zahradní restauraci,
Praha 1988, str. 219.
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celou jednu sféru lidského života. Tyto oběti války mají ve stáří pocit, že stojí mimo
etický kodex doby, v níž žijí, a nezbývá jim nic, než pokorně sdílet každodenní
život. Přes tuto pokoru se však vkrádají pochybnosti o hodnotách, které nová
společnost uznává. Tak zapochybuje i starý Flanderka na Cúnině svatbě nejen o
sobě samém, ale i o okolním světě: „Starám se o pitominky? Dejme tomu. Nejsem
Atlas, kamenný polobůh. Nevzpírám klenbu nebeskou. Podplukovník v záloze.
Veterán z Velké vlastenecké. Proto jsm e bojovali? Proto leží Emil Soyka v zemi
Ukrajinské, oblasti Čerkeské? Zkrvavený. Přikryt hrstičkou hlíny? Aby tu před námi
poskakoval šašek s knírem a odpaloval košíček a platil za nás koňak a vysmíval se
'

oulOI

nam ?

Celý příběh lze vnímat i jak o travestii ze Starého zákona o Zuzaně a starci.
Neustálé propojování protipólů, patosu a ironie ústí ve vyjádření nedůvěry k velkým
slovům, k absolutním jistotám a ideálům. Ukazuje se nevyzpytatelnost života:
„Zaseješ hrášek, sklidíš krtka. Ejhle vděk. Fortuna sype na nás růže. Přidrátované ke
špejlím. Drátky se lámou. Růže bere vítr. Padají špejle."102

Podzimem v zahradní restauraci Šotola logicky pokračuje ve svých prózách
stylizovaných ja k o filozofující podobenství na téma člověk a jeh o místo v dějinách,
člověk a smysl lidské existence, možnosti a hranice lidské aktivity. Tentokrát jd e
o

obraz

každodenního

života

obyčejných

lidí

s hořkým

a melancholickým

podtextem posíleným tím, že je děj rozehnán na samém konci pozem ského putování
hlavního hrdiny. Na rozdíl od předchozích dílů volné trilogie {Malovaný děti a Róza

Rio) nekončí život hlavní postavy násilnou formou, ale přirozenou cestou.
Je-li naznačena jistá naděje v m ožnostech člověka realizovat se v malých

činech dokazujících lidskost a smysl jeh o existence, je tu i veskrze negativní pól.
Tím je trpký obraz lidské malichernosti, planosti a konzumní reality současného
života, l ak se i poslední Sotolova próza stává varováním před vším, co bere životu
člověka je h o lidský rozměr, čím lidská bytost ztrácí svou důstojnost. Naléhavost
tohoto varování „narušuje ospalou lhostejnost těch, kteří spokojeni sami se sebou,

"" Šotola, J.: Podzim v zahradní restauraci, Praha 1988, str. 32.
102 Šotola, J.: Podzim v zahradní restauraci, Praha 1988, str. 94.
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zapomínají, že žijí v zalidněném s v ě tě ..." .103 Narušení otupující letargie by mělo být
hlavním cílem každého autora nejen historických próz, ale i literatury obecně.
Tomuto závazku Jiří Šotola evidentně dostál. Lze ho dokonce označit za jednoho
z nej výraznějších iniciátorů takového pojetí historické prózy.

103 Vízdalová, 1.: Podzimní balada. Tvorba 1989, č. 22.
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4. ZÁVĚR
4.1.ŠOTOLOVY PRÓZY JAKO FILOZOFICKÉ
PODOBENSTVÍ

Při interpretaci jednotlivých Šotolových próz jsm e prošli napřič celou jeh o
historicko-beletristickou tvorbou. Na tomto místě, po analytických výkladech,
přichází na řadu závěrečná syntéza. Měla by shrnovat základní principy a prvky,
které procházejí celou autorovou historickou prózou a definovat postavení Šotolovy
tvorby v kontextu soudobé české historické prózy. Pokusíme se ukázat základní rysy
Šotolových děl v rovině formální, syžetové i ideové.
Nejprve se zastavme u genealogického zařazení Šotolových próz. Až na
jedinou výjimku, kterou je novela Osmnáct Jeruzalémanů, jde o historické romány.
Většinou mají životopisný charakter s prohloubenou psychologizací postav, takže je
lze

označit

za

romány

individua.

Pouze

dílo

Osmnáct Jeruzalémanů

má

kolektivního hrdinu, jin ak stojí v centru dění jednotlivec nebo dvojice jednotlivců.
Osou syžetu vesměs m onotematicky laděného je hlavní postava, jejíž životní
peripetie se odvíjejí na historickém pozadí. Dobové reálie jsou odsunuty do druhé
linie. (Jen ve Svatém na mostě je jim dán větší prostor. Hlavní postava se až ztrácí
ve spleti vyobrazení společenských dějů dané doby). Spíše než v historické próze
bychom tedy měli u Šotoly

mluvit o próze historizující. Historická realita jen

vytváří kulisy k příběhu, který se odehrává v popředí. Jc prostředkem k vyjádření
autorovy životní filozofie, k vyslovení jeho postoje a názoru na všeobecně lidské
problémy. V tom spočívá silná subjektivizující a projekční tendence, která však
Šotolu nesvedla na scestí výrazné anachronie.
Propojení dějinné látky sc subjektivními prvky se propojuje mimo jiné
dvěma nejvýznam nějším i leitmotivy Šotolovy tvorby. Jde o motiv války a divadla .
Již silná dialogičnost vychází ze Šotolovy lásky k divadlu. Jeho „smysl pro
špektákl" se projevuje na m noha místech. Dějiny jsou m nohdy nazírány ja k o velké a
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absurdní divadlo, často se rozplývá hraniee mezi reálným životem a hrou na život.
Také m nohým postavám nadčlil autor do vínku lásku k divadlu, ať už v jakékoliv
formě (Matěj Kuře, Róza Rio, Felix Lútka, i v Tovaryšstvu secvičí jezuité divadelní
představení). Explicitně si autor otázku, kde končí divadlo a začíná realita, pokládá
v Osmnácti Jeruzalémech , když děti potkávají u janovské brány komedianty, „kteří
jsou všude": „Felix Lútka se zachvěl, ta dospělá smrt ho zaskočila, nebyl s to rozlišit
pravdu od špektáklu. Blahoslavení kozlové: Kde končí špektákl? A kde začíná
pravda?"104
Druhý návratný motiv souvisí s Šotolovou příslušností ke generaci, která
prožila druhou světovou válku. Obrazy války procházejí všemi jeho prózami. Sám
autor se o svých věčných návratech k prožitku války vyjádřil takto: „ Válka je mezní
životní situací, v niž musí člověk hájit svou existenci, své zásadní hodnoty. A to je
pro spisovatele vždy ohromné téma. V době heidrichiády mi bylo osmnáct let. Jezdil
jsem ráno v půl šesté do fabriky a bylo mi mizerně. Hlavně p s y c h ic k y ..." 105 Ve
válce prožil mládí, za války začal s prvními literárními pokusy. V tomto smyslu je
dílo J. Šotoly také generační výpovědí.
Nadčasovost Sotolou reflektovaných problémů člověka a jeh o místa
v dějinách a ve společnosti je potvrzena i rozmanitostí historického zasazení jeho
příběhů. Dějinný čas vyprávění je různý. Jednou je to stísněná doba pobělohorská,
podruhé období předhusitské, jindy se ocitáme v Čechách za napoleonských válek,
abychom se v následující próze vrátili až do třináctého století do Francie za
křížových výprav. Nakonec jsm e dovedeni až do nejnovějších dějin, poznávám e
atmosféru první a druhé světové války a v závěru Šotolův pěší pták dojde klikatými
stezkami až do současnosti. Tím je dovršena teze, že reflektované problémy
skutečně provázejí člověka

po generace, bez ohledu na historickou situaci.

Kontrastní oproti časové rozmanitosti je poměrně unifikované lokální vymezení
příběhu. K rom ě románu Svatý na mostě, jeh o ž syžet je zasazen převážně do Prahy a
okolí, je děj většinou situován

do východních Čech. kde spisovatel prožil své

104 Š o t o l a , O s m n á c t Jeruzalémanú. Praha 1986, str. 230.
105 Leschtina, J : Pocit J. Šotoly: Pořádnou věc napíšu příště. Mladá fronta 25.1. 1986
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dětství a mládí. Jakoby autor chtěl vyjádřit, že to, co se přihodilo jeho postavám, se
mohlo stát komukoli jiném u v jakékoli době a na jakémkoli místě.
A jaké postavy nechává autor putovat po klikatých cestách svého rodného
kraje? Rozhodně to nejsou „kdejací absolutní duchové, premianti dějin“ 106 , ale
naopak lidé, kteří do tzv. velké historie vstoupili snad jen v rámci povšechných
zmínek o lidových masách.

Sám autor se k výběru protagonistů pro své příběhy

vyjádřil takto: „M ě zajímá potulný marionetář přinejmenším tak jak o Napoleon. A
mizerný kněžek v žentouru středověké církve nad všechny hermelínové papeže. A
dilema vojáka, kam se skrýt, když zeza kopce střílí minomet, mi připadá
přinejmenším stejně vzrušující jako dilema feldmaršála Hindenburga, zda táhnout
na Pinsk ěi na G o rn d o ...107 Tuto svou orientaci vyjádřil J. Šotola výstižně i názvem
jedné ze svých divadelních her ze současnosti - Pěší ptáci (1981). Jeho pěší ptáci
jso u slabé a zraňované bytosti, neustále zklamávané, neschopné vysokého letu,
většina událostí v nich posílí jen nedůvěru k velkým činům. Z jejich osudů autora
zajímají vnitřní krize, chvíle, kdy se musí vyrovnávat se složitou situací. Proto tak
často nechává své protagonisty bloudit světem, ve kterém se válčí, intrikuje, ve
kterém je neustále ohrožována elementární lidská důstojnost. Na lidských osudech
Šotola postihuje jevy, které nejsou nijak historicky determinovány a provázejí
člověka bez ohledu na jeho historickou příslušnost. Přes dobovou různost je výchozí
situace všech líčených osudů stejná. Kdesi v dálce se odehrávají velké dějiny na
jejich pozadí se pohybují nejisté lidské bytosti. Malí lidé se mohou cítit osamoceně,
bezm ocně a zbytečně. Jejich život je plný hledání nějakého smyslu, něčeho, k čemu
by se mohli upnout, co by jim v nejistých dobách dávalo tolik potřebnou jistotu.
Málokdy však tolik kýženého cíle dosáhnou. Jako by člověk proti dějinám neměl
šanci.
Ještě v počáteční

fázi, kdy autor pracoval na své rom ánové prvotině,

odpovídá na otázku, zda má člověk šanci proti logice dějin takto: „Snad má. Nebo
ne? Člověk někdy neví, obzvlášť teď na podzim roku 1968. Spíš bych ale řekl, že
má. Neříkám ovšem, že půjde o seberealizaci příliš veselou. 1 v zoufalství m ůže být
106 Sotola, J.: Podzim v zahradní restauraci, Praha 1988, str. 120.
l07Pohorský, M.: Čtvrtý historický příběh J. Šotoly, in: Šotola, .1.: Malovaný děti, Praha
1983,str. 141.
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•
•
108
•
seberealizace. I v ironii. Ovšem i v činu - ale i v odmítnutí činu.“
Tato slova jsou
klíčová pro celou následující Šotolovu tvorbu. V ní pak autor neustále hledá
odpovědi na otázku o smyslu lidské aktivity v rámci dějinného proudu. Neustále
návraty k tomuto tématu dokládají (stejně jako výše citovaná výrok), že jeho
počáteční skepticismus není absolutní. Vždyť kdyby J. Šotola zcela odmítal
smysluplnost lidského konání, proč by neustále vedl s čtenářem diskusi na toto
téma?
Zpočátku se však jeví možnosti lidského jedince jakkoli zasáhnout do

velkých dějin jako zcela marné a prázdné. Počáteční příběhy vesměs sledují slabé
pokořené lidi, kteří - jsouce si vědomi své bezmocnosti - snaží se před velkými
dějinami utéci do vegetativně přízemní existence. Právě ti, kteří tak zoufale utíkají,
jsou nakonec železným kolem událostí drceni nejsilněji. Tak je zničen a pokřiven
život pátera Hada a hraběnky Maxmiliány, tak doplatí na nelogický sled náhodných
okolností i Johánek z Pomuku a prosťáček Matěj Kuře zase umírá, aniž by kdokoli
mrkl okem. Tyto příběhy potvrzují autorův historický skepticismus. Život se tu jeví
jak o absurdní kolotoč, který s pomocí dějin usmýká každého obyčejného člověka,
l ato skepse je nejsilnější na počátku Šotolovy tvorby a jistě souvisí s prožitkem
krize je h o generace. Po zmarnění poválečného nadšení uvadají i naděje

na

polidštění komunistického režimu na konci šedesátých let.
V

osmdesátých letech jako by do Šotolovy tvorby vstupoval stále silnější

nový prvek. Naděje. Matný záblesk lze paradoxně najít již v apokalyptickém obraze
dětské křížové výpravy. Sám Šotola se k tomuto dílu vyjádřil takto: „Byly to krásné
iluze a sny, které m ne začaly lákat, abych o nich psal. To jed no z mých témat:
člověk jd e za snem, za ideálem, pozná při tom všelijaké příkoří, ale dokud se drží na
nohou, jd e .“ o; Život tedy má smysl, pokud člověk jd e za nějakým snem, pokud má
sílu se vypravit za vzdáleným cílem. V této myšlenkové rovině lze spatřit pozitivní
prvek novele v Osmnáct Jeruzalémů. Samotný příběh však nikterak optimisticky
nevyzní. Děti podléhají útrapám cest, nebo se vzdávají snu a vrací se ke všedním u
životu. Jen dvě z nich pochopí (autor jak o by je k tomu sám vedl i přes odporující
l08Novák, VI.: Sedm otázek pro J. Šotolu, Orientace 1968. č.6,str. 43.
109 Pohorský, M.: I řetí příběh „pěších ptáku” . in: Šotola J. : Podzim v zahradní restauraci,
Praha 1988, str. 218.
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logiku děje), že Jeruzalém - sen člověka - je všude, jen si to lidé neuvědomují.
Fakticky jsou však malí poutníci další obětí neúprosných dějin.
Přechod od absolutní skepse vůči lidské aktivitě, která se dosud ve všech
příbězích obrací proti svému nositeli, se nejvýrazněji projevuje ve volném
prozaickém souboru Malované děti, Róza Rio a Podzim v zahradní restauraci. Pěší

pták ušel dlouhou cestu, na které ho autor nechal projít důležitou změnou. Marcel
Flanderka se ještě jeví jako typicky „šotolovská“ postava, která ve své bezmoci a
malosti končí jako oběť dějin, jak o oběť absurdních hříček osudu. Zároveň se však
na d ním vznáší výtka vypravěče, že se měl odhodlat k nějakému činu. Jestliže
cítíme, že něco učinit měl, je jasné, že autor je přesvědčen o smysluplnosti lidského
zapojení se do dějin. Na první pohled se jako oběť jeví i Růžena, alias Róza Rio,
jejíž osud ve druhé próze končí taktéž krůtě, násilnou smrtí. Její konec ale už není
výsledkem absurdních událostí a její pasivity jak o tomu bylo u Marcela. Ona se již
odhodlá k opravdovému činu. Ten jí sice přinese smrt, ale je krásným gestem
člověka, který neztratil svou lidskost. Člověka, který se nedal zlomit a přihlásil se
k zodpovědnosti za vlastní život i za celý svět. Je to gesto pro velké dějiny asi stejně
nevýznamné jako Marcelova facka oficírovi, ale jeho velikost tkví ve vnitřní
morálce člověka.
Marcelův a Růženin syn pak definitivně překračuje spleť absurdních
událostí. Nestává se obětí, nemusí se rozhodovat ve vypjaté dějinné situaci ( takové
rozhodnutí a zásadní činné zapojení do velké historie už má zdárně za sebou) jeho
lidská hodnota se projeví v ochotě obětovat vlastní pohodlí a pomoci bližnímu.
Jestliže se v životních osudech postav ukázala nem ožnost člověka vykonávat velké
skutky, které by určovaly běh světa, docházím e k závěru Šotolovy tvorby k jiné
naději. Ta spočívá v možnosti člověka realizovat se v „m alých" činech, které snad
ještě silněji než ty „velké" akty dělají člověka

člověkem. Takto elementární

a

lidské je i konečné gesto Františka Flanderky, jeh o ž příběhem končí osudy
autorových „m alých" lidí. Jedině touto cestou zdánlivě nevelkých činů se člověk
stává tvůrcem dějin. Právě domněnka, že Šotola zcela odmítá názor, že člověk je
tvůrcem dějin, byla příčinou častých výtek vůči něm u ze strany dobových kritiků.
Sám autor se o svých postavách a k otázce, zda je člověk tvůrcem dějin, vyjádřil
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takto: „Ale samozřejmě, že člověk je tvůrcem dějin! Jenom to nemá napsáno na
čele. Jistě, moje figurky jsou všelijaké. Mluví sprostě, perou se, chvástají, žárlí. Ale
také dbají na čest a na pravdu, rozumí svému řemeslu, avšak nemluví o tom. Jsem
všemi deseti pro, abychom zobrazovali dobré a statečné lidi. Jsem však proti tomu,
abychom tak činili povrchně a zjednodušovali skutečnost."110
Dosud jsm e se zabývali zejména ideovou náplní

posláním Šotolových

historizujících próz. Hodnota každého literárního díla je však také určena jeho
kompozicí, výstavbou. V průběhu Šotolovy tvorby sledujeme, jak se ustálil a
vytříbil jeho autorský styl. Všechny prózy získávají podobnou strukturu a stavbu.
Jde o texty vystavěné hojně na dialozích (reálných i imaginárních), v nichž se mísí
prvky vysokého i nižšího stylového pole. Z hlediska syntaktického se setkáváme
převážně s úsečnými, často zkracovanými větami a se zamlčenými větnými členy.
Tak je stupňována dějová dramatičnost. Velmi často dochází k prolínání pásma
postav a vypravěče. Vypravěč je většinou neosobní, teprve v poslední próze
přechází Šotola

k vypravěči personálnímu. Vesměs převládá ironicko-sarkastický

nadhled. Autor nahlíží na jevy z různých stran, často mění úhel pohledu a většinou
se při tom drží v hořce groteskní rovině podporované silnou expresivitou výrazu.
Díla oscilují mezi karikaturou a častými lyrickými obrazy, mezi vznešeným a
nízkým. Tak se i po formální stránce řadí k experimentální linii historické prózy
sedmdesátých a osmdesátých let.
Většinou J. Šotola rozvíjí své příběhy na ploše sestavené z antitezí a
protipólů. Spojování zdánlivě neslučitelného nem á před čtenářem do krajnosti
rozpoltit svět a život, ba právě naopak. Ve své vyhrocené rozporuplnosti „ j a k o by
se kontrastní plochy vzájemně nikoliv vylučovaly, ale doplňovaly, poukazujíce tak
k reálné celistvosti života i světa - v jejich rozpornosti"111 J. Šotola k tomu řekl: „
Náš svět je složen z nejrůznějších, protikladných skutečností. A my nem ám e právo
zjednodušovat. N em ám e právo vybrat si předem pozorovací místo, odkud je
zkresleně vidět jen to čisté a krásné. My m ám e povinnost registrovat, vidět, prožít
svět celý. la k jak je. Hvězdy i bláto.A nad úhrnnou realitou teprve hledat jeho
1111 Leschtina, J.: Pocit J . Šotoly '.Pořádnou věc napíšu příště, Mladá fronta 25.1. 1986,
příloha Víkend
111 Heřman, Z.: O fenzivní ironie. Tvar 1994,č. 11 .
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smysl, jeho krásu, jeho budoucnost, zvedat vzhůru vše jeho dobré a škrtit vše jeho
zlé.“

112

Ono zlé je pak v autorových prózách postihováno s ironickým smíchem,

který jako by se vznášel nad všemi příběhy. Sarkasmus, ironie a hořkost, na druhé
straně ale i lítost, soucit a pokora, to jsou póly, které určují všechny autorovy
příběhy, v nichž se spisovatel snažil reflektovat rozmanité stránky lidského života,
různé lidské typy a životní osudy. I takovým přístupem se Šotolova tvorba začleňuje
do kontextu nejvýraznějších počinů experimentální linie historizujícího žánru.
A jak zhodnotit Šotolův přínos v rámci vývoje historické literatury šedesátých
až osmdesátých let dvacátého století? Výraznou inklinací k typu románu individua
s prohloubenou
oproštěnou

psychologizací

od

podrobných

postav
popisů

doplněnou
reálií,

evokací

koresponduje

dobové

atmosféry

Šotolova

tvorba

s tendencemi jeho doby. Stále samozřejmě existují autoři, kteří navazují na
realistickou tradici jiráskovskou a vytvářejí na jejím základě kvalitní prózy. Většina
stěžejních děl sledovaného období však rozvíjí opačnou linii, která bývá spojována
s experimentálními tendencemi v rámci historické prózy.113 Taková díla rozvíjejí
stylisticky i pojetím funkce historického románu linii určenou stylem Vančurovým a
Durychovým. Svým příklonem k dějinám obyčejného člověka a jeho každodenního
života, který může kdykoli krůtě narušit absurdní kolotoč velké historie, pak
navazují na Karla Michala, který tuto tendenci v šedesátých letech vnesl do české
historické prózy novelou Čest a sláva. Šotola pak zaměřením se na tzv. malé dějiny
pokračuje v orientaci předchozí etapy své tvůrčí dráhy, kdy se jak o básník hlásil
k poezii

všedního

dne.

Se

zájmem

o

všední

život

obyčejných

lidí,

tedy

s deheroizačním pojetím dějin, souvisí i tendence dějiny demytizovat. J. Šotola, ale
i další autoři, zejm éna Ladislav Fuks a Vladim ír Kórner, se snaží vyvracet zažité
představy a mýty o různých historických epochách. Jako například nám může
posloužit již Sotolův první román Tovaryšstvo Ježíšovo , který popírá všechny
zjednodušující teorie době pobělohorské v Čechách. Na otázku, proč si vybral právě
tuto etapu českých dějin, odpovídá Šotola takto: „Nicm éně tam cosi začíná, co se
v Čechách ujalo a rozm nožilo a dodnes to trvá... My to bohužel - zahleděni do
112 Pohorský, M.: Čtvrtý historický příběh Jiřího Šotoly, in: Šotola, J.: Malovaný děti, Praha
1983, str. 138-139.
m Viz kapitola o vývoji historické prózy str. 20
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svých skvostných tradic a populárních mýtů - často nebereme na vědomí. Dík
Jiráskovu Temnu a jiným dílům se udržuje legenda, že protireformace v Čechách
byla jeden řetěz čistého hrdinství, rezistence, vzpour, tajného modlení, věrnosti víře,
lásce a idejí, krásná bitva malého kladného lidového Čecha proti stádu skrz naskrz
černých saní. Je to nadmíru zjednodušující legenda“ 114
Spolu s Ladislavem Fuksem a Vladimírem Kornerem prosazuje Šotola
v české literatuře nový typ historické prózy. Tyto autory spojuje podobný přístup
k dějinné látce, který je dán jejich představou o funkci historické prózy. Šotola ke
svému záměru, který sleduje psaním historických příběhů, řekl toto: „Začetl jsem se
do českých dějin a chci aspoň skromnou měrou vystopovávat v nich osud člověka,
osudy obyčejného, prostého obyvatele této země, tak jak prochází českou krajinou a
dramatem historie až po dnešek.“ V tomto typu neiluzivní historizující prózy není
cílem zprostředkovat čtenáři historická fakta, ani se čtenář nemá jednoduše ztotožnit
s historickým předobrazem. Jde o typ románu, který má být příkladem, jak žít, nebo
nežít. Má být výzvou. Vyzývá čtenáře k reflexi nastolených otázek, požaduje jeho
myšlenkovou i citovou reakci. Chce po něm, aby se aktivně zapojil do dialogu o
smyslu a možnostech člověka v dějinách a ve společnosti, která jej obklopuje.
Naléhavost a myšlenkový potenciál takových próz vyplývají z „konfrontace dějin a
neopakovatelně prožívaného individuálního ú d ě l u . 15
Sotolovo dílo nelze postihnout v několika základních rysech a rovinách. Jeho
kvalita tkví zejména v mnohovrstevnosti a nezjednodušenosti . Můžeme je vnímat
jak o generační zpověd' nebo jak o soubor filozoficko - historických obrazů na téma
,,člověk v dějinách” . Hlavní složkou Šotolova odkazu je „stálý“ a nekončící,
otevřený dialog o smyslu konání, putování, trmácení se po světě, dialog o
nezbytnosti dialogu a o nevykořenitelné touze být na světě užitečný” .116 To je
autorova aktuální výzva, jeh o poselství čtenáři.

14Novák, VI.: Sedm otázek pro J. Šotolu, Orientace 1968, č. 6.
115 Pohorský,M.: Imaginární rozhovor o tragédii zvané válka a o povinnosti k činu, in:
Šotola..!.: Róza Rio, Praha 1986, str. 141.
116
Blahynka, M.: Čas dovršený, dialog otevřený. Kmen 1989, č. 30. (nekrolog)
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4.2. DOSLOV

Tato práce si nekladla za cíl detailně popsat celou sféru českého historického
románu. To by na tak malé ploše samozřejmě ani nebylo možné. Soustředila jsem se
na období od konce šedesátých Jet do osmdesátých let dvacátého století. Na
konkrétním příkladu tvorby spisovatele, který patří k nejvýraznějším osobnostem
tohoto žánrového typu v daném období, jsem se pokusila přiblížit jeden způsob
pojetí prózy s dějinným námětem. Myslím, že z textu vyplynulo, jakou funkci na
sebe bere dnešní historický román. Jak dlouhou cestu dnešní historická
urazila od

Záře nad pohanstvem

Lindovy

(1818)

směrem

próza

k dnešku.

Od

pedagogicko-výchovného pojetí vlastenců devatenáctého století, přes stagnaci za
první republiky a velký boom aktualizační linie historické prózy v souvislosti
s druhou

světovou

válkou

v souvislosti s prosazovaným

až

po

dobu

poválečnou.

Padesátá

léta přinášejí

socialistickým realizmem nebezpečí zjednodušování

a tendeněnosti. V šedesátých letech zase sledujeme novou vlnu zájmu o historickou
tématiku, z níž se pak odvíjí tvorba let sedmdesátých a osmdesátých.
Historická próza se stále častěji stává zrcadlem k naší současnosti. Nabízí tak
cestu, jak se ponořit do sebekritické reflexe. Bohužel v dnešní společnosti pohlcené
konzumem jako by na nějakou sebereflexi nezbýval čas. Lidé se ženou stále
dopředu a zapomínají se ohlížet za sebe. Neuvědomují si, že jejich konání je
kontinuálně propojeno s minulostí, a životy jejich předků. Historický román pak
nabízí i člověku, který je ne hony vzdálen historiografickým poznatkům, zastavit se
a pohlédnout do minulosti. Taková ohlédnutí umožňují nejen relaxaci, ale přinášejí
i příležitost zamyslet se nad sebou sam ým a nad okolním světem. Proto si myslím,
že historická beletrie vycházející z historie, která m á být učitelkou života, má místo
i v současné literatuře.
Úkolem historické prózy není jen obkreslovat historická fakta. Jejím hlavním
smyslem je nacházet za psaným slovem, za sporým kronikářským záznam em , za
nedokončeným i větami živoucí lidi, jejich představy, tužby, city a názory, prostě vše
lidské, co je spojuje s člověkem současným . Jedině lak mohou příběhy lidských
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životů prolínat z časů do časů. Tento úkol může nejlépe splnit právě takový typ
historického podobenství, jaký nabízí Jiří Šotola. Čtenáře oslovují jeho díla, v nichž
se vrací ke známým osudům, dějům, a pracuje s nimi jako se znaky, polemicky
k jejich tradičním významům. Neustále aktualizuje, rozkládá mýty na elementární
složky lidských životů, aby v nich ukázal současnost osudů dějinných osobností a
naopak dějinnost osudů našich součastníků.

Jiří Šotola dokázal „odlepovat

historické kulisy, aby oprostil jednání herců v historickém kuse, protože pak mu
.

1

1

vystoupili současní lidé a jejich osudy byly pochopitelnější"

7

^

.

Právě takový

přístup k historické tvorbě podle mého názoru ukazuje cestu k dalšímu vývoji
historické prózy, která si znovu bude hledat své místo

11 a

slunci, tentokrát již

v novém století.
Historický román se možná zdá někom u neaktuální záležitostí. Podle mého
názoru je tomu právě naopak. Historická próza patří k žánrovým typům, které
nejvýrazněji odrážejí nejen zobrazovanou epochu dějinnou, ale v prvé řadě i dobu
svého vzniku. Vždyť každá společnost přichází s vlastním výkladem dějin, každá
společnost se tudíž zrcadlí i v historické próze.

„Historia magistra vitae“ tu jistě

platí.Nikoliv však v tom smyslu, že by se čtenář měl ztotožnit s historickými obrazy
a kopírovat chování postav jako návod na správný přístup k životu. Ani nejde o to,
aby byl historický příběh jakým si negativním exemplem, které by naopak mělo
varovat, jak se nechovat. Taková poselství jistě v prózách jsou, ale hlavní přínos je
v něčem jiném . Tkví ve filozofické rovině textu, v níž jsou reflektovány nadčasové
problémy člověka a je h o existence v rámci společnosti. Pro čtenáře je dílo v první
řadč výzvou k reflexi, k zamyšlení se nad těmito věčnými otázkami. Právě proto se
domnívám, že kvalitní historická próza si najde své místo v literatuře i v budoucnu.

117 Karlík. V./ Pohorský, M. : Rozhovor nad románem J. Šotoly Tovaryšstvo Ježíšovo, Orientace 1970, č.3.
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6. RESUMÉ

Tato práce si klade za cíl podrobně seznámit s historickou prózou Jiřího Šotoly.
Snaží se vylíčit Šotolovu jedinečnost, novost a originalitu, kterými obohatil tento
literární žánr. Jeho dílo je typické a nezaměnitelné ve všech směrech, kterými lze
analyzovat historickou prózu a je velkým přínosem nejen v historické próze, ale i
v české literatuře.
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7. ANOTACE

Diplomová práce nazvaná Historické prózy Jiřího Šotoly se zabývá, jak už
název napovídá, úseku tvorby Jiřího Šotoly, kterému se věnoval od konce
šedesátých do osmdesátých let dvacátého století.
Je řazena do české historické prózy, a proto je jí v práci věnována obecně
pojatá úvodní část, která je diferenciována do různých kapitol. Je zaměřena na
tradici historické prózy, proměny historické beletrie od jejích počátků spojených
s národně obrozeneckým hnutím druhé poloviny devatenáctého století, přes literární
tendence první poloviny dvacátého století až po nastínění situace let sedmdesátých a
osmdesátých.
Druhá část práce je věnována samotnému autorovi historických próz Jiřímu
Šotolovi. Je zde stručně načrtnuta

autorova biografie, včetně celoživotní tvorby.

Shledáváme v něm všestranného literáta. Byl autorem nejen historických děl, ale
také vynikajícím básníkem, dramatikem, žurnalistou, redaktorem, překladatelem ... .
Po krátkém představení autora následuje stěžejní část práce - chronologicky
řazená díla, z nichž každému (šest románů a jedna novela) je věnována vždy
jednotlivá kapitola, která je zaměřena na jeh o vlastní analýzu. Úvodní je analýza
debutového románu

Tovaryšstvo Ježíšovo (1969), následují oddíly vznikající

ve stejném časovém období, které jsou věnované románům Kuře na rožni a Svatý na

mostě a novele Osmnáct Jeruzalémů. Analytickou část uzavírají rozbory volné
prozaické trilogie z osmdesátých let: Malovaný děti, Róza Rio a Podzim v zahradní

restauraci. Každá próza je podrobena analýze po stránce formální, obsahové a
ideové.

Rozbory

sestávají ze stručného nástinu děje, určení časoprostoru

a

charakteristiky hlavních protagonistů a postupů a záznam hlavních rysů v jazykové
výstavbě.

V závěru

každé

analýzy

se

zamýšlím

nad

poselstvím,

které

pravděpodobně autor chtěl skrze své historicko-filozofické podobenství předat
čtenářům.
Závěrečná část práce je rozdělena do dvou oddílů. První z nich shrnuje hlavní
principy a postupy procházející celou prozaickou tvorbou Jiřího Šotoly. Z této
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souhrnné charakteristiky a také při srovnání s úvodním výkladem o dobovém vývoji
historické prózy vyplývá, jakou roli a místo v kontextu současné literatury
s historickou tematikou zaujímají analyzovaná Šotolova díla - v kterých směrech
inovuje a kde se hoduje s dobovými tendencemi.
Úplný závěr této práce je krátkou úvahou nad pozicí historické beletrie
v současné literatuře a nad jejími prognózami do budoucnosti.

103

.

8 KLÍČOVÁ SLOVA

historická próza,

typy

historické prózy,

Jiří

Šotola,

poslání,

deheroizace

a

demytizace dějin, člověk a společnost, malý člověk a velké dějiny, moc a bezmoc,
opakující se historie.
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