
Školitelský posudek bakalářské práce Anny Hejmové 
JULIUS FUČÍK: DIVADELNÍ KRITIKY 

Na práci Anny Hejmové si nejvíce cením toho, že se odvážně a nepředpojatě pustila do 
tématu opravdovou kritickou reflexí téměř netknutého: po smrtný život Julia Fučíka jako 
takřka reklamního, plakátového, na klíč vyrobeného symbolu optimisticky usměvavé tváře 
komunismu v jeho "věčně mladé fázi", totiž jakoby svým významem mnohonásobně převýšil 
jeho význam reálný (to se týká i ojedinělých polemik s tímto plakátem). Fučíkův takřka 
půl stoletý kult, který neměl se střízlivým kritickým čtením díla této osobnosti v reálném 
společenském a uměleckém kontextu doby nic společného, jakoby překryl fakt, že Fučík byl 
jedním z nejpilnějších kritických komentátorů až kronikářů - dodejme, komentátorů a 
kronikářů deníkového typu - českého meziválečného divadla, jehož vytrvalé, reportérsky 
aktuální, takřka každodenní sledování divadelního života je srovnatelné s výdrží takového 
Jana Nerudy. Dokonce i ojedinělí kritici Fučíkova kultu (Václav Černý, Petr Steiner aj.)jen 
zřídkakdy zaměřují svou analytickou pozornost na činnost pro tuto osobnost nejpodstatnější, 
nejčastější a nejkontinuálnější, tj. najeho divadelní recenzentství. I z Fučíkových recenzí, 
jakkoli čím dál tím víc ovlivněných až fanaticky předpojatou ideologickou tendenčností, jež 
mu v mnoha případech (kauza Mejerchold a potažmo i E.F.Burianův Hamlet!) zabraňovala 
vidět skutečnost, i z těchto recenzí můžeme totiž vyčíst ledacos podstatného o meziválečném 
divadle. Fučík totiž stejně fanaticky, jako věřil ve stalinský komunismus, věřil v divadlo, 
miloval divadlo (naštěstí ne tak nekriticky jako SSSR) a - jak správně a bystře usoudila Anna 
Hejmová - vlastně nikdy nepřestal divadlo hrát. I jako recenzent. 
Mimochodem - rozlišení pojmu "recenzent" a "kritik" by právě u Fučíka mohlo sehrát při 
charakterizaci a typologii jeho způsobu psaní významnou roli. Zdůrazňuji slovo "mohlo". A 
tady už se dostávám od chvály k povzdechům nad jistě úctyhodnou prací: školitel se sice 
snažil autorku přivést k pozornějšímu čtení dobového kontextu (E.F.Burian, V+W aj.), ale 
kdyby ona i on mohli věci věnovat více času, než pár hektických srpnových týdnů, mohla být 
tato práce, už vzhledem k nespornému autorčině kritickému talentu, lepší a prohloubenější. 
Mohla nejen vychytat některé jazykové či stylistické nepřesnosti, ale především mohla na 
konkrétních příkladech dokumentovat onu jistě v zásadně správnou, málo doloženou tezi o 
Fučíkově bytostně hereckém, divadelním naturelu, mohla se více rozepsat o jeho stylu (ve 
srovnání se současníky), prioritách nejen ideologických, ale i estetických (preferoval 
periferní, dnes bychom řekli alternativní divadlo ajeho herecký projev před oficiálním?, 
preferoval avantgardismus před realismem - psychologickým či socialistickým - nebo 
naopak? Atd.). Mohla pojednat hlouběji - namísto toho, aby přejímala Fučíkovu 
charakteristiku o údajné "komerčnosti" OD či Schonbergovu mimo podstatu sporu jdoucí 
motivaci údajné ryze osobní ješitnosti - o nad časovém jádru Fučíkovy polemiky s V+W, 
která je jednou z nejdůležitějších polemik avantgardy (to, co Fučík na v+w obdivoval a co po 
nich požadoval, tj. jasnou, prvoplánovou tendenčnost aktuálního komentáře, představují dnes 
spíše vyšumělé stránky tvorby OD - a vice versa: to, co V+W oproti Fučíkovi hájili, tj. 
obecný, nikoli utilitárně politický rozměr své tvorby, je na nich dodnes živé; V+W totiž 
tvrdili, že to, co jim Fučík doporučuje, je naopak nejkratší a nejlacinější cesta k diváckému 
potlesku). Stejně rozporuplný, paradoxní a v jádru nadčasový byl i Fučíkův (ne)kritický vztah 
k nejúspěšnějšímu divadelnímu podnikateli jeho doby - V.Burianovi, atd. 
Ale uvědomuji si, že tady můj povzdech hraničí s přehlížením omezeného "žánru" bakalářské 
práce a trochu nespravedlivě míří k požadavkům na práci mnohem širší, magisterskou či 
doktorskou. Téma by si jistě zasluhovalo, aby se jej buď Anna Hejmová nebo kdokoli jiný 
v budoucnu chopili. Suma sumárum: předložená práce splňuje všechny parametry bakalářské 
diplomové práce a doporučuji ji jako "velmi dobrou" k obhajobě. 
Doc.P~~~. Vladimír Just FC. 
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