
Posudek na diplomovou práci Jana Hrona 

KORESPONDENCE VÁCLAVA HAVLA 

Předkládaná diplomová práce má formu komentované edice s předmluvou. Jan Hron shromáždil 

z nejnhnějších pramenů (které uvádí na s. 30) dopisy, které psal Václav Havel do roku 1989 

adresátllm, jejichž vymezení bylo prvním editorským úkonem. Diplomant zvolil z hlediska 

literárněhistorického výzkumu vhodnou skupinu generačně starších českých spisovatelll a kritikll, 

které s jistou nadsázkou, ale řekl bych, že přiléhavě, označuje za Havlovy "učitele". Současně 

upozorií.uje na korespondenty, kteří by do tohoto okruhu měli dále patřit, ale z nejrůznějších 

důvodů, daných politickými, zeměpisnými, kriminálními nebo osobními okolnostmi, se Havlovy 

listy jim adresované buď nedochovaly (J. 1. Fischer, J. Grossman, Z. Urbánek), nebo jsou 

připravovány k vydání jinde (J. Vladislav), a proto zde chybí. 

Výběr adresátů vysvětluje a současně verifikuje J. Hron v předmluvě Portrét Havla 

v jinošských letech (s. 6-29), která představuje jakýsi širší komentář k editovaným dopisům, 

s nepochybným jádrem v padesátých letech. Označení "učitel" u jednotlivých adresátů tu nemá 

obrazný výzllam, ale představuje přirozeného prostředníka v cestě za poznáním a tvorbou v době, 

kdy se na českých universitách přec1nášely jiné dějiny kultury. Diplomant sleduje Havlovo rodinné 

zázemí, tradici prvorepublikové vzdělanosti v ní a Havlovu spontánní aktivitu konstituujíc.Í 

spolkový a umělecký život generačně spřízněných autorů. Kromě vydávaných dopisů se přitom 

opírá o Kosatíkovu práci z roku 2006 a o Havlovy stati v jeho spisech (vydaných 1999). Paralelně 

s postupující chronologií dopisů se J. Hron věnuje dále Havlově úloze při pořádání skupinových. 

sborníků Podoby II (1969) a Pohledy 1 (1976) a svůj text uzavírá dílčími kapitolami o v:z;tahu 

pisatele k jednotlivým adresátům. 

Vlastní edici (s. 30-100) pořádá diplomant podle absolutní chronologie, podle níž jsou i 

dopisy pročíslovány a vedle toho opatřeny i signaturou dle adresátů a jejich separátním pořadím. 

Fyzický popis dopisového nebo lístkové zdroje je dán hned za otištěným textem a po něm následují 

vysvětlivky k příslušným místům dopisů. Kromě toho, že je dobře vypracován jejich obsah, je třeba 

ocenit, že v zásadě fungují jako živý a promyšlený organismus, informace v nich nejsou mechanicky 

opakovány, ale je zvolen funční systém odkazů nejen v rámci vysvětlivek, ale i ve vztahu 

s editorovou předmluvou. Soubor je opatřen podrobným, biografickými a profesními daty 

opatřeným jmenným rejstříkem a rejstříkem dopisů, který k chronologicky uspořádaný·m listům 

podává přehlednou výpověď o množství a rytmu dopisování jednotlivým adresátům. 

Zpřístupnit poučeně Havlovu epistolografii je úkol na několik desetiletí. Diplomova práce 

Jana Hrona představuje dobře odvedený dílčí krok na této cestě. 

Praha, 7. 9. 2008 


