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1. Úvod
Tato diplomová práce si klade dva cíle. Prvním, hlavním cílem je
ucelený obraz života

Zdeňka Matěje Kuděje,

literárněhistorickému

zkoumání vývoje

české

přinést

zároveň přispět

a tím

literatury na

počátku

k

20.

století. Monografie, která by poskytovala životopis, jenž by pokrýval
všechny etapy života tohoto spisovatele, totiž zatím neexistuje. Badatelé
mají k dispozici jen

několik doslovů,

které se však zabývají vždy pouze

jednotlivými úseky autorova života, jež se k dané knize
něm

vztahují. Dále o

spisovatelů

slovnících

zachována jeho

poměrně stručné

najdeme
a

nepříliš

v Památníku

rozsáhlá

informace v

národního

pozůstalost čítající tři

Tento text se proto se ve své první

části

na

bezprostředně
různých

písemnictví

Je

kartony.

základě

vyjmenovaných

pramenů

pokusí zrekonstruovat osudy spisovatele, který je znám

především

jako jeden z

přátel

nepodařilo

pátrání se mi

získat úplný záznam
příslušníka

životních peripetiích tohoto
stranu je úvodní

část

Jaroslava Haška. Navzdory usilovnému

české

či

svědectví

o všech

bohémy. Na druhou
svědectvím

této práce prvním uceleným

o jeho

životě.

Dnes lze již jen málo

údajů bezpečně ověřit. Přestože

kritickou analýzu dostupných
z

vyprávění

a vzpomínání

Zdeňka

mohou být proto vzhledem k
autocenzuře

Ve druhé

pramenů,

informace pocházející mnohdy

Matěje

paměti

jsem se snažila o

Kuděje

jednotlivých

nebo jeho

účastníků či

přátel,

dokonce

zkreslené.

části

se práce zabývá úsekem díla

Zdeňka Matěje Kuděje,

který odráží spisovatelovy cesty, zejména ty, které ho zavedly mimo
hranice Čech. Vycházím z předpokladu, že Z. M. Kuděj je širší veřejnosti
znám

hlavně

jako autor knih, které zachycují historky z cestování

s Jaroslavem Haškem [Ve dvou se to lépe táhne 1, 2 (1923, 1924); Ve
dvou se to lépe táhne, ve

třech hůře

(1927); Když táhne silná

čtyřka

1, 2
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(1930)] - ty však neJsou

předmětem

mého zkoumání. Jeho

předchozí

dílo, motivované šestiletým pobytem ve Spojených státech amerických a
ročním

pobytem v carském Rusku, je však známo

méně,

ba dokonce

vůbec,

a proto se jeho analýza stala druhým cílem této diplomové práce.

V této

části

ze

své práce jsem

skutečnosti,

opakovaně

že se starší

narážela na problém vyplývající

Kudějovy

českých

knihy v

knihovnách

vyskytují jen velmi sporadicky. Žádná knihovna, ani Národní knihovna
v Klementinu ve svých fondech nemá všechny.
Kudějovy

tím, že
knih

texty nebyly

povětšinou Kuděj

světové

války

některé

příliš často

Může

to být

způsobeno

i

vydávány. První vydání svých

financoval a rozprodával sám. V období druhé
světové

knihy vyšly v reedicích, po druhé

válce

byly vydány pouze dva výbory próz inspirovaných americkými cestami
dočkaly

(1959 a 1982) a posmrtného vydání se

i dva

původní

texty

věnované Českomoravské vysočině. Více publikované byly jen populární

povídky z cest s Jaroslavem Haškem. Materiál ke své práci jsem tedy
získávala

po

částech

v již

zmíněném

Klementinu,

národního písemnictví (dále PNP), v pražské

v Památníku

Městské

knihovně

a

v knihovně Ústavu pro českou literaturu.

Vzhledem k tomu, že výtisky jsou
studiu a

zároveň

jsou

těžko

často určeny

pouze k

dostupné, obsahuje druhá

prezenčnímu

část

této práce

množství citací.

Zdeněk Matěj Kuděj

ve zkoumané

části

svého díla PopISUJe cesty do

Ameriky a Ruska. Jeho situace a zážitky v daných zemích však nebyly
úplně

ekvivalentní; zatímco v Americe se pohyboval jako svobodný

občan, vystřídal

ihned po svém

zde

řadu zaměstnání, hodně

příjezdu uvězněn

otázku, zda se oba texty
formální

rovině

totiž mohla

bez udání

cestoval, v Rusku byl

důvodu.

vyznačují společnými

Proto si lze klást

znaky na tematické

či

výstavby textu. Odlišná sociální situace cestovatele se

zároveň

odrazit na

rovině

obyvatel a tím pádem také v celkovém

percepce dané

ladění

země

a jejích

textu.

8
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2. Zivot
2.1

Zdeňka Matěje Kuděje

Stěhovavé dětství

Zdeněk Matěj Kuděj,

vlastním jménem

24. listopadu 1881 v

Hořicích

na

stavbě

působil;

Hořic

to bylo už

stěhovala

v nezakotvenosti

dětství.

Na gymnázium

začal

Vinohradech.

"Druhé jméno
převzal prý

půl

pozdějšího

Tulácká nestálost

se narodil

Z. M.

podle toho, kde otec zrovna

roku po narození malého

spisovatele má tedy své

Kuděj

Během středoškolských

Matěj,

Kuděj,

Marian

v Podkrkonoší. Jeho otec Jan byl inženýr

železnice. Rodina se

z

Zdeněk

Zdeňka.

kořeny

již

chodit v Praze na Královských
studií si

změnil

jméno.

pod kterým ho znali všichni jeho

přátelé

a známí,

po svém dědečkovi, když se dozvěděl, že jeden jeho spolužák,

spisovatel Antonín

Vyskočil,

si dal místo svého prostého

křestního

Antonín vzletný pseudonym Quido Maria. Tehdy se tomu

jména

Kuděj srdečně

zasmál a s nádechem jemné ironie prohlásil. ,Když Tonda je dnes Quido
Maria, tak já budu místo Mariana zase

Matěj.'

A to jméno mu

zůstalo

po

rodině

do

celý život. "1

Po

otcově

smrti se

Kudějova

Příbrami, Zdeněk přešel

matka

přestěhovala

ke své

na tamní gymnázium, ale studia

nedokončil.

Protože propadl z matematiky a fyziky, musel opakovat septimu, ale po
čtvrt

roce mu hrozilo

vyloučení

ze všech

středních

škol v Rakousku-

Uhersku. 2 Odešel proto ze školy a stal se praktikantem v
v

Pacově, později

lékárně

v Sadské.

1 Hrbek, Alois: O životě Z. M. Kuděje. In: Kuděj, Zdeněk Matěj:
Dobrodružné cestování (ed. Hampl, František). Praha, Československý
spisovatel 1959, s. 355
2 Alois Hrbek v doslovu k výboru Kudějových povídek Dobrodružné
cestování (1959) tvrdí, že se tak stalo po konfliktu s katechetou.
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2.2 Do

světa

stačil

Než

na zkušenou

složit farmaceutické zkoušky, byl odveden na

roční

základní

vojenskou službu.

"z

vojenské služby byl však

náměstí

způsobil

výstup,

duševního stavu. Ve
služba ,pro

z vojny
Po

císaře

skutečnosti

příčinu

ovšem se

plzeňském

ke zkoumání jeho

Kudějovi

pána', že mu byl dobrý každý

natolik zprotivila

způsob,

jak se dostat

Zdeněk Matěj Kuděj působil

z vOjny v roce 1903
Německu.

lékárnický pomocník v

Podle svých vzpomínek

jako

chtěl vidět

a proto se vydal do Hamburku.

"Bylo to v jedné

herně

Německem.

toulce

spoluhráče,

do

který zavdal

když na

domů. "3

propuštění

moře,

předčasně propuštěn,

USA

Vyhráljsem tehdy v divoké

hře větší částku peněz

který prohrál, vzal jsem místo výhry lístek

první

Předpokládal
neměl

v Altoně v Hamburku, kde jsem se ocitl po delší

třídou

lodi

Hrabě

a od

opravňující kjízdě

Waldersee, « vzpomíná

Kuděj.4

prý, že se za Atlantikem zdrží asi 14 dní, protože na víc

peníze.

Po deseti dnech plavby se dvaadvacetiletý

Kuděj

ocitl v New Yorku.

2.3 Siddney Godday
Rekonstrukce americké cesty
Jako

Zdeňka Matěje Kuděje

nejzajímavější části Kudějova

života se jí

je problematická.

věnuje většina textů

o

Hrbek, Alois: O životě Z. M. Kuděje. In: Kuděj, Zdeněk Matěj:
Dobrodružné cestování (ed. Hampl, František). Praha, Československý
spisovatel 1959, s. 356

3

Strohsová, E. (pod jménem Chlíbcová, M.): Jeden z putující generace.
In: Kuděj, Zdeněk Matěj: Americké obrázky (ed. Strohsová, E. (pod
jménem Chlíbcová, M.)). Praha, Odeon 1982, s. 9
4
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jeho

životě,

v každém však najdeme mezery. Následující popis putování

po Spojených státech amerických a
z

Kanadě

je tak složen jako mozaika

různých pramenů.

V Americe

Zdeněk

Matěj

Kuděj

neoficiálně

vystupoval pod jménem

Sidney Goodday, což foneticky nejvíce odpovídalo jeho

"Nepřišel

jménu.

jsem tam bez peněz. Ale v New Yorku, kde jsem přistál na jaře

roku 1903, vedl jsem nedlouhou dobu život tak
octl na

českému

dně

krajany,

své

peněženky.

Protože jsem se

mezi nimiž jsem se v krátké

rozmařilý,

styděl

době

že jsem se brzy

hledat práci mezi

hojnosti vydával za

zámožného, koupil jsem si za poslední dolary lístek do Chicaga, abych se
pokusil o

štěstí.

Dojel jsem tam, maje právě půldruhého dolaru v kapse. ('5

Našel si místo jako pomocný
jako zedník,

malíř

a

čalouník

v jedné

Pak pracoval na jatkách jako
ohradě,

pracoval v chemické

tyto zkušenosti

později

dělník

u

českého

krajana, který se živil

osobě.

čistič střev, dělal

čistírně

nádeníka v

dřevařské

a myl nádobí v restauraci. Všechny

využil ve své povídkové

tvorbě. 6

Na pozvání bratrance odjel do Clevelandu. Tam se pokoušel obchodovat,
pracoval jako

příručí

i v

dělnických

profesích. V

továrně

na

léčiva

se

vypracoval na laboranta. Vrátil se tak tedy ke svým farmaceutickým
začátkům.

Z Clevelandu

zamířil

do Detroitu, kde se dokonce ocitl ve

odtud se vydal poprvé bez

peněz zpět

vězení,

a

do Chicaga.

Strohsová, E. (pod jménem Chlíbcová, M.): Jeden z putující generace.
In: Kuděj, Zdeněk Matěj: Americké obrázky (ed. Strohsová, E. pod
jménem Chlíbcová, M.)). Praha, Odeon 1982, s. 9
5

6 Př.

Povídka V chemické továrně. In: Kuděj, Z. M.: Z Nového světa.
Praha, J. Otto 1918; V dřevařské ohradě. In: Kuděj, Z. M.: Z Nového
světa. Praha, J. Otto 1918
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2.4 Stavba železnice
Pomocí
v

zprostředkovatelské kanceláře

Alabamě.

si našel práci na

železnice

Z místa, na které byli od státu najímáni trestanci a kde

všichni pracovali za otrockých podmínek jen za
stále se

stavbě

ztenčující příděl

střechu

nad hlavou a

jídla, spolu s kamarádem uprchl. Zážitky z této

etapy zpracoval v povídce Bídné dny, která je úvodním textem povídkové
sbírky Bídné dny a jiné povídky.7

později

Po návratu do Chicaga se živil jako kamelot a

coby redaktor

krajanského listu Denní hlasatel. Nevydržel zde však dlouho a

opět

se

vydal na cesty. Projel Wisconsin, Severní Dakotu, tam se pokoušel
Začal

uchytit jako kovboj.
břehu řeky

dokonce sám

hospodařit

na malé

farmě

na

Missouri.

před

Zadlužil se a

věřiteli

utekl do Montany. Tam byl

zaměstnán

v rudných dolech.

2.5

Zemětřesení

Jakmile
jako

měl

plavčík

trochu
na

v San Franciscu
peněz,

loď,

jež

vypravil se do Seattlu a nechal se najmout

mířila

Při

do Kalifornie.

velkém

zemětřesení

v roce 1906 pomáhal v San Franciscu. 8 Reflexe tohoto zážitku jsou
rozsáhle a

poutavě

Z východního
zároveň

pobřeží

přes

dvěma

USA cestoval do hlavního

centra mormonské církve -

absolvoval

7 Kuděj,

zaznamenány v románu Mezi

Nevadskou

oceány (1918).9

města

státu Utah a

Salt Lake City.

Cestu tam

poušť pěšky.

Z. M.: Bídné dny a jiné povídky. Praha,

Zeyerův

fond 1913

18. dubna 1906 v 5: 14 postihlo San Francisco zemětřesení o síle 8,25
Richterovy stupnice. Zahynulo přes 400 tisíc lidí a shořelo na
28 tisíc domů. (Kronika lidstva. Praha, Fortuna Print 1994 s. 833)

8

stupňů

9

V textu se velmi

výjimečně

uvádí i

přesná

datace události.

12

Ze Salt Lake City

přes

Denver. Pak se
chvíli

zůstal,

zamířil

vydal

přímo

do sousedního Colorada, a to

do

města

Oklahomu a Texas, v jehož metropoli Dallasu na

opět

farmách, jako kovboj,

či

pobřeží. Vydělával

na východní

dělník

si jako

na

coby pomocník zlatokopa.

2.6 Po stopách Huckelberryho Finna
V

přístavním

městě

Galvestone se

tentokrát jako pomocník skladového
která

při plavbě

opět

nechal najmout na

loď,

důstojníka. Významnějšími městy,
či

poznal, byly New Orleans

New York, tehdy

bouřlivě

se

rozvíjející centra.

Protože

loď zůstala

nechtělo čekat,

po

několik měsíců

vypravil se

opět "domů",

v New Orleans a

Kudějovi

do Chicaga.

Cestoval parníky po Mississippi, absolvoval trasu, kterou deset let
ním procestoval
jako

dělník.

Twainův

Huckelberry Finn. V
přes

Odtud se vydal

se

přístavu

před

Cairo pracoval

St. Louis na sever. Když

přijel

do

Chicaga, známí mu našli práci v jednom socialistickém deníku.

"Nuže, byl jsem

novinářským

zpravodajem, reportérem.

A vám, kdo jste to nezažili, ba, kdo hledíte na takové
řekl několik

pisálky s opovržením, vám bych rád
Po dvou

třech

takových

případech,

jaké jsem nyní

bolem truchlících

dělat

čtyřma očima.

vyprávěl,

byste

zaměstnání. Neboť

všichni praštili tužkou a nechali takového
funebres mají vždy co

slov mezi

novinářské

jistě

pompes

už jen s vychladlou mrtvolou a s vychladlým

pozůstalých

- ale reportér

často, přečasto

má co

dělat

s ještě živým, který se před jeho očima stává nehybnou mršinou a někdy
ještě něčím

horším. To není záviděníhodné

nikdy není otrlý jako majitel
Nakonec se však tomuto
šťastnější

pohřebního

člověku

kolegové od novin, ti,

zaměstnání.

A

ústavu nebo

člověk
řezník

od novin

z jatek.

se srdcem neposmívají jen čtenáři, ale i

kteří ,nedělají

zlámané hnáty(, ale chodí

se dívat do sněmoven, jakou tam hrají komedii, anebo do divadel, aby

posoudili výkon jiných

komediantů.

Rád bych, abyste se neposmívali
13

kteří

lidem,

reportérem a dodnes
životě.

říkám,

,zlámané hnáty(. I já byl takovým

že je to

nejtěžší zaměstnání

v celém mém

Ani jako hladovící tulák jsem neprožil tolik utrpení, ani jako

pracující

dělník

jsem neprožil takové

jezdil po menších i

čase

větších

sebezapření jako

tragédiích, o nichž se

těžce

tenkrát, když jsem

čtenáři

mého listu

chtěli

... ((10

něco dovědět

V

dělají

v novinách

hospodářské

krize však

přišel

o místo. Se spolubydlícími

z ubytovny pro chudé proto zareagoval na inzerát kanadské vlády, která
slibovala

přistěhovalcům

ze Spojených

států

levnou

zemědělskou půdu.

českých emigrantů

Založil tedy spolu se skupinou

farmu na severu

kanadské provincie Saskatchewan. Výnosy ale nebyly takové, jaké si
zakladatelé

představovali,

a spisovatel na

Nechal se zlákat zlatou

horečkou

Nedařilo

přišel

se mu však,

život. Zážitky se mu staly
zlatých

dolů

státě

pouť.

Omaha pracoval

opět

na východ. V nebraském
místo

kuchaře.

2.7

a odjel do Oregonu.

o všechny peníze, málem
námětem

přišel

pro povídkovou knihu Majitel

jako

městě

dělník

Akron našel pomocí Armády spásy

společně

podniku

na jatkách. Odtud se vypravil

s historkami, které v restauraci

údajně svědčily.

Matěj

se

měl

z

docela

a to jako by mu vadilo. Vydal se do New Yorku.

Domů,

do Prahy

Na konci svého šestiletého putování po Severní Americe našel
ve

i o holý

Procestoval Yellowstonský národní park a

Jeho speciality

zákazníkům vyprávěl,
dobře,

dlouho nevydržel.

(1914).

Vydal se tedy na další
ve

farmě

stacionáři

těžkého

útočiště

Armády spásy v nemocnici v New Yorku, kde se

vyléčil

zápalu plic.

10 Kuděj, Z. M.: Síla předtuchy. In Kuděj, Z. M.: Sid. Psancem
v Chicagu. Praha, Toužimský a Moravec, 1941, s. 232
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města

Z amerického neoficiálního hlavního
lodi doplavil v roce 1909
přišly

zpět

se coby

dělník

na

dobytčí

do Evropy. K získání tohoto místa mu
námořnického

vhod zkušenosti kovboje i praktická znalost

řemesla.

Návrat domů popsal ve svém nepublikovaném "pokusu o román"
s názvem Sid ve vlasti, jak text, který je v jeho

pozůstalosti

v PNP,ll sám

nazývá.

"Bylo
Nic

mně dobře.

mně

proč

by nebylo. Byljsem zase po letech v rodné zemi.
sedět

nescházelo. - Byl bych tak vydržel

Bylještě

stékaly

A

mlád a stalo se, že než se nadál, vyhrkly z jeho

volně

po

tvářích dolů.
řadu

jako mu nebylo už po

Nepokoušel se je
(ř.

let.

(ř.

do rána.

stříti,

očí

41 - 44) (.. .)

slzy a

bylo mu tak

krásně,

58 - 60r

V první chvíli neměl kam jít. Útočiště našel u jednoho z dávných přátel,
kterého poznal na toulkách Severní Amerikou.
živil sestavováním
nebyl,

alespoň

horoskopů.

Přítel

Zimolez se v Praze

Spokojen s tímto soužitím ale

o tom vypovídají další

řádky

Kuděj

z nepublikovaného "pokusu

o román" Sid ve vlasti:

"Prostředí,

mě

do kterého

Nezamlouval se

mně

nejraději

poctivé. Ale

(nečitelné)

věcí

mně

nijak nezamlouvalo.

ani způsob života, jaký Zimolez žil a

Byl bych se

stav

zavedl Zimolez se

vrátil

domů

(nečitelné).

k matce a hledal si nějaké

a falešný stud

mně

Měl jsem

sice bratra, který žil

ve velmi dobrých poměrech. Ale byl ženat a já se nesnášel
někomu

(ř.

904 - 910) (.. .) Ne, ne , toho bohdá

na obtíž a abych

se na své vlastní nohy a

v Americe.

II

(ř

měl

začít

slyšeti

nemůže

nějaké výčitky_

s málem,

zaměstnání

bránil, abych si přiznal pravý

a žil na útraty své nebohé matky.

švagrovou.

-

třeba

s

dobře

se svou

být, abych byl

Lépe bylo postavit

ničím jako

kdysi

914r

Památník národního písemnictví

15

Později

v

se živil

podobně

různých dělnických

z nich

jako

profesích.

Kuděje přesvědčil,

během

svého amerického cestování

Kolegům vyprávěl

aby jeden ze svých

zážitky z cest a jeden

příběhů

sepsal a poslal do

novIn.

Národní listy povídku otiskly a vyplatily za nI
korun. V té

době

si jako zednický

přidavač

Kudějovi

dvacet

stavbě

na žižkovské

honorář

čtyři

vydělával

1,80 korun za den. Povzbuzen výší

příspěvky

v Národních listech, Právu lidu, Zlaté Praze, Besedách lidu,

Světozoru

a dalších titulech.

publikoval další

Své americké zážitky posléze zpracoval v povídkových knihách Bídné
dny a jiné povídky (1913), Majitel zlatých polí a jiné povídky (1914),
Mordovna (1914), Z nového

světa

(1918) a Rvavý Holybee (1921).

Trampské historky jsou v obsáhlejší pásmo spojeny v knize Mezi

dvěma

oceány (1918).

2.8 Seznámení s Haškem
V

době

publikačních

počátků

se

Zdeněk

s Jaroslavem Haškem a stal se jeho

Matěj

přítelem

i

Kuděj
členem

seznámil
neoficiální

bohémské skupiny kolem Jaroslav Haška. I2 Vstoupil také do parodické
Strany mírného pokroku v mezích zákona. I3

"s Jaroslavem Haškem jsem
Spojených
dosti

států.

pestrou

se seznámil brzy po svém návratu ze

Tehda již byl známým spisovatelem a

měl

za sebou

žumalisticko-spisovatelskou

Byl

předtím

12 Patřili tam mimo jiné Josef Lada,
Sauer, Emil Artur Longen či Gustav

malíř

kariéru.

Jaroslav Panuška, Franta

Opočenský.

Stranu mírného pokroku v mezích zákona založil Jaroslav Hašek.
předvolebním boji na pražských Vinohradech strana parodovala a
zesměšňovala praktiky a projevy představitelů tehdejšího politického
života. Literárně byla mystifikace zpracována v roce 1911, knižně vyšla
v roce 1963 (Hašek, J.: Politické a sociální dějiny strany mírného
pokroku v mezích zákona, Praha 1963)
13

V

16

redaktorem Světa zvířat a potom dokonce i Českého slova. Odtud byl pro
různé

neplechy

době,

V té
přítele

Bylo

vyloučen.

kdy jsem se s ním seznámil, bydlil u našeho

Opočenského.

G. R.

stručné,

ale velmi

Poněvadž
penězích,

společného

Seznámení se událo na Havelském

náměstí.

srdečné.

právě při

tehdy byl Hašek z nás jediný, který byl

zavlekl nás ihned do hostince U Mrázků.

Tam chodil lid obojího pohlaví a
trhovkyně,

průvodci,

dámy z ulic a jejich

pekařští dělníci

a

ještě různí

pánové,

kteří

s tehdejší policií, která si našla rozmanité
Jistě

však vzácností hostince U

okna, nad nímž visela

všelikého druhu.

primitivně

číšníci

již

Trhovci,

z nočních podniků,

přišli

do nemilých

styků

důvody.

Mrázků

byl malý

stůl

u samého

namalovaná tabulka s rozviklaným

nápisem:
,Stůl české

inteligence. (

U tohoto stolu jsme se setkali s podivným
Seděl

literatury.
sám o

sobě

tam v první

tvrdil,

řadě

šiřitelem

výběrem

tehdejší

veleznámý Franta Sauer, který byl, jak

české

kultury,

poněvadž

prodával po

hostincích české knihy. Byl to bodrý Žižkovák, nezmařilý humorista,
nevyrovnaný znalec tehdejší Prahy a
Vedle

něho seděl

básník Ame Laurin,

kromě

toho také pašerák sacharinu.

drobný, trochu nazrzlý, ale již tehdy známý

pozdější

redaktor Prager Presse. Tehdy byl však jen

chudý cukrovarský chemik. Jak sám

říkal,

pracoval

ročně

v kampani dva

až tři měsíce a v těch ostatních pískal kudlu.
Třetí

muž

nesmímě elegantně oděný

s protáhlým nosem, byl tehdy

již také dost proslulý kabaretier, akademický

malíř,

herec, spisovatel a po

(s. 2) případě muž mnoha jiných zaměstnání, Artur Longen.
Přivítali
započala.

nás huronským

Trvala až do

večera.

řevem,

usadili mezi sebe a družná zábava

Potom jsme se odebrali do Montmartru. To

byla místnost v Řetězové ulici, kde vládl bývalý herec a zpěvák Waltner.
Tam již byla
rovněž přátelsky.

shromážděna

veliká

společnost,

která nás

Skládala se z lidí stejného povolání, nebo

jakého jsme byli my. Byli tam mladí

nadějní

přijala

zaměstnání,

spisovatelé rázu Karla
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Nového, Jana Morávka, Michala Mareše, Ladislava Hájka, Egona E.
Kische, byli tam malíři Brunner a Kysela, umělecký kritik V. V. Štech,
sochaři

Štursa a Horejc, architekti ala

a Vácha a celá

řada

Gočár

a Janák, fotografové

divadelních i kabaretních

hvězd

a

hvězdiček

Vaněk

bratry

Karlem a Emilem Burianem počínaje a Červenou sedmou konče.
Jinak byl

uspořádán

kabaret. V něm jsem slyšel poprvé mluvit

Haška jako konferenciera. Byla to taková psina, že se všechno
smíchy.

Poněvadž

třáslo

na nás v Montmartru neplatila policejní hodina, rozešli

jsem se tehdy až ráno.
Od té doby

uzavřel jsem

s Haškem pevné přátelství. ((

Takto vzpomíná na setkání s Jaroslavem Haškem
strojopisném textu, který je uložen v
"J aroslav

Hašek,

spisovatel

a

Kuděj

Kudějově

kamarád

v nedatovaném

pozůstalosti

(Hrstka

v PNP

vzpomínek

na

kamaráda)" .14

2.9 Podobnost s atentátníkem
Na podzim roku 1912 se

Kuděj

vypravil do carského Ruska.

jako procestoval Spojené státy americké,

chtěl

Podobně

poznat i slovanskou

říši.

A navíc:

"Prchal jsem tehdy z

těsných poměrů

své rodné

země, sevřené

neblahými

spáry dvouhlavého orla. Po dlouhém pobytu v zemi svobody,
Spojených státech severoamerických, nemohl jsem se nikterak
s

poměry

ve vlasti,

sešněrovanými

14

Č.

inv. 18,

způsobem

Č. přír.

smířit

úzkoprsými a nenávistnými zákony

státu, který ovládán stále víc vlivy ze sousedního
všechny Slovany

ve

Německa,

utiskoval

den ze dne provokativnějším. ((15

51/87,2. karton

15 Kuděj, Z. M.: Šmul Lefkovič. In: Kuděj, Z.M.: Hostem u baťušky cara.
Praha. Toužimský a Moravec, 1948, s. 6
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Po

několika

dnech pobytu v

byla

zřejmě

podobnost s

ředitele.

",Promiňte,

smělý

uvězněn.

Kuděj

cara uvádí, že

člověkem,

atentát na místního policejního

barine, že jsem tak

byl

báťušky

autobiografické próze Hostem u
zatčení

Kyjevě

ve

své

důvodem

jeho

který v Taškentu spáchal

- jak jste se dostal do Kyjeva až

z Taškentu?'
Užasl jsem. Na Taškent se mne

přece

náčelník

ptal také policejní

Skalon.
Pochopil jsem, že se musím mít na pozoru. Žmučkin tedy věděl
něco,

co bylo známo i plukovníku Skalonovi. To bylo podezřelé. Není snad

Žmučkin obyčejným

policejním konfidentem, který bývá úmyslně nastrčen

vězně něco

do cely, aby z

vytáhl? Nebo je

členem

podzemní organisace,

která ví lépe než já a snad lépe než Skalon, co se odehrálo v hlavním
městě

Turkestánu?
odpověděl

,Nikdy jsem nebyl v Taškentu,'
pořádně,

kde to

město

leží.

Proč

Jsem.

,Nevím am

myslíte, že jsem tamodtud

přišel

do

Kyjeva?'
Žmučkin neodpověděl,

Jen

nepatrně,

jako by

zmlkl a již se na nic nevyptával. Usmál se

chtěl říci:

,Chytrák jsi, brachu. Tebe hned tak

nedoběhnou. '

Teprve když ho odvedli,

přesvědčil

když jsem ho pokládal za špeha. Ve svém
pečlivě

složený

výstřižek

z

jsem se, že jsem mu
hrnéčku

nějakého časopisu.

která pod titulem. ,Atentát na policejního

na

čaj

Byla to

ředitele

křivdil,

našel jsem totiž
stručná

v Taškentu',

zpráva,

sdělovala,

že neznámý pachatel zastřelil významného hodnostáře v jeho kanceláři a
že se mu podařilo uprchnout. Následoval nepříliš přesný popis podezřelé

osoby.
Shledal jsem, že se popis hodí na mne.

Výstřižek

byl z novin zřejmě

už dosti starých, den vydání jsem však zjistit nemohl.

Určitě

se však

událost stala před mým zatčením v Kyjevě. ('16
16 Kuděj, Z. M.: O zbojníkovi s dobrým srdcem. In: Kuděj, Z.M.: Hostem
u baťušky cara. Praha. Toužimský a Moravec, 1948, s. 138/139
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Propuštěn

a

vyhoštěn

ze

země

byl

Zdeněk

Matěj

Ku děj po sedmi

měsících.

těch

"Nechci zde vzpomínat všech
svědkem,

těch

nekonečných

vězeňských dozorců,
hnanců ztlučeno

do

hádek

a

rvanzc,

po jakémsi pokusu o vzpouru,

bezvědomí

strašné vraždy jednoho z
podřezán

ohavných scén, jichž jsem byl

a

odvlečeno bůhví

,obchodníků'

neznámým pachatelem; jen

strašlivého
při němž

několik

kam; nechci vzpomínat

s vodkou,

to

bylo

vpádu

vím,

který byl v nOCI
že

to

byl jeden

z nejkrásnějších dnů mého života, kdy jsem se ocitl venku. «17

Ve

vězení

býval

několik

prý horší než ty, jež si

přivodil

literárně

Ruské zážitky

dní bez jídla a omrzliny, které tam získal, byly
na svých amerických dobrodružstvích.

zpracoval v knihách Hostem u

báťušky

cara

(1914) a Zlá svoboda (1919).

2.10 Předválečné putování po Čechách
Léto, které následovalo po návratu z Ruska, strávil
s Jaroslavem Haškem. Roku 1913
prošli Berounsko,

Křivoklátsko

a

uspořádali

Zdeněk Matěj Kuděj

první ze svých putování,

Plzeňsko.

"Stalo se totiž, že jsme stejného dne podivnou shodou osudu brali
s Haškem po

třiceti

korunách

honoráře.

tehdejší dobu a podle našeho názoru
také jsme vyrazili. Bylo

čarokrásné

To bylo

stačilo

jitro a

jmění nezměrné

na cestu kolem

píseň

světa.

na

(... ) A

ptactva se rozléhala již

ze všech stran. Na Haškovu radu jsme překročili práh oba pravou nohou.

17

Kuděj,

Z. M.:

Můj

návrat z Ruska. In:

Kuděj,

Z. M.: Když táhne silná

čtyřka. Praha, Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství 1930, s.

13/14
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Když jsme došli na nádraží,
bychom

rozpředla se

mezi námi debata o tom, kam

jet. «18

měli vlastně

V roce 1922 je oba napadlo zážitky z cest sepsat, ale dostal se k tomu až
sám

Kuděj

po

"Když jsem
zemřel,

Haškově

přijel

bydlil

v

smrti.

červnu

ještě

1922 na Lipnici, kde se Jarka usadil a kde i

v hostinci U

Invaldů. Hovořili

jsme spolu mnoho o

svých zkušenostech, nabytých za války, dostali jsme se také v
život

před

řeči

na

válkou, a tu Haška napadlo, že bychom mohli popsat své

cesty, které jsme spolu podnikli v Čechách. Dohodli jsme se rychle, že
střídavě

budeme každý psát jednu kapitolu, pokud paměť

stačí,

již nezbývalo nežli zvolit vhodný titul pro knížku. Dlouho jsme
v

hospodě

a

marně

rezolutně,

seděli

si lámali hlavu tímto nesnadným úkolem.

hostinský, unavený naším

přemýšlením,

prohlásil sice

a potom
dole

Konečně

zdvořile,

ale

že se musí jít vyspat. Proti tomu jsme ničeho nenamítali, ba

Hašek s tím vřele souhlasil. Žádal jen, aby nám šenkýř přinesl plnou
láhev slivovice, abychom mohli
ještě

více a

můžeme

Jarka

řekl, že

sedět

dál. Ale tento bodrý muž

již v lokále nenaleje. Chceme-li prý ještě dále pít, že

jít nahoru do Haškova pokoje a

odvětil,

,Pojď

sedět

tam

třebas

až do rána.

že jako moudřejší vždy ustoupil a i stále ještě ustupuje

surovému násilí, a když
řekl pohnutým

zvážněl

šenkýř

vydal žádanou láhev, obrátil se ke

mně

a

hlasem:

také nahoru, starej kamaráde. Snad bys mi

ostudu a nespal

někde

neudělal

tu

jinde. A ve dvou se to přece jen líp táhnef'

,Užje to tady!' zvolal jsem

nadšeně.

,Co?'
, Titul na tu knížku!'
,Na mou duši,'

řekl

Hašek. ,A dnes potáhneme

důkladně.'

18 Kuděj, Zdeněk Matěj: Ve dvou se to lépe táhne (ed. Lopatka, Jan).
Praha, Lidové nakladatelství 1971, s. 11
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Také jsme táhli. Bylo to za jeho života naposled, a proto nyní píši
již tyto

řádky

Matěj Kuděj

sám, doufaje, že jimi

místo

čtenáře

Zdeňka Matěje Kuděje

nejvíce. V roce 1923 poprvé vychází
Později

mezi

opakovaně

čtenáři

proslavilo asi

vydávaná kniha Ve dvou

na ni navazuje v podobném duchu
třech hůře

cestování Ve dvou se to lépe táhne, ve
pokračování

Zdeněk

předmluvy. 19

Vzniklo tak dílo, jež

se to lépe táhne.

nezarmoutím, « napsal

Když táhne silná

čtyřka

vylíčené

(1927), a další

(1930).

2.11 Cena Julia Zeyera
Ke konci roku 1913 byla

Kudějově

knižní

prvotině

Bídné dny

udělena

cena Julia Zeyera. Spisovatel Zeyer toto ocenění zřídil při České
akademii

císaře

"Knižní debut

Františka Josefa pro

Kudějův

vědy,

slovesnost a

umění.

je velmi slibný a volby Zeyerova fondu, který mu

jej umožnil, dopadla tentokrát

nesporně šťastně,

což lze sotva

říci

o všech

prvotinách, kterým až dosud pomohla tato mladá literární instituce na
světlo,

«

hodnotil V. Červinka ve Zlaté Praze. 20

Kromě veřejného

uznání byl

knihu v nákladu 600
autor stanovit sám.
zprvu

výtisků.

Kuděj

prostřednictvím

součástí ocenění

i

honorář

a možnost vydat

Cenu za jeden výtisk si mohl

ocenil svou knihu na

tři

začínající

koruny a prodal,

knihkupectví Bursík a Kohout, posléze vlastními

silami, celý náklad, jenže bez zisku.
Dalším zamýšleným titulem bylo zpracování ruských
báťušky

cara. Místo práce se ale s Haškem vydali na druhou

se rok 1914 a oba
v

době,

zážitků

přátelé

v knize U
pouť.

Psal

se potulovali Posázavím. Do Prahy se vrátili

kdy už bylo jasné, že je první

světová

válka nevyhnutelná.

19 Kuděj, Z. M.: Ve dvou se to lépe táhne (ed. Lopatka, Jan). Praha,
Lidové nakladatelství 1971, s. 7

20Č.: Bídné dny ajiné povídky. Zlatá Praha, r. 31,1913/14, s. 89
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2.12 K odvodu na
Kuděj začal

vozíčku

pracovat ve

firmě

nábytek. Pobyt v ruských

Baumgatel a spol., karlínské

věznicích

v

předešlém

továrně

na

době

roce se ale v té

projevil záchvatem revmatismu.

"Kuděj

těžký

dostal znovu

záchvat revmatismu, a když se nemoc

nezlepšila, odvezli sourozenci nemocného k matce do
byla v celém Rakousku vyhlášena mobilisace. Také

Příbramě.

Kuděj,

Zatím

který se vrátil

do Prahy, dostal předvolání, aby nastoupil vojenskou službu. I nezbývalo
než jej odvézti na

ručním vozíčku

komise rozhodla, že
dovolená na

hledě

do kasáren na

Pohořelci;

tam odvodní

k jeho nemoci se mu poskytuje zdravotní

neurčito. "21

později

Tato událost vzbudila mezi Pražany pozornost a
Jaroslav Hašek, když stejným

způsobem

před

nechal

ji použil i

odvodní komisi

dopravit i svého dobrého vojáka Švejka.

Kuděj opět

se mu ale

odjel za matkou do

nechtělo.

Na malém

Příbrami.
městě

Nemoc sice ustoupila, na vojnu

však

brzo podivné, jak je možné, že zdravý

začalo

být každému

Kuděj může

pobývat na

zatímco všichni ostatní byli povoláni. Povolávací rozkaz
tak se mladý spisovatel vypravil do
se

dozvěděl,

Plzně,

kde

měl

poměrně

svobodě,

nepřicházel,

a

sídlit jeho pluk. Tam

že je administrativní chybou považován za mrtvého. Podle

záznamů v matrice padl v Srbsku a byl pochován v Šabace.

Odjel tedy do Prahy. Aby nebylo okolí nápadné, že zdravý mladý muž
nenarukoval do války,

měnil často

svá

bydliště. Měl

také dostatek

času

na spisovatelskou práci.

21 Hrbek, A.: O životě Z. M. Kuděje. In: Kuděj, Zdeněk Matěj:
Dobrodružné cestování (ed. Hampl, František). Praha, Československý
spisovatel 1959, s. 358
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2.13 Hašek a válka
V roce 1916 byl odveden Jaroslav Hašek.
událost v již
člověk

v PNP

zmíněném

Zdeněk Matěj Kuděj

strojopisném textu Jaroslav Hašek, spisovatel a

(Hrstka vzpomínek na kamaráda), uchovaném v
později

na tuto

pozůstalosti

vzpomínal:

))Rok 1914 však

přinesl

první pohromu. Vypukla válka. Hašek nebyl

nikdy vojákem) a proto na

něho

řada

došla

až v roce 1916) kdy jsem já

už dávno padl. Tehdy jsme chodili do hospody) která se jmenovala Na
Bidýlku. Bylo to na konci Spálené ulice naproti
měli

umělci

okupovánu všelijací

poněvadž

vypravili na vojnu)
Mýdlo var) do

Budějovic

kavárně

Unionce) kterou

ducha i rukou. Tam jsme také Haška
měl

příslušící

do

že jsme na

něj

rukovat) jako muž

k 91 pluku. Byli jsme tak

pečliví)

vybrali asi dvanáct zlatek.
Tehdy jsme
třemi

páry

měli

také dámský pomocný sbor. Ten obmyslil Haška

vlastnoručně

dobročinnosti)

že mu

pletených

vlastnoručně

punčoch.

ušil pár zbrusu nových podvlékaček.

Nepamatuju si již všechna jména
jistě)

že

předsedkyní

Ba šel tak daleko ve své

těch

opravdových dam) ale vím

klubu byla Xena Longenová) nejlepší

revoluční

herečka.

Haška jsme nedoprovázeli na dráhu)
jistotu jsme s ním šli jen tak asi k museu)
13) a

smutně

překvapení)
před

rozloučili

jsme se

srdečně

Pro
(s.

jsme se vraceli zpátky Na Bidýlko. Jaké však bylo naše

když jsme zjistili) že

statečný

voják Hašek už tam sedí a má

sebou dokonce tuplák piva.
Po jistém

líčka)

poněvadž příliš spěchal.

nedorozumění) při čemž

se Jarouškovž zarděla obě kulatá

jsme ho na vojnu vypravili znovu. Tentokráte dopadla sbírka

poněkud chatrněji

silných

mužů.

a s Haškem šla až na nádraží eskorta asi patnáct

Tam mu dali potvrditi maršrutu)

vagonu a z nezbytné opatrnosti

čekali před

Všichni mávali rukama) nohama i

strčili

ho skoro

násilně

do

vagonem) až se vlak pohnul.

šátečky)

dokud vlak nezmizel ve

Vinohradském tunelu.

24

dělal

To, co Hašek

v

těch Budějovicích,

se můžete dočísti v Dobrém

vojáku Švejku. Zmizel a byl pryč.
někdy

Až

mně

psaný
štábní

na podzim roku 1916 jsem dostal lístek polní pošty

neznámou rukou. V
Vaněk

šikovatel

sděloval,

ni Vltavou)
stříbrné

medaile za

něm

(který

statečný

že

statečnost,

mně

mi jakýsi,

byl

později

doposud neznámý,

drogistou

v Kralupech

svobodník Jaroslav Hašek, držitel malé

upadl

hrdinně,

skoro se šesti setninama

(rotama) do zajetí.
mlčení.

Pak nastalo delší

Až náhle a to už jsem byl zase i já na
mi jakési individuum

vojně,

mi došel lístek, v

sdělovalo prostřednictvím

němž

červeného

švédského

kříže, že se v Kijevě předvádějí řeckořímské zápasy v nich Češi nejsou

zrovna na posledním

místě.

Rukopis byl

Haškův.

Byla tam i jakási

adresa. Peníze nebyly, ale byl tu jakýsi spolek, který se jmenoval
Svatobor. Hurá. Už jsem byl u spisovatele Heritesa. Pokladníkem byl
spisovatel Maerhofer.
Podpora, kterou mu tehdy poslali, byla
ti

staří

páni

Křikava,

chtěli

vysoká. Snad

taky to Rakousko rozbourat. I ten policejní president

který to podepsal a schválil.

Pak jsme o Haškovi
pověsti,

neuvěřitelně

nevěděli

naprosto

nIC.

Kolovaly všelijaké

že byl zabit na frontě, že ho utloukli lahvemi v

Oděse,

pak že byl

v legiích, že odtud přešel na druhou stranu, ale nic se z toho nepotvrdilo.
překvapení mě čekalo,

Nové
seděl

v ohromné papaše

2.14

Kuděj

Po

Haškově

Spojených

růžolící

když jsem jednou

přišel domů

a tam

Jaroslav Hašek. «22

a válka

odvodu se

států,

Kuděj

vydal se do

herec František

Plzně,

Kovářík,

kde žil jeho kamarád ze

který pracoval jako

zámečník

v místní Škodovce. Po třech měsících pobytu Kuděje kontrolovala
maďarská

hlídka, které se nezdálo, že

Kudějovy

dokumenty potvrzující

22 Kuděj, Z. M.: Jaroslav Hašek, spisovatel a člověk (Hrstka vzpomínek
na kamaráda). Pozůstalost Z. M. Kuděje, PNP, č. inv. 18, č. přír. 51/87,
2. karton

25

dovolenou
vše

měly příliš

mnoho razítek z míst, na kterých pobýval. Než se

stačilo vyšetřit, Kuděj

román Mezi

dvěma

z

Plzně

odjel do Prahy. V té

policie. Následující noc

byl

jeho

proběhla

přespat
bytě

v

to byl konec

kontrola.

skončila bezvýsledně.

odejít zcela s prázdnou, se zeptali,

Neuspokojena dovolenkou ani

mateřského

svůj

kamaráda, kterého hledala

varován, a proto prohlídka

kteří nechtěli

policisté,
vojně.

včas

dopsal

oceány.

Spisovatel u sebe jednou nechal

"Kuděj

době

vysvětlením,

pluku, který byl zatím přeložen z

Kudějovy

proč

Ale

není na

dotázala se policie u
Plzně

do Rumburka. A

svobody. Druhého dne byl eskortován k svému

pluku do Rumburka. "23
V Rumburku sloužil jako vojenský
v

Berouně

a ve Vídni. Tam byl

písař,

stejnou funkci pak vykonával i

přidělen

k polnímu biskupovi, náplní

jeho práce psát úmrtní listy. Po incidentu s

nadřízeným začal předstírat

šílenství. 24 Simulované bláznovství už vedlo k jeho
v

době

hned po studiích. Po

počátku

léta 1918

zproštěn

Do konce války se
časopisů.

Kuděj

několika

vyřazení

odborných prohlídkách byl na

služby.25 Na vlastní náklady se

živil

Jmenujme Právo lidu

hlavně

z vojny

měl léčit.

psaním povídek do novm a

či SvětoZOr. 26

23
Hrbek, A.: O životě Z. M. Kuděje. In: Kuděj, Zdeněk Matěj:
Dobrodružné cestování (ed. Hampl, František). Praha, Československý
spisovatel 1959, s. 358/359

24
Představený
nazval Kuděje českým prasetem, na což spisovatel
zareagoval tím, že onoho kněze uhodil svazkem akt. Nic jiného krom
předstíraného šílenství tedy Kudějovi nezbývalo, jinak by jen těžko
unikl trestu za porušení subordinace.
25 Skončil

tedy na klinice doktora Thomayera. Tady se seznámil se svým
budoucím švagrem, doktorem Prusíkem.

26 V průběhu svého života Zdeněk Matěj Kuděj přispíval do následujících
periodik (řazeno abecedně): Besedy lidu (1913 - 16), Český svět (1922),
Humoristický kalendář, Kalendář Besed lid (1915), Lidové noviny
(1914), Máj (1913), Národní listy, Národní obzor (1911 - 1913), Právo
lidu (1911 - 1931), Samostatnost (1912 - 14), Světozor (1914 - 1918),
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2.15 Objev Lipnice
Po roce 1918 se

Zdeněk Matěj Kuděj

turistů,27 úřednickou

stal tajemníkem Klubu

práci ale nevykonával dlouho.

Odchod z práce "oslavil" výletem do PosázavL S
Panuškou

se vydali

po

stopách

s Haškem. Jaroslav Hašek byl v té

malířem

předválečného

době ještě

Jednou prý sešli ze zamýšlené cesty. Z

Ledče

))Jejich kroky
přátel)

námětů

měly

Kuděje

v Rusku.

nad Sázavou

odbočili přes

zřícenina

hradu

pro jeho práci.

tehdy rozhodující vliv na další životní osudy obou

i Jaroslava Haška. Panuška se trvale usadil nedaleko Lipnice

v Kochanově) sám pozval v
Haška) a ten tam

zůstal

létě

1921 k pobytu na Lipnici Jaroslava

až do smrti. A Z. M.

Kuděj se

na mnoho let usadil

v Ledči nad Sázavou; a Lipnice a její krásné okolí se stala
toulek až do konce druhé
Kuděj

setkání

postavy "Zlého

))Připadalo
světě)

Jaroslavem

putování

kopec Melechov na Lipnici. Panuška doufal, že místní
mu dodá dostatek

českých

s

světové

Vysočinou

dědka

z

Večerník

i

jeho

války. ('28

PopISUJe

prostřednictvím

své

literární

Vysočiny":

mu to) jako kdyby se byl ocitl na jiném) daleko

nežli v jakém žil doposud. Po rušném

nervově

středem

tělesně ničil) připadalo

krásnějším

městském životě)

který ho

mu vše kolem krásné a dobré. Krajina

Práva lidu (1934), Venkov (1916, 1920), Zlatá Praha (1910 -

16) .
27 Funkci přijal na přání dr.
Jiřího Gutha,
ceremomare prezidenta
Masaryka. Kuděj si ho vážil jako spisovatele Stanislava Jarkovského.
Guth později používal jméno zkombinované z jeho jména občanského i
z pseudonymu - Jiří Stanislav Guth-Jarkovský.

28 Hrbek, A.: O životě Z. M. Kuděje. In: Kuděj, Zdeněk Matěj:
Dobrodružné cestování (ed. Hampl, František). Praha, Československý
spisovatel 1959, s. 359

27

byla nádherná, rána

skvělá,

večery

mírné a tiché a lid, který obýval

Zapomenutý kraj, se mu zdál býti prostý, milý a dobrý. «29

2.16 Tarzan ...
V Lipnici zastihla

Kuděje

zpráva, že dostal nabídku redigovat Armádní

bulletin. Časopis vydávalo ministerstvo obrany a Matějovým úkolem
bylo

překládat články

časopisu

o zbraních britské a americké armády. Z

musel odejít poté, co do tisku

nezařadil

jeden

článek,

který na poslední

chvíli vydala ČTK.

V té

době

Ameriku i Evropu zasáhlo nadšení, které bylo vyvoláno filmem

Tarzan mezi opicemi. Knižní

předlohu

napsal tehdy zcela neznámý

Edgar Rice Borroughs, o němž v Čechách nikdo ani nevěděl, jestli je to
Angličan

nebo

Američan.

Miloš Havel, majitel Lucerny, založil nakladatelství, které
vydávat knižní
Vachek, který

předlohy úspěšných

Kuděje

vybral za

filmů.

překladatele

mělo

ambici

Nakladatelství vedl Emil
pět

Tarzana. Slíbil mu

korun za každý svazek, práce na jednom díle však

neměla

tisíc

trvat déle než

měsíc.

Kuděj

si vzal zálohu 2500 korun a odjel ke svému bratrovi do Dolních

Karlovic. Volné chvíle prý trávil
základě těchto zážitků

vznikla

nejraději

s bratrovým

čtenářsky úspěšná

jezevčíkem.

kniha pro

děti

Na
O

Fyláskovi (1919).

"Pracoval jsem tehdy plnou parou vždy od

časného

rána. Po

bratr lehl, švagrová

měla

třebas

Rukopisu rychle přibývalo a já mohl být hotov

až do

večera.

také plno starostí s

návštěvami

obědě Sl

a já

překládal

dříve,

nežli jsem se zavázal. Odpoledne jsem chodil do lesa, sbíral houby,

29 Kuděj, Z. M.: Zlý dědek z
nakladatelství 1961, s. 7

Vysočiny. Havlíčkův

Brod, Krajské
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přátelil

se s lesními dělníky} domkáři a chalupníky a čerpal od nich

znamenité

zkušenosti.

poštmistrem a

večer

A

dvěma třemi

jsem

seděl

sousedy v }Panském

dolnokralovického }extra { vařeného pro panské
měsíc,

uplynul

Když se po

s bratrem}
domě{

sládkem}

a pil svou dávku

úřednictvo.

A

dříve

než

byl jsem se svou prací hotov. "30

měsíci Kuděj

vrátil s

přeloženým

prvním dílem do Prahy,

zjistil, že nakladatelství už neexistuje a Vachek u Havla nepracuje. 31
Emil Vachek
Překlad

Kudějovi

tedy vyšel v Ústředním dělnickém knihkupectví a nakladatelství

Antonína

Svěceného. 32

2.17 ... a jeho

babička

V Británii vyšlo
nakladatele
češtiny

osm

dílů

Popularita

jich

ale

jen sedm. Práce na

Kuděje poměrně

snadná a

bavit. V sedmém dílu tedy po

z Tarzana

Kuděj

Tarzana,

Svěceného přeložil

byla prý pro

přestala

další

slíbil, že pro Tarzana najde jiného nakladatele.

dohodě

dobře

se

převodu

svolením
díla do

placená,33 jenže ho

s nakladatelstvím

udělal

čtenáři

žádali

dědečka.

příběhů

pokračování.

pána OpIC byla ale tak obrovská, že
Kuděj

proto napsal

pokračování

vlastní - parodii

Vzpomínka Z. M. Kuděje zaznamenaná Františkem Hamplem. Hampl,
F.: Poslední literární bohém Z. M. Kuděj. In Kuděj, Z. M.: Safiánská
zima. Havlíčkův Brod, Kraj ské nakladatelství 1960, s. 74/75
30

31 Kudějovi však dlužili polovinu
honoráře. Vydal se tedy za všemi
obávaným Havlem. Po chvilce handrkování o tom, komu má praCl
odevzdat, Havel nakonec nechal vyplatit Kudějovi 5000 korun a o
budoucnost překladu se nezajímal.
32 Když Kuděj překládal druhý díl,
došlo k šestitýdennímu "převratu"
v nakladatelství, pro Kuděje to však žádné (finanční) následky nemělo.

33
"Překládal
jsem pilně dál; byla to snadná a výnosná práce."
Vzpomínka Z. M. Kuděje zaznamenaná Františkem Hamplem. Hampl, F.:
Poslední literární bohém Z. M. Kuděj. In Kuděj, Z. M.: Safiánská zima.
Havlíčkův Brod, Kraj ské nakladatelství 1960, s. 78
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babička

Tarzanova

opěvovaného

kniha byla

hrdiny, ale i ze

době,

odešel.

mnozí vtip prokoukli,

zapomněl

Kuděj

přítele

svého

legraci nejen z postavy

čtenářů. Přestože

kdy pracoval na Tarzanovi, se

Když se

udělal

úspěšná.

2.18 Málem
V

(1926). V ní si

oženil.

v roce 1920 vrátil z Lipnice, bydlel v Praze v ateliéru

malíře

Původně

v Hrusicích.

Kuděj

Jaromíra Seidla. Pohádali se, a tak spisovatel

chtěl

Matějovi

jít k Josefu Ladovi, ten byl ale v tu dobu
bytě

nabídla podnájem u sebe v

v Dejvicích

Božena Frýdlová.

"Paní Frýdlová se o mne starala
si na to zvykl. A když

mně

mateřsky

jednou

mně nějaké nepříjemnosti, řekl jsem

vzpomíná

svěřila,

a sestersky

zároveň,

až jsem

že má se svou rodinou

kvůli

jí, abychji ukonejšil- že siji vezmu, «

Kuděj. 34

Svatbu v kostele Božena Frýdlová a

Zdeněk Matěj Kuděj

protože Božena byla rozvedená a její muž žil.
odjel za známými do Mnichova
úplně zapomněl

Kuděj

Hradiště. Během

mít nemohli,

dal žádost na
pobytu na

úřad

a

venkově

na to, že se má ženit. Do Prahy se vrátil asi za 14 dní.

Hned po návratu došel na Smíchovskou okresní politickou správu. Bylo
pondělí.

Civilní

sňatky

se uzavíraly v úterý, ve

čtvrtek

a v sobotu.

Kuděj

se tedy objednal hned na úterý a vydal se do Prahy.

Večer
kvůli

nechal z hostince U
práci vrátí

jeden inženýr

domů

loučil

Brejšků

až v deset

zatelefonovat své nastávající, že se

večer.

Shodou okolností se v hostinci

se svobodou.

Hampl, F.: Krátké manželství humoristovo. O Z. M.
Mýto, Městská lidová knihovna 1971, s. 8

34

Kudějovi.

Vysoké

30

"Bylo tam pěvecké kvarteto z Národního divadla)
inženýra, který prohlašoval) že se

příštího

přišli

na počest jednoho

dne hodlá ženit) a

zapěli

krásnou píseň. Už mou milou do kostela vezou ... Zpívala to s nimi
přítomných;

mu

většina

zpíval jsem také. Inženýr platil kvarteto a já jsem platil za

ostatní u stolu. Bylo to tak podivné) že básník Karel Toman tiše
poznamenal: ) Matěji) snad se také nechceš oženit?J('35

2.19 Manželství tuláka
Když

po

obřadu

Kudějovi

manželé

stáli

smíchovskou radnicí, zeptal se jeden ze

životě

přiznal,

Krátké manželství humoristovo,
známý jako

šprýmař,

mysleli si všichni

že

kam

Matěj

spisovatele

vlastně

před

jedou,

se podle Františka

Kuděje věnoval

vlastně

přítomní,

svědky

svými

svědků,

protože oba novomanželé byli v cestovním.
Hampla, jenž této události v

se

spisek

sám neví. Jelikož byl

že se jedná jen o další

žert.

Jeden ze

svědků,

Břetislav

Hradiště.

Na svatebních cestách po zemích

Hrdina, ho pozval k

sobě

českých

do Mnichova
Matěj

strávil

s Boženou 14 dní.

V manželství vydržel

Zdeněk

většinou překládal. Kromě

opic,

převedl

do

již

češtiny

Kuděj

zmiňovaného

čtyři

roky.

Během

nich

dobrodružství Tarzana, pána

také Stevensonovo Dobrodružství Davida

Balfoura (1922), Londýnský
prorokův

Matěj

J. Buchana (1923)

přízrak

či

od A. Benneta (1922),

Plášť

Olivera Twista od Charlese Dickense

(1923). Dále pak Lady Hamiltonovou od Alexandra Dumase mladšího
(1924).

Z ruské

Amfitěatrova

literatury

přeložil

Viktorii

Pavlovnu

od

A.

V.

(1925). V roce 1925 následovaly vybrané spisy Waltera

Scotta: Waverley

čili

Bylo to

před

šedesáti lety,

Hrabě pařížský,

35 Hampl, F.: Krátké manželství humoristovo. O Z. M.
Mýto, Městská lidová knihovna 1971, s. 11/12

Kudějovi.

Ivanhoe,

Vysoké
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Quentin Durward a Železná pěst. V roce 1926 přidal ještě Dickensův
Klub

Pickwickův.

Zdeněk

Kuděj

literárních

děl

ovšem
do

překládal

rychle a o

češtiny může svědčit

kvalitě

jeho

převodů

následující historka z roku 1952,

jak ji zaznamenal František Hampl:

"Kuděj,

svého
se

který vždy zrána - i v Berouně - zapisoval

Každodeníčku,

z dlouhé

v knihách

na polici.

dobrodružný román Waltera Scotta Waverley. A
tím

vzrůstajícím, čím

věru,

Upoutal

ho

že četl se zájmem

se mu ten překlad zdál - mizernější.

Křížek přišel

Když ho

myšlenku do

už nebyl schopen soustavné literární práce, a tak
přehrabával

chvíle

nějakou

pozvat k

obědu,

sňal

brejle a povídal:

,Člověče, už dávno jsem nečetl tak bídný překlad. Scott byl přece nějaký

spisovatel! Kterýpak trouba tohle překládal?'
, To já nevím,'
knize

přiznal

se Křížek dobromyslně, ,ale snad je to v té

vytištěno?'

,I bodejť!'

Matěj odřízl

první list, zavrtal se

hlavou. Potom se podivně ušklíbl a ,Kdo to teda přeložil?'
zapomněl

Kuděj

do titulu a

potřásl

mlčel.

chtěl vědět

,No - já, když už to musíš

očima

hostitel.

vědět!

Ale už jsem na to dávno

... )('36

v manželství nedovedl

změnit svůj

styl života, a tak když se

měl

rozhodnout mezi svou ženou a svými kamarády, opustil krátce po smrti
prvorozeného

dítěte

poustevnu poblíž

v roce

Smrčné

u

1926

Světlé

společný

byt a

zřídil

si malou

nad Sázavou.

36 Hampl, F.: Poslední literární bohém Z. M. Kuděj. In: Kuděj, Zdeněk
Matěj: Safiánská zima. Havlíčkův Brod, Kraj ské nakladatelství 1960, s.
67/68
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S Boženou se nikdy nerozvedl, do Prahy se od té doby na delší

čas

nevrátil. Na sklonku života podle Františka Hampla uznal, že na rozkolu
manželství

měl svůj

díl viny:

"Já vím, že to se mnou

měla těžké,

já jsem se zkrátka do manželství -

nehodil ... ('37

Odjel na

Vysočinu,

zároveň

tulácký život. Často podnikal cesty za svými sousedy a

kde bydlel v chatce na

samotě.

Vedl

samotářský

a

známými v blízkém i dalekém okolí.

"Se ženami se Zlý
Nikdo ani

nevěděl,

dědek

stýkal, jen když toho bylo

vlastně

Starosta sice tvrdil, že je

dobře,

ani

Dědek

ženat,

byl-li svobodný, nebo ženatý.
poněvadž

to sám

napsal na přihlašovacím lístku a i na jiných

úředních

ženu jakživ nikdo v Hostovicích, ani v okolí,

neviděl.

usoudily, že to bude asi

nějaký,

nejnutněji třeba.

jak se na

vlastnoručně

dokladech. Ale jeho

Proto ženské

Krabatině říkalo,

svorně

pahejl. To je

totiž výraz, kterým se tam označují staří mládenci. ,08

2.20 Jaroslav Hašek
Jaroslav Hašek
z jeho

přátel,

zemřel

zemřel

v roce 1923.

jenž mu

přišel

Jaroslav Hašek, spisovatel a
který je

na

člověk

Zdeněk Matěj Kuděj
pohřeb. 39

V již citovaném spisku

(Hrstka vzpomínek na kamaráda),

součástí pozůstalosti Zdeňka Matěje Kuděje

spisovatel na tuto pro

něj

uložené v PNP,

smutnou událost vzpomíná.

Hampl, F.: Krátké manželství humoristovo. O Z. M.
Mýto, Městská lidová knihovna, 1971, s. 20

37

38

byl jediným

Povídka Láska, bože, láska z

Kudějovy pozůstalosti

Kudějovi.

Vysoké

v PNP, karton 3

Švehlák, M., Baldýnský, T.: Causa - Zdeněk Matěj Kuděj. In Reflex,
1993, roč. 4, Č. 20, s. 61

39
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"Těsně
mě

po Novém roce 1923 jsem byl hostem v Mnichově Hradišti. Tam

zastihla zpráva} že Hašek zemřel.
Okamžitě

jsem odjel do

Světlé

n/Sázavou} kde na

mě

již

čekal

kočár.

Pohřbili
dřevěné

jsme nebožtíka} jehož
účasti několika

truhle za

tělo se

set lidí}

začalo

již

hlavně

lidu

rozkládat} v prosté
dělného.

Dokonce i

kapela hrála. Kdo to platil} to nevím.
Byl to slavný pohřeb slavného
Nejvíce

při něm

českého člověka.

plakal lipnický švec a také se po

pohřbu pořádně

namazal.
proč

Když jsem se ho ptal}
}}Jak bych neplakal.

tak pláče}

Vždyť

řekl

to byl dobrej

mi:

člověk.

No a pak mi

zůstal

dlužen za boty. «
}}Za boty?« opáčil jsem. )} Tak já tije zaplatím. «
}}Jenže - jenže ono je jich trochu mnoho. «
}}Kolik?«
Švec zalovil rukou v kapsách a strkal mi do rukou hromadu
všelijakých papírových
očima

Podíval jsem se na

ně

trochu

švec: To ne} von už} chudák} nemohl chodit} ale on nemohl
Jl

bosý lidi. Ti

chodili.

Napřed

syčáci

se to dozvěděli jeden od druhého} a tak tam

jsem jim dával nové boty} ale voni s nim a hned šli

k Bondymu} a tak jsem jim dával ty staré kamenické
nikdo

nechtěl

Já
přece

zastřenýma

a povídal: )} Copak byl Hašek stonožka?«
Načež

vidět

útržků.

nosit. Však to vidíte} jak jsem to tady

neviděl

nic.

Hlavně

jsem se zmohl na slova

křápy}

součtoval.

které již

«

ne možnost) jak bych mu to zaplatil} ale
útěchy:

}}Nejlepší uděláš} když to přihlásíš do pozůstalosti. «
}}A dostanu to?«
)}Dostaneš} «
pozůstalostí

řekl

jsem

tvrdě) ačkoliv

jsem sám

nevěděl}

jak to s tou

vypadá.

A stal se malý zázrak. Švec to dostal.
Byli ijiní truchlící po Haškovi.

34

}} On

můj

kluk je na študiích v Praze a on to pan Hašek platil. Jak to

bude ted?(( }} To nevím. Když ten kluk bude za
Když ty budeš stát za

něco}

poněvadž

stát} tak dostuduje.

tak mu podáš pomocnou ruku. ((

Nevím) jestli jsem mu
nebylo}

něco

něco

dal} nebo ne} ale mnoho toho

jsem skoro sám nic

jistě

neměl.

Hašek zemřel 3. ledna 1923.
Pohřbili jsme

ho 6. téhož

měsíce.

Oficielní svět nebyl zastoupen. ((40

2.21 Setkání s Litomyšlí
V roce 1925 přijel Kuděj poprvé do Litomyšle. Pozval ho tam doktor
Hruška. 41 V Litomyšli se také spřátelil s rodinou Soukupovou. Majitelé
místní plovárny sehráli významnou roli na konci

Do Litomyšle jezdil
z

Zdeněk Matěj

Kudějova

života.

až do konce války, kdy se Hruška

města odstěhoval.

o Kudějovu knihu vzpomínek na cestování s Jaroslavem Haškem zájem
filmový režisér Svatopluk Innemann. 42 V roce 1928 na jejím
vznikl

němý

film.

Zdeňka Matěje Kuděje

v

něm

základě

hrál Ferenc Futurista a

Jaroslava Haška ztvárnil Jára Kohout.

2.22 Podkarpatská Rus
Kuděje začala

materiál pro
potlačeným

zajímat Podkarpatská Rus. Vypravil se tam, aby sbíral

svůj

román Horalská republika. Zabývá se v

povstáním

Huculů

na konci první

světové

něm krvavě

války.43

40 Kuděj,

Z. M.: Jaroslav Hašek, spisovatel a člověk (Hrstka vzpomínek
na kamaráda). Pozústalost Z. M. Kuděje, PNP, č. inv. 18, č. přír. 51/87,
2. karton
Jezdil tam vždy na svátek svatého Prokopa, protože
hostitel jmenoval.

41

právě

tak se jeho

42 Svatopluk Inneman (1896 - 1945) je současnému publiku znám
zejména jako režisér filmu Muži v offsidu z roku 1931.
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Pro získání povolení ke vstupu na území Podkarpatské Rusi musel mít
povolení.

Doporučení

"Soudruh Z. M.

mu napsal nakladatel

Kuděj

Svěcený.

hodlá na Podkarpatské Rusi sbírati materiál pro

svoji novou knihu o Podkarpatské Rusi a je proto na Vás všech, abyste
mu podali

věrné

žádati, « psal

a

jedině

Svěcený

pravdivé informace o všem tom, co na Vás bude

v dopise, jenž se zachoval v

Kudějově pozůstalosti

v Památníku národního písemnictví.

Do podkarpatské

části

republiky se dostal v roce 1931, román byl vydán

v roce 1932. Byl posledním dílem,

nepočítáme-li

reedice a výbory, které

vyšlo za jeho života.

2.23 Výpravná tetralogie
Okupaci prožil

Zdeněk Matěj

předválečné přátelství

V

době

1941

druhé
a

světové

1942

v reprezentativní

uspořádal

na

války mu v reedicích vyšlo

vydalo
vazbě

dvěma

převážně

Vysočině. 44

Pro své

s Janem Masarykem byl pronásledován.

nakladatelství

rozsáhlou

soubor povídek z amerického
románu Mezi

Ku děj

oceány, které z

knih. Mezi lety

Toužimský

čtyřdílnou

prostředí či

několik

o

Moravec

kroniku Sid. 45 Jde o

části

různých

a

tamtéž

umístěného

sbírek vybral a

nově

redaktor a spisovatel populární literatury Kuzma (vlastním

se do textu jinak nám neznámě epizody karpatských
odnášíme si tentýž sugestivní dojem jako např. z Werfelových
Čtyřiceti dnů. ( ... ) Dnes by měl sáhnout po tomto románu především
historik první světové války. Najde zde poměrně autentické informace o
málo známých bojištích." (Mikulová, Helena: Podkarpatská Rus,
prubířský kámen české prózy. Tvar, 2001, vydání z 8.3., s. 15
43

"Začteme-li

dějin,

44

V Dolním

45

Obálku

Městě

a v Radostovicích.

vytvořil Zdeněk

Burian.

36

jménem Josef Cheth Novotný).46
Redakční

text lákal

čtenáře následovně:

kteří

nazpaměť

)) Cože? Vy,

umíte
kteří

zpívané u táboráku,
střelců

Některé

znáte
kteří

z Far Westu, vy,

všechny

činy

či převyprávěl.

povídky upravil

písničky

všech Billů,

hvízdavého Dana

Jacků

a jiných slavných

jste slyšeli hvizd kulek kdejakého šerifa

stíhajícího šlechetné psance, vy že jste dosud neslyšeli o SIDOVI, zdaleka
nejproslulejším

českém

křižoval

trampu, jaký kdy

města

prérie, hory a

starého Západu?((47

Název celého díla - Sid - vychází ze jména, pod jakým v Americe Z. M.
Kuděj občas

vystupoval - Siddney Goodday,

zkráceně

Sid. (Viz kapitola

2.3)

Jako soukromý tisk vyšla Safijánská zima, kniha, která byla
vydaná až po

Kudějově

smrti v roce 1960. Obsahuje starší

krutých zimách, které se podobaly
vojska mrzla na ruské
jednoho

2.24

večera

na

Sklářská

Vysočina,

V

době,

v

Ledči

frontě.

Všechny

o

z roku 1942, kdy hitlerovská

příběhy vyprávějí

sousedé

během

krajem

sklářů.

tradice
Kuděj

zakotvil, byla

kdy oblast "objevil", už ale
a okolí žilo

román ze

vyprávění

táčkách.

na které

řemesla. Kuděj

těm

oficiálně

ještě

mnoho

zaznamenával

sklářského prostředí

řemeslo

pamětníků

příběhy

tradičním

nebylo v

rozkvětu. Přesto

a bývalých

místních lidí a

s názvem Mariánská

mistrů

připravoval

tohoto
se na

huť.

Kuzma (Jaromír Cheth N ovotný; 1900 - 1967) Po prvotních pokusech
se Kuzmovy prózy přichýlili převážně k látkám historickým. Největšího
ohlasu se dočkaly dvě práce: autobiografický román z 1. světové války
Piava a tendenčně zkreslující beletrizace dokumentů oJ. Wolkerovi
(hvězda na čele J. Wolkera). (více viz Lexikon české literatury 2jII, s.
1070 - 1072)
46

47

Kudrnáč,

Kuděj,

Jiří:

Zdeněk

Horáček

Zdeněk

Matěj:

Matěj

Tarzanova
- Paseka 1999, s. 514

Kuděj

a jeho Tarzanova babička. In:
Praha - Litomyšl, Ladislav

babička.
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měl

Vydat ho

Rukopis románu se v

době znárodňování
Kuděj

najevo, když v roce 1950 žádal
zpět,

měl

protože

sklářství

Císař,

v roce 1943 Jaroslav

ale nikdy k tomu nedošlo.

po roce 1948 ztratil. Vyšlo to

po Jaroslavu

Císařovi

rukopis

pro krajské nakladatelství napsat pojednání o tradici
pozůstalosti

v kraji. V dopise uloženém v

v PNP píše:

"Milý Jaroslave!
Jistě

se budeš diviti, kdo ti píše na tak nádherném papíře. Jsem to
alespoň

já, bývalý slavný spisovatel (jak je
Matěj

Z.

Kuděj. Oč

se mně jedná je následující.

V Tvých rukou uvízl kdysi
"Mariánská
vypůjčil

huť".

můj sklářský

román který byl

a nevrátil více.

koňském

mně

vyplatil jednak v penězích, jednak

mase a jiném zboží 25.000

nalézti. Tato smlouva pozbyla
platnosti. Vím, co jsi potom
Záleží
původním

mně

na

mně

materiálu

buď

jiném. A to

strojopise, který jsi dal, jak

dobře

o tomto thematu,

ačkoliv

románového thematu, který by ani v
něho

převratu

vím, svázat.
sklářství

pracně

na

čs.

sebraného

nechci použíti nikterak jeho

nynější době

nikdo nevydal. Chci

použít jen technických zkušeností a snad jednoho nebo dvou

příběhů,

které tam

Za tímto

staří sklářští

účelem tě

krajánci vypravují.

žádám, abys

nebo kopie, poslal, « psal v roce 1950

48

po

na té kopii, anebo na

A v tom bývalém románu je mnoho
právě

Byla

Ale na tom už nyní nezáleží.

Mám totiž psáti pro krajské nakladatelství studii" O
Vysočině ".

Kč.

v starých papírech podařilo

odstátněním čs. Spisovatelů

dělal.

něčem

slovy dvacet pět tisíc

Kč,

na to dokonce napsána smlouva, již se

z

pokřtěn

A nejen román, ale i jeho kopie, kterou jsi si ode mne

Na tento román jsi
v

na deskách od Tebe psáno)

Dopis je uložen v

mně

ten strojopis,

ať je

to originál,

Kuděj Císařovi. 48

Kudějově pozůstalosti

v PNP, karton 1
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Mariánská

huť

byla vydána v roce 1964,

však jako román; z
několik

pozůstalosti,

devět

let po

Kudějově

smrti. Ne

z neúplného rukopisu vybral a

seřadil

ucelených epizod František Hampl.

2.25 Po válce
Po druhé

světové

Kudějovo

válce už o

a z veselého tuláka se podle
Přestal

mrzout.

se v Litomyšli
Kudějovi

dílo nakladatelství nejevila zájem

svědectví pamětníků začínal

stávat starý

jezdit i do Litomyšle. 49 Anna Soukupová, s jejíž rodinou
během

pobytů

svých

v tomto

nabídla, aby do Litomyšle, kterou

městě pravidelně

měl

stýkal,

podle jejího názoru rád,

nadále jezdil, a navrhla mu, aby bydlel u ní.

" Velmi rád přijal mé pozvání,
tak s prádlem, a

hlavně

poněvadž

tehdy byl na tom zle, jak se šaty,

s financemi. Však tehdy pobyl až do listopadu, a

odjel až před svými narozeninami do Prahy. Potom k nám jezdíval každý
rok, « vzpomíná Anna Soukupová. 50

V roce 1946 vydal

ještě Zdeněk Matěj Kuděj

výbor ze svého díla pod

názvem Majitel zlatých polí. Editorem si byl tentokrát sám.

Po roce 1948 se

Matějovi opět

nevedlo

přátelé

v Litomyšli ho

vyřídili,

že mu litomyšlská radnice

bydlel v

Ledči

pravidelný

přemluvili,

nad Sázavou.

měsíční příjem

a

Anna Soukupová a další

aby zažádal o starobní
přidělila

Kuděj

střechu

dobře.

tak

měl

důchod,

a

malý byt. Do roku 1952
sice ne moc velký, ale

nad hlavou.

49
Důvodem
bylo podle vzpomínek Anny Soukupové uveřejněných
v doslovu k výboru Kudějových povídek Dobrodružné cestování, že dr.
Hruška, kterého tam jezdil navštěvovat, se odstěhoval do Choltic. Matěj
tedy jezdíval tam. (Soukupová, Anna: O životě Z. M. Kuděje. In: Kuděj,
Zdeněk Matěj: Dobrodružné cestování (ed. Hampl, František). Praha,
Československý spisovatel 1959)

Soukupová, Anna: O životě Z. M. Kuděje. In: Kuděj, Zdeněk Matěj:
Dobrodružné cestování (ed. Hampl, František). Praha, Československý
spisovatel 1959, s. 361

50
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přijel

V roce 1952
Kuděje

jeho

"Fo

chtěl

navštívit. Nenašel ho, ale paní Soukupová slíbila, že ho za ním a

společností

obědě

starými

pošle, až se objeví.

jsem ho

věru

Byla to

spatřil

rajtkami

okovaná,

velkým oknem - blížil se po chodníku k hostinci.

svérázná figurka! Byl

ovinovačkami

zelená

do Litomyšle spisovatel František Hampl a

o dlažbu. Na

hlavě

jaké u nás doma

v kazajku upjatou ke krku, pod

nápadně

barvy

dole zaklesnutými v

ťukala

čepice,

neurčité

oděn

tenká

bagančatech.

sevřená

lýtka,

Jeho

hůl,

na konci

nad brejlemi z temných skel

říkali

seděla

pangrotka, « popisoval první dojem

ze setkání František Hampl.51

Ku děj se za

nějakou

dobu objevil v

Mohl tak zaznamenat leckterá jeho

Po roce 1948 byl
spisovatelů

Nejedlým.

Matěj

v nelibosti

Berouně,

vyprávění.

úředníků, kteří

a vydávání jejich knih, i pro své
V Litomyšli

kam ho Hampl pozval.

se jedno

setkání

rozhodovali o

nepřátelství

Kuděje

se

podpoře

Zdeňkem

z Nejedlým

stalo

legendou.

"Na veselici, které se
Kuděj.

Nejedlý si ho

měl zúčastnit
při cestě

prachem spolu s ostatními,
auta.

Matěj

pěšky

vydal i

nablýskaným vozem povšiml, jak jde

přikázal kočímu

jej odbyl slovy:

ano!' Od té doby se nad

i sám pan ministr, se

,Děkuji,

pane

zastavit a pozval

ministře.

Já

Matějem rozprostřel černý

půjdu

Kuděje

do

s lidem. Já

mrak. Jeho knihy

nebyly vydávány a z veselého dobrodruha se stal zatrpklý mrzout,
nacházející úlevu u

přátel

s podobným programem: zapomenout na všo

nad sklenicí jakéhokoli alkoholu. "52

Hampl, František: Poslední literární bohém Z. M. Kuděj. In: Kuděj,
Matěj: Safiánská zima. Havlíčkův Brod, Krajské nakladatelství
1960, s. 65

51

Zdeněk

Švehlák, M., Baldýnský, T.: Causa - Zdeněk Matěj Kuděj. In Reflex,
1993, roč. 4, č. 20, s. 61

52
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2.26 Neposlušný pacient
Zdeněk Matěj Kuděj trpěl

celý život zdravotními následky ze svých cest

po Spojených státech amerických, ale zejména z pobytu v ruském
vězení.

"Jsem v Humpolecké nemocnici s rozrušenými nervy, hypotrofií prostaty,
s nízkým tlakem i teplotou, pleuritidou, tj. s celou sbírkou

nemocí. A bude
zachovaném v

V

červenci

mě

stařeckých

69 let, « psal v roce 1950 v dopise Jaroslavu

Císařovi

pozůstalosti.

roku 1955 se podrobil operaCI kýly.

Ještě neměl

vyndané

stehy a nechal se z nemocnice propustit.

"Lekla jsem se ho, když

přišel

za mnou do továmy. Byl jako stín a

huboval, že v nemocnici je to samá
přestýlají

krupičná

kaše a nákypy, že mu pořád

postel, inu prý to nemohl vydržet. Byl tedy zase doma, šoural

se venku, i do hospody; skoro každý den ho však někdo musil odvésti
domů,

bud' upadl, nebo se mu

lékař přijel

z domu

udělalo

zle. Tak se po Litomyšli mluvilo, až

se sanitkou pro Matěje. Ten se na něho zle obořil, že se

nehne ... «

vzpomínala

na

závěr

Kudějova

života

Anna

Soukupová. 53

Za dva dny už do nemocnice odjel,

měl

oboustranný zápal plic, kterému

8. srpna 1955 podlehl. Pochován je na litomyšlském
pohřeb

mu

nepřijel

žádný spisovatel, ani

představitel

hřbitově.

Na

spisovatelského

svazu.

Hampl, F.: Poslední literární bohém Z. M. Kuděj. In: Kuděj, Z. M.:
Safijánská zima. Havlíčkův Brod, Kraj ské nakladatelství 1960, s. 81

53
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Kudějově

3. Reflexe cest v
Zdeněk Matěj Kuděj

díle

představitelů české

je jedním z

literární bohémy,

zejména "anarchistického" kroužku kolem Jaroslava Haška (mj. E. A.
bohémů

Longen, Fr. Sauer, J. Lada). Skupina
životními zkušenostmi
jiné z

důvěrné

měla

cítění,

silné sociální
světa

znalosti lidového

a

s bohatými

které vycházelo mimo

prostředí

a

tuláků

periférie. Výrazným

typickým znakem této skupiny je i smysl pro komiku, recesi a ironii.
Kudějův

širší

životní styl tuláka bez domova a

generační

ještě

před

sklonů

Autoři Dějin české

jedná o jeden z
generace z

počátku

četby. Důležitější

lidové

výrazů

světoběžnických

20. století a vychází z osobní zkušenosti a

představitelem

Kudějovi umožňuje

společnosti.

jeho dílo práh
obyčejný

reprezentovaná symbolismem, dekadencí, Je

figurky. Už sami tuláci

vyděděnci

literatury (1995)54 soudí, že se u

nejautentičtějších

vnímána celou generací, jejímž

Osobní zkušenost

příběhy

šestákové

než "vysoká literatura" je pro autora

dobově

život, literárnost,

či

dočkaly

různých prostředí, přesto nepřekročilo

dobrého poznání

zakotvení má

své trampské historie publiku nabídl

tím, než se široké obliby

z Divokého západu.
Kuděje

Kuděj

platnost.

existenčního

- a

Zároveň

je, dokonce s odporem.

zobrazovat

Kuděj

nejrůznější

lidské typy

bezpochyby tulákem je - jsou

jsou to lidé svobodní,

kteří

nejsou

svázáni žádnými, tedy ani literárními konvencemi. Neliterárnost však u
Kuděje

samotného není

novinářského

svých

úplně

programová. Plyne spíše z literárního a

samouctví a improvizace.

počátečních

Výrazným rysem

Svůj

výraz

Kuděj

hlavně

ve

textech teprve hledal.

Kudějova

za svého pobytu v USA

díla je dokumentárnost.

občasně

živil jako

do vlasti až na pobídku jednoho s

kolegů

novinář.

v

Připomeňme,

Psát

dělnické

začal

že se

po návratu

profesi. Když

Kuděj

kol. Dějiny české literatury IV. {Literatura od konce 19. století do
roku 1945. Praha, Victoria Publishing 1995

54
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zjistil, že se literární

přirozeným

popisuje
z

začal

se profesi

pozorovacím talentem a se smyslem pro detail realisticky

Kuděj

přelomu

dá zajistit živobytí,

novináře věnovat soustavněji.

spisovatele a

S

činností

společnosti

dobové charakteristické rysy jak americké

století a zejména druhou stránku podnikatelské

horečky

před

tzv. amerického snu, tak nálady a tendence v carském Rusku
socialistickou revolucí. Oba

světy

přibližuje

prostřednictvím

zkušenosti. Z autobiograficky

podmíněných skutečností

a

vlastní

plyne, že dílo

inspirované šestiletým pobytem ve Spojených státech amerických, kde
mohl cestovat a žít, jak zrovna

chtěl,

je tematicky širší a

barvitější

než

próza reflektující pobyt v Rusku.

Dílo

Zdeňka Matěje Kuděje můžeme rozdělit

První

tvoří

do dvou hlavních oblastí.
států

texty inspirované cestami do Spojených

amerických

či

do Ruska a toulkami s Jaroslavem Haškem po Čechách. Druhou
představují

dva pokusy o román, oba situované do východní

části

předválečného Československa. Do Kudějova díla patří i humoristický

román na motivy Borroughsova Tarzana pána opic. Je také autorem
próz ovlivněných prostředím Českomoravské vysočiny a jejích obyvatel.
Okrajově,

ale se

čtenářským úspěchem

Kuděj věnoval

se

i

tvorbě

pro

děti.

Kudějovy

texty mají reportážní charakter, kladou

jsou spojeny s konkrétním

časoprostorem

osoby, pomocí kterých autor
používání
jazyků

regionálně

(angličtiny

pobytem v Rusku)

i

děj ztvárňuje.

sociálně

důraz

na

a vyskytují se v nich reálné
Rys reportážnosti

specifických

výrazů,

poznámky

vysvětlující

umocňuje

výskyt slov z cizích

v textech z USA a ruštiny v prózách
či

faktičnost,

ovlivněných

místní zvyklosti.

Kuděj

vyniká pozorovacím talentem a smyslem pro ironii. Výrazným znakem
jeho próz je sociální

cítění.

43

Typická je též snaha o
z

větší části

zhuštění děje

do menších literárních

či črty.

se jedná o povídky

útvarů;

I romány tohoto autora mají

povídkový charakter, jednotlivé epizody bývají propojeny jednotícím
motivem

či

postavou.

Radko Pytlík v Lexikonu
značné části

kázně

české

literatury o Z. M.

Kudějovi

píše, že "v

svého chvatně psaného díla projevil nedostatek umělecké

a kultivovanosti, kterou nedomyšleně pokládal za drsnost podání

a vydával ji za

záměmý

projev neliterámosti((.55

Tohoto aspektu si všímají i Tomáš Baldýnský a Martin Švehlák ve své
Cause:

,,(Kuděj

nesloužili jen

- pozn. KK) byl jedním z těch nešťastníků, kten psaním

sobě

samým a knihy za sebou spíše pohazovali. ((56

V prvních vydáních zejména amerických povídek si nelze nevšimnout
nepřesností

v interpunkci.

faktografickými

"Chvatný"

nepřesnostmi,

které

styl
mohou

psaní

se

čtenáři

projevuje

1

zkomplikovat

vnímání díla. 57
Pytlík, Radko:
1043

55

Zdeněk

Matěj

Kuděj.

In: Lexikon

české

literatury. S.

Švehlák, M., Baldýnský, T.: Causa - Zdeněk Matěj Kuděj. In Reflex,
1993, roč. 4, č. 20, s. 61

56

57 Příkladem

čistírně

s.

budiž střídaní jména jednoho z hrdinů povídky V chemické
ze sbírky Z nového světa a jiné povídky.

58/59

nezkušenější

Toto lepší
nežli Ja, v

objevil
továrně

náhodou Kubát,
Mušek, Saunders

ačkoli

&

Co,

byl ještě
kdesi na

severozápadní straně města.
s. 61 - "O jé! To bude zlé, « řekl pan Mušek. (. .. J "Tohle bude tvůj stůl a
tohle jeho, « řekl pan Mušek.
s. 67 - Snad by tomu nebylo bývalo navždycky, ale mistr Mušek mne
náhodou zrovna po té neděli přesadil do jiného oddělení a sice na čištění
samého hedvábí a krajek. (. .. J Kubát byl také mistrem Muškem povýšen a
sice a místo Františka, kterému továrna zařídila v městě sběrnu.
Byl bych možná dospěl ještě výše u firmy Musil Saunders & Co., kdyby
mne byl nemučil stále dlouhý Saunders.
s. 70 - Vyletěl na mne jako čert z krabičky a ztropil takový povyk, že ho
uslyšel i mistr Mušek, který v tu dobu seděl v kanceláři.
s. 72 - Mistr Dušek řídil záchranné práce na dvoře.
s. 73 - Za to uzřel jsem mistra Duška. Byl bledý, ale dosti klidný a díval
se na budovy, které plápolaly jako obrovské smolnice, šíříce nesmírný
žár.
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Kuděje

3.1 Severní Amerika v díle Z. M.

Prostředí

států

Spojených

významná

část Kudějovy

věnuje

amerických a Kanady, kterému se

tvorby, není v

Už v roce 1854 vydal Josef

Jiří

české literatuře

nijak neobvyklé.

Kolár román Libuše v Americe. V 50.

letech 19. století své poznání, které získal cestami po Americe, v

českém

prostředí

státech

zprostředkovával

Vojta Náprstek.

pobývali i František Matouš Klácel
svou zkušenost také

literárně

či

Ve Spojených

Josef Václav Sládek,

zpracovali. V Americe

podobně

kteří

jako

tuto

Kuděj

žil a pracoval i Josef Mach.
Kuděj

tedy jako jeden z mála

českých spisovatelů měl

osobní zkušenost

se Severní Amerikou, kde prožil šest let velmi pestrého života. Americké
téma pro

českou

republiky bylo

Nevěnuje

literaturu sice není typické, ale zejména v

zvláště

dvěma

imigrantů

počátku

byl v

době

na

oceány".

konce 19. a

první

v oblasti zábavné literatury oblíbeno. 58

se však jen dobrodružným

toulek "mezi

době

příběhům

Přibližuje

i život

ze svých trampských

českých

a slovenských

20. století ve Spojených státech amerických, což
počátku

20. století výrazný sociologický fenomén.

s. 74 - "A co by vám to bylo platné? řekl mistr Dušek. Já myslím, že jste
dnes všichni bohatší než já - až na Saunderse. S tím jsme začali jako
dělníci, a ním začnem znovu. Kde pak je?"
75 - Opustil jsem potom Chicago a s Muškem a Saundersem jsem se
neviděl tři roky. (. .. J Ale firma zněla opět Mušek, Saunders & Comp.
Stále se jedná o jednu a tutéž postavu. Editorem sbírek býval podle
dostupných údajů Kuděj sám. Editorka výboru Kudějových povídek
z 80. let Eva Strohsová (pod jménem Milada Chlíbcová) v tomto
konkrétním případě sjednotila ve všech případech jméno na Mušek.
58 Připomeňme

zejména tvorbu Jacka Londona či oblibu dobrodružných
knih z prostředí divokého západu v podobě rodokapsů. Tato skutečnost
byla reflektována i dobovém filmu, jmenujme například filmy "pro
pamětníky" z meziválečného Československa, zejména tituly ze školního
prostředí Škola základ života či Cesta do hlubin študákovy duše, kde
studenti doslova hltají podobné příběhy.
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"Zejména v tomto ohledu mají Kudějovy prózy dnešnímu
říci,

neboť

nepochybně

vydávají autentické

svědectví

o

čtenáři hodně

málo známé,

postav svých

příběhů.

Zdeněk Matěj

Kuděj

zejména skrze osudy

Spojené státy nereflektuje jako "ráj na zemi".

naznačit,

Spíše se snaží

představy

že takovéto

mnohých

bývají velice záhy vyvráceny drsnou realitou doby, která se
rozvojem

průmyslu

Charakteristickým rysem

dělníci

Kudějových

a lidé z okraje

Americké prózy

Zdeňky

Zabývá se v nich

amerických

společnosti

Matěje

Kuděje

prostředím tuláků

a

děl

které

v Chicagu.

naplňují

začátku

Kuděj

vyznačovala

používá

je jejich sociální

kteří přežívají

"z ruky

(nevyjímaje menšiny).
mají autobiografický ráz. 60
trampů,

případně zlatokopů;

další typickou komunitou popisovanou v povídkách je
krajanů

imigrantů

a obchodu.

tématika. Zobrazováni jsou zejména chudí lidé,
do úst",

přece

zajímavé kapitole, naši v Americe'. "59

Severní Ameriku PopIsuJe

bouřlivým

a

co

prostředí českých

většinou drobnější

literární útvary,

charakteristiku reportážní prózy, jak byla definována na

této kapitoly.

59 Strohsová, E. (pod jménem Chlíbcová, M.):: Jeden z putující generace.
ln: Kuděj, Zdeněk Matěj: Americké obrázky (ed. Strohsová, E. pod
jménem Chlíbcová, M.). Praha, Odeon 1982, s. 21

Za Atlantik se Kuděj vypravil s vidinou krátkého výletu, když mu bylo
dvacet dva let. Neměl na zpáteční cestu, začal tedy pracovat. Zřejmě
vypravovanl o cestách některého z krajanů v Chicagu ho nadchlo
natolik, že Ameriku také procestoval.
"Dušek byl ještě 'zelený', tj., byl ve Spojených státech jenom
krátkou dobu a místo číšníka v hostinci mistra Krejčíka bylo jeho první
místo v Americe vůbec ( ... J Ale po několikaměsíčním zaměstnání počalo i
jeho páliti dobré bydlo. Naslouchal dychtivě vypravování hostů o tom, co
vše již na Novém Světě zažili za dobrodružstvÍ, a v jeho duši se počala
roditi touha, prožíti také něco podobného a netrčeti stále za nálevním
pultem a zlobiti se každý den s nespokojenými hosty. Zejména
energického Marvana poslouchal velmi rád a brzy se stal jeho upřímným
obdivovatelem. Sám si do té širé Ameriky netroufal, ale kdyby byl tak
chtěl Jirka s ním jeti, byl by okamžitě vše opustil a následoval ho. "60
Takto alespoň skrze Vojtu Duška, hlavního hrdinu románu Mezi
dvěma oceány, Kuděj popisuje probouzející se touhu po cestování.
60
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Další výrazným rysem

Kudějových

jsou veskrze strhujícím epickým
najít spíše

ojediněle.

vyprávěním,

Prostřednictvím

dozvídáme o pocitech

hrdinů

dějovost. Příběhy

amerických próz je

reflexivní pasáže je možné

nepřímé

či

polopřímé

v zásadních momentech,

řeči

netvoří

se

však

těžiště vyprávění.

Na následujících stránkách uvedu podle svého názoru charakteristické
prvky

Kudějova vypravěčského

vytvářejí

stylu v jeho amerických prózách, které

obraz severoamerického kontinentu. 61 Vybrané ukázky nejsou

ojedinělým

výskytem uvedeného jevu, spíše se podle mého názoru jedná

o útvary, které ve

zhuštěné podobě

ilustrují dané charakteristiky.

Jedná se o tituly Bídné dny a jiné povídky (1913), Majitel zlatých polí a
jiné povídky (1914), Mordovna (1914), Z nového
historky jsou v pásmo spojeny v románu Mezi

světa

dvěma

(1918). Tulácké

oceány (1918).

3.1.1 Postavy
Postavy,

prostřednictvím

jsou lidé z okraje
skupin, jedni

kterých

společnosti.

tvoří čeští

menšiny, které jsou také

Kuděj

americké

Tyto postavy lze

prostředí

rozdělit

popisuje,

do dvou hlavních

krajané, druhou tuláci. Autor vnímá i etnické
tvoří sociálně

slabé vrstvy.

3.1.1.1 Krajané
Dominující skupinou, která se v prózách
jsou

čeští

štěstí,

Zdeňka Matěje Kuděje

a slovenští krajané v USA. Lidé,

kteří přijeli

objevuje

do Ameriky hledat

ale záhy pochopili, že "v Americe, jak se ukázalo, na

ně

nikterak

nečekali «62.

Ukázky, jimiž svá tvrzení dokládám f jsou citovány přesně podle
uvedených zdrojů, včetně všech jazykových chyb či nepřesností, jichž si
je autorka této práce vědoma.
61

Kuděj, Z. M.: O věrném
Praha, J. Otto 1918, s. 236

62

příteli.

In:

Kuděj,

Z. M.: Z Nového

světa.
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J)

Ve Staré Vlasti, to jest v Čechách, býval horníkem, ale nejsa spokojen

s tímto zaměstnáním, vystěhoval se do Ameriky hledat štěstí. Na počátku
mělo něm přehnané představy,
připadá

jako

země,

jako všichni krajané, jimž Amerika z dáli

v níž létají pečení holuby přímo do úst,

později

však

se na vlastní oči přesvědčil, že tomu tak není a že se tam musí pracovat
právě

neřkuli

tak,

více, aby

člověk

uhájil svoji existenci. Nakonec byl rád,

že se mu podařilo najít podřízené místo v hostinci. «63

Kuděje

Krajané se objevují všude, zejména v Chicagu, které Je pro
"druhým domovem", kam se vždycky vracel a kde je

česká čtvrť.

S

Čechy se ale setkáme i na toulkách po celých Spojených státech. Jsou

usazeni na

a

farmaří

vyprávění

Hrdinové
v

západě

dělnických

nebo se objevují mezi zlatokopy.

věku, kteří

bývají lidé mladšího

profesích, jsou rádi, že

nějakou

práci

zaměstnáni

jsou

vůbec

mají

či

práci

shánějí.

J)

Tatoušek totiž pracoval v chicagských jatkách. Nebyla to práce příjemná,

ale jiné zatím nebylo a jíst se
přece

jenom

se, jak se
okolků

a

smůla,

stále, a proto ji přijal. Je to

že člověk nemá uspořený kapitál a že je nucen živiti

lidově říká,

zaměstnali

člověku chtělo

J)

od ruky do úst«. V jatkách s ním

ho v

oddělení,

ohavná místnost, stále plná

kde se

výkalů

zejména s počátku, kdy se každému
Ale nouze láme železo, a

člověk,

nedělali

velikých

čistila střeva.

Byla to

nečistá,

tu

člověk

vydržel,

a puchu.

Těžko

dělalo špatně.

Lidé se div nezalkli.

když musí, zvykne všemu. «64

Často se objevují postavy studentů, kteří neJsou zvyklí na manuální

práci a

zaměstnání

(alespoň

tak, jak to podává

obtížněji,

se jim shání
Kuděj)

o

dělníky

protože firmy se zajímají
schopné tvrdé

dřiny. Ačkoli

jsou mladí dobrodruzi ochotni k takovému druhu obživy,
63 Kuděj,
64 Kuděj,

Z. M.: Mezi

dvěma

přijímací

oceány. Praha, Volvox Globator 1994, s. 7

Z. M.: V dřevařské
Praha, J. Otto 1918, s. 77

ohradě.

In:

Kuděj,

Z. M.: Z Nového

světa.
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pracovníci jim

příliš nedůvěřují.

V takových

případech

se objevuje motiv

hladkých, nemozolnatých rukou, které adepta na

dělnické

místo

prozradí.

"Všude ho
ruce a
kteří

přeměřili nedůvěřivě

zavrtěli odmítavě

zraky, podívali se na jeho jemné, bílé
Dělníky potřebují,

hlavou.

ale takové

dělníky,

mají ruce pádné jako kladiva a tvrdé jako dubové fošny. Člověka

s panskýma rukama

Touha mladých

nechtějí. ((65

hrdinů

po lepším

sňatek

mohli pomýšlet na

místě

je

často

motivována láskou. Aby

s vyvolenou dívkou, musí se být schopni

uživit. Peníze je také nutné mít na zaplacení formalit, které se

sňatkem

SOUVISe]!.

'" Víte, my se máme s

Bělinkou

Stará paní vyvalila udivené

rádi, ajá bych siji vzal za ženu.'

oči,

a potom se dala do nehorázného smíchu.

Jeník se octl v trapných rozpacích a
vlastně

k smíchu na jeho zcela

poněkud

ho to dopalovalo. Co je jí

vážně míněném

a

upřímném

nabídnutí?

Čekal, že bude dojata, že jim snad i dá požehnání, a ona se tu zatím
řehce.

z

Co má

rozpaků

dělat

nyní, když je celý slavnostní dojem zkažený? Ale

mu pomohla Běla, která přišla v

čas

na pomoc.

,To není nic k smíchu, maminko. Já ho mám ráda a vezmu si ho.'
,Zatrápená holka! Co pak vás to tak najednou posedlo?
až

přijde

tatík, ten vás spraví oba. Jdi

Korábová své

dceři,

,Nepůjdu,

chceš

ještě

pořádný

víc? A sama jsi již

přestaň,

, Osm

65

Kuděj,

objala a počala ji hladiti po

maminko. Koukej, je hodný hoch, a má

prosím

vlastně vyděláváte,

zlatých

lichotivě

- jdi,' bránila se paní

několikrát řekla,

mě

tvářích.

rád. Tak co

že se ti líbí, a že je

mladík.)

,Ale
Kolik

která ji

pryč

Počkejte,

z.

dolů

tě! Vždyť tě

neuživí! Copak je to za nápad?

pane Ročku?'

dollarů týdně, 'přiznal

Jeník

stísněně.

M.: Osudy Františka Hanáčka. In: Kuděj, Z. M.: Majitel
a jiné povídky. Jihlava, O. Kypr, s. 66
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může

,Nu tak! Což pak z toho
pořádné řemeslo

být člověk živ? A kdybyste

- tak bych ještě nic

neřekla.

skutečně

Nedalo se nic namítati. Jeník
českém velkoobchodě

aniž se mohl

při

Ale lepit cedulky na lahve!'

opovržlivě odmlčela.

- A paní Korábová se
jistém

měl aspoň

tom

vínem, a to nebylo

něčemu

novému

vinětky

lepil

na lahve v

zaměstnání

přiučiti.

nějaké

A na

existence nebylo v tom oboru ani pomyšlení. Jeník

ani trvalé,

sesmutněl.

zlepšení
Ale

Běla

byla zase pohotově:
, Vždyť on se, maminko,
, Tak

časem

můžete počkat,

stane

něčím

až k tomu dojde, ' odrazila útok matka. "66

Další motivací ženoucí imigranty k lepším
domů

zaopatřit

a

jiným.'

rodinu

či

pomoci

výdělkům

přátelům.

je touha vrátit se

Na "starou vlast", jak

bývají označované Čechy, se vzpomíná obecně s láskou, nostalgií a vždy
alespoň

v dobrém. Amerika pro krajany,
konečným

Kudějově

začít

lepší existenci.

Kudějových vyprávěních podaří

Přesto

do své vlasti, koupil bych si

a to bys

viděl,

důl,

havíři,

udělal.

oháněli

vystavěl,

děti

ne veliký, a

těmi

pány zatočil.

a z mých bývalých

Kuděj,

67 Kuděj,

a lezci by

kamarádů

bych

dolů,

jak ti

dům

bych si také

zahrádka by musila být u

něho

a - no, to je

věděl,

co s

zimě

penězi. Nějaké děvče

také namluvil. Holekje u nás spousta a nejedna by si

Zeyerův

Inženýři

daleko. No, a

nemusily v

pěkná

jedno. Však já bych už
Což o to!'

domů

kladivem a dlátem. A víš - také školu bych dal u nás na

vesnici postavit, aby

66

Jel bych

samé pány. To by byla podívaná, až by ti páni vlezli

by se asi

peněz.

se jen málokteré

v kterém jsem pracoval jako prostý

jak bych tam s

musili na šichtu, jako prostí
nadělal

není

tento sen naplnit.

" ,(. . .) To si nedovedeš představit, co bych všechno
dělník,

tvorbě,

cílem, ale spíš jen místem, kde se dá získat majetek, se

kterým je doma možné
z postav v

v

mě

bych si ovšem
byla vzala i bez

"67

Z. M.: Únos. In: Kuděj, Z. M.: Bídné dny a jiné povídky. Praha,
fond 1913, s. 59
Z. M.: Mezi

dvěma

oceány. Praha, Volvox Globator 1994, s. 207
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Americký sen nevyhýbá
jen

úplně.

výjimečně,

vydělat

čistírně

i tací, kterým se zbohatnout

nebo V

úspěchem

dřevařské

povídky), tak i náhlým

"

Kudějových

Najdou se, i když v

prací, která se setká s

krajanům

peníze a stát se "velkým pánem" - se

povídkách a románech

podaří,
či

(viz Mordovna

ohradě

a to jak usilovnou

povídka V chemické
světa

ze sbírky Z nového

a jiné

štěstím.

(... ) Když jsem od vás utekl, zabloudil jsem až do Colorada a tam jsem

pracoval na farmě. Když jsem
půdy. Dřel

jsem jako

kůň,

uspořil

hrst

dollarů,

koupil jsem si 40

akrů

ale nevynášelo to skoro nic. Až najednou -

hádejte, co se tam našlo? '
,Zlato?'
,To zrovna ne, ale

měď.

Nějací

chlapíci

přišli,

prohlíželi a na konec se mne optali, zdali bych jim
neprodal. Já že ne.

Proč

bych prodával, když jsem si to

chodili,
svůj
před

měřili,

pozemek

nedávnem

koupil. Dal jsem za to šest set, ale polovičku jsem byl dlužen. Nabídli mi
ihned tisíc

dollarů. Začal

jsem. A tak
Patrně měli

jsem chápat, že to pro

začali přidávat. Nejdřív

na

spěch.

ně

má cenu. Neprodal

po stovkách, pak po tisícovkách.

Když stoupli na dvacet tisíc, prodal jsem.

Vždyť je

to celé jmění. Doma si za to koupím půl vesnice. '

,Jedeš tedy

domů?'

,To se ví. Mamka už je stará, a sestry se
dělaly,

v

když mám tolik

kočáře

z nich

nadělám,

se také objevuje motiv tragédie, která

V románu Mordovna se

čtyři

útrapách dopracují k majetku, který jim
ale jsou náhle okradeni a jeden z nich

68 Kuděj,

Nač

na poli.

by to

a mamku budu

vozit. '«68

Několikrát

úspěch.

peněz! Slečen

dřou

přátelé

zničí

již dosažený

konečně

po mnoha

zajišťuje hodnotnější

kvůli

existenci,

tomu spáchá sebevraždu.

Z. M.: Ledový hrob. In: Kuděj, Z. M.: Majitel zlatých
povídky. Jihlava, nakl. O. Kypr, s. 36

dolů

a jiné
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Vnější,

neovlivnitelné

však hrdiny

příběhů

důvody

jsou

častými příčinami neštěstí,

nikterak neodrazuje od dalších

pokusů

úplně

"Jednou dopoledne, kdy jsme byli zabráni

o

které

úspěch.

v práci, ozval se

pojednou strašlivý výbuch, za ním následoval ještě druhý a

třetí.

Továrna

se celá zakymácela a otřásla v základech tak, že ze zdí padala omítka.

Potom

vyděšený

následoval mnohohlasý

nevyličitelný. Přiskočili jsme

k

oknům,

katastrofa. Nádržky s benzínem se

křik,

abychom
vzňaly

sténání a

viděli,

hlomoz

co se stalo. Byla to

a vybuchly, od nich chytly

sousední sušárny, z nichž vybíhali jako splašení mravenci lidé na
všechny strany. Požár šířil se strašnou rychlostí. Na
samou demolovanou nyní budovou,
raněných, patrně těžce

Tehdy

Sl

svíjelo se před
několik

v níž se výbuch stal,

popálených lidí. (... j

mistr Mušek,

kloboukem, dal

dvoře

který stál tiše dosud se smeknutým

ho na hlavu, usmál se jaksi

teskně

a

řekl

ke

kolemstojícím:
,Tak se mi zdá, že si budete musit zítra
kamarádi. My zde máme nyní již vše
půjdu s

vámi. Nevíte o

nějakém místě

Obklopili jsme ho a

ujišťovali,

,A co by vám to bylo platné?'

opatřit

práci

někde

důkladně vyčišťeno. Ostatně,

pro zdatného

čističe

já

skvrn? '

že ho neopustíme.
řekl

mistr Mušek. ,Já myslím, že jste

dnes všichni bohatší než já - až na Saunderse. S tím jsme
dělníci,

jinde,

začali

jako

s ním začnem znovu. Kdepakje? '(... j

Opustil jsem potom Chicago a s Muškem a Saundersem jsem se
neviděl

plné

tři

roky.

Konečně

jsem se jednou při

návštěvě

na severozápadní stranu na místo svého bývalého
úplně

nová továrna,

prostornější

lety pracoval. Ale firma

a

zněla opět

hezčí,

Chicaga dostal

působiště.

Stála tam

než byla ta, v které já jsem před

Mušek, Saunders & Comp. «69

69 Kuděj,

Z. M.: V chemické čistírně. In: Kuděj, Z. M.: Americké obrázky
(ed. Chlíbcová, M.). Praha, Odeon 1982, s. 40 - 43
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Jedním z
českých

často

imigrantů.

schopen se

'J)

se vyskytujících
Málokdo z

dorozumět

motivů

těch,

kteří

do Ameriky

přijedou,

je

anglicky.

Kde je Jeník? Co se stalo?' otázala se

mně

je jazyková nevybavenost

česky.

Koroner obrátil zvědavě ke

hlavu:

, Umí anglicky?'
Opáčil jsem jeho

otázku

česky.

,Neumím - ale kde je Jeník?' vyhrkla znepokojeně. "70
Angličtina

ale

může

či

pomoci sehnat lepší práci

se jen

běžně

domluvit.

učil

"Hoch, nejstarší, bezmála desetiletý, byl nejhorší. Do školy chodil,
angličtině,

panské

řeči,

z které si

se

Staněk

za dlouhá léta osvojil jen

několik

Kuděj

i tématu školy pro emigranty,

slov, ale nebyl hodný. 71

Jednu povídku
kterou

věnoval

pod

tíhou

Připomeňme,

že na

Z. M.

přistěhovalectví
přelomu

ekonomická

úřady.

americké

19. a 20. století do Spojených

amerických proudily nejen tisíce
bývala

zřizovaly

emigrace.

Evropanů,

ale i

Příslušníci

Asiatů;

těchto

států

hlavní motivací

různých

národů

anglický jazyk (stejně jako Češi) neovládali, ve škole se proto neobjevují
jen Češi a Slováci, ale i další národy:

"Bůh

v

ví odkud ode všad jsme se

čisťounké

úhledné

třídě.

přihnali

Skoro každý

člověk

do Ameriky a sešli se

byl

nějaké

jiné národnosti.

Byli tu Češi, Poláci, Němci, Švédi, Řek, Ital, Španěl, Fin, ba nescházel ani
bradatý Turek, který se s počátku

chtěl

po tureckém zvyku posadit

s nohama pod sebe skříženýma na zem a upustil od toho jen po

70 Kuděj,

Z. M.: Bolest. In:
1918, s. 189

Kuděj,

Z. M.: Z Nového

světa.

Praha, J. Otto

71 Kuděj. Z. M.: Pro kus chleba. In. Kuděj, Z. M.: Majitel zlatých
jiné povídky. Jihlava, nakl. O. Kypr, s. 104
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a
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dlouhých,

aSI

v pěti jazycích

vedených

a

posunky provázených

domlu vách druhých žáčků ((.72
Čeští krajané v Americe jsou tedy podle Kudějových próz lidé, kteří do
států přijeli

Spojených
rodné
ně

země, končí

s vidinou zbohatnutí a

však v

dělnických

případného

návratu do

profesích. Charakteristická je pro

i neznalost anglického jazyka.

3.1.1.2 Tuláci
Hlavními hrdiny významné
kteří

jsou trampové,

se toulají po Americe, cestují bez zaplacení na

lokomotivách
šerifovi a
práci,

části Kudějových vyprávění

či

na

zároveň

někde

střechách vagónů
něco

sehnat

nebo pod nimi, snaží se vyhnout

k jídlu a nocleh.

Přijímají

vydrží i déle, ale nakonec všechna místa

touhou po cestování. Získají-li

větší

železničních

obnos

peněz,

krátkodobou

opouštějí,

snaží se jej co

puzeni

nejdříve

utratit.

Mezi tuláky panují jiná pravidla než mezi

obyčejnými

lidmi. "Kdokoli

usedne k jejich ohni, stává se sice podílníkem na jejich zásobách, ale zato
jeho jmění propadá také ve prospěch celku. (f73

Přestože

zvyků,

se

často

jsou hrdinové

slušní lidé,
majetku)

kteří

jen v

případě

"Po obou stranách jsme minuli

72

Kuděj,

Praha,

minulostí a leckdy zvláštních

Kudějových příběhů líčeni

se nepravostí

dopouštějí

poprositi o nocleh.

různou

jedná o lidi s

Konečně

(třeba

jako v

zásadě

krádeže nebo

ničení

správní
cizího

krajní nouze.

několik

farem, neodvažujíce se vejíti a

se v dáli objevila malá nádražní budova. ) Tím

Z. M.: Žáčkové. In: Kuděj, Z. M.: Bídné dny a jiné povídky.
fond 1913, s. 107

Zeyerův

73 Kuděj,

Z. M.: Mezi

dvěma

oceány. Praha, Volvox Globator 1994, s. 14
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vysvětluje

lépe} (

zřízenec

Frank) }na takovém malém nádraží bývá jen jediný

a ten se nás nebude báti. (

Nádraží je však
farmářské

prkénka. Já
Vlézáme

nějaká

je to jen

přihlížím nečinně} neboť jsem

dovnitř.

Roztříštěné

sklo

Nikde nic} než lavice podél
bednění

stěn

uprostřed

a

na kousky. Já zatím
třikrát.

vzácný nerost na druhé

straně

odhodil.

kamna -

zašlý papírový

běhám

po trati a

člověk

ujíti} nežli

sbírám kousky uhlí do klobouku. Hodný kus cesty musí
je klobouk plný. Vracím se dvakrát}

jsou

po zemi a Frank otevírá.

stěny nějaký

malá železná kamínka. Frank strhává se
plakát a rozbíjí prkénka

zbraň

již dávnou svoji
cvmčí

Dveře

tyčí přibitá

okna také. Frank odlamuje svou železnou

jest okno volno.

Frank zatím již shromažduje

stanice. ('74
výjimečně

Tuláci obvykle necestují sami, i když
Většinou

stanice pro

produkty) jakýchje ve Spojených Státech množství.

zabedněny}

Konečně

opuštěno. Patrně

ale putují ve dvojicích

či větších

dopravních uzlech se skupinky setkávají,

Trampové se mezi sebou chovají

se

osamělý

skupinách. Ve významných

případně

korektně,

tramp objeví.

mísí.

vznikají

přátelství

na život a

na smrt.

}}Na

čtvrté

stanici doktor vystupoval.

Přerušili

jízdu také.

nyní sténajícího Cavendishe z vozu a naložili do
očekávaly. Kfarmě
pěšky.

buggů)

vědomí. Proseděli

obtěžovati. Ostatně}

vynesli

které doktora

jeho otce to nebylo daleko} a tak tam došli za ním

Cavendish byl uložen do pohodlné postele a

nabyl zase

Opatrně

u

něho

skutečně

- v klidu

celý den} ale déle se neodvažovali

sám Cavendish je prosil} aby se s ním nezdržovali.

} Co byste tu zůstávali} ( řekl. ) Já již nemohu jíti dále s vámi a tím

naše

společná

cesta

končí.

Jen si

jeďte.

Já už vás

někde

nedohoním-li, ( dodal a usmál se svým jemným) smutným

74 Kuděj,

Praha,

dohoním. A

úsměvem}

}to

Z. M.: Bídné dny. In: Kuděj, Z. M.: Bídné dny a jiné povídky.
fond 1913, s. 13

Zeyerův
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bude znamenati, že jsem se vydal na cestu sám -

někam

jinam, odkudž

již není návratu. (
Rozžehnali se tedy s ním a vrátili se

ke trati.

zpět

Kazateli, že mu bude psáti o tom, jak se nemocnému
v Oregonu, kdež

měl

ojediněle

narušují a ve

"cizí" lidi je
Kuděje

potřeba

do Tacomy

objevují momenty, které toto idylické

vyprávění

bývá

si dávat pozor.

tulácký život

vylíčen

i

přes

řečeno či

Třebaže

jen

naznačeno,

je v textech

že na

Zdeňka Matěje

nebezpečí především

spoustu

svobodně

velké a lákavé dobrodružství, jako možnost
světě

daří,

kazatel známé a kamž jsme hodlali brzy doraziti. "75

Na druhou stranu se
souznění

slíbil

Lékař

jako

se realizovat i ve

stále více svazovaném psanými i nepsanými zákony a pravidly,

výjimečně

Tulák je

lze narazit na moment, kdy se ukazuje i jeho odvrácená

přeci

osamělé,

jen

kterému nikdo

hladové, pro jiné lidi

nepomůže.

posléze vystupuje jako

"Nebe bylo zataženo

Samota

nejdůležitější

olověnými

blátě

podezřelé

individuum,

lidského

společenství

uprostřed

distinktivní rys takového tuláka.

mraky a krajina vypadala, jako by ji

pokryl šedivý příkrov. Nohy, obuté v rozbité a
po mazlavém

tvář.

a chvílemi zapadaly do

rozmočené

něho

boty, klouzaly

tak hluboko, že se zdálo,

že je není možno vytáhnouti. Tělo znavené a vyčerpané dlouhým

pochodem a

oděné

lehkými,

klížily ospalostí a nebýti
listopadového

deště,

ošumělými

deště

chvělo

se zimou. Oči se

- mrazivého a pronikavě chladného

který se lil

byl bych snad usnul i v

šatu,

chůzi.

stejnoměrně

a jednotvárně ze špinavých

(.. .)

Bezstarostné léto uplynulo a já, nezachovav
z toulek po širých prériích k lidem, k teplu a

světlu

ničeho,

vracel jsem se

velikých

měst.

Ale nyníjsem byljen ztraceným tulákem, vyvrhelem lidské
společnosti,

jemuž se každý vyhne, když se s ním setká na

místech a jemuž
nad

bezpečností

75 Kuděj,

věnuje

pozornost je sheriff, nebo jiný policista, který bdí

druhých lidí a jenž je povinen

Z. M.: Mezi

osamělých

dvěma

očišťovati

kraj mu

svěřený

oceány. Praha, Volvox Globator 1994, s. 66
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od podobných podezřelých individuí, která jsou schopna všeho, když
bída a hlad dolehnou

mocněji. ((76

společnost

Sociální ostrakizace tuláka však neprostupuje celou
stejné

míře.

placení k

Zaměstnanci

přepravě

cíli, jsou k

za svými vágními, snovými, ale i

cestovatelům

povšimnutí". Jen

železnice, již tuláci využívají

někteří

shovívaví a nechají je

se k

tulákům

většinou

ve
bez

pevně vytčenými

během

cesty "bez

chovají zle. Objevují se i

případy

toho, že tuláky nechají cestovat v nákladních vozech s tím, že si od nich
těchto případech

vynutí drobný poplatek za svou toleranci. Ani v
tramp

nemůže

"Zřízenci

být

před zřízenci

jist.

je objevili ve voze hned ve stanici, ale

požadavky byly mírné, to jest jeden dollar za
brzy. (... ) Starší

brzdař

jistotě před nějakou

a

počal jednotvárně

si

dokonce zasunul

prohlídkou, jak je

pět

dveře

ubezpečil.

poněvadž

jejich

osob, shodli se s nimi

a

zavřel

Vlak se

je

zvenčí kvůli

konečně

pohnul

rachotiti. Všichni už byli unavení a ospalí a proto se

brzy ozvalo první chrápání. (.. .) Jak dlouho spali, to

nevěděli určitě

a také

jim na tom mnoho nezáleželo, dokud vlak jel. Tolik však jest jisto, že
člověk

klid,

ve

hřmotu

právě

usnu vší a spící se probouzí, jakmile kolem

tak jako

člověk

v tichu usnu vší se probouzí

cestující se probudili tichem.

Nejprve Kazatel,

něho

hřmotem.

nastal
A naši

pak Marvan,

pak

Cavendish a na konec i líný Pat. (... ) Trvalo to hodnou chvíli, než ostatní
pochopili, že ten sprostý
čerti

z pekla pokropiti,

ke všemu vykonati
střepy

čubčí

čímsi

syn, to jest

blíže

brzdař,

kterého

dobře neoznačitelným,

měli

a který

určitou částí těla několik nepříjemných

všichni

měl ještě

cest,

rozbitých lahví od pravé kentucké whisky, jež, jak známo, se

přes

stáčí

76Kuděj, Z. M.: V hotelu Armády spásy. In: Kuděj, Z. M.: Rvavý Holybee.
Praha, vlastním nákladem, nedatováno. S 133 - 139
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neobyčejně

do

nějakou

Při

tlustého skla, - je , vystrčil' v zavřeném z

venčí vagoně

na

vedlejší kolej. <q7

nebezpečí.

cestování vlakem ale hrozí i jiná

seskakování z vagónu je riskantní,
může člověk přijít

pod nimi

"Konečně

při

Už samo naskakování
jízdě

neopatrné

či

mezi vozy nebo

o život.

vlak zastavuje znova. Co je to u

Chicago-Heights ještě dobré

dvě

hodiny.

Něco

čerta?

Vždyť

máme do

se stalo. Před námi na trati

se hemží shluk lidí. Seskakujeme a běžíme tam. I policisté jsou tady a
nějaký

podivný

,Nějakého

to

vůz

stojí na

cestě,

vinoucí se podél trati.

tuláka to zabilo,' vykládá nám jeden z přítomných. ,Na kaši ho

rozmačkalo.'

(.. .)

,Byl jsi přece na osobním vlaku?'
,Byl. Ale tvého kamaráda jsem

neviděl.

Slezli jsme všichni, když se

viděl,

jak spadl. Stál mezi vozy -

to stalo. - Tuhle ten jel s tím zabitým a

najednou prý se pustil a spadl zrovna do kol. Jdi se podívat. Je z

něho

kaše. '(... j
V koši, podobném
plátně

proutěné čtyřhranné

rakvi, leží na voskovém

odervaná od trupu se podobá krvavé kouli. Kde je
těžko říci.
měl

otlučená

cosi hrozného, plného bláta a krve. Hlava nárazy
tělo,

a

kde nohy a ruce,

Shledávají to ještě po trati. Kus tmavé látky, podobné té, z jaké

Frank kabát,

přečnívá

okraj. Pamatuji se na lesklé knoflíky Frankova

zimníku. Hledám je. Ne! Nejsou tu, bohudík!<qS
Naléhavěji

nebezpečí

působí,

je-li podáno

vypravěčem

Následující motiv se objevuje na dvou místech.
z povídky Strach,
podané v
77 Kuděj,

er-formě

součásti

knihy Z nového

je použito v románu Mezi

Z. M.: Mezi

dvěma

světa.

dvěma

v 1.

osobě.

Ukázka pochází
Stejné

vyprávění

oceány79.

oceány. Praha, Volvox Globator 1994, s.

19/20
78 Kuděj,

Praha,

Z. M.: Bídné dny. In: Kuděj, Z. M.: Bídné dny a jiné povídky.
fond 1913, s. 49/50

Zeyerův
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"Nezbývalo nežli se svézti na železných
vagonu. Byly

dvě

podélné a

tyčích,

tři příční.

myslitelno. Proto jsem vzal z hromady

- Na

dříví

jimiž je vyztužen spodek

kus prkna a podsunul je pod

vagon. Prkno bylo dosti široké a tak mi ležení na
velkých obtíží.

Ostatně

jsem tím

způsobem

vlaku. V první chvíli je

člověk,

úplně

něm nezpůsobovalo

nejel po prvé. Vlak se

hnul. Nikdo, kdo toho nezkusil, nedovede si
který je nucen poslouchati

samé ležeti nebylo

tyči

konečně

pekelný rachot,

představiti

jedoucí pod vagonem drkotajícího

ohlušen a

vykřikne-li,

neslyší ani svého

vlastního hlasu. Ale ponenáhlu si zvyká a rozeznává jednotlivé zvuky
spokojeně,

z celé té barbarské kakofonie. Jel jsem hodnou chvíli

ba

dokonce i cigaretu jsem si zapálil.
Ale netrvalo to dlouho a vlak vjel do jakési
zavířila

pravá

smršť

neprohledného prachu a i drobných

vždy, když uhodily o

tvář

minutách jsem byl prachem
jsem

stěží

písčiny.

anebo o ruce,
úplně

bolestně

Pod vozy

kaménků,

štíply. V

které

několika

oslepen a moje ústa vyprahla tak, že

mohl odplivnouti. Byl to jakýsi samum v malém. Dusil jsem se

v pravém slova smyslu

a kašlal jsem suchým, sípavým kašlem. Cítil

jsem, jak mi rty oschly a popraskaly a hlava mne začla bolet k nesnesení.
Chránil jsem si

obličej oběma

rukama, ale muk neubývalo. Pokusil

Jsem se obrátiti se na druhou stranu. Pomalu, pomalu a
převracím,

mi

přejel

po zádech. Pochopil jsem v témž okamžení, co to znamená.
otřásáním

vlaku i mým

pohybem svezlo se jedním koncem až k podélné
ještě několik otřesů

Tramp se také musí mít na pozoru

Lidí,

tvorbě

kteří

píše, se

tyči

a

jen

před

Z. M.: Strach. In:
1918, s. 182 - 184

dvěma

Kuděj,

náhlým

se na jejím

minutě

nezbude

cárů. «80

policií. V

by byli ochotni na takovýchto stavbách

srov. Kuděj, Z. M.: Mezi
s.51-53

příliš

zapřelo

době,

rozšiřoval města, stavěla železniční

79

80 Kuděj,

přece

a spadne pod vlak, já s ním, v

ze mne nic, než beztvará hromada krvavých

ve své

se

ale v tom jsem pod sebou ucítil mírné rupnutí. Studený mráz

Prkno, posunuvši se
kraji.

opatrně

tvrdě

o které
a

Kuděj

silniční síť.

pracovat mnoho

oceány. Praha, Volvox Globator 1994,

Z. M.: Z Nového

světa.

Praha, J. Otto
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nebylo, obzvláště ve venkovských částech Spojených států. Šerifové
proto leckde stíhali každého tuláka, aby mohl být místními soudci
potrestán nucenou prací. Strážce zákona byl za takové arestanty
peněžitě odměněn.

"Nicméně
Městečko

v hostinci se
totiž

stavělo

hovořilo

o novém úlovku

místního sheriffa.

novou silnici, ale pracovních sil bylo málo a byly

drahé. Proto chytali každého sebe

méně podezřelého

tuláka a hnali je bez

milosti k soudu. Místní soudce používal všech možností zákona, aby je
odsoudil,

pokud

možno

pravidelně peněz neměli,

peněžité

k nejvyšší
byli

pokutě,

přinuceni oddělávat

a

poněvadž

si pokutu prací na

silnici. Náhradou za vykonanou práci dostávali špatnou stravu a
dollar

denně,

který jim však strhovali na pokutu. Bylo to

úplně

půl

moderní

otroctví, ale to bylo místním jedno. Jen když bylo o laciné pracovní síly
postaráno. Proto také sherifJ,
zatčeného peněžitou odměnu,

V

případě

kde

město,

zatýkal kde koho. ('81

nouze ale naopak trampové šerifa vyhledávali. Když nebylo,

přespat,

dostalo

který dostával za každého nového

něco

dobrovolně

přicházeli

do

vězení,

kde se jim zpravidla

k jídlu a pití. Policisté pak tuláky druhý den vyprovodili za

aby s nimi nebyly žádné potíže.

'" Co chcete? '

,Jsme bez

přístřeší,

pane sergante, a bez

peněz.

Rádi bychom zde

přespali. '

,Nemáte u sebe zbraní?'
,Ne!'
, Všechny předměty, ketré máte po kapsách, musíte odevzdat. '
(. ..)
,Čím jste

byl?'

Řekl jsem

81 Kuděj,

pravdu.

Z. M.: Mezi

dvěma

oceány. Praha, Vo1vox G1obator 1994, s. 60
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, To se vám bude

špatně

spáti na tvrdé pryčně. '

,Myslím, že ne: jsem k smrti unaven. '
Dovolili nám, abychom se umyli. Pak nás zavedli do cel.
zavřít

,Musím vás

podle

omlou val, ,ale ráno
snídani.'

předpisu,'

můžete

pravd sergeant, jakoby se
se

o

"82

Tuláci jsou specifickou sociální skupinou, která si
pravidla, žijí na okraji
Jejich

Přihlaste

jíti, kdy chcete.

způsob

života je z

společnosti

vytváří

vlastní

před úřady.

a mají se na pozoru

různých důvodů nebezpečný,

vnitřní

ale jeho lákavou

stránkou je dobrodružství a svoboda.

3.1.1.3 Ženy
Kuděj

ve svých prózách vypráví

většinou

o mužích. Postavy žen se

objevují jen v jeho kratších, povídkových textech. Bývají to mladé a
křehké, nezřídka

přesto

v

svůj

Kudějových

naivní dívky, které sice nemají

úděl

snášejí

klidně.

zajištěnou

Druhou skupinou žen, které se

prózách objevují, jsou nehezké, ale

ženy, které nemívají

štěstí

existenci, ale

trpělivé

a pracovité

v lásce.

"Anna totiž hned po svém příjezdu do Chicaga dostala

zaměstnání.

Stala

se myčkou v restaurantu a byla na to velice hrda. Jak by také ne. Šest
dolarů týdně

a stravu k tomu - to je

svoji práci milovala. Její ruce
obratně

přece

ponořovaly

existence velkolepá. A Anna

se hbitě do teplé vody a lovily

složené tam nádobí. - Vedle ní stále

vyrůstaly

stohy bílých

talířů

a mizely vždy jen na malou chvilku, aby byly nahraženy jinými .. - Co na
tom, že ruce

červenaly,

dvanáct hodin.
kdy ji

Vždyť

zaměstnavatel

co na tom, že to trvalo

jednou

každodenně

týdně přicházel pravidelně

vyplácel šest velikých

plných

veliký svátek,

stříbrných penízů,

a ty byly

malým bohatstvím. «83
82 Kuděj,

Praha,

Z. M.: Bídné dny. In: Kuděj, Z. M.: Bídné dny a jiné povídky.
fond 1913, s. 24 - 25
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právě

Jsou to
k

vůli

JJJ

I ty

hezké

ženy, které svým vlivem

tvářičce

hlupáčku!

dopustiti se i

Tohle je

vidět

způsobují,

největší

že muži "jsou schopni

hlouposti". 84

hned, že

JSI

nepraktický Evropan. To

nesmíš! Ukaž jim zuby!'
,Zuby?' povzdechl Jeník

zděšeně,

rozpomenuv se na proslavené

svalstvo starého Korába. , To snad nebude ani možné. '
moudře mě

,I bude. Krátce a

uneseš!'

Jeníkovi bylo v té chvíli, jako když ho

udeří.

nad tou odvahou. On, a unést! Ach, pro

Nohy se mu

umučení

zachvěly hrůzou

Kristovo - tohle

ještě

scházelo! Ale brzy se z prvního leknutí vzpamatoval. Opravdu - špatný
nápad to nebyl. ((85

Ve

vyprávění

Kuděj

se SIce

zastává práva

člověka

činit

svobodná

rozhodnutí a práva na vlastní styl života, brání práva menšin, u žen
však kritizuje chování, které odporuje výše uvedené charakteristice
křehké

krásky snášející krutý osud.

'" Když na
řezal

něho

pršelo, '

řekla

Mabel

smějíc

se a přitočila se k otci, který si

kus žvýkavého tabáku.
Farmář konečně

dopižlal své sousto a podal tabák Mabel.

Pero se to zdráhá napsati. Ale co je to vše platné, s pravdou se ven
musí. Mabel si
po jedné

uřízla

také kus a nacpala si ho do pusinky tolik, až se jí

straně udělal směšný

nežli abych

učinil

hrbolek. pak podala také

totéž. Tabák mne pálil do

dásně

mně.

jako

Nezbývalo,

lučavka,

ale já

žvýkal hrdinsky a vzpomínal při tom na evropské dámy.
Kdyby to

83 Kuděj,

viděly.

Fuj! (. . .)

Z. M.: Užila
Otto 1918, s. 32

84

srov.

světa.
85

světa.

In:

Kuděj,

Kuděj, Z. M.: V chemické
Praha, J. Otto 1918, s. 59

Z. M.: Z Nového

čistírně.

In:

Kuděj,

světa.

Praha, J.

Z. M.: Z Nového

Kuděj, Z. M.: Únos. In: Kuděj, Z. M.: Bídné dny a jiné povídky. Praha,

Zeyerův

fond 1913, s. 64
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Šilhal jsem po její ztepilé postavě každou chvilku a kolem srdce
mne cosi

hřálo.

vzpomněl

Ale vždycky jsem si

na onen hrozný tabák a

srdce mi zase zamrzlo. « 86
Tzv. ženské práce (vyjma umývání nádobí v restaurantech) vykonávají
muži

výjimečně.

době přeci

platila už v té

"Vysvětluji,

sedláci

Pokládají to za

že nemám

vůbec

něco

pod svoji

V Americe ale

jen jiná pravidla.

hospodářského vzdělání.

nedojí. To že je práce hloupá, muže

přenecháváme

úroveň.

A

připojuji,

nedůstojná

že u nás

a proto že ji

ženám.

,A to jste mně pěkní,' praví Mc. Carthy. ,Ženy nechají dřít a sami
patrně

okouní kolem. To já sice nejsem žádný gentleman, ale tohle bych

se přece jen styděl. '

Nehoršete se, milí

čtenáři,

chlap sprostý a postrádal všeho

nad slovy mra. Mc. Carthyho. Byl to

vzdělání. "87

3.1.1.4 Etnické menšiny
K lidem na okraji

společnosti patřily

na

přelomu

19. a 20. století ve

Spojených státech amerických etnické menšiny. Jejich
v

Kudějových

příslušníci

se

prózách vyskytují také.

Indiáni jsou považováni za symbol Nového
do Ameriky, mají o

původních

získané z dobrodružných

bílé rasy

vůči

skupině.

Krajané,

kteří přijedou

obyvatelích tohoto kontinentu

většinou

této

světa.

románů

Když se

kde bydlí, domnívají si, že až na

např.

ně

a jsou v zajetí

představy

před sudků

s Indiány nesetkají v

místě,

narazí, propukne mezi nimi a

domorodci lítý boj.

86 Kuděj,

Z. M.: Sklizeň kukuřice. In:
Praha, J. Otto 1918, s. 50 - 51

87 Kuděj,

Z. M.: Umíte dojit? In:
Otto 1918, s. 160

Kuděj,

Kuděj,

Z. M.: Z Nového

Z. M.: Z Nového

světa.

světa.
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)J

Chtěl

tajně

si vzíti dokonce i revolver,

patrně

na Indiány, s nimiž se asi doufal

setkati. "88

Setkání s nimi ale v žádném

případě

nevypadá jako z kovbojek. Indiáni

jsou civilizovaní lidé a s ostatními se snaží mít bezproblémové vztahy.

)J

Tak tedy je

skutečně

uvidí - pravé, nefalšované rudé bojovníky

s nádhernou pérovou výzdobou hlavy,
nepřátel,

pobitých

z

kalumetů.

vznešeně

ověšené

mlčících

Jsou to asi přátelští Indiáni,

a

zbraněmi

poněvadž přijíždějí

oči

v rozpacích bloudily po

byli ti Indiáni? Snad ne ti dva mladící,
rudí v

obličejích,

kteří

tu

na

nebezpečí

Vrhnul se do pokoje jako velká voda. Ale v samých
státi, jako socha a jeho

vážně

odfukujících

Tím lépe. Bude si je moci zevrubně prohlédnouti bez

a skalpy
návštěvu.

života.

dveřích zůstal

přítomných.

seděli?

dým

Kde že

Je pravda - jsou

ale což je to možné, aby byli takhle vystrojeni? Kdo pak

jakživ slyšel, že by Indiáni nosili dlouhé šosaté kabáty, tvrdé klobouky a
- lakýrky. A tohle všechno
skřipec

jako

ještě

nic není.

Vždyť

ten jeden má na nose

a ten druhý - opravdu, ten druhý má na krku kolárek a vypadá

nějaký

velebný pán. - To bude asi hloupý žert neposedné Bessie.

(.. .) ,Co pak pro

oči

nevidíš? Tohle jsou oni. Zde tento pán se jmenuje

Theobald Vraní Péro a je studujícím bohosloví a tohle je pan Vincenc Bílá
Liška, oba

čistokrevní Čirokové.'

« 89

Je patrné, že Indiáni žijí na okraji
bělošské většiny. Zmíněno
bělochy

předsudky

sňatky

mezi

a Indiánkami.

předloženo

89

a bojují s

je i obecné pohrdání smíšenými

Když se ve vypravování objeví

88 Kuděj,

společnosti

původní

obyvatelé Ameriky,

pojednání o osudech a minulosti této rasy,

Z. M.: Mezi

dvěma

někdy

čtenáři

je

sahající až

oceány. Praha, Volvox Globator 1994, s. 9

Kuděj, Z. M.: Dobrodružství Jendy Smolíka v Americe. Praha, Emil

Šolc 1917, s. 24 -25
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ke Kolumbovu objevu kontinentu. Takový historický exkurz je podán
buď

z

v pásmu

hrdinů

vypravěče,

nebo

prostřednictvím přímé řeči některého

vypravování.

Momentem, který je

zmíněn

vždy je porážka generála Custera v
náčelníka

Little Big Horn a legendární postava indiánského

bitvě

u

Sedícího

Býka. Jeho následovník Rudý Mrak je dokonce hrdinou epizody v knize
Mezi

U

dvěma

Indiánů

souznění

oceány.

se vyzdvihuje jejich

s

přírodou.

čest

Také si j sou

a hrdost

vědomi

či

touha po nespoutanosti a

všech bezpráví, kterých se na

nich bílí lidé dopustili.

JJ'

( •• .)

půdu,

Oni byli vždy trpícími, jim se ubližovalo. Indiáni byli oloupeni o
bohatství a svobodu, a aby tento

plemeno, které je oloupilo, jako

zločin

líčilo

byl zakryt,

smečku bídníků, lupičů, žhářů

Ovšem že nalezlo ochotného sluchu u ostatních

bělochů,

je bílé

a vrahů.

a celý svět přijal

tuto báchorku za pravdu. A zatím byla pravda zcela jiná. Indiáni byli
mírumilovný, skromný národ, poctivý a skromný a bránili se jen, když
byli

nemilosrdně

vyvrhelů, kteří

vysvětluje
dvěma

pronásledováni a hubeni proti

smečce

si přikládali rudé jméno průkopníků a

svým

přátelům

darebáků

nositelů

a

kultury, '''90

Kazatel, jeden z hlavních postav knihy Mezi

oceány.

Na druhé

straně

se vyskytují i ti,

své rasy jen velmi malé a

kteří

nezřetelné,

mají

jsou

povědomí

přehlíženi

o veliké historii

a diskriminováni, a

proto podlehli moci "ohnivé vody" a nejsou schopni se sžít s vnuceným
stylem života (viz povídka Černý Jestřáb ze sbírky Bídné dny a jiné
povídky91) .
90 Kuděj,

Z. M.: Mezi

dvěma

oceány. Praha, Volvox Globator 1994, s. 81

V této povídce zaujme styl vypravování, které je podáno v er-formě a
snaží se napodobit způsob, jakým o sobě Indiáni ve třetí osobě mluví.
V této povídce se také velmi zajímavě pracuje s polopřímou a nepřímou
91

řečí.
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Další pro Ameriku typickou skupinou obyvatel jsou
do

států

Spojených

s americkými

Afričany

při

tom div

"Jenda se

chlapík jako saze
jako by je
seděl

jako

černoch

chtěl

přijedou

z Evropy,

mají

pocit, jakoby se setkali s

nevyděsil, neboť

černý,

černoši.

při

prvním

setkání

čertem.

jakmile usedli, už tu stál u nich

který koulel divoce

očima

a mlaskal rudými rty,

sežrati. Jenda si z počátku myslil, že je to

úkropeček.

kteří

Lidé,

nějaký čert

a

neboť

Ale brzy pochopil, že se mu nic nestane,

se hlasitě zasmál, ne moha se s Jendovou matkou dorozuměti a

potom jim nosil, co ho napadlo. "92
Černoši a černošky jsou popisováni jako na pohled oškliví lidé.

je

při

jejich širokých

rtů

Velice

často

černošského

popisu

Hutonová, to by bylo

něco

čerti

vzali. Kdybyste to byla vy, paní

jiného. Jenže ovšem nevím, jak by se váš muž

kdybych mu okrášlil hlavu

nějakou

lepší ozdobou. -

to, prašivec, za své darebáctví zasloužil. A s tou
mi dejte pokoj. Vy
Setkáme se i s

říkáte,

případy

,,,Aha! Hostina. Vida,
šedivý

přirovnání

k uzenkám.

" ,A aby vás už s tou Nettií všichni
tvářil,

obyvatelstva použito

Ostatně

umouněnou

kominicí už

že má něžné rtíky? - Párek uzenekje to!'

opovrhování

vajíčka

černochy

ze strany

by si

«93

bělochů.

mají. - Kde pak jste je ukradli? He? Co ty,

nigře?(

,Prosím, ctihodnosti, koupili jsme je, - Jsme hodní, mírumilovní lidé. (
,Koupils, za pět prstů jsi koupil
,Nejsem žádný

92

smraďoch,

smraďochu, viď? (

jsme starý barevný gentleman! (

Kuděj, Z. M.: Dobrodružství Jendy Smolíka v Americe. Praha, Emil

Šolc 1917, s. 24 -25
93 Kuděj,

Z. M.: Mezi

dvěma

oceány. Praha, Volvox Globator 1994, s. 75
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,Chachacha! Obluda
Černoši

černá!

Ty že jsi gentleman?((94

jsou líčení jako velmi hloupí a dětinští lidé. Jsou ale milí a mají

rádi své blízké.
"civilizované"

Nejsou však schopni pochopit základní pravidla

společnosti,

jsou

nevzdělaní

a zastávají jen

méněcenné

profese. Častým oslovením je niger, což je Kudějova varianta
v

českém

jazyce známého slova negr.
příbězích Zdeňka Matěje Kuděje

Poslední menšinou, jež se vyskytuje v

jsou Číňani, kteří žijí hlavně na západním pobřeží Spojených států.
Američané

druhou

je vnímají jako záludné lidi, kterým není radno
rozšířeno

stranu je po celé Americe

věřit.

povědomí

Na

o jejich

pracovitosti a skromnosti i to, že jsou velice levnou pracovní silou.

,,1 umínili jsme si hned, že přijmeme práci jakoukoli a
sebehorší a
denně. ((95
Číňani

třebas

čínským

nám platili jako

byť

kuliům

by to byla
jen

půl

dřina

dollaru

se objevují jen v románu Mezi dvěma oceány, kde se setkáme se

všemi zde uvedenými menšinami.
Číňany před předsudky

historii a

vzdělanost

Stejně

tak, jako v

případě Indiánů,

i

svých druhů brání jedna z postav. Vyzdvihuje

východních kultur.

'" Já se nedívám na žlutou rassu

očima

šovinistického amerického

nacionála. 1 já vím, že má Číňan mnohé špatné vlastnosti, ale těch je
daleko méně, nežli se jim jich pravidelně přikládá. Že by byli vůbec
nevzdělaní,

to přece nebudeš sám tvrditi. Ti lidé

měli

svoji kulturu dávno,

dávno před námi. Evropa byla ještě naprosto barbarská, když v Číně už

94 Kuděj, Z. M.: Zmařený
J. Otto 1918, s. 138
95 Kuděj,

oběd.

Z. M.: V chemické
Praha, J. Otto 1918, s. 59

In:

Kuděj,

čistírně.

In:

Z. M.: Z Nového

Kuděj,

světa.

Z. M.: Z Nového

Praha,

světa.
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se rodili velicí učenci, státníci, spisovatelé, myslitelé i umělci. A ne oni se
učili

od nás, nýbrž my od nich. ( ((96

tří

U všech
těchto

příslušníkům

skupin uvádí stereotypické vlastnosti, které

menšin

přisuzuje většinová (bělošská)

populace, a na

příbězích

dokazuje, že takové vnímání není správné, menšiny brání.

3.1.2

Prostředí

Postavy v prózách

Zdeňka Matěje Kuděje

prostředí:

ve

městech,

Městem,

ke kterému se

vracel, je Chicago.
s významnou

českou

na

venkově

Kuděj

Na

a na

třech

typech

moři.

ve své

počátku

se vyskytují ve

tvorbě,

20.

ale i na svých toulkách

století

menšinou, kde existuje i

průmyslové

česká čtvrť

centrum

zvaná

Plzeň.

"Bylo to špinavé Chicago, veliké středisko Čechů, kteří přišli do Ameriky
hledat cosi velmi problematického - to jest štěstí. ('97

V ní žijí obchodníci,

restauratéři,

město

Chicago je popisováno jako
dozvíme, ve které

části města

ale

hlavně dělníci

a lidé hledající práci.

ohrad, továren, jatek. (Vždy se

daná továrna leží.)

"Již dlouho se v South Chicagu nepracovalo. Nad vysokými komíny

oceláren dávno již přestal se vznášeti dým, obrovité pece nechrlily více do
noci proudy zlatožhavého kovu a v dílnách panovalo hrobové ticho. Stroje
zmlkly a stály tiše podobny hladovým
shrbené a zubožené postavy

96 Kuděj,

Z. M.: Mezi

dvěma

Z. M.: V chemické
Praha, J. Otto 1918, s. 57

97 Kuděj,

dělníků,

příšerám.

A ulicemi se ploužily

vytržených ze svého denního

oceány. Praha, Volvox Globator 1994, s. 185
čistírně.

In:

Kuděj,

Z. M.: Z Nového

světa.
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pokorných, zamlklých a zoufalých nad tím, že nebylo práce. ((

zaměstnání,

98

Nejbližší okolí jatek je také specifické:

"Celá

čtvrť městská

kolem nich byla zaplavována

dýmu, a pnlplavy, vedoucí z ní do

řeky

občas

závoji dusivého

Chicago, byly stále přeplněny

hnijícími odpadky, které do nich nepřetržitě chrlily jateční stoky.
Zdravotní úřady se sice namáhaly za všech sil, aby tento nešvar,
hanobící celé

město, potlačily,

ale jateční magnáti byli

mocnější

a nedbali

žádných nařízení. (1)9

Najdeme však i popisy jiných
dvěma

čistá. Nicméně

"Fřešeljsem

Zejména v tuláckém románu Mezi
dozvíme. Bývají

líčena

velká americká centra vidí

Kuděj

oceány se o takových

prostorná a

měst.

městech

koleje dráhy a vešel do prvních ulic. Periférie

podobala se perifériím všech velkých lidských
Špatně osvětlené,
nečistoty

takto:

města

v Americe.

špinavé ulice, plné blátivých výmolů, plné odpadků a

a bláta, s bídnými,

nepořádně

mravenišť

jako

dřevěnými

zašlými domky, rozházenými

podél dřevěných, hnijících chodníků, s nárožními bary a

obchody, roztroušenými tu i tam. (... J
Zde na okraji
nadějí,

bydlili nejbídnější a nejchudší lidé, nebylo

že bych mohl nalézti toho,

přístřeší

plno

města

a pokrmu. Musiljsem do

obchodů, restaurantů

čeho

jsem tak

středu města,

nutně potřeboval,

do živých ulic, kde bylo

a zábavních místností, kde se stále hemžili

lidé, bohatí a bezstarostní, jimž nezáleželo na desíti centech, nebo
čtvrtdolaru,

za který jsem si mohl

opatřit

dnes nocleh i několik soust. Tam

98 Kuděj. Z. M.: Pro kus chleba. In. Kuděj, Z. M.: Majitel zlatých
jiné povídky. Jihlava, nakl. O. Kypr, s. 102
99 Kuděj, Z. M.: V dřevařské ohradě. In:
Praha, J. Otto 1918, s. 77/78

Kuděj,

Z. M.: Z Nového

dolů

a

světa.
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člověk přespat

musily být také laciné noclehárny, v nichž mohl
vyžebraný

stříbrný

za

penízek. «100

Zejména z tuláckých dobrodružství má

čtenář

americký venkov. Je zcela odlišný od toho

možnost poznat i

českého.

Jednotlivé farmy

jsou od sebe vzdáleny, a tak se jejich obyvatelé mají leckdy až radost, že
najdou pracovní sílu. Tuláci za jídlo nocleh pomohou s prací,
zůstávají

dokonce i déle.

"Kraj byl jen

řídce

farem. (.. .) Bylo již
při

obydlen a za celé jitro i dopoledne minuly jen
pozdě

po poledni, když

samé

cestě.

Zašli k

neodvažovali jíti,

neboť

ve

ležícími

hlučným

uvítali

někdy

němu a

dvoře

stanuli

pobíhalo

zuřivým štěkotem.

a

dospěli

k nevelikému dvorci,

opatrně

několik

několik

u plotu. Dále se

velikých

psů, kteří

je

(.. .) A proto za nedlouho vyšla

z obytného stavení bíle oděná žena, aby se podívala, co se to vlastně
děje. Spatřivše
něco

muže u plotu,

k jídlu, nabídnu vše se

zamířila

zároveň,

k nim. Poprosili ji, aby jim dala

že jí pomohou ochotně, potřebuje. li

vykonati nějakou práci. Žena otevřela vrátka, okřikla psy, vpustila je do
dvora a vedla do farmy. Byla to dobrá žena, pohostila je královsky. Hoši
snědli

velikou kupu
kromě

a každý

amerického
špýcharu
hromadu
srdečně

lívanců,

slazených znamenitým javorovým syrrupem,

toho pohltil i kus

způsobu vařenými

několik

dříví a

pytlů

vepřového

boku, provázeného podle

boby a okurkami. Za to

ochotně

odnosili ze

ovsa do stájí, nakrmili dobytek, naštípali

vykydali

hnůj.

Když byli s prací hotovi,

rozloučili se

s pohostinskou farářkou a vydali se znovu na cestu, zásobeni

bohatou výslužkou.

Zároveň

byli farmářkou poučeni, kde by mohli dostat

stálou práci. «101

100 Kuděj, z. M.: V hotelu Armády spásy. In: Kuděj, Z. M.: Rvavý
Holybee. Praha, vlastním nákladem, nedatováno. S 134 - 135
101 Kuděj,

Z. M.: Mezi

dvěma

oceány. Praha, Volvox Globator 1994, s. 68
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Důraz

na

příběhy
Děj

Holybee.

přináší

a popis amerického venkova

povídek

zařazených

také kniha Rvavý

do této sbírky se odehrává zejména na

amerických farmách.

prostředím

Posledním
Kuděje

typickým pro americké prózy

Zdeňka

Matěje

moře.

Jeho hrdinové se nechávají najmout jako pracovní síla,

obvykle tak

činí

pouze na jednu cestu. V takových textech se objeví vždy

minimálně

jeden

několik

je

nováček,

zkušených

který nemá s prací na lodi zkušenost a

námořníků.

ale on se snaží a

nováčka

Ty

při rozloučení

zpravidla

přemlouvají

jej

zpočátku

ignorují,

k dalšímu setrvání

v posádce.

Všude, kde se vyskytuje, ukáže

moře

svou nezkrotnou sílu, dochází

k dramatickým situacím, ale pro postavu
vypravěčova

zájmu, vše dopadne

či

postavy, které jsou v centru

dobře.

"Ale v tom se přihnal vichr s nesmírnou prudkostí a

zapřel se do

lodi tak,

že se zdvihla přídí vysoko z vln. Několik vteřin tak stála nepohnutě a

potom začala příď s nesmírnou rychlostí padati dolů.
,Upevnit
zachránění

v

člun!(

ozval se kapitán Havensteek. To znamenalo, že na

tonoucího není již ani pomyšlení, nýbrž, že

nebezpečí.

Jakého

rázu

to

nebezpečí

v nejbližších okamžicích. Sotva byl totiž

bylo,

člun

měl

vtažen na

loď

sama je

Vojta poznati
loď

a

upevněn

jakž takž nad palubu, vjela, Wynnie( sklonivši se do jakési temné

stěny,

vynořivší

se náhle před ní. Byla to obrovská vlna, první ze všech, jež byly

přihnány

strašným uragánem.

Vojta toho
a usadilo
předměty,

opět

nevěděl.

Cítil toliko, že ho cosi popadlo, zdvihlo do výše

na palubu, když ho to odneslo o

které nebyly ještě

upevněny,

několik kroků

dále.

Různé

sdílely tentýž osu.

Když se Vojta vzpamatoval, zpozoroval, že sedí u paty zadního
stožáru.

Před

ním stal maat Betings, zachytivší se stožáru a volal:

,Honem se

zachyť něčeho

pevného,

ať tě

to nespláchne

dolů...

Ty

máš vůbec nehorázné štěstí, že jsi se už nyní neoctl mezi makrelami, jako

71

ubohý Raaven. Ten už to má asi chudák odbyté. No -

dělalijsme~

co jsme

moh. .. (
vlna~ přivalivši

Maat nedomluvil. Nová
prvá,

přehnala se přes

ničeho,

člověka,

ani

palubu, ale tentokrát
předmětu

ani

zapomněl

na palubě

Prostředí

v amerických prózách

hodnoceno, autor

se právě tak zuřivě jako
nepodařilo se

žádného, mimo malý soudek, který

kuchař. «102

Zdeňka Matěje Kuděje

neupřednostňuje

ani jedno z nich.

není

explicitně

Dějiště

popíše a

pak už slouží jen jako kulisy, ve kterých se odehrávají
jež jsou pro

Kudějovy

a

Ve

venkov.

jí odnésti

texty dominantní.

všech

prostředích

se

sociálních vrstev, na jejichž život nemá
vidí z jeho horší stránky (tovární

Kuděj

příběhy

postav,

nestaví do opozice

pohybují hrdinové
prostředí

čtvrtě, dělnické

vliv. I ve

město

z nižších

městě,

které

kolonie, atd.) se objeví

momenty klidu a pokoje.

"Nastaly krásné letní dny. Slunce slnilo od rána do
bezoblačném
měknouti.

na

nebi a asfaltové ulice v New Yorku se počaly rozpalovati a

Všude se

natvořily

a pokrýval kde co jemnou,
polosvlečeni

večera

vrstvy prachu, který se na

nepříjemnou

a rozhaleni povlovněji nežli

něm

zachycoval

korou. Lidé chodí po ulicích
obyčejně.

I v továrnách se

šíleně

rychlé tempo pracovní zmírnilo, ba zdálo se, že již ani stroje nejdou tak
rychle, jsouce unaveny strašlivým vedrem. V krámech usínali potící se a
nudící se kupci. Ulice ztichly, v hostincích bylo jakoby nabil.
Za to

večery

byly nádherné a nahrazovaly plnou

dne zažité. Když zapadlo slunce a
vlahý klid a od

moře

vál jemný

jako peřinky ... Ulice posely se

102 Kuděj,

Z. M.: Mezi

dvěma

hvězdy se

větřík,

měrou

utrpení ve

rozžehly na obloze, nastal

teplý sice, ale příjemný a

nekonečným

měkký

množstvím lidu, utíkajícího

oceány. Volvox Globator, Praha 1994, s.

164/165
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z dusných

bytů

skotačení,

které ve dne zanedbaly,

pod širé nebe a

děti

zaražené vedrem, nahražovaly si své
dvojnásobnou. "103

měrou

3.1.3 Specifické motivy
3.1.3.1 Popis

zraněných

S Chicagem je spojeno
množství

úrazů.

sbírky Z nového

hlavně prostředí

Toto téma je pro
světa

továren, v nichž se stává velké

Kuděje

lákavé. V povídce Strach ze

podrobně líčí,

a jiné povídky

slévárně

jak se ve

rozlila žhavá ocel a málem ho zahubila. V téže knize Je 1 povídka
čistírně,

V chemické

Stane-li se

z níž jsme citovali v oddílu Krajané.

dělníkovi

něj

napospas osudu a nikdo se o

"Pracoval jsem v
pozor a

řemen

nějaký

v práci

továrně

úraz, zpravidla bývá nechán

dál nestará.

na nábytek.

Bůh

stroje mi zachytil ruku.

ví, jak se to stalo. Nedal jsem

Pomačkalo

mi ji to

důkladně,

prsty se zlomily. Stal jsem se neschopným práce. Byl jsem
okamžitě,

jak je to v Americe v

obyčeji,

dva

propuštěn

a jen z milosti mi vyplatili týdenní

mzdu. "104

Hrdinové

Kudějových

příběhů

ale

maJ1

1

štěstí

na

slušného

zaměstnavatele.

"Když se Tatoušek vrátil z nemocnice znovu do práce, hlásil se u starého
Christiansena.
,Jdi do

kanceláře, 'řekl

zpět.

Tatoušek se vrátil tedy
,Jak se máš,
,Dobře!
103

Kuděj,

chlapče?

mu Švéd. ,Starý pán

tě

Starý pán ho přijal

chce

vidět.

'

laskavě:

'

'

Z. M.: Mordovna. Praha, Nakladatelství mladých

proudů

1914,

s. 49
104 Kuděj, Z. M.: A já ji opustil. In:
J. Otto 1918, s. 27

Kuděj,

Z. M.: Z Nového

světa.

Praha,
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,A což, nebude ti zranění překážet při práci?(
,Nebude. (
Tobě

,Ovšem, ovšem.

lehčí práci.

rekonvalescentu

jakživo

nIC

měřit dříví.

No, dáme ti jako

chtěl dělat?(

Co bys tak

Tatoušek se chvíli rozmýšlel a pak
,Snad bych mohl

nepřekáží.

řekl:

Míru už mám v oku, jakost také

poznám i druh. (
,Dobře!
zranění

Budeš

i za svoji

měřičem.

A zde máš malé

duchapřítomnost

odškodnění

i odvahu. Jsi hodný hoch- good by!(

Tatoušek vyšel ven pln radosti. Stal se najednou
štěstí téměř neuvěřitelné.

než

měl

dosud. A mimo to

Vždyť
měl

za své

to znamenalo

téměř

v rukou chek na sto

měřičem,

- to bylo

dvojnásobný plat,

dolarů. ((105

Úrazy ohrožující života hrozí ve všech dělnických profesích. Velmi
nebezpečná

je i práce v docích
dvěma

v románu Mezi

oceány

či
či

na lodi. Dozvíme se o tom
v povídce Na

dobytčí

několikrát

lodi ze sbírky

Bídné dny.

Zajímavé

Je,

že

Kudějových

hrdinové

z pracovních nehod sice se

zraněním,

přítel

světa,

většinou

ale s takovým, z

se zotavit (viz výše). Výjimkou jsou povídky
Z nového

příběhů

kde je hlavní hrdina

°

něhož

je možné

věmém přátelství

zmrzačen

a

tedy zintenzivní své pracovní tempo, což ho

přijde

vyjdou

ze sbírky

o zrak, jeho

připraví

o život, a

Žena, která dovedla zachrániti ze sbírky Rvavý Holybee.

JJ

To, co leželo

přede

mnou, to že

měla

býti má Winnie? Kde že

JSou její nádherné zlaté vlasy, kde její dobré,
oči?

Takhle

nestvůrná,

105 Kuděj, Z. M.: V dřevařské
Praha, J. Otto 1918, s. 95

hnusnými

ohradě.

In:

něžné,

spáleninami

Kuděj,

hnědé

pokrytá,

Z. M.: Z Nového

světa.
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poloopečená,

půvabná

strašlivá koule - to že Je

hlavinka mé

krásné, nenahraditelné milenky?(f]06
Kudějův
těmito

člověk může přijít

Několikrát

o život i

Kudějových

se v

krizi.

Příkladem

dolů,

kde se v davu

stojí

se

1

motivy snaží ukázat Ameriku jako zemi, která sice dává možnost
obětí.

na lepší existenci, ale za cenu velmi vysokých

Prostý

Kuděj

vztah k Americe je ambivalentní. Domnívám se, že

při čekání

na

přijetí

do

zaměstnání.

hospodářské

textech objevuje zmínka o

budiž povídka Pro kus chleba ze sbírky Majitel zlatých
dělníků čekajících

na práci rozpoutá

rvačka,

jež

několik životů.

Jak již bylo

řečeno, Kudějova

tvorba se

Autor se i ve Spojených státech

několikrát

dostal se tedy nejednou k tomu, že
v duchu dobového
vylíčení

toho, jak

výkřik

"Strašný

novinářského

znetvořené tělo

vyznačuje

viděl

živil jako
mrtvého

reportážními rysy.
novinář

a redaktor,

člověka.

Kuděj

se

naturalismu nevyhýbá explicitnímu

vypadá a jak na

mne přerušil. Matka

uzřela

v

něj

koutě

reaguje okolí.

dosud

otevřený

košík

s krvavou změtí. A než jsme jí v tom mohli zabrániti, vrhla se k němu,

uchopila

oběma

rukama hroznou krvavou kouli a počala ji

vášnivě

líbati.

Bylo to hrozné.
Žena sténala, vzlykala, zmála se hystericky, líbala tu ohavnou
a krev dosud nestydlá rozmazávala se po
staženém

zrůzněném

a

věc

křečovitě

obličeji.

Toho

děsivého

obrazu nikdy nezapomenu. Všichni byli jsme tím

ohromeni. Žádný z nás nebyl s to, aby jí
přissávala, skučíc

,Ach,

tu drahou hlavu, k níž se

zoufale:

Jeníčku můj

Měl jsem

odňal

-

Jeníčku

- tohle mi z tebe zbylor

hrdlo stažené. Zdálo se mi, že se zalknu.

106 Kuděj, Z. M.: Žena, která dovedla zachrániti. In: Kuděj, Z. M.: Rvavý
Holybee. Praha, vlastním nákladem, nedatováno, s. 93
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Konečně

jeden z policistů se vzchopil. Energicky vytrhl matce

zkrvavenou hlavu z rukou, hodil ji jaksi

brutálně

do koše,

přirazil chvatně

víko a postavil se před koš.
Matka vrhla se mu k nohám, objala rukama jeho kolena a

řvala

nelidským hlasem:
,Ach, prosím,

3.1.3.2 Zlatá
Jednou

z

vraťte

vraťte

mi ho,

mi ho.

(((107

horečka

dobově

příznačných

událostí

horečka.

v Americe byla tzv. zlatá

v

době

věnované

nebezpečí

ukazuje být

v drsných podmínkách by
straně

těžce

JJ

přátelství
člověk

je také ale nutné být

nabytý zisk

může

část

své americké

tomuto období tematicky upomínají na

Jacka Londona nebo Breta Harta.
z

pobytu

Autor se sám, jak je patrné

z životopisu, nechal zlákat a mezi zlatokopy strávil
pouti. Jeho povídky

Kudějova

I u
a

Kuděje

respekt mezi lidmi, protože

sám a bez pomoci

obezřetným

se východiskem

nepřežil.

a nikomu moc

Na druhé

nevěřit,

protože

být lákadlem pro nekalé živly.

Tak jsem se dostal až do Arizony. Byla to divoká

země.

a ochlastové, ale za to tu bylo zlato. Každý otrhanec
jsem se v takovém zlatokopeckém

táboře

Lidé hrubí

měl

rváči

peníze. Usadil

u Golden Creek. Tam mne totiž

najal do práce starý zlatokop, kterému

přezdívali

Ospalý Jack. (.. .)

S počátku se mi práce nelíbila. Ne proto, že byla namáhavá, ale proto, že

mne

můj zaměstnavatel bedlivě střehl

své vlastní úspory. (... ) Ale jeho
Stali jsme se

107 Kuděj,

takřka přáteli

Z. M.: Bolest. In:
1918, s. 189

a

často

nedůvěra

ke

mne prohlížel,
mně

nedělám-li

si

ponenáhlu ochabovala.

a chodívali spolu pít. «108

Kuděj,

Z. M.: Z Nového

světa.

Praha, J. Otto

108 Kuděj.

dolů

Z. M.: Majitel zlatých dolů. In. Kuděj, Z. M.: Majitel zlatých
a jiné povídky. Jihlava, nakl. O. Kypr, s. 20 - 21
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Přátelství

3.1.3.3
Přátelství

je

ostatně

prostředí.

Mužské

motiv, který spoJuJe

přátelství,

Přátelství

tuláky a dobrodruhy, tak mezi krajany ve
často

sami mají

existenční

nepostrádá patos a sentimentalitu.
povídku, která nese název O

"Počal

Stydla.

lepkavého,

Přiložil

Kuděj

městech. Přátelé

a která

Vrba

spočíval.

děs.

mu ještě před chvílí ubližoval.

často

tak

mimo jiné

takto:

čehosi

Hmátl do

ruku a sáhl po ruce svého

přítele.

Co to? Je to možné? Mrtev! Vrba mrtev a on
Umřel, udřel

se pro něho, nevděčného. A co

nyní. Co si počne? Jak bude žíti? Kam se poděje. E - lépe to
Slepec povstal a došoural se ke stolku.
tělo

jak mezi

hlavu k jeho prsům. Ale srdce nebilo již.

Slepce se zmocnil

ohmatal

je

si pomáhají,

líčení

končí

různých

příbězích,

Přátelství věnuje Kuděj

němž

chvatně utřel

vzniká

problémy. Jeho

věrném příteli

znovu tápati po loži, na

odpomě

prózy z

tak jak je zobrazuje ve svých

silné a pravé, není zde faleš ani úskoky.

i když

Kudějovy

pečlivě

Vyňal

hlaveň

také.

ze zásuvky revolver a

bubínek. Pak se vrátil k posteli, na níž

jeho druha, usedl na pelesť a přiložil

skončiti

spočívalo

mrtvé

ke spánku.

Tichou nocí se ozvala rána.
Nalezli je mrtvé vedle sebe. A
jejich

věmé přátelství,

kteří

se našli lidé, kteří znali

pochovali je do jednoho hrobu.

Nespí tam jediní. Je tam dlouhá,
samí lidé,

poněvadž

nekonečná řada rovů,

kde

odpočívají

šli do Ameriky hledat štěstí. ((109

3.1.3.4 Vzpomínka na domov
Velmi

zřídka

se v amerických prózách

Zdeňka Matěje Kuděje

vyskytuje

motiv vzpomínky na domov, na Čechy. Objeví-li se, nemá podobu
patetického vzdychání a
velmi

věcné,

opěvování

daleké vlasti.

až strohé a vzpomínka na vlast se

109 Kuděj, Z. M.: O věrném
Praha, J. Otto 1918, s. 245

příteli.

In:

Kuděj,

Kudějovo vyprávění

často

vyskytne

je

nečekaně

Z. M.: Z Nového

světa.
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nepřízní

u lidí velmi silných a bojujících s

osudu. llo Na domov se

vzpomíná jak v krajanských komunitách, tak na tuláckých výpravách.
Při nich se také může narazit na člověka, který z Čech pochází také, této
postavě

je pak

připomínka

"A tak

hovořívali

jiných

věcech,

Blatensko,

domoviny

připsána.

nyní, když Tomáš přišel na farmu, o

které jim

babička

oběma

byly blízké. Na

svůj

babiččině životě

io

rodný kraj, na

ráda vzpomínala. Spolu bloudívali ve

večerních

hodinách v družném rozhovoru po onom kraji. Od Blatné se zámkem
baronů Hildebrantů

znala vše až k

mocnou baštu tam postavili
kacířskou

bratří

plevel, rozbujevší se

podmračeným

Březnici

s velikým kostelem, jejž jako

tovaryšstva Ježíšova, aby vyplenili

silně

po kraji mezi tvrdohlavým,

lidem. Na Paštiky vzpomněla, Škvoretice, Malkov,

Vahlovice, Černisko s kostelíkem, na panské sídlo v Drahenicích, na
Uzenice a

Uzeničky

s komickými jmény, na Zavěšín, ukrytý v lesích, na

tiché Bělčice - a kdož to ví, na co ještě na všechno. «III
Připomenutí

vlasti se také nalézá ve spojitosti s

"poučením",

že Amerika

zdaleka není zemí blahobytu.

"Ale nebylo to pravda, jak si o tom v Čechách vyprávěli poblouznilí lidé.
Zde v Americe nelítají pečení holubi do úst, ne nutno pracovat a

těžko

pracovat,

chtěl-li

rozhodně

ne. Bylo zde

se člověk domoci jakéhos

takéhos blahobytu.,,112
V Americe, jak se ukázalo, na

110 Př.

ně

nikterak

nečekali. «113

povídka Martinovy Vánoce v knize Z nového

světa.

1ll Kuděj, Z. M.: Domů. In: Kuděj, Z. M.: Rvavý Holybee. Praha, vlastním
nákladem, nedatováno, s 194
112 Kuděj, Z. M.: Domů. In: Kuděj, Z. M.: Rvavý Holybee. Praha, vlastním
nákladem, nedatováno, s 193 - 194
113 Kuděj, Z. M.: O věrném příteli. In:
Praha, J. Otto 1918, s. 236

Kuděj,

Z. M.: Z Nového

světa.
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vyprávění

3.1.4 Charakteristika
3.1.4.1 Uvedení do
Kudějovy

pasáží

děje
konstantně

americké prózy

vypravěč

představuje

podává popis místa, v

hlavní hrdiny

příběhu.

prostoru dostane

čtenáři

detailní jako popis

prostředí

"Kdo ji tak

rozvíjejí

vlastně

němž

příběh

tak, že v úvodních
začne,

se vypravování

V proudu vypravování se se

nebo

změnou

dalšího popisu, zpravidla už ale nebývá tak
v úvodu textu.

poprvé pojmenoval,

zůstalo

záhadou, kterou se nikdo

nepokoušel luštiti. Ale jméno tu bylo. Vyskytlo se najednou, nehledáno,
zalíbilo se a

zůstalo.

Mordovna byl malý, dvoupokojový byt v přízemí jednoho z velikých
činžovních domů

na sedmdesáté osmé ulicí, avenuí A. a Východní

v

němž

v

nejutěšenějších poměrech

bydlili

přepychu,

hrdinové

ba ani o

následujícího

vypravování.

Nežili

řekou,

zrovna

a proto také Mordovna nevykazovala mnoho

přílišném

pohodlí nemohlo býti

řeči. Leč

co tu bylo,

nepostrádalo zajímavosti.
Nábytek
společnost

většinou

sama. A tak byla v předním pokoji v

podivuhodná plynová
pohrabáčů

obstaral domácí - jakási NewYorská stavební

a jiného

kamna,

příslušenství,

studenou i teplou vodu,

skříň

spoustou

se

koutě

roštů,

postavena

plechů,

zinkové umývadlo s kohoutky pro

na nádobí,

zadělaná

ve zdi, aby ji snad

nepoctiví nájemníci nemohli odnést, dva výklenky ve zdích
dveřmi,

kleští,

kterým se dával pyšný název

praktických drobností, kterých nebudu

šatníků

a

uzavřené

několik

jiných

uváděti.

Nájemníci sami sem postavili kdysi bílý

stůl, tři

židle a potom

dvě

široké americké postele, z nichž jedna rozviklaná a pozbyvší jedné nohy,
byla podložena

několika

korespondencí, která

vůbec

tisíci psaními a

obálkami,

byla rozházena v celém

obchodní to

bytě

a

tvořila

tak

neladný sice, ale originelní koberec.
Vůbec

nepořádek

propouštěla světlo,

jehož

zde panoval veliký. Okna
ostatně

nebylo mnoho,

nečištěna,

poněvadž

sotva

ústila do dvora
79

a tento

dvůr

ohraničen

byl do výše jedenácti poschodí

tmavými zdmi. - -

Stěny pokojů

ze všech

po nich, verše, kresby,

uspořádanými

písmeny

černalo se drobnějším

pracně

stran

byly kdysi bílé, ale nyní byly zašlé,

umazané v dosahu rukou a sežloutlé u stropu. sem tam bylo
čmáranici

čtyř

rozpočty

a v průčelí

zříti nějakou

skvěl se

obrovitými,

namalovaný nápis "Mordovna «. Pod ním

písmem známé danteovo:

"Lasciate ogni speranza voi q'entrate«1l4

Jsou-li hrdiny

vyprávění

dlouho a jak se za
dostane ve velké

krajané, uvede, jak jsou ve Spojených státech

moře

dostali. Takového

části případů,

objeví-li se v

Seznámení s hrdiny vypravování bývá
vypravěči

pár

vět,

jinde

věnuje

nové

" Vrba i Blažek seznámili se na

cestě

příběhu

různě

postavě

představení

i

čtenáři

se

nová postava.

dlouhé,

někde

stačí

několik odstavců.

do Ameriky. Jeli v stejném

oddělení

v mezipalubí, spali vedle sebe a jídali u jednoho stolu. oba byli skoro
stejně staří

a to, že oba jeli za oceán za stejnými cíly je sblížilo. Ovšem

vyhlídky do budoucnosti
řemeslo,

neměli

stejné - Vrba byl typograf, a to bylo

s nímž nebylo pochyby, že se v Americe uchytí. Horší to bylo

s Blažkem. To byl

syneček

z lepší rodiny a

zběhlý

student a

nevěděl

naprosto, co si ve Spojených státech počne. «115

3.1.4.2

Autentičnost

"Základním typem
příhod. Ať

už

běží

Kudějovy

o

povídky je autentický záznam prožitých

nezastřené

autobiografické

epickou objektivizaci v příbězích povídkových
reálná

114

skutečnost,

vyprávění,

hrdinů,

nebo o jeho

vždy je základem

jak ji autor sám prožil nebo poznal z

osudů

svých

Kuděj, z, M.: Mordovna. Praha, Nakladatelství mladých proudů 1914,

s. 5
115 Kuděj, Z. M.: O věrném
Praha, J. Otto 1918, s. 235

příteli.

In:

Kuděj,

Z. M.:Z Nového

světa.

80

přátel

či

z náhodných setkání na svých toulkách. Reálný základ
motivů

i postav

různých

prózách

jednotlivých
návraty v

v románu Mezi

dvěma

hlavního

který

Kuděje

čtenáře

vyprávění.

obměny

a

v jednotlivých povídkách a pak

jsou také zpravidla uzavírány krátkým

seznamuje s tím, co následovalo po konci

příběhu. Působí

podaného

(například

potvrzují jejich

oceány)," všímá si Eva Strohsová l16 .

Americké prózy Z. M.
dovětkem,

Kudějových příběhů

to jako potvrzení

autentičnosti

některých

Tento dojem je v

a "pravdivosti"

textech i

explicitně

vyjádřen.

"Zbývá již jen málo

dopověděti.

Po spálení

Vrčilovy

Mordovnu, v níž nemohl tesknotou vydržeti.
byl přijat do služeb

strýčka

mrtvoly opustil Stehlík

Dočkal

se konečně toho, že

Sama, ale dlouho nevojákoval.

Zemřel

kdesi

na Kubě na žlutou zimnici.

Co se stalo s Dusilem a Zimolezem, není známo. Jediný Šustera žije ve

slušných

poměrech

v New Yorku. Od

něho

který jsem nalezl v jeho pozůstalosti jsem
záměru vylíčit

V rámci

americké

se o osobní zkušenost, ale
podání,

Kuděj střídá vyprávění

čerpal

poměry

současně

v první a

Pro

Vysvětlivky,

Kudějovy

které jsou

nejautentičtěji, opřít

s ambicí o co

nejobjektivnější

třetí osobě. Důsledné
dvěma

přímo

používání

oceány.

odkazy a poznámkový aparát

prózy je typické, že obsahují velké množství

buď

Vrčilova,

toto vypravování. «117

co možná

er-formy je ale znakem jeho románu Mezi

3.1.4.3

a potom z denníku

vysvětlivek,

obsaženy v textu a zpomalují tak dynamiku

vyprávění.

116 Strohsová, E. (pod jménem Chlíbcová, M.): Jeden z putující generace.
In: Kuděj, Zdeněk Matěj: Americké obrázky (ed. Strohsová, E. (pod
jménem Chlíbcová, M.)). Praha, Odeon 1982, s. 19
ll7 Kuděj,

Z. M.: Mordovna. Praha, Nakladatelství mladých

proudů

1914,

s. 78
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"Helena, hlavní
městem

asi

město

státu Montany, není

městem

velikým, ale za to je

velice bohatým. V době, kdy do ní přijeli naši cestovatelé,

třináct

tisíc obyvatel i nebyla

větší některého

Vypadala však zcela jinak. Hlavní
nádhernými residencemi

milionářů,

našeho okresního

čítala

města.

Heleny vyzdobeny jsou

třídy

místě

zbohatlých zde v

dobýváním

zlata. Helena totiž leží vysoko ve Skalních Horách v zlatonosném i
stříbronosném
čili

Gulch,

pásmu, a to

Sloj poslední

přímo

naděje.

měst

amerických rychle vznikajících
stanů,

a hrubým

kovkopů.

Ale když Sloj poslední

město

poslední
milionů.

naděje

dala

naděje

jiných

neumělýma

rukama drsných

dávala stále hojnost drahých

a lepšilo

obyvatelům

vyčerpána

Když byla

počátky

byly skrovné. Zprvu to byla

zbudovaným

vůčihledně

rostlo

tak jako

na zlato

které jenom pomalu ustupovaly bídným

chatrčím

kovů,

srubům,

udeřili

Založili ji, když zde

počátky právě

v letech sedmdesátých, a její
hromádka všelijakých

v místech, kudy se táhne Last Chance

svůj zevnějšek.

Heleny bohatství,

hlavní její

část,

Jediná Sloj

páčící

na desítky

pokoušeli se kovkopové

získati zlato v jejím okolí; pokusy setkaly se s výsledkem. Od Butte až
k

Heleně

je

krajina poseta doly

osmdesátých sotva
poměry

Helena je i
v samém

městem.

přírodou

středu

Montanu na
metrů

přeneseno

srdcem Montany, ležíc

až výše

tří

moře,

ale

přece

tisíc

metrů

Kuděj,

z.

M.: Mezi

na montanské

pacifické severní dráze
Mullanova, který

Skalní Hory, roztínající

se nachází ve výši osmnácti set

nevadilo podnikavým

nepřekonali

tak

Američanům,

neschůdnost

divokých,

dostupujících Skalních Hor. «118

Nebo mají podobu poznámek pod

ll8

při

důležitého průsmyku

dvě části. Mullanův průsmyk

aby zde nepoložili koleje dráhy a
často

v letech

i sídlo vlády státu a Helena se

schůdných přechodů přes

nad hladinou

město

měla

Zlato nebylo jedinou příčinou toho, že se tak stalo.

nedaleko velice

jeden z mála

která

set obyvatel, vzrostla na

obrovské. Sem bylo

stala hlavním

tvoří

devět

a Helena,

dvěma

čarou:

oceány. Praha, Volvox Globator 1994, s.

82/83
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"Smrt byla náhlá - bylo nutno zpraviti coronera. *
*Coroner jest
účelem

úředník,

který

vyšetřuje příčinu

jmenuje si porotu, skládající se ze šesti

lidé ze sousedstva anebo diváci,
to obdrží

honorář

americký

občan,

to smutné

občanů. Pravidelně

ba

často
při

občanem

se stává, že i

neobčané

může

býti každý

zasedají. tak na příklad

nejmenším asi dvacetkráte porotcem,

nejsem. Jsou také lidé,

kteří

ačkoli

se porotcováním živí. je

Na omluvu dá se uvésti pouze to, že jsou to

řemeslo.

jsou to

se náhodou k tomu nachomýtli. za

v obnosu jednoho dolaru. Porotcem

já sám byl jsem
americkým

kteří

náhlých umrtí. - Za tím

většinou

starci práce neschopní. Po shlédnutí mrtvoly porotci nad ní přísahají, že
případ

posuzovati budou dle nejlepšího

Vysvětleny

z

bývají významy použitých slov anglického

různých důvodů

se zdají

některá

není ekvivalent v

taková

původu,

pro které

(z hlediska dnešního jazyka
protože slova už v

použitých anglických

'" Vy jste darebáci a ne mí přátelé,'

=

češtině

vysvětlení zbytečná,

zdomácněla), případně překlad

* gin

svědomí. «119

češtině

vět.

řekl konečně. ,Kuchaři, přines

gin! *'

jalovcová('120

'" V celé Americe není dosti pitomých
peníze.

Goddam!*) Po zemi,to to

opilců,

ještě

kteří

leze,

by

anebo

chtěli vydělati
přes

nějakou

sladkovodní louži. Ale přes pořádné moře - to ne! Žáby proklaté! Není již
mužů

na

světě'

* Goddam!

ll9 Kuděj,

= Zatrať Bůh. «121

Z. M.: Strach. In:
1918, s. 188

Kuděj,

Z. M.: Z Nového

světa.

Praha, J. Otto

120 Kuděj, Z. M.: Na dobytčí lodi. In: Kuděj, Z. M.: Bídné dny a jiné
povídky. Praha, Zeyerův fond 1913, s. 103
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Další skupinu

tvoří přiblížení

amerických reálií, zejména místopisných.

"Ve státě Washingtonu l)jsempracoval s krajanem Šimáčkem.
1) Washington

= nejseverozápadnější

stát. «122

Poznámkový aparát (v kterékoli z výše uvedených forem)
k dojmu

autenticity.

Současně

přibližuje

ale

text

přispívá

"objektivnímu"

cestopisu.

3.1.5 Shrnutí
Zdeněk Matěj Kuděj

na

počátku

vyznačují

20. století. Prózy mají autobiografický ráz.

výrazným

je typický

ve svých textech zobrazuje Ameriku, jak ji poznal

dějem

dynamičností.

a

novinářský postřeh

všímání si

Příběhy

Zejména u kratších

detailů či

"malých"

se

útvarů

příběhů,

které však mají velkou vypovídací hodnotu.

Tematicky jsou americké prózy

Zdeňka Matěje Kuděje

velmi pestré, což

souvisí s neustálým cestováním a poznáváním stále nových lidí a
prostředí. Kuděj,

Postavy

jak již bylo

amerických

naznačeno,

próz

pocházejí

základními skupinami, které se ve

je také zdatný epik.

ze

sociálně

vyprávění

slabých

vrstev,

vyskytují, jsou

čeští

krajané v Americe a tuláci. Spojené státy jsou tak charakterizovány jako
místo

věčné dřiny

a chudoby.

121 Kuděj, Z. M.: Na dobytčí lodi. In: Kuděj, Z. M.: Bídné dny a jiné
povídky. Praha, Zeyerův fond 1913, s. 77
122 Kuděj, Z. M.: Ledový hrob. In: Kuděj, Z. M.: Majitel zlatých
jiné povídky. Jihlava, nakl. O. Kypr, s. 47
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a
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3.2 Rusko v díle
Stejně

jako

Zdeňka Matěje Kuděje

prózy

americké,

JSOU

autobiografické. Oproti Severní Americe však
procestovat, hned na
popisuje zejména

počátku

texty

1

neměl Kuděj

svého pobytu byl totiž

prostřednictvím

výrazně

z Ruska

možnost zemi

zatčen.

Rusko

postav, se kterými se setkal od

podzimu 1912 do pozdního jara 1913 v ruských kriminálech. Výrazným
Kudějova

rysem

předrevolučního

obrazu

Ruska

Je

tedy

zprostředkovanost.

Vězeňským

pobytem inspirované texty shrnul do souboru povídek

Hostem u

báťušky

vězeních

starého Ruska. Kniha poprvé vyšla v roce 1914. Ústřední

cara s podtitulem: Putování

postavou propojující všechny texty je
jsou skrze
Hostem u

vypravěče

báťušky

vnitřně

českého světoběžníka

vypravěč

v první

osobě. Příběhy

propojeny. Texty zahrnuté do sbírky

cara j sou základem další povídkové knihy Zlá

svoboda. Oproti prvnímu titulu však zde nejsou
tvoří

po

příběhy

propojeny a

tak izolované celky.

V následujícím rozboru k charakteristice
stěžejní

text knihu Hostem u

báťušky

postupů

využijeme jako

cara.

3.2.1 Postavy
Vzhledem k tomu, že prózy

Zdeňka Matěje Kuděje

a také a vzhledem k tomu, že byl na
Rusku

zatčen

a

uvězněn,

počátku

svého pobytu v carském

objevuje se v jeho textech z Ruska jen

omezené množství postav: policisté, dozorci a
zprostředkovávají

jsou autobiografické,

spoluvězni,

ti všichni mu

obraz o zemi, lidu a místních zvyklostech.
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Vypravěč

3.2.1.1

Postavou, která je jednotícím prvkem
vypravěč
báťušky

v první

osobě.

Kudějových

próz z Ruska, je

K řazení jednotlivých próz ve sbírce Hostem u

cara je použita specifická rámcová konstrukce. Není-li

vypravěčem příběhu ústřední

postava, ale

policista),

začíná

se

vyprávění

uvězněna

a vždy

příběh nějak

někdo

jiný

(spoluvězeň,
ústřední

odvíjet v cele, ve které je

postava

uvede.

Vypravěč

je postavou, které nechybí nadhled a ironie. Situaci, do které

se dostal

(uvěznění),

Přijímá

řešit

sice

aktivně,

přece

proč

byl

zatčen,

a dlouho se to ani

agresivně.

nikoli však

místní zvyklosti, a pokud je to možné, snaží se

Stále neví,

"A

se snaží

nedělat těžkosti.

nemůže dozvědět.

se mé postavení počalo lepšit. Carská policie se nepochybně

polekala mého zuboženého stavu tak, že o mém

uvěznění

konečně

zpravila rakouský konsulát.
Tento vzorný zastupitelský
možné, jen ne zájmy svých

občanů,

neobyčejně horečnatou činnost.

mnou do

vězení

vyznačovali

který

měl

na starosti všechno

vyvinul náhle v

úředníka,

chlapíka oné ražby a

rakouští c. k. šikovatelé. Byl to
přiučil

Štýrska, který se k svému vrozenému hrubství
činovníků ještě

střihu,

Němec ze

od carských

také lajdáctví.

Domníval se asi, že se mnou bude krátce hotov a
rozkřikl,

můj prospěch

Projevil se nejprve v tom, že poslal za

jednoho ze svých

jakým se odjakživa

úřad,

sotva ho uvedli k mému loži. Byl jsem v té

Lazar, ale má duševní pružnost a

můj

hrubě

době

se na mne

zubožený jako

smysl pro humor mne neopustily. A

tak, když jsem uznal, že se toho již dost nahulákal o Češích, kteří všude
za hranicemi tropí svému státu jen ostudu,

počal

také. Mluvil jsem rusky, aby dva ruští policejní
přišli,

z toho také
,Proč

obořil

jsem na
činovníci;

něho křičet
kteří

s ním

něco měli.

se mne rakouský konzulát neujal hned po mém zatčení? (

jsem se na

něho.

,Což jsem se u konsula neohlásil

osobně? Proč
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konsulát nežádal vysvětlení, proč jsem byl zatčen? Proč mě nechávají bez
pomoci, když jsem se ve vězení těžce roznemohl z hladu a zimy? Proč
konsulát čekal až na to, až ho ruské úřady o mém zatčení zpraví, proč po
mně

nepátral sám? Proč mne, bezúhonného rakouského občana nepřišel

navštívit

sám

konsul,

a

proč

za

mnou

posílá

bezvýznamného

konsulámího zřízence, který je ke všemu tak drzý, že se opovažuje na
mne

křičet

a urážet mé národní city?(

Těch proč

bylo tolik, že ubohý konsulámí úředník se nezmohl ani

na pořádnou odpověď. Počal místo toho rozpačitě koktat, že na konsulátě
nevěděli, že

jsem byl zatčen, že tím vším je vinna ruská tajná státní

policie, která neuznala za vhodné konsulát o zatčení zpravit, že poměry
jsou napjaté a že věc se nyní jistě vysvětlí, zvláště jde-li jen o omyl
v totožnosti. «123

Jakmile získá díky zásahu konzulátu lepší podmínky, není sobecký a
rozdělí

se se

spoluvězni.

Hlavní postava je

člověk

bez

předsudků,

spoluvězně, kteří se v jeho cele střídají, přijímá vlídně. Často tím lidi,

zvyklé na nejhorší zacházení, uvádí do

rozpaků

a

překvapí

je.

"Náhle jsem pocítil, že mne někdo tahá velmi ohleduplně za nohu.
Prohlédl jsem. U nar stál roztrhaný klučík z prošlé noci, usmívající se
rozpačitě,

ohyzdný jako nějaký čínský bůžek, který chce někomu nahnat

strach, ale zatím vzbudí nanejvýš jen soucitný úsměv u malých dětí.
,Copak chceš?(
Kluk mně podával oběma rukama můj plášť a tázal se:
,To je váš

zimníček,

barine?(

,Je. A co dál(
,Tak si ho vezměte. Já jsem vám jej opravdu nevzal, barine! Na
mou duši ne. Bůh ví, jak se dostal na mé hříšné tělo. A nebudete mne za
to bít, viďte, barine?(
,Nebudu. Sám jsem

tě

v noci přikryl. (

123 Kuděj, Z. M.: Nemoc. In: Kuděj, Z.M.: Hostem u
Toužimský a Moravec, 1948, s. 69/70

baťušky

cara. Praha.
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Klukovi se pootevřela ústa úžasem. Zamžoural

nedůvěřivě očkama.

, Tak to vy sám? Nechápu - . Ale když to sám říkáte, tak to musí být
pravda. Já myslil, že jsem v rozespalosti snad - a vidíte, už jsem si
v duchu dělal výčitky. Kuzmo - povídám - jsi nenapravitelný zloděj a
dobře

se ti stalo, že tě gorodovoj*} polapil. Vždyť už i ze spaní kradeš.

Jako kdyby toho ve dne dost nebylo ... <
zamlčel

Kuzma se

a pak připojil ještě otázku:

,A proč jste to barine, proboha udělal? Ještě bych vši mohl nasadit

do vašeho

zimníčku.

<

A chlapec láskyplně pohladil cíp mého pláště.
,Ano -

*}

městský

-

proč vlastně?< řekl jsem

rozuměj

dosti

rozpačitě.

«124

strážník

3.2.1.2 Ruští policisté
Postavami, které provázejí hrdinu od
jsou
Na

příslušníci různých

počátku

dozorci.

její jednotliví

fungujícími
kteří

knihy až k jejímu

závěru

složek ruské policie a byrokratického aparátu.

se setkáváme s celníky, dále s

Vypravěč

despektem,

počátku

vyšetřovateli či vězeňskými

popisuje ruskou policii jako zkorumpovanou složku,

členové

obvykle s

podléhají

přísné

kolečky

v

obří

obyčejnými

lidmi zacházejí s velkým

disciplíně,

JSou

téměř

bezchybně

mašinérii, vyskytují se však mezi nimi i ti,

ukáží lidskou stránku.

"Poslyšte,

barine

kapitáne,«

řekl

Jsem

důvěrně,

"nevíte,

proč

mě

zatýkáte?«
"Cože? Vždyť vám to před chvilkou přečetli, « odpověděl lenivě. "Což
jste

nerozuměl?«

"Rozuměl

- to jest vlastně nerozuměl!" řekl jsem rozpačitě. "Proto se

vás na to ptám. «

124 Kuděj, Z. M.: Nemoc. In: Kuděj, Z.M.: Hostem u
Toužimský a Moravec, 1948, s. 72/73

baťušky

cara. Praha.
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"Jak já to mám
abych se v takových

vědět?

To musíte

vědět

věcech

vyznal. To je

vy. Mou povinností není,

věc

ředitelství.

rozumíte? Já mám jen povinnost dopravit vás na

oddělení,

ochranného

Jsem zde jen

proto, abych vykonal tento rozkaz. Ostatní se mne netýká. «
"A co myslíte, budu tam
«Nevím.

A

«Jak to,

proč?

Vysvětlení

během

Zejména
dozorci a
že

bych

Předat

vám

policejnímu

-- • «

to

nCl.

ředitelství.

dostanete až tam. «125

dlouhodobého pobytu v kyjevské
Dílem proto, že

věznici

měl

se vztah mezi

peníze, dílem proto,

byl cizinec.

"... odvážil Jsem se zavolat na stráž na
venkovský,

Nebo mne pošlou jinak?«

nesměl

V rozkaze toliko stojí:

vypravěčem změnil.

vypravěč

věděl,

kdybych

1

uvězněn?

dobře

chodbě.

Byl to dosud ten

vykrmený hoch s dobromyslným výrazem v

tváři.

K mému příjemnému překvapení přišel hned na první zavolání.
,Co je libo?( tázal se docela
Svěřil

jedenáct

vlídně.

jsem se mu se svými starostmi, jak

kopějek

nejhospodárněji

utratit

stravného.

,Nu zpravidla si kupují' - mluvilo
nebo kus klobásy,

čaj

vězních

- , Junt chleba,

slanečka

a cukr a ještě zbyde na machorku, *) bumážky**) a

sirky. (
,Jak to?( tázal jsem
nestačí.

,I

udiveně.

,Na tolik

věcí

snad jedenáct

kopějek

(
stačí,

tři kopějky,

( řekl vesele strážník. ,Funt chleba

za

kopějku čaj,

za druhou cukr a ještě

čtyři kopějky, slaneček

dvě kopějky

zbudou na

machorku, (
,A kde je klobása, kde zápalky, kde bumážky, kde papirosy?(

125 Kuděj, Z. M.:J sem zatčen. In: Kuděj, Z. M.: Hostem u
Praha. Toužimský a Moravec, 1948, s. 27 - 28

baťušky

cara.
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,Vše nelze najednou kupovat. To zase druhý den. Řekněme zase
čtyři kopějky,

Junt chleba
kopějku

a za

kopějku tři

klobása

pět kopějek,

krabička

zápalek za

archy bumážek. (

,A papirosy?(
, Těch prozatím
mnoho

netřeba. Baliček

nekouří, vystačí

rozdělit.

Občas

drobné. Jsou i takoví,
Přiživíš

s ním dva dny. Záleží na

někdo přijde,

též

machorky je za

kteří třebas

dvě kopějky,

člověku,

jak si to dovede
nějaké

komu ponechali v kapsách
i deset

cělkových

a kdo

pronesou.

Ničevo!

se u takového! I my se přiživíme. (

Zasmál se. ((126
*) machorka -

nejlacinější

ruský tabák ze žeber listoví

**) bumážky - cigaretové papírky

JJ

,A pak - vy jste CIZmec a cizinci bývají vždycky

mužici. Ijejich chování i způsob
Bolotov nemohl dobře

vyjádřit

řečijejiný.

chytřejší

nežli naši

Zkrátka- (

svou myšlenku.

,Zkrátka, ( pokračoval, ,jsou to lepší lidé. Více rozumu mají než ruský
člověk.

Proto i peníze mívají. (127

Vysoce postavení
svými

podřízenými.

3.2.1.3

JJ

důstojníci

(blíže viz kapitola Ruské

ani se

občanů:

jedni,

vězeňství)

Spoluvězni

V carském Rusku je všechno možné. Jsou tu jen

kteří

vězni,

však obvykle nemají slitování s

už byli

zavřeni,

druzí, které to teprve

čeká,

a

tři

druhy

třetí, kteří jsou zavřeni

právě teď. ((128

126 Kuděj, Z. M.: Na ochrance. In: Kuděj, Z.M.: Hostem u
Praha. Toužimský a Moravec, 1948, s. 45

baťušky

cara.

127 Kuděj, Z. M.: Na ochrance. In: Kuděj, Z.M.: Hostem u
Praha. Toužimský a Moravec, 1948, s. 47

baťušky

cara.

128 Kuděj, Z.
M.: Hodinky. In: Kuděj, Z. M.: Hostem u
Praha. Toužimský a Moravec, 1948, s. 250

baťušky

cara.
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Další výraznou skupinou postav, které se vyskytují v ruských prózách
Zdeňka Matěje Kuděje

jsou

vypravěčovi spoluvězni.

"Čas plynul pomalu a mou celou prošlo mnoho lidí. Někteří byli tak

bezvýznamní a všední, že jsem na
kteří mě

návštěvy

napětí.

kteří většinou

svědkem

postav

vězňů Kuděj

zapomněl.

Ale byli i

ukazuje, jaké Rusko v
problémů

bylo - plné bídy, sociálních

politického

Ve

vězeňské

masivního zatýkání

příchozí

a

někteří,

do cely vypráví

a

dělníků při

zbojníkovi Smetanovi. 130 Takové

se

Vypravěč

je i

demonstraci.

nějaký příběh. Nejčastěji
vyprávěním

jeho

děti, běžní zlodějíčci,

cele se objevují

studentů

době

stupňujícího

kradou jen proto, že jim nic jiného nezbývá.

historie, setkáme se ale i s
třeba

brzy

sotva kdy vymizí z paměti. «129

Prostřednictvím

Každý

ně

to je jeho osobní

o dobových "hrdinech" jako

vyprávění

je zpravidla obsahem té

které kapitoly.

Do

větší

vězňů

skupiny

vyhošťován

ze

země.

se

vypravěč

dostává až v

Zde pozná hierarchii

vězňů,

závěru,

kdy je

skupinu lidí, kde platí

zákony džungle.

"Mezi
vládlo

dočasnými
neomezeně

staré docela

hosty tohoto
právo

bezohledně

vězení

silnějšího.

(hnanecké stanice - pozn. KK)

Mladí robustní

vězňové

shazovali

s nar na zem, aby sami zaujali lepší místa. Slabí

a ne duživí byli pak nuceni spáti pod nimi, ba i v

nečistém koutě

nalezl

útulek starý, sešlý a rozedraný muž se zanedbanou kýlou, lezoucí již jen
po

čtyřech

a podobný spíše zvířeti než

člověku.

129 Kuděj, Z. M.: Opilí studenti. In: Kuděj, Z. M.: Hostem u
Praha. Toužimský a Moravec, 1948, s. 140
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Cele vládli

vlastně čtyři

jinak se vydávali v
rvačky,

silní jedinci, kterým ostatní musili sloužit,

nebezpečí,

o hádkách ani

že budou

nemluvě,

nemilosrdně

tu

mělo

cenu, i ten

nejšpinavější

čile

hadr. Peníze ovšem

dokonce obchodní společnost, která dovedla za mírnou
dozorců

všechno, i

věci

pořádku,

byly zde na denním

tomu, kdo by se byl odvážil si postěžovati. Také se

zbiti. Krádeže a
a

běda

obchodovalo. Vše

největší.

Byla zde

odměnu opatřit

od

zakázané. ((131

3.2.1.4 Židé
Specifickou skupinou lidí,
z Ruska
V

(příjezd, věznění,

Kudějových

tak však

prózách je

činěno

zcela

kteří

se objevují ve všech liniích

transport), jsou
vylíčena

příslušníci

vyprávění

židovského etnika.

jejich obchodní zdatnost. Ne vždy je

bezpříznakově (př. označení

mladý

židáček 132 ).

K vyjádření, že je ta či ona postava Žid, používá vypravěč i jiných
označení:

ubozí, chudí

příslušníci

národa 133, potomek národa,

toho

věčně

neklidného a
starověku

který již ve

nešťastného

proslul svou

obchodní zdatností, apod. 134
Pokud je Židům ubližováno pouze skrze jejich víru a etnický původ,
vypravěč

se jich zastane. Jinak k nim má

bezpředsudečný,

spíše

shovívavý vztah.

"Bylo již šero, když jsme vyšli z
který

řídil

vězeňského

nevlídný, škaredý mužík.

Přivítal

dvora a nasedli do vozu,

nás záplavou kleteb. Nedbali

131 Kuděj, Z. M.: Peresylnaja. In: Kuděj, Z.M.: Hostem u
Praha. Toužimský a Moravec, 1948, s. 270 - 271
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132 Kuděj, Z. M.: Šmu! Lefkovič. In: Kuděj, Z.M.: Hostem u baťušky cara.
Praha. Toužimský a Moravec, 1948, s. 9
133 Kuděj, Z. M.: Šmul Lefkovič. In: Kuděj, Z.M.: Hostem u baťušky cara.
Praha, Toužimský a Moravec, 1948, s. 7
134 Kuděj, Z, M.:
Hodinky. In: Kuděj, Z.M.: Hostem u
Praha. Toužimský a Moravec, 1948, s. 253
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jsme ho. Vyšplhavše se na

uložili jsme se

vůz,

pochodil Essmann. Mužík ho

nechtěl

chtěli?

jak se dalo.

ukřižovali,

nám krev pijete a

rozčileně

prosby a

teď

Nic! Od ruského mužíka smilování nečekejte!(

Nezbylo Essmannovi, než aby capal za vozem
ho, jak

Nejhůře

pustit do vozu.

,Ach - mrcho židovská! Krista jste
byste se ještě vozit

něm,

pěšky. Viděli

jsme

rukama rozhazoval a protestoval. Marné byli naše

přímluvy.

Mužík byl tvrdohlavý a žádný z obou

vojáků

nezakročil.

(.. .)
začal opožďoval.

Essmann za vozem se
nohy mu klouzaly po mazlavé

hlíně.

Cesta byla rozmoklá a

Byl k politování.
vůz?(

,Což byste ho nemohli vzít na

něho

jal jsem se za

znovu

Ještě

orodovat. ,Hubený je, nic neváží. Koníci to ani nepoznají.

bude

musit jeden z vás jít s ním a hlídat ho. (
Do toho se ovšem vojákům nechtělo.

,Vezmi ho na

vůz! ( začali

dorážet na mužíka.

,Ať zaplatí! (

,Kde vezme peníze?(

obořil

dostáváme. Taktak že hlady div

jsem se na

neumřeme.

,To jsem, ale on není. Krista
,Kristus jim odpustil. A na

něho.

Jsi přece

ukřižovali, smeť

tobě

,Deset

je, abys

kopějek

křesťan

na den

- ne?(

židovská! (

odpouštěl

také. (

,Oni také nikomu nic neodpouštějW trval mužík umíněně na svém.
,Dobrá, ale oni jsou židé a ty jsi
modlíš:

odpusť

křesťan!

A

proč

se tedy každý den

nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim

Mužík se zamyslil. Pak
,Zdá se, žes chytrý

viníkům?(

řekl:

člověk.

Možná že studovaný. Nu,

Ať

si tedy

vyleze. Ale do vrchu musíte slézt všichni. Koníky mám znavené. (((135

135 Kuděj, Z. M.: Etapným porjadkom. In: Kuděj, Z.M.: Hostem u
cara. Praha. Toužimský a Moravec, 1948, s. 290 - 291
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3.2.1.5 Ženy
výjimečně

Velmi
jistě

se v textech z Ruska objevují ženské postavy. Dílem

proto, že hlavní postava stráví

většinu času

ve

vězení.

Cestou tam

přízeň

mu eskorta

osvětlenou

šatnu, jakýsi

se setká s neznámou krasavicí, jejíž chvilkovou
závidí.

"Když jsme sestoupili do vestibulu a míjeli jasně

elegantní muž tam pomáhal z drahého kožišinového pláště krásné mladé
dámě.

Byl ve smokingu a

šaty z

matně třpytného

červená růže. Právě

se

stal div, již

měl

monokl na oku. Ona byla

skvěla

zlatohavu. Na jejích prsou se

v plesové

oděna

nádherná

ji odepínala a držela v ruce, když jsme šli mimo. A tu

několikátý

toho

večera.

Nevím, co to bylo, snad chvilkový rozmar, snad projev tajné
sympatie. Když však neznámá
vede do neznáma
půvabně,

že

mně

v

Zarazil jsem se

jak mne ten

hlouček ozbrojenců
mě

chmurné budoucnosti, usmála se na
těle.

zjihlo srdce v

ručka, oděná ještě
květ.

vstříc

viděla,

rukavičku, se
bezděčně

vzpamatoval já, vzal jsem

růži,

Postoupila o

krůček

vztáhla a nabídla

a celý

ten

něžná

osamělý

se

mnou. První jsem se

něhou,

kterou bych sám od

průvod

políbil ji s

mně

a její

tak

sebe byl neočekával, a uklonil jsem se zhluboka.
Slyšel jsem
ostruhy

na

zasalutoval. I
neznámé
Dvě

k

jak vedle mne cvakly podpatky a

dozorce

je

zadrnčely

kapitánových jezdeckých

botách.

četníci

strnuli. Všichni vzdávali

kněžně,

na okamžik

která shlédla

nehybně

milostivě

ústředním

překvapivě

vězení patří

na národ

vězení

ženy se ocitnou v policejním

ženě

Ve

zřetelně,

jako

Zahlédl jsem,

jak
čest

ctitelů. "136

spoluvězeňkyně.

Láska

motivem povídky Zamilovaný strážník, ve které

žádá

vypravěče

o radu v lásce.

ženám nejhorší cela.

136 Kuděj, Z. M.: Jsem zatčen. In: Kuděj, Z.M.: Hostem u
Praha. Toužimský a Moravec, 1948, s. 29
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"Zavřeli

matku i s

dítětem

do ženské cely, která byla naproti

společné
měla

cele mužské. Byla to snad nejhorší cela na celém našem kondom a
tu nevýhodu, že
Poněvadž

neměla

ženských

úplně vyplněna

vězňů

oken, a proto ovšem ani

větrání.

těsná

a skoro

bylo vždycky málo, byla cela

narami.

Byla to v pravém slova smyslu
zamořená

neměla

mučírna,

studená, páchnoucí a

zavřít

i zvířata, ale v carském

hmyzem. U nás by se báli do ní

Rusku do ní zavírali ženy, a to nejen poběhlice a pijačky, ale i studentky i
přestupnice

nebo

z vyšších vrstev. Mužské cely,

obyčejné zločince,

ať již

určeny

byly

pro politické

nebyly sice také vrcholem komfortu, ale proti
poněvadž měly přece

ženským celám byly rájem,

jen trochu

světla

i

vzduchu.
Proč právě

ženy zavírali do nejhorší cely, nedovedl jsem z počátku

pochopiti. Ale když jsem se

poněkud

vězeňským

seznámil s ruským

životem a přiučil se ruskému přísloví: ,Sedm bab za jednu

kopějku',

uznal

jsem, že je to výsledek této východní filosofie. "137
Vypravěč

"Při

je ve

vězení

také

svědkem znásilnění,

práci jsem postřehl, že je

vlekla se jaksi

lenivě

zmrzačena.

které provede dozorce.

Levá nohy, slabounká,

za mladým pružným

tělem.

Ale

tělo

maličká,

bylo mrštné a

mladé a buldogovitý Strutinský (dozorce - pozn. KK) sledoval

chtivě

jeho

pohyby. A když byla hotova s mytím chody a

počala

mýti ženskou celu,

přiskočil

zatlačil

ji

náhle k ní, popadl ji kolem pasu a

přes

její zoufalý

křičela

zoufale, ale

odpor do cely.
Bránila se mu ze všech sil, škrábala, rvala ho a
stěny

byly

příliš

silné, než aby jimi pronikly její bolestné

Nepomohlo nic, že jsme jí

chtěli

skřeky.

pomoci, bušíce zuřivě do dubových

dveří

a

volajíce o pomoc.

137 Kuděj,

Praha~

Z. M.: V ženské cele. In: Kuděj, Z.M.: Hostem u
Toužimský a Moravec, 1948, s. 179
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Měkký

a dobromyslný Postnikov

měl oči

plné slz, když

konečně

ven, rozcuchaná, s potrhanou bluzkou i košilí. "138

vyběhla

Prostředí

3.2.2

Tím, že je ruská próza

Zdeňka Matěje Kuděje

osobní zkušenost, jsou v ní zachycena jen ta
při příjezdu

sám dostal - vlak
zatčení

již jen

vězení,

Zprostředkovaně
prostřednictvím
případě

do Kyjeva,

úzce vázána na jeho

prostředí,

hraniční přechod,

ale po

trestnice a hnanecká stanice.

prostředí

se pak dostáváme i do jiných
postav, které

však není

do kterých se

prostředí

vyprávějí

vykresleno

své

či

cizí

buď vůbec,

příběhy.

- a to

V takovém

nebo jen v hrubých

rysech.

Vězení

3.2.2.1

v

Kyjevě

Hlavní prostorem, ve kterém se odehrávají prózy
z Ruska, je
v

Kyjevě,

"Na

prkna

několika

sympatičtější,

některé tenčí,
tlačila

V cele byla

byly

obyčejných

natřeny hnědou

vězení

hnaneckých stanicích.

narách nebylo možno usnout. Nary (tak se ve

holé pryčně) byly sbity z

vypadaly
tlustší,

Hlavní postava se pohybuje v cele policejního

v trestnici Lukjanovka a v

těch

dřevěné

vězení.

Zdeňka Matěje Kuděje

vězení říkalo

prken a snad jen proto, aby
barvou.

Některé

a povrch nar byl tedy velice nerovný.

prkno bylo
Vyčnívající

po delším ležení do zad, nezvyklých podobným požitkům

nekřesťanská

nerozeznatelnými, ale

těl.

zima. Páchlo tu plísní, ztuchlinou a ještě jinými

vesměs

velmi protivnými pachy. ((139

138 Kuděj, Z. M.: Kytajská nožka. In: Kuděj, Z.M.: Hostem u
cara. Praha. Toužimský a Moravec, 1948, s. 194
139 Kuděj, Z. M.: Na ochrance. In: Kuděj, Z.M.: Hostem u
Praha. Toužimský a Moravec, 1948, s. 39
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"Společná

dokonce

cela byla

dvě

třech

zdí na

několikrát větší

okna, která se dala otvírat. Nary byly v ní
stranách, kdežto

stěna,

v níž byly

byla volná prostora, kde se mohl

Uprostřed

měla

nežli cely pro samovazbu a
umístěny

dveře, zůstala

člověk

podél

prázdná.

docela i procházet.

Při

plném se tam mohlo vejíti dvacet lidí, ne-li víc, ale po celou dobu mého
pobytu tam nikdy nebylo více nežli dvanáct
Trestnice nabízela
neboť

zpráva,

lepší podmínky: "Byla to pro mne radostná

podle informací zkušených

lidštější

v trestnici

vězňům

vězňů. «140

možno chodit na

než na policii, cely tam byly

řádné

spoluvězňů
čisté

záchodky, a co je hlavní:

a vzdušné, bylo tam

smělo

dokonce psát, a to ve dne i v noci, poněvadž cely byly
Popis hnanecké stanice byl uveden již v

předchozí

bylo jednání

se tam číst, ba

osvětleny. «141

kapitole.

3.2.3 Specifické motivy
3.2.3.1 Ruské
Pobyt v ruském

vězeňství

vězení

popisuje hlavní postava s nadhledem,

objevují momenty, které ukazují
Donucovací

prostředky,

uvěznění

které potírají lidskou

přesto

jako trpkou zkušenost.
důstojnost,

mají neblahý

vliv na lidské zdraví a špatné zacházení je typickým pro
vězeňské

"Karcer

prózy a ruská

byl

hotovou

nepřesahovaly

ohavně

jeden metr.

většinu

v tomto ohledu nejsou výjimkou.

mučírnou.
Lůžka

Temná

komora,

jejíž

rozměry

tu nebylo. Podlaha z cementu, který byl

studený. Člověk zde mohl jen sedět nebo stát. A jediná potrava -

kus plesnivého chleba
Celé
začalo

vězení

se

tři

denně.

Na uhašení žízně musil stačit džbán vody.

dny a noci jsem tam

dřepěl

nebo stál, klesaje únavou.

podléhat. Nastydl jsem, dostal jsem

horečku

a hlava

140 Kuděj, Z. M.: V ženské cele. In: Kuděj, Z.M.: Hostem u
Praha. Toužimský a Moravec, 1948, s. 178
141 Kuděj, Z. M.: Hodiny. In: Kuděj, Z.M.: Hostem u
Toužimský a Moravec, 1948, s. 237
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bolela. Ale duch

nezlomný, ba

zůstal

čím

více jsem strádal, tím jsem se

stal zarputilejším.
konečně

Když

přišli,

pro mne

byl jsem tak ztuhlý, že jsem se

nemohl ani postavit na nohy. Musil jsem se vyplazit po
čtvrt

Trvalo skoro

čtyřech

ven.

hodiny, nežli mne rány a kopance postavily jakž takž

na nohy. Pak mne dovlékli zase k témuž necitelnému lotru, který mne
obmyslil takovým trestem.
výsměšně

Kníže Skalon na mne
podařil maličký

Řekl

žertík.

,Ach - tu je

opět

s jedovatou zdvořilostí:

statečný

náš

pohlédl, jako kdyby se mu byl

Austriják! Doufám, že jste zmoudřel a

že nyní podepíšete. Mějte rozum! V takovém stavu, v jakém nyní jste,
pěšky

na hranici nedojdete. ( ((142

Vězeň

si ale

hlavně

díky

štědrému

úplatku

může

u

dozorců

vyzískat i

lepší zacházení.

"Pristav byl neobvykle

zdvořilý.

Snad byl rád, že se mne

konečně

Podepsal jsem bez námitek prohlášení, že jsem byl v jeho
spokojen,

ač

mně

při zatčení odňaty.

byly

to nebyla pravda, a potvrdil jsem i
Nesouhlasilo sice

přece ještě přes dvě stě rublů.

nejen to.
zapomněl

Pamětliv

rady,

pristav se
Ale

kterou mi dali

tvářil rovněž
účinky

Dělal

jsem

účinek.

přesně

dovedli

zkušenější

ale dostal jsem
spoluvězňové,

jak tehdy

jako kdybych ji

zázračně

přímo

říkali

neviděl

a

životě

kouzelné. Byl to snad první

odvážil dít, a proto jsem skoro

vězeňští rutinéři

Hlas pristava pojednou

Bankovka se stolu

přesně,

které

tak.

úplatek, který jsem se v svém pestré
jeho

vyúčtování peněz,

červenou,

prostě,

této mé slepoty byly

užasl nad tím, jak

vězení

Mávl jsem nad ztrátou v duchu rukou. A

Jsem se stolu sebrat jednu

desítirublové bankovce.

zbaví.

dokonale odhadnout

zazněl neobyčejně přátelskou

notou.

zmizela a pristav, povstav se svého

142 Kuděj, Z. M.: Peresylnaja. In: Kuděj, Z. M.: Hostem u
Praha. Toužimský a Moravec, 1948, s. 265 - 266
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velitelského

křesla,

brzké osvobození. Pak
,Do
významně.

půlnocí.
třebas
chtěl

mně přátelsky

podal

miještě důvěrně

Lukjanovky

není

'Stráž vás má

předat

Teď

je dopoledne,

vroucně, přál

poradil:

třeba

nikterak

řekl

pospíchat, '

do konce dnešního dne, to jest

hleďte

mi

před

tedy dne užít. Myslím, že byste se

rád zase jednou vykoupal. Stráž nepodplácejte, leda že byste jim
čaj.

dát na

Ale nejlépe bude, když je vezmete s sebou, aby se vám
můžete

neztratili. - Chachacha. - V lázni
pohárek vodky, butylku i

dvě

vína. Jen

uvidíte, že dostanete, co hrdlo i srdce
stejně

ruku a tiskna ji

po koupeli dostat dobrý obídek,

řekněte,

že jsem vás tam poslal a

ráčí. Peněz

nelitujte; v

turmě

Kůži

seberou. Tam to není jako zde na policii. Úplní loupežníci!
těla

živému s

sedrali.

Ještě

vám poradím:

Lukjanovky je daleko a lidé po ulicích
průvodce

izvoščika

nepříjemně

si

vezměte!

by
Do

okukují. Dám vám za

Bolotova, vím, že ho máte rád. Je to chlapík obratný a

k vaší spokojenosti. '

vám je

zařídí

vše

"143

Dozorci však také dodržují nepsaná pravidla. Není

třeba

Je vždy

podplácet.

"Hodinky Jsme nakonec

před

dozorci již

v Lukjanovce platila zásada, že to, co
ředitelství

do vazby pronesl, mu

osobně

navštívit sám velitel trestnice a

hodiny visící na zdi, usmál se jen a poznamenal:

, Vida!

Opět

nová vymoženost!'

Uznání vyšších policejních
za více než
v

zatčený

Neboť

neskrývali.

trestnice dovolilo a proti tomu si netroufal už nikdo nic namítat.

A tak se stalo, že když nás přišel
spatřil

vůbec

Kudějových

běžné

"144

důstojníků, kteří

policisty,

či

dokonce

sami sebe obvykle považují
vězně,

si

může

jedinec

prózách vysloužit i svým pevným charakterem a trváním

na svých právech. Vysoce postavení muži pak i s

vězněm

jednají skoro

143 Kuděj, Z.
M.: Hodinky. In: Kuděj, Z.M.: Hostem u
Praha. Toužimský a Moravec, 1948, s. 238
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jako se

sobě

rovným. Z

textů

není

zřejmé,

zda se tento postoj odvíjí i od
řečeno

toho, že hlavní postava je cizinec, kterého, jak již bylo
Rusové pokládají

J'

(Jak je vám libo.

obecně

za

Posaďte

chytřejšího

se!

Vždyť

a lepšího

výše,

člověka.

mně

sotva stojíte na nohou. Skoro je

vás líto. (
,Mně
službě

vás takyr vyrazil jsem

ťalo

do živého. Podíval se na

,Vidím - jste chrabrý
přistrčil

ke

Osobně

nemusíme být

mně

nepřáteli.

chutě

ještě

opět

ale hned se

( procedil mezi zuby,

usmál:

,Zakuřte

si, (

(

rozmýšlel, ale pak jsem vzal

klidně

jeho

si zapálil. V tom nebylo pro mne nic ponižujícího. Tabák

byl znamenitý a hlava
napuštěna

člověk,

mě zuřivě,

své cigaretové pouzdro. ,Ale musím konat svou povinnost.

Okamžik jsem se
papirosu a

,Já bych se k tak nelidské

nepropůjčiW

nikdy

To

chraptivě.

mně

počala

mírně

kroužit.

Cigareta byla

opiem.

Zatím co rychle

vyplňoval

rychle, a díval jsem se na jeho

novou listinu,

skutečně

seděl

jsem

klidně, kouře

zajímavou hlavu. To byl

člověk

schopný všeho, ale uctívající statečnost. Vzal jsem si bez pobízení druhou
cigaretu.

Bůh

ví, kdy si zas budu moci zakouřit.

Konečně přestal

,Šťastnou

psát a zdvihl hlavu.

cestu( řekl a stiskl knoflík po straně stolku. ,Doufám, že

ve zdraví dojdete. (
,Budu
nepřihodilo.

vám navzájem, aby se vám také nzc horšího

(

Přiřítil

díval

hledět. Přeji

upřeně

se okolotočný. Zůstal stát v pozoru u dveří. Skalon se však

na mne.

,Nechci se vás ptát, co míníte těmi slovy, ( řekl pomalu. ,Škoda, že
jste tak tvrdohlavý. Hm! Tolik jsem pro vás

udělat

propustí s prvním transportem. Pobyt tam není
Cestou vám bude na zdravém duchu lépe,
dne budete blíž svému domovu. -

že vás

právě

nehledě

Opatřte průvod

z peresylnoj

nejutěšenější.

k tomu, že každého
pro tohoto

vězně,

(
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obrátil se
k

konečně

němu zdvořile!

k

okolotočnému.

na

něho

jedné

mně

rukou. Mluvil již

straně

opět

docela

má houževnatost přece jen zapůsobila. To se

uvěznění několikrát.

dob mého

Chovat se

Do Peresylnoj! Sbohem!(

Povstal a pokynul
Patrně

stačí!

,Jefreitr*) a dva muži

surovost,

přátelsky.

mně

stalo za

Taková tehdy již byla ruská povaha. Na

na druhé ušlechtilost,

i kus

ba dokonce

něžnosti. ((145

*) svobodník

3.2.3.2 Reálie ruského

světa
značně

Prostor, ve kterém se hlavní postava pohybuje, je
avšak jeho
a

životě

součástí

v Rusku.

vězeňského

jsou i

postřehy

Pochopitelně

prostředí,

a rady o

nechybí však -

člověka,

poznatek) zažil na vlastní

"Byl také

slušně

postřehů

v pásmu

týká

vypravěčově

běžném životě

1

ve

době

v Rusku v

- tedy v roce 1912, resp. 1913. Jednak je podává

hlavní postava z pozice

která sice nemohl

a typickém chování

se nejvíce takových

vypravování jiných postav - informace o
Kudějovy návštěvy

běžném

omezený,

vypravěč

kůži,

který danou situaci (resp. radu,

jednak se objevují obecná hodnocení,

zažít, které však životem v Rusku získal.

drahý (hotel - pozn. KK) a ubytoval jsem se v

pro svou naprostou neznalost ruských poměrů. Byl bych jistě
kdybych se byl ubytoval v

některé

něm

udělal

jen

lépe,

z gastinic*), které byly velmi laciné,

anebo v nomerech, jak se nazývaly rodinné pensionáty. Ale než jsem si to
mohl rozmyslit a

přestěhovat

se,

přihodily

se události, které

mně

v tom

zabránily.
Hned po svém

příjezdu

odevzdal jsem

svůj

pas hotelovému
hodnostář

švejcarovi, jak v Rusku nazývají hotelové vrátné. Tento
sám přihlásil k pobytu a zbavil
po

vyřízení

mě

vrácen bez jakýchkoli

tak starostí s
nepříjemností.

úřady.

mne

Pas mi byl hned

To bylo velmi

145 Kuděj, Z.
M.: Hodinky. In: Kuděj, Z.M.: Hostem u
Praha. Toužimský a Moravec, 1948, s. 266 - 267
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Neboť

za carské vlády byly policejní předpisy velmi přísné, jednak proto,
zahraniční napětí,

že nitro Rusi bylo neklidné, jednak pro

které dosud

sílilo následkem rakouské anexe Bosny a Hercegoviny a neklidu na
Balkáně. «146

"Nesoudili přísně am Ščuku, ani Kuzněcova. Příliš mnoho takových
chlapců

toulavých tehdy po Rusi chodilo a policie si s nimi

A tak je odsoudili jen na
domů,

poslali postrkem

osmačtyřicet

3.2.3.3

někde

vězení

rady.

a pak je

aby si tam s nimi poradili. Jenže kde byl domov

pro takové chlapce? Cestou
doby, dokud se

hodin do policejního

nevěděla

někde

utekli a historie se opakovala do té

neusadili sami. «147

Vysvětlivky

Jak již bylo patrno z ukázek dokumentujících charakteristické rysy
Kudějových

próz motivovaných pobytem v Rusku, i zde se nevzdává

rysu, který jsme zaznamenali již v prózách amerických, a tím jsou
vysvětlivky přítomné přímo

v textu

či

v

podobě

poznámek pod

čarou.

3.2.4 Shrnutí
Tulácké

prózy

Zdeňka

Odehrávají se však
století a teprve
prostředí

kterých se

Kuděj

Matěje

výlučně

v

Kuděje

prostředí

prostřednictvím

mají

ruského

autobiografický
vězení

na

se pohybuje ve

dostal

vězení,

země

20.

prostředí,

do

osobně.

kde sice potkává lidi z

vrstev, dozvídáme se však zejména o
prózy jeví jako

počátku

vedlej ších postav se dostáváme do

jiných. Ta však nejsou tak vykreslena jako
autor-vypravěč

ráz.

těch

velkého množství

různých

sociálních

chudých. Rusko se skrze tyto
srdečných, nevzdělaných

146 Kuděj, Z. M.: Jsem zatčen. In: Kuděj, Z.M.: Hostem u
Praha. Toužimský a Moravec, 1948, s. 23/24
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kteří

nemají praktickou šanci na zlepšení svých životních podmínek.

Bohatí

lidé,

důstojníky,

druhých,

ač

v prózách

zastoupení

zejména

s mužiky nejednají jako se

sobě

ponížených a chudých, hrdost a

vysokými

policejními

rovnými. Vycítí-li však u
statečnost,

chovají se i oni

- v rámci své funkce -lidsky.

Jako opovrhovaná skupina ve všech

společenských

vrstvách se zde jeví

Židé.
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4.

Závěr
Zdeňak Matěje Kuděje

První cíl práce - ucelený životpis
první

části

této diplomové práce. Ve druhé

části

rozdílné, ale i shodné znaky literárního díla

činnost

Jednou

z

i

poučný

české

totiž

v

jsem nalezla nejen

nezaměřila

Kuděje

na ostatní

tohoto autora.

motivaci

zprostředkování

splněn

Zdeňka Matěje

inspirovaného cestami do USA a Ruska. Práce se
literární

byl

autobiografických

vlastních

zážitků

význam. Výrazným

próz

Z.

a poskytnout je

čtenáři.

přínosem Kudějova

Kuděje

M.

Je

Jeho dílo má

díla je reflexe života

krajanské komunity ve Spojených státech amerických. Vydává

svědectví

Prostředí

o málo probádaném,

Spojených

států

přesto

amerických i

velmi významném fenoménu.

prostředí

Ruska je, navzdory

odlišné cestovatelské zkušenosti, popisováno ekvivalentními
odhlédneme-li od imanentního vývoje
vyprávění

- spisovatele. Pro

je charakteristické využití obdobných jazykových

spojuje je také
pozornosti

autorův

zůstávají

běžnými

i v menší

míře

obě

prostředků,

smysl pro detail, reportážní pohled, v centru

postavy a jejich

okolnostem - pobyt ve
styku s

Kuděje

prostředky,

vězení

obyvateli a

-

měl Kuděj

prostředím,

přítomnosti

příběhy.

Vzhledem k

vnějším

v Rusku omezené možnosti

a tak se tato

skutečnost

odráží

sociologického aspektu v jeho ruských

povídkách.

Pohybuje se v

různých prostředích,

obvykle mezi chudými a poníženými

lidmi. Zatímco v amerických prózách se vyskytuje
sice z podobných sociálních vrstev, ale z
krajané,

farmáři, dělníci, námořníci),

větší

množství postav

různých prostředí

(tuláci,

čeští

v textech inspirovaných pobytem v

Rusku jsou zobrazováni jen hrdinové,

kteří

prošli autorovou

vězeňskou

celou. Navzdory tomuto objektivnímu omezení spektra lidí, se kterými
se

Kuděj

v carském Rusku setkal, také zde

oso bnostním

typům předrevolučního

věnoval

pozornost odlišným

Ruska (dozorci a policisté

různého
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stupně

hodnosti,

dětští vězni, političtí vězni, uvěznění
uvězněné

nepokojích, studenti,

V textech z obou hlavních
vypravěče

postava

po

dělnických

ženy).

prostředí

- z USA a z Ruska - se vyskytuje
příběhu.

jakožto hrdiny

Zatímco v amerických

povídkách to není vždy pravidlem, pro povídky ruské je naopak
charakteristický

vypravěč

amerických se poloha

Jazyková

analýza

osobě.

v první

vypravěče

V textech ze Spojených

ich-formě

v

výzkumného

iv

materiálu

er-formě střídá.

nebyla

diplomové práce. Mezi signifikantní rysy autora
slov -

amerikanismů či rusismů.

textu

exotizačně,

kromě

funkce

nahrazuje i výrazy, které v
použitého cizího slova
snahou

přiblížit

vysvětlí.

čtenáři

Tyto

češtině

patří

prostředky

označení

států

prioritou

této

používání cizích

v prvé

řadě působí

reálií jimi autor

v

někdy

existují. Vždy význam takto

Tato tendence koresponduje s autorovou

cizí zemi a její reálie.

Zároveň

přibližuje

beletristický text textu cestopisnému.
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5. Résumé
This diplom a thesis has two goals. One of them is to bring a compact
biography of the Czech writer

Zdeněk Matěj Kuděj

(1881 - 1951), one of

the representatives of modernism and a c10se friend to the writer
Jaroslav Hašek. Despite intensive search I was not able to get any
record or evidence of the whole

Kudějs

life.

In the second part, the thesis covers the part of his work which was
influenced by his travels, primarily those which took him outside
Bohemia. Between years 1903 - 1909 he traveled the USA. He lived as
a tramp and made his living as a casual worker. Experiences from this
period were later described in couple of his books. In 1913 he spent
almost a year in a prison of the tsarist Russia. Also this experience was
reflected in his work.

106

6. Použitá literatura a prameny
Primární literatura:
Kuděj,

Z. M.: Americké obrázky (ed. Chlíbcová, M.). Praha, Odeon 1982

Kuděj,

Z. M.: Bídné dny a jiné povídky. Praha,

Zeyerův

fond 1913

Kuděj, Z. M.: Dobrodružství Jendy Smolíka v Americe. Praha, Emil Šolc

1917
Kuděj,

Z. M.: Když táhne silná čtyřka. Praha, Ústřední dělnické

knihkupectví a nakladatelství 1930, s. 13/14
Kuděj,

Z. M.: Majitel zlatých dolů a jiné povídky. Jihlava, nakl. O. Kypr

Kuděj,

Z. M.: Mezi

Kuděj,

Z. M.: Mordovna. Praha, Nakladatelství mladých

Kuděj,

Z. M.: Rvavý Holybee. Praha, vlastním nákladem, nedatováno

Kuděj,

Z. M.: Z Nového

Kuděj,

Z.M.:

dvěma

Zlý

oceány. Praha, Volvox Globator 1994

světa.

dědek

proudů

1914

Praha, J. Otto 1918
z

Vysočiny.

Havlíčkův

Brod,

Krajské

nakladatelství 1961
Kuděj,

Z. M.: Ve dvou se to lépe táhne (ed. Lopatka, Jan). Praha, Lidové

nakladatelství 1971

Sekundární literatura:
Dějiny české

literatury IV. (Literatura od konce 19. století do roku

1945). Praha, Victoria Publishing 1995
Hampl, F.: Krátké manželství humoristovo. O Z. M.
Mýto,

Městská

Safiánská zima.

Hrbek, A.: O

Vysoké

Kuděj,

Zdeněk

lidová knihovna 1971, s. 8

Hampl, F.: Poslední literární bohém Z. M.
Matěj:

Kudějovi.

životě

Havlíčkův

Kudě).

In:

Brod, Krajské nakladatelství 1960

Z. M. Ku děje. In:

Kuděj,

Z. M.: Dobrodružné cestování

(ed. Hampl, František). Praha, Československý spisovatel 1959
Strohsová, E. (pod jménem Chlíbcová, M.): Jeden z putující generace. In:
Kuděj, Zdeněk Matěj:

Americké obrázky (ed. Strohsová, E. pod jménem

Chlíbcová, M.). Praha, Odeon 1982

107

Kudrnáč,

J.:

Zdeněk

Z. M.: Tarzanova

Matěj Kuděj

babička.

a jeho Tarzanova babička. In: Kuděj,

Praha - Litomyšl! Ladislav

Horáček

- Paseka

1999
Mikulová, H.: Podkarpatská Rus,

prubířský

kámen české prózy. Tvar,

2001, vydání z 8.3., s. 14 - 15
Pytlík, R.:

Zdeněk Matěj

Ku děj. In: Lexikon české literatury

2/ II. Praha,

Academia, 1993
Soukupová, A.: O

životě

Z.

M.

Kuděje.

In:

Kuděj,

Zdeněk

Matěj:

Dobrodnl.žné cestování (ed. Hampl, František). Praha, Československý

spisovatel 1959
Švehlák, M., Baldýnský, T.: Causa - Zdeněk Matěj Kuděj. In Reflex,
1993,

roč. 4,č.

20

Prameny:
Kuděj,

Z. M. -

pozůstalost

v PNP

108

