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Úvod

Většina z těch, kdo si vzpomenou na hodiny literatury na základní 
či střední škole, zná jméno Ivana Olbrachta a tituly jeho různě 
orientovaných próz. Svými díly Olbracht oslovil čtenáře od nejmladších 
až po ty poučené, inklinující k různým tématům a žánrům.

Školní děti spojí jméno Ivan Olbracht s převyprávěním starých 
indických bajek O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách. Ti o málo starší 
budou patrně znát knihy opírající se o fakta z národní historie 
a o starozákonní texty -  Ze starých letopisů a Biblické příběhy. 
Náročnější čtenáři mladí i vyzrálí mohou sáhnout po publikaci Čtení 
z Biblí kralické.

Třemi tituly -  O zlých samotářích, Žalář nejtemnější a Podivné 
přátelství herce Jesenia uspokojí svou zálibu čtenáři psychologických 
próz. Autor dokáže proniknout hluboko do nitra sociálně nejistě 
situovaných postav s četnými problémy. Dovede za ně jednat, 
uvažovat, radovat se z jejich životních úspěchů, ale i řešit s nimi nesnáze 
a prohry.

Sáhne-li v dnešní době někdo po románu Anna proletářka, užasne. 
Zděšením? Nepochopením autorova záměru ve srovnání s jeho ranou 
a naopak i pozdní tvorbou? Nebylo tomu jinak ani v době, kdy tuto 
knihu napsal a vydal. Objektivní kritika ji označila za dílo postrádající 
pro autora obvyklé literární kvality, přesto však zůstala pro své ideově 
agitační a dobově akcentované zaměření dlouho v popředí jeho děl. 
Dnes ji lze vnímat jako svého druhu svědectví o tom, kam autora 
i čtenáře dovedla víra a politické přesvědčení. Ivana Olbrachta možno 
tedy označit i jako přesvědčeného autora děl socialistického realismu, 
hlasatele komunistické ideologie a třídního cítění.
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Ivan Olbracht se jako publicista i jako spisovatel nevyhnul ani 
žánru reportáže. Do tohoto okruhu jeho tvorby můžeme též zařadit 
Obrazy ze soudobého Ruska, později zčásti přepracované a vydané 
s názvem Cesta za poznáním, dále Zamřížované zrcadlo (reportáž 
s autobiografickým podtextem) a Zemi beze jména, později vydanou 
pod titulem Hory a staletí.

Kratší prózy najde čtenář v souboru humoristicko-satirických 
povídek Devět veselých povídek z Rakouska i republiky, opět 
upraveném a nově vydaném s názvem Bejvávalo. Tři povídky poskytne 
i triptych Golet v údolí, čerpající ze sociálních poměrů na Podkarpatské 
Rusi.

Zcela jedinečný je román Nikola Šuhaj loupežník, ve kterém autor 
mistrně spojuje mýtus s realitou a velmi sugestivně objasňuje okolnosti 
života a smrti podkarpatského lidového hrdiny.

Čtenáři historických próz si z Olbrachtovy tvorby vyberou 
rovněž. Nad pětisetstránkovým románem Dobyvatel, inspirovaným 
Prescottovými Dějinami dobytí Mexika, stráví čas v dobrodružných 
dobách šestnáctého století s krutým, lstivým a mstivým Hernandem 
Cortezem.

Každý čtenář bez ohledu na věk si v tvorbě Ivana Olbrachta najde 
dílo, jehož téma ho osloví a zaujme a díky brilantnímu zpracování 
přiměje k četbě dalších.

Cílem této práce je přiblížit Olbrachtovu osobnost a pokusit 
se stanovit jeho význam v časových a tematických souvislostech, 
analyzovat jeho jednotlivá díla a zasadit je do rámce doby, v níž vznikala 
a jež je ovlivnila.

(Budu se věnovat především Olbrachtově tvorbě pro dospělé. Díla 
určená dětem a mládeži uvedu jen stručnou charakteristikou a zařadím 
je do dobového kontextu. Nebudu se jimi zabývat tak podrobně jako 
díly ostatními, neboť už byla častým tématem prací seminárních 
a ročníkových a několikrát i diplomových v rámci výuky literatuře 
pro děti a mládež.)
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1. Olbrachtův život

V osobnosti Ivana Olbrachta se spojuje více výrazných faktorů. 
Je znám jako prozaik -  autor románů, povídek a novel, dále jako básník, 
jako novinář -  autor novinových článků a reportáží a také jako politik. 
Byl to člověk se širokým rozhledem v umění, kultuře, politice 
i v běžném životě. Jeho všestrannost se projevuje především v literární 
tvorbě, která je tematicky i formálně velmi pestrá.

Ivan Olbracht, vlastním jménem Kamil Zeman, se narodil 6. ledna 
1882 v Semilech. Jeho otec JUDr. Antonín Zeman, známý pod svým 
literárním jménem Antal Stašek, zde vykonával advokátní praxi, matka 
Kamila Zemanová pocházela z rodiny semilského sedláka Schonfelda. 
Vychována byla německy, ale před sňatkem s Antonínem Zemanem 
se velice rychle naučila českému jazyka, zřekla se kvůli němu židovství 
a dala se pokřtít. Ivan Olbracht už od dětství měl k oběma rodičům vřelý 
vztah -  k matce choval cit, k otci úctu a obdiv.

Zemanova rodina žila v Semilech, ale byla spjata přes děda Antonína 
Zemana, který na Ivana v dětství velice silně působil, s obcí Stanové. 
Charakter této vesnice byl stejný jako charakter Zemanovy rodiny. Žili 
zde rebelové, buřiči i písmáci, lidé se smyslem pro čest a spravedlnost, 
charakterní až tvrdohlaví, protirakousky zaměření. V dětství trávil Ivan 
Olbracht v tomto prostředí mnoho času, který vyplňoval četbou 
verneovek a indiánek, hrami s kamarády a procházkami s otcem 
po semilském i stanovském okolí. Mezi jeho další záliby patřily školní 
hodiny dějepisu. To vše se po čase odrazilo v jeho tvorbě, ale ještě dříve 
v prvních literárních pokusech, které psal už jako žák semilské obecné 
školy. Sem se řadí například veršovaná skladba o bitvě u Moháče,
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rozsáhlé drama z období husitství a pokus o sepsání národní historie, 
který si i sám ilustroval.

Vliv na rozvoj Olbrachtovy osobnosti měli kromě rodičů dědeček 
Antonín Zeman a tetička Ema. Matka na něj působila svou láskou, 
citovostí, smyslem pro humor, ale i vyhraněným vkusem, zájmem
o umění a literárními vlohami. Zajímala se o synovu tvorbu, plně 
jej podporovala a sama mu pro některé články sháněla podklady 
ze Semilská. Svého otce Olbracht odmalička respektoval, ale také 
obdivoval pro jeho zájem o společenské dění, veřejnou činnost, 
pracovitost, optimismus, sociální a národnostní cítění a úctu k jazyku. 
Vážil si jeho literární tvorby a naopak otec od dětství v literární činnosti 
podporoval jeho a byl upřímným, i když kritickým posuzovatelem všech 
jeho pokusů, dětskými hříčkami počínaje. Dědeček, stanovský rolník, 
rebelant, radikál a účastník prvních socialistických shromáždění a táborů 
lidu v 70. letech v Podkrkonoší, byl člověk uvážlivý, rázný, pracovitý 
a vytrvalý, který citlivě oceňoval Olbrachtovu činnost v sociálně 
demokratickém tisku, především ve vídeňských Dělnických listech. 
S postavou tetičky Emy se mohou čtenáři setkat v Olbrachtově románu 
Žalář nejtemnější. Pro své příbuzné i okolí zůstala záhadou. Byla totiž 
uzavřená, podivínská, ale přesto Ivana inspirovala především v dětství 
při různých hrách.

V jedenácti letech začal Olbracht studovat gymnázium: primu 
absolvoval soukromě doma v Semilech, po roce pak přestoupil 
na státní gymnázium do Dvora Králové, kde studoval dalších sedm let. 
Již tehdy měl díky působení svého otce a dědečka široký rozhled, 
vyhraněné názory a schopnost jasně a přímo myslet. To mu ale zdaleka 
nepomáhalo ve všech učebních předmětech. Kromě dějepisu 
a tematicky blízkých předmětů měl s prospěchem spíše problémy. 
Po dobu studií bydlel Olbracht nejprve u redaktora časopisu Český 
venkov Josefa Jaroslava Langnera, později u profesora J. Jirky. 
Langer mu zprostředkovával nový pohled na současné problémy, 
seznamoval ho se socialistickou literaturou a umožňoval mu blíže 
poznat novinařinu. Do času gymnaziálních studií spadají Olbrachtovy 
první publicistické a i literární pokusy uveřejňované ve studentských 
časopisech, například v psaném časopise Ozvěna.

V této životní etapě se prohlubovaly a upevňovaly Olbrachtovy 
zájmy a vlastnosti -  cit pro sociální spravedlnost, vztah k rodnému kraji 
a zájem o studium dějepisu a češtiny. V hodinách českého jazyka však 
narážel na nepochopení pedagogů zastávajících ve vztahu k jazyku
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konzervativní brusičské názory.
Po maturitě, v roce 1900, odešel Olbracht na otcovo přání do Berlína 

studovat práva. Avšak práva nepatřila mezi jeho oblíbené obory a místo
0 zákony projevoval zájem o etiku, filosofii, kulturní a veřejný život. 
Ve volném čase navštěvoval muzea a divadla, věnoval se četbě, 
zúčastňoval se českého spolkového života a přátelil se s Arne Novákem. 
Po roce studia přestoupil na právnickou fakultu do Prahy, 
aby zde získával znalosti potřebné pro praxi v Čechách. Následujícího 
roku však právnická studia předčasně skončil a zapsal se na Filosofickou 
fakultu Univerzity Karlovy na obor dějepis - zeměpis. Studium 
historie mělo pro jeho pozdější tvorbu veliký význam. Navštěvoval 
přednášky tehdejších předních historiků Jaroslava Golla a Josefa Pekaře
1 přednášky literárního historika profesora Jaroslava Vlčka o české 
literatuře.

Studia na filosofické fakultě však opět nedokončil -  onemocněl 
plicní chorobou a odstoupil od státních zkoušek. V roce 1903 
dobrovolně nastoupil vojenskou službu v Liberci a po jejím skončení 
zahájil novinářskou dráhu spoluprací s periodiky Pokrokové noviny, 
Pochodeň, Právo lidu, Rudé květy, Záře a Znovu.
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1.1. Olbrachtova literární tvorba a politické působení

Podle vzoru svého otce začal tehdy ještě Kamil Zeman publikovat 
pod uměleckým pseudonymem Ivan Olbracht. Počátky jeho tvorby 
a vlastně celou jeho spisovatelskou kariéru provázely bouřlivé 
a revoluční politické situace domácí i mezinárodní, kterými byl velmi 
ovlivňován, do jejichž dění zasahoval a snažil se je v rámci možností 
formovat.

Roku 1905 se Olbracht stal členem sociálně demokratické strany. 
Tento rok byl pro něho zvlášť náročný, neboť probíhaly četné sociální, 
názorové, politické a hospodářské změny, boje o všeobecné hlasovací 
právo atd. A on si v této situaci teprve upevňoval své sociální postoje 
a názory. Tehdy píše prózy Dvě kapitoly románu a Břemeno, 
poukazující právě na poměry v zemích Rakouska-Uherska.

V roce 1909 vydal nejprve časopisecky po jednotlivých povídkách -  
Josko, Forko a Pavlína, Řasík a pes, Bratr Žak -  jednu ze svých prvních 
a také nejznámějších knih, O zlých samotářích. Jako celek, tedy jako 
knižní soubor tří povídek, vyšla až v roce 1913.

Začátkem ledna roku 1909 nastoupil Olbracht na místo redaktora 
sociálně demokratických Dělnických listů ve Vídni. Odtud byl roku 
1916 přeložen do pražské redakce Práva lidu, jejímž členem zůstal 
do roku 1920. Za „vídeňského období“ vznikla další jeho slavná kniha, 
rovněž psychologického zaměření -  Žalář nejtemnější, vydaná též v roce 
1913.

Hrůzy první světové války na Olbrachta velice silně zapůsobily 
a výrazně ovlivnily jeho tvorbu, přestože on sám se na frontu 
nedostal. Již v průběhu prezenční služby psal fejetony a povídky, 
v nichž poukazoval na tupost a dril rakousko-uherské armády
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a vyjadřoval odpor k potlačování lidské osobnosti. Tyto prózy měly 
být vydány pod názvem Rezervistovy dopisy. Rukopis se však v roce 
1920, při listopadových roztržkách v souvislosti s rozkolem v sociálně 
demokratické straně, ztratil. Válečné události se odrážejí rovněž 
v románu Podivné přátelství herce Jesenia, vydaném v roce 1919. Válka 
zde sice není hlavním tématem, ale je přítomna v kontextu a zasahuje 
do osudů postav.

Na Ivana Olbrachta silně působily VŘSR a evropské i domácí 
události. Pod vlivem ruské revoluce se jeho smýšlení vyhranilo jasně 
marxisticky. Po vytvoření Československé republiky se Olbracht 
přiklonil k sovětskému Rusku a usiloval, aby české veřejnosti byly 
podávány podle jeho názoru objektivní informace o ruských událostech.
V časopiseckých příspěvcích dokazoval přínos VŘSR pro naše i světové 
dějiny. Během rozporů v sociálně demokratické straně se definitivně 
přiklonil k jejímu levému -  marxistickému -  křídlu.

Aby získal osobní zkušenost a mohl o sovětském Rusku informovat
v

občany v Československu, rozhodl se sám zemi navštívit a poznat. 
Proto se v březnu roku 1920 vydal na cestu do Ruska, kde pobyl 
do počátku září téhož roku. Odmítl dvě nabídky finančních příspěvků 
od české vlády a odjel tam na vlastní náklady, ilegálně, přes baltské 
státy. V Rusku se Olbracht živě zajímal o veškeré společenské dění, 
zejména o novou sovětskou kulturu. Načerpal inspiraci pro množství 
drobných statí i pro tři svazky reportáží s názvem Obrazy ze soudobého 
Ruska. Byl nadšen tamními poměry, což se projevilo i v jeho veřejné 
činnosti po návratu. Tvrdil, že socialistická revoluce a diktatura 
proletariátu jsou výhledově i u nás nezbytné.

Zpátky do Československa se vrátil v situaci, kdy vrcholil rozkol 
mezi sociálně demokratickou pravicí a levicí, a okamžitě se aktivně 
zapojil do politické a propagační práce. Do veřejné činnosti vstoupil 
jako politický mluvčí, novinář a přední člen sociálně demokratické 
levice. Aktivně se zúčastňoval dění v prosinci roku 1920, podílel 
se na ustavení marxistické levice jako samostatné politické strany 
a prosazoval založení Komunistické strany Československa.

Na konci dvacátých let se však neztotožnil s koncepcí 
gottwaldovského vedení strany a spolu s dalšími šesti komunistickými 
spisovateli proti němu veřejně vystoupil v Manifestu sedmi, který 
zveřejnili v nekomunistickém tisku. Tento čin byl označen za porušení
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stranické disciplíny a všichni signatáři Manifestu byli v březnu roku 
1929 ze strany vyloučeni.

Od vzniku strany až do roku 1929 Olbracht zastával řadu funkcí 
v jejím nově vzniklém ústředním tiskovém orgánu, v deníku Rudé 
právo. Kromě toho přispíval do dalších komunistických periodik -  
Tvorby, Reflektoru, Rovnosti atd. Byl vysílán do brněnské redakce 
Rovnosti, aby tam upevňoval levicové pozice. Během brněnského 
působení se v roce 1925 seznámil s absolventkou konzervatoře 
Jaroslavou Kellerovou, se kterou v roce 1936 uzavřel svůj druhý 
sňatek (jeho první manželkou byla Helena Malířová). Nejen smýšlení, 
ale i aktuální události a zkušenosti z práce publicisty se významně 
odrážely v jeho literární tvorbě, určovaly její obsah i ráz. 
Prostřednictvím tisku šířil zprávy o sovětském Rusku, proto za jeho 
působení v redakci na něj bylo podáno 41 žalob a ocitl se dvakrát 
ve vězení -  v roce 1926 byl vězněn dva měsíce ve Slezské Ostravě 
a v roce 1928 v Praze na Pankráci.

Vyloučení z KSČ pro Olbrachta znamenalo přerušení politické 
i publicistické činnosti, nikoli však ztrátu či změnu přesvědčení. 
To dokládá i fakt, že nadále zastával komunistické názory a podpořil 
stranu ve volbách. I jeho literární práce z počátku čtyřicátých let 
navazují na vyhraněnou ideovost románu Anna proletářka, vydaného 
ještě před rozchodem se stranou v roce 1928. Čas od času také přispíval 
do hromadných sdělovacích prostředků, dokonce i do komunistického 
tisku.

V roce 1930 vydal Olbracht reportážní knihu Zamřížované zrcadlo, 
těsně spjatou se sociálně laděnou tvorbou let 1920 až 1929.
V Zamřížovaném zrcadle vykreslil vězeňské prostředí, přístup a povahy 
zaměstnanců i atmosféru věznic první republiky, jak je sám důvěrně 
ve slezskoostravském a pankráckém vězení poznal. Podal tu obraz lidí 
vězněných za své činy a názory, ale současně také nastavil zrcadlo 
společnosti, která je sem poslala.

Ve třicátých letech začal Olbracht přesouvat pozornost od domácího 
prostředí k nej východnější části tehdejšího území Československé 
republiky -  k Podkarpatské Rusi. Byl častým návštěvníkem této 
oblasti a pokaždé si odtud přivezl množství podnětů pro svou literární 
činnost. Poprvé se na Podkarpatskou Rus vydal v červenci roku 1931. 
Nejprve pobýval v Užhorodu, ale záhy přesídlil do Volového, odkud

9



podnikal výpravy do okolí a sbíral materiály pro reportáže. První verzi 
reportáží napsal přímo na místě a ještě roku 1931 vyšly v Literárních 
novinách pod názvem Boj o kulturu na Podkarpatské Rusi. Další 
reportáže z roku 1932 nesly název Země beze jména. O tři roky později 
byly doplněny o dalších šest a vydány pod názvem Hory a staletí. 
Do této etapy Olbrachtovy tvorby však nespadají jen reportáže, 
ale především román Nikola Šuhaj loupežník (1933) a povídkový 
triptych Golet v údolí (1937). Ani v nich se Ivan Olbracht nezabýval 
pouze vyjádřením obdivu přírodním krásám země nedotčené civilizací 
či zdejšími národopisnými zvláštnostmi a kritikou ortodoxního židovství, 
ale i veřejným a politickým děním. Bylo to dáno jeho povahou, 
názory i tím, že se v tomto období začala mezinárodní politická situace 
komplikovat a vyostřovat.

Objevilo se nebezpečí fašismu. Olbracht byl dlouho přesvědčen, 
že je možné jeho nástup oddálit nebo dokonce zastavit a nebezpečí války 
odvrátit orientací na Sovětský svaz. Soudobou politickou situaci vnímal 
jako kolísání mezi socialismem a fašismem, které lze vyřešit pouze 
příklonem k prvnímu -  spojenectvím se Sovětským svazem a s jeho 
pomocí.

Ve svých článcích zdůrazňoval nutnost tohoto spojenectví 
a podporoval komunisty ve volbách v roce 1935, protože byl přesvědčen, 
že jsou schopni organizovat úspěšný boj a sjednotit všechny 
protifašistické síly proti stále hrozivějšímu nebezpečí. V témž roce poslal 
Hitlerovi telegram, ve kterém protestoval proti kulturní politice 
fašistického ministra propagandy Goebbelse, jenž zařídil pálení knih 
pokrokových spisovatelů a zneužíval kulturních hodnot k obhajobě 
fašismu.

Mnichovské události (1938) a následná okupace Československa 
(1939) zasáhly tvrdě do Olbrachtovy veřejné činnosti i do jeho 
soukromého života. V počátcích okupace hrozily jemu i dalším 
kulturním pracovníkům represálie. Proto se brzy začal organizovat 
hromadný odchod ohrožených občanů do zahraničí. Olbracht však této 
možnosti nevyužil -  jednak proto, že neměl potřebné doklady (cestovní 
pas), především však nechtěl opustit svou ženu a desetiměsíční dceru 
Ivanku. Po vypuknutí války mezi Německem a Polskem byl často 
vyslýchán gestapem a pro svou bezpečnost musel opustit Prahu. 
Dočasným domovem se mu stala jihočeská vesnice Stříbřec
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na Třeboňsku, kterou mu doporučil přítel a spolupracovník Bohumil 
Mathesius. Tato nevelká obec mu tedy od jara 1940 až do konce druhé 
světové války umožňovala žít v ústraní a vyhnout se pozornosti 
nacistických orgánů.

Olbracht se pak pod svým uměleckým jménem policejně odhlásil 
v Praze-Krči a k novému trvalému pobytu ve Stříbřeci se přihlásil 
pod svým občanským jménem Kamil Zeman. Ale i přesto nebyl jeho 
pobyt ve Stříbřeci souvislý. Nejméně dvakrát trvalé bydliště změnil 
a přesídlil krátkodobě zpátky do Prahy. Společnost na venkově 
nevyhledával a z rodinné korespondence je patrné, že období kolem 
Vánoc trávíval v Praze s manželkou a dcerou, v létě naopak ony dvě 
dojížděly za ním na venkov.

Olbracht však o účelnosti svého pobytu ve Stříbřeci často 
pochyboval a chtěl jej ukončit. Co si zde ale velice zamiloval, byla 
okolní krajina s jihočeskými rybníky, blaty a lesy. Oblíbil si i rybaření, 
což mu navíc poskytovalo přilepšení k chudé protektorátní stravě. Část 
ulovených ryb posílal do Prahy své rodině. I zde byl sice sledován 
gestapem, ale na druhé straně chráněn místními obyvateli a četníky, 
kteří si ho velice oblíbili.

Ve Stříbřeci se Olbracht věnoval spisovatelské činnosti, ovšem 
ovlivněné dobou a jejími událostmi. Jeho knihy, psané ještě 
před okupací, byly na indexu a nesměly být vydávány. Za této situace 
se zabýval stylistickými a jazykovými úpravami svých i otcových prací 
a adaptacemi starších či cizích předloh -  obracel se k bibli, zpracovával 
náměty z Prescottových Dějin dobytí Mexika. Tvořil hlavně díla určená 
dětem a mládeži, protože právě v mladých viděl záruku lepší 
budoucnosti. Jeho cílem bylo přiblížit českému čtenáři myšlenkově 
podnětnou látku, ke které by si pro její složité zpracování čtenář 
sám nenašel cestu.

První Olbrachtova práce po příchodu do Stříbřece však nebyla 
literární, jak by se dalo očekávat, ale pro film -  společně s Bohumilem 
Mathesiem připravoval scénář k filmu Podivné přátelství herce Jesenia. 
K realizaci však nedošlo a rukopis scénáře se ztratil. Během války 
napsal ještě scénář na motivy první z Devíti veselých povídek 
z Rakouska i republiky, které byly knižně vydány v roce 1927. V roce 
1945 byl podle jeho předlohy natočen film Prstýnek. Filmová tvorba 
jej přitahovala už od dvacátých let 20. století, kdy se v průběhu svého 
pobytu v Rusku seznamoval s filmem sovětským. V roce 1933 
pak společně s Vladislavem Vančurou a Karlem Novým natočili
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na Podkarpatské Rusi podle vlastní povídkové předlohy film Marijka 
nevěrnice.

Za stříbřeckého pobytu spolupracoval Olbracht jako lektor 
s některými pražskými vydavatelstvími, například s Melantrichem 
a Družstevní prací, a také občas přispíval do některých časopisů. 
Těžiště jeho literární tvorby za okupace však představovaly především 
adaptace starších látek pro děti a mládež -  již v roce 1939 upravil 
některé příběhy ze Starého zákona a vydal je pod názvem Biblické 
příběhy, následujícího roku zpracoval příběhy z historie českého národa 
v knize Ze starých letopisů, v roce 1947 vydal staroindické bajky
O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách, pro starší čtenáře potom Čtení 
z Biblí kralické (vydáno až 1958) a v roce 1947 historický román 
Dobyvatel.

Zapojil se i do práce v odboji, především psal mobilizující články 
do ilegálního časopisu Republika československá. Na odboji 
se podílel nejen spisovatelskou činností, ale zapojoval se i do jeho 
jiných forem. Nej důležitější bylo ustavení skupiny literátů a kulturních 
pracovníků, kteří si dali název Výbor inteligence, jehož členem 
se také stal. Činnost organizace zahájila počátkem roku 1942, o její 
koncepci se však dochovalo jen málo informací. Jedním z jejích 
předních cílů bylo připravit program kulturní činnosti po osvobození. 
Během celého stříbřeckého pobytu byl Olbracht v kontaktu 
s komunistickým odbojem. Přestože od konce dvacátých let nebyl 
členem strany, platil pravidelně příspěvky a zcela se ztotožňoval 
se stranickým programem i s požadavky komunistů na odboj 
a na uspořádání poměrů po osvobození. To jej po osvobození do strany 
opět přivedlo.

Nový rozměr dostala Olbrachtova odbojová práce v roce 1944, 
kdy byl ve Stříbřeci ustaven revoluční místní národní výbor, jehož 
členem se stal. Spolupracoval s Josefem Šťastným, s nímž se znal již 
ze svého pobytu na Podkarpatské Rusi.

Nově zakládané národní výbory sehrály ke konci války důležitou 
roli. Díky své činnosti ve Stříbřeci se Ivan Olbracht dostal do Tábora, 
kde se stal předsedou RKNV a začal pracovat jako šéfredaktor 
časopisu Palcát. Leželo na něm mnoho důležitých povinností 
souvisejících s obnovou a zajištěním poválečného života na Táborsku. 
Po návratu do Prahy vedl rozhlasový odbor na ministerstvu informací.
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S přáteli, které si za svého krátkého působení v Táboře získal, se stýkat 
i nadále.

Usnesením vlády z 9. září 1947 byl Olbracht jmenován národním 
umělcem. Jeho zdravotní stav se však postupně zhoršoval a 30. prosince 
1952 zemřel.
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2. Autor psychologických próz

Psychologická próza je významnou součástí české literatury první 
poloviny 20. století. V tomto složitém literárním žánru si Olbracht 
vydobyl pevnou pozici už jako mladý začínající autor. Publikoval 
tato díla ještě dříve než Řezáč, Havlíček a později Hostovský, kteří 
jsou vrcholnými představiteli tohoto směru v české próze.

Psychologické romány a povídky se objevují už v počátečním 
období Olbrachtovy tvorby, tedy od prvního desetiletí 20. století 
do konce první světové války. Do této etapy patří tři díla -  povídkový 
triptych O zlých samotářích (Joska, Forko a Pavlína, Řasík a pes, Bratr
v
Zak; vyšly poprvé jednotlivě v letech 1908, 1909 v časopise Zvon 
a 1912 v časopise Dělnické listy; jako knižní soubor až v roce 1913), 
romány Žalář nejtemnější (poprvé v roce 1913) a Podivné přátelství 
herce Jesenia (poprvé v roce 1919).

Ještě před tím napsal Olbracht dvě kratší prózy rovněž 
s psychologickým podtextem -  Dvě kapitoly románu a Břemeno. 
Z pozdějšího období jeho tvorby lze do psychologicky laděných próz 
zařadit také román Nikola Šuhaj loupežník či povídky z triptychu 
Golet v údolí, zejména poslední z nich, O smutných očích Hany 
Karadžičové.

Ve svém „vídeňském období", tj. v letech 1910 až 1916, napsal 
Olbracht povídkový soubor s různorodými náměty a názvem Devět 
veselých povídek z Rakouska i republiky, knižně vydaný až v roce 
1927.

Na psychologické prózy navazuje tedy v pozdějších letech 
uměleckými reportážemi z cest a z věznic, prózami s prvky reportáže,
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ale též historickými romány a prózami s historicko-společenským 
pozadím, baladickými romány a knihami pro děti a mládež.

Podle literárněteoretické terminologie je psychologická próza 
literární útvar, který se zabývá převážně vystižením a popsáním 
duševní stránky člověka, jeho psychiky a psychického pozadí jeho činů 
a jednání. Autoři psychologických próz zaznamenávají pocity, 
myšlenky, nálady, duševní pochody, střetávání nálad a myšlenek 
v nitru člověka, jeho uvažování a přemýšlení. V psychologických 
prózách je zdůrazněna subjektivnost přístupu a vyprávění. To, 
co se děje v mysli člověka, je zachyceno pomocí tzv. „vnitřního 
monologu14 postav, proudu vědomí, asociací, časových posunů, jednoty 
hrdiny a vypravěče.

Stejné, pro psychologickou prózu obecně platné principy užívá 
ve svých dílech také Ivan Olbracht. Hlavními hrdiny jsou lidé 
nějakým způsobem odlišní od ostatních, vyčlenění ze společnosti a jejího 
běžného chodu i ze stanoveného řádu. Autor se zabývá především 
jejich vnitřními pocity a vztahem k okolí, názorem na život vlastní
i na život ostatních lidí, jejich vypořádáváním se a smiřováním 
se s vlastním osudem, který je nemilosrdně postavil na okraj 
společnosti a nutí je vytvořit si vlastní způsob života bez ohledu 
na ostatní, kteří je mnohdy nedokáží pochopit nebo je nerespektují 
a přímo odsuzují.

Základní téma Olbrachtových próz lze označit jako protiklad 
volnosti a nesvobody. Téměř všichni jeho hlavní hrdinové („zlí 
samotáři44 byli první z nich) prošli ve skutečnosti nebo obrazně jistým 
„žalářem44, neboli radikálním omezením práv člověka, a to nejen 
jako žebráci, tuláci a kočovní komedianti, bezmocní mezi lidmi 
a volní pouze pod širou oblohou a daleko od lidské společnosti.
I komisař Mach z románu Žalář nejtemnější, Jan Veselý z Podivného 
přátelství herce Jesenia, Olbrachtovi spoluvězňové ze Zamřížovaného 
zrcadla a nakonec i vojenský zběh a loupežník Nikola Šuhaj jsou 
samotáři, které zlými učinila společnost a oni se jí  za to svým způsobem
i mstí.

Olbrachtova psychologická tvorba je v kontextu literárního 
vývoje velmi významná i přesto, že podobných knih tehdy vznikalo 
a vycházelo poměrně velké množství. Období, ve kterém tato jeho 
díla vycházela, bylo komplikované, lidé po přelomu století měli
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málo jistot, o které by se mohli opřít a odvodit z nich své zásady. 
Soudobá literatura na aktuální společenské dění reagovala tím, 
že začala ukazovat „dno“ společnosti a osudy lidí vyřazených na její 
okraj. Na vyděděncích ze společnosti se nejlépe dokládala 
nespravedlnost, falešnost, úpadek morálky a hodnot. Hrdinové próz 
se často bouřili proti osudu nebo proti ostatním lidem a brali právo 
do svých rukou.

Spisovatelům obdobného smýšlení jako Ivan Olbracht šlo především 
o vyjádření odporu ke všemu, co je obklopovalo. V popředí jejich zájmu 
stál člověk, který se od společnosti odvracel, který se jí posmíval 
a bojoval proti ní, kterého zároveň tato společnost od sebe odvrhla 
a vyloučila ho ze svého středu, protože se nechtěl podrobit a respektovat 
její zákony. Olbracht se snažil objektivně vyprávět příběhy svých postav 
a předkládat jejich osudy tak, aby si čtenáři byli schopni udělat závěry 
sami a nečekali na hotová řešení.

Jako začínající autor psychologických próz přitahoval čtenářskou 
pozornost především neotřelostí námětů. Zejména v triptychu O zlých 
samotářích se čtenář setká s postavami, které sice možná denně potkává, 
ale nevěnuje jim  pozornost. Nikdo o životě, jaký vedou, o jejich 
myšlenkách a životních cílech, nic neví, společnost o ně nemá zájem.

Ivan Olbracht o nich píše tak, jako by s nimi byl denně v kontaktu 
a dobře je znal. Předkládá čtenáři pravdu o těchto lidech, vede 
jej k tomu, aby si uvědomil, že jde o lidi stejné jako no sám, se stejnými 
těžkostmi, problémy i radostmi, jen se ocitli na opačném pólu 
společnosti, a to jim život značně komplikuje.
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2.1. Dvě kapitoly románu, Břemeno

Těsně před tím, než začal psát už zmíněná tři psychologická díla, 
vytvořil ještě ani ne čtyřiadvacetiletý Olbracht povídky Dvě kapitoly 
románu a Břemeno, myšlenkově závažné, ukazující jeho jazykovou 
zručnost, smysl pro formu a kompoziční výstavbu.

Tyto povídky zavádějí čtenáře do soudní síně, jejíž prostředí 
Olbracht jako soudní zpravodaj dobře znal. Měl k němu blízko 
už od dětství vlivem působení svého otce, jehož advokátní činnost 
v něm probouzela smysl pro spravedlnost a zájem o problémy spojené 
s ní a s justicí, pro dramata vyvolaná zločinem a trestem, seznamovala 
ho s ovzduším soudní síně.

Povídka Dvě kapitoly románu začíná soudním přelíčením, 
kde před porotou stojí inženýr Vynikal, vrah milence své ženy, studenta 
a básníka Berky. Čtenář je svědkem toho, že je vrah zproštěn viny, 
neboť v něm porota vidí zastánce ve společnosti platných norem. 
Olbracht doplňuje soudní rozhodnutí pohledem z druhé strany -  
deníkovými záznamy oběti, JUC. Petra Berky. Berka si neslibuje 
žádné jistoty do budoucna a ke štěstí mu stačí pouze to, že si života 
v každém okamžiku dokáže plně užívat. Je to dobře situovaný, 
ale povrchní mladík, přitažlivý zjevem i na svou dobu výstředními 
názory. V mnoha momentech svého jednání představuje potomka 
dávných romantiků, lituje totiž, že se narodil do střízlivé a všední 
doby, která nezná vášeň, sílu a velikost a pro níž smyslem a cílem 
života je honba za penězi. Není však schopen upřímného citu ani 
silné vášně a cynicky prožívá i svůj vztah k ženě -  jen jako nezávazné 
dobrodružství. Vysmívá se lidem kolem sebe, manželem své milenky
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opovrhuje především pro jeho chudý původ. Přitom sám je nečestný, 
lže a podvádí.

Olbracht obě postavy psychologicky propracoval, aby vynikly jejich 
komplikované charaktery. Oba jsou nakonec oběťmi, nikoli však 
svých činů, ale doby. Vynikal je obětí výchovy k poníženosti, která 
ho přesto nakonec přivedla ke slušnému postavení, Berka je obětí 
anarchismu, k němuž se Olbracht vlivem rodinné výchovy a sociální 
demokracii nikdy nepřiklonil.

Už v této povídce, obsahující téměř paradoxní motiv, že nikoli vrah, 
nýbrž zavražděný je vinen, nacházíme to, s čím se u Olbrachta budeme 
setkávat i nadále -  vztah jedince ke společnosti, zločin a odpovídající 
trest za něj.

Podobná je i povídka Břemeno, jejíž původní podtitul zněl 
Kus historie měšťanského domu. Spolu s humoreskou Hra na pohádku 
ji otiskl v časopise Zvon v létě roku 1906. Jde o realistickou črtu 
s důvěrnou znalostí maloměstských poměrů. Je zde zobrazen zlý 
osud, který nečekaně zasáhne bezbranného člověka a vytrhne 
jej z dosavadního běhu života. Vypráví o obchodnické rodině 
Markusově, jež si žije šťastně a spokojeně sama pro sebe až do doby, 
kdy se pan Markus zblázní a musí být převezen do ústavu 
pro choromyslné v Praze. Jeho žena Anna je nucena řídit podnik 
s obchodním příručím panem Jindřichem. Netrvá dlouho a vznikne 
mezi nimi milostné pouto, jehož důsledkem bude nežádoucí potomek. 
Paní Anně hrozí veřejná potupa před celým městem. Situaci 
by prospěla mužova smrt. On sice v ústavní péči postupně „chátrá“, 
ale stále neumírá. A pak je tu jejich dcera. Ta má věk na vdavky a jeví 
o ni zájem Karel Syřiště, syn továrníka a bývalého mlynáře, 
který nečestným způsobem zbohatl během přeměny zemědělského 
městečka v průmyslové. Otec Syřiště trvá na podmínce, že nevěsta 
jeho syna musí dostat věnem alespoň 12 000 zlatých. Paní Anna 
ale v daném okamžiku tolik peněz nemá. Získat tuto částku může 
až životní pojistkou po manželově smrti -  ten nakonec ke štěstí všech 
včas zemře.

Dokonale jsou vykresleny nejen charaktery jednotlivých postav, 
ale i maloměstské prostředí a podmínky života v něm. Působivě Olbracht 
podává také naturalistické detaily ponurého ovzduší blázince.
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V těchto dvou prózách kromě podobné charakteristiky postav, 
které jsou na rozdíl od hrdinů následujícího díla velice dobře 
společensky situovány, jde především o to poukázat na poměry 
ve vyšších vrstvách soudobé společnosti, kde převládá touha 
po bezstarostném životě a dostatku finančních prostředků, získaných 
jakýmkoli způsobem. Tyto postavy jsou určitým protipólem především 
„zlých samotářů44, ale i hrdinů Žaláře nejtemnějšího a Podivného 
přátelství herce Jesenia -  komplikovanějších, uzavřenějších, trvajících 
na svých rozhodnutích a v průběhu děje se vyvíjejících.
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2.2. O zlých samotářích

Triptych s podtitulem „Tulácké povídky14 vyšel poprvé jako celek 
v roce 1913. Po postupném časopiseckém otištění se stal Olbrachtovou 
knižní prvotinou, poměrně pozdní, ale umělecky vyzrálou, která 
mu rázem zajistila jedno z předních míst v soudobé literatuře.

Je známo, že Ivan Olbracht obhajoval právo spisovatele 
přepracovávat starší texty v duchu změn, jimiž prošel jazyk, i podle nově 
získaného poznání a zkušeností. Definitivně tedy upravil své počáteční 
povídky O zlých samotářích -  místy pouze stylisticky a v drobnostech, 
ale jinde je podstatně doplnil a předělal.

Ve své práci se opírám o vydání triptychu z roku 1960 
v nakladatelství Československý spisovatel, kde úvod tvoří Autorovo 
slovo k vydání z roku 1939, v němž Olbracht vysvětluje důvody 
odlišnosti tohoto vydání od první časopisecké verze. Jde hlavně o změny 
jazykové, které byly nezbytné s ohledem na vývojové změny spisovné 
češtiny.

Z tematického hlediska se touto knihou Olbracht zařadil mezi 
autory děl s obrazy protikladného světa příběhů o tulácích 
a společenských vyděděncích, které se v literatuře i v jiných druzích 
umění let 1900 -1914 objevovaly často a v různých podobách. 
Olbrachtův triptych se z nich však vymyká, a to i přesto, že se objevil 
v čase, kdy už nebyli v české literární tvorbě „zlí hrdinové" žádnou 
výjimkou. Rasíka však uvedl Olbracht do české literatury poprvé, 
zatímco tuláky, zlodějíčky i kočovné umělce najdeme už v nejedné 
knize z 9. století. Co však přinesl Olbracht nového, bylo to, že využil 
typ člověka bouřícího se proti společnosti, kterou v příbězích zastupují
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ochránci zákonů -  soudci a četníci, starostové a úředníci, a v povídce 
Řasík a pes dokonce i farář.

V povídkách O zlých samotářích se Olbracht soustřeďuje 
na zobrazení individuální vzpoury proti bezpráví s hlavní postavou 
člověka vyloučeného ze společnosti. Smyslem a cílem jeho 
každodenního toulání je obstarat si obživu a najít si bezpečný nocleh. 
Ale způsob, jakým se o získání těchto potřeb snaží, je ostatním cizí 
a nepochopitelný, považují jej za nedůstojný a tyto lidi za podřadné 
a méněcenné. Proto se k nim také chovají většinou s neskrývaným 
opovržením, bez soucitu a pochopení.

Pro „zlé samotáře", které nejspíše poznal v mládí ve svém 
rodném městě a za královédvorských studií, se Olbracht rozhodl 
zřejmě proto, že ho přitahovali stálým balancováním na rozhraní 
mezi zavřeným a otevřeným světem. Úvodní povídka začíná 
v okamžiku, kdy se za Joskou, právě propuštěným na svobodu, zavřou 
dvířka městské věznice a tento dvacetiletý žebrák, pobuda a příležitostný 
zloděj může volně vykročit do parného srpnového dne. Řasík a jeho 
žena ve druhé próze si pravděpodobně nemohli být vůbec nikdy jisti, 
zda je četníci nezadrží. Závěrečná a nejrozsáhlejší povídka Bratr 
Zak končí tím, že se na okamžik propuštění ze žaláře nedočkavě 
těší někdejší kočovný artista a pozdější vrah Fricek. Všichni 
tito ztroskotanci se trmáceli světem opravdu svízelně, jejich kroky 
však většinou provázela vzdálená a nejasná představa krásné a sladké 
budoucnosti.

Olbracht jim  dal přívlastek „zlí“, ten však vyznívá poněkud ironicky. 
Zlí jsou z pohledu lidí společensky zařazených: „slečinky44 -  dcery 
hostinského, rychtáře, hajných, správců statku či sedláků. Jsou 
to samotáři s touhou po svobodě, nespoutaných citech a myšlenkách, 
volnosti. Pohrdají společností, která jim  brání touhu realizovat, číhá 
na každý jejich chybný krok a vždy je připravena trestat. Stojí 
na jejím okraji a jsou jí  opovrhováni. Tito osamělí vyděděnci bojují 
proti nespravedlnosti, používají však způsob, který ostatní odsuzují, 
proto se propast mezi nimi navzájem prohlubuje. O to víc se potom 
vyvrženci mstí a ubližují.

Lidé, o jejichž příbězích a osudech Olbracht v povídkách 
vypravuje, jsou v trvale nepřátelském vztahu ke společnosti, svádějí 
s ní průběžně zápas, v němž mohou dočasně ztratit pouze svou 
osobní svobodu. Jsou stále jednou nohou ve vězení, ať to jsou tuláci 
bez stálého zaměstnání, rasíci, kterých se lidé štítí a zvířata bojí,
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nebo kočující artisté, jejichž existence závisí na přízni venkovského 
a maloměstského publika.

O nespravedlnosti a krutosti nepsal však Olbracht proto, 
aby soucitné čtenáře se „zlými" samotáři usmířil. O potulných artistech 
a jedné vraždě, o tulácích a vykradeném holubníku, o prodavači 
řemenů a bičů, jehož se ostatní štítí, poněvadž se z nouze i ze zvyku 
živí zdechlými zvířaty, nevypráví autor jen jako o zajímavostech. 
Snaží se nabídnout na ně pohled z úhlu, z jakého je čtenář nemá 
běžně šanci poznat, a pomoci mu tak k jejich jinému vnímání 
či pochopení.

Olbracht do každého příběhu vkládá náznak, příslib či očekávání 
něčeho krásného. Josko má trvale v paměti vzpomínku na cirkus 
a na krasojezdkyni Arabelu, do níž se zamiloval, a když ji Pavlína 
zesměšňuje, opustí ji a s ní i realitu. V závěru prvního Joskova dne 
na svobodě se zaleskne pěnivá řeka, ozářená sluncem a nespoutaná 
jako celá okolní příroda, jež dokonce jako by oživla a zpívala 
podivnou, barbarskou, tuláckou písničku1 o sladkém životě. Stejně tak i rasíka 
překvapí alespoň jednou v životě líbeznost jarního odpoledne. 
Krása a jistota přírody se na několika místech objeví i v povídce
o Frickovi a jeho bratru Žákovi a představa práce v cirkuse mu dává 
ve vězení jistotu, že -  až skončí vyšetřování — bude opět volně 
s cirkusem cestovat.

Laděním povídek a věcností děje vyjadřoval autor pravdu
o jedinečném a jediném daru života, i když těžkého a trpkého, 
a o tragických okolnostech, které jej provázejí a ovlivňují.

První povídka -  Joska, Forko a Pavlína -  vypráví o osudech tří 
lidí, jejichž jména jsou přítomna v názvu. Josko je tulák a právě 
propuštěný vězeň, Forko starý žebrák, jehož jedinou starostí je hlídat 
si ve svém okolí situace, při nichž by mohl něco vyžebrat či ukrást, 
a hledat si vhodná místa pro přenocování, a Pavlína je služebná na statku 
svých pěstounů, odkud už po několikáté po žních utíká, aby se bezcílně 
a volně toulala světem. S jejím jménem se může čtenář v různých 
vydáních setkat ve dvojí podobě -  buďto jako Pavlína nebo v nářeční

1 Olbracht, L: O zlých samotářích. Československý spisovatel, Praha 1977, s. 54
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podkrkonošské variantě Paulína.
Nejsou to postavy zcela vymyšlené a náhodně seskupené. Autor 

se opírá o důkladnou znalost lidí i o důvěrnou znalost prostředí, 
jímž jsou patrně Semily. Jak postavy, tak prostředí tedy mají předlohy 
v Olbrachtově rodném kraji.

Povídka začíná podrobným popisem budovy knížecího panství, 
jak vypadala kdysi před lety, kdy byla ještě obývána příslušníky 
knížecího rodu. Postupně se autor dostává k současnému stavu objektu, 
sice opravenému, ale natřenému nepříjemně ostře do očí bijícími 
až agresivními barvami zelenou a růžovou. Sídlí v něm městský úřad 
se spoustou svých kanceláří. Od původně panského sídla, 
nyní městského úřadu, se náhle autorova pozornost přesouvá 
k mladíkovi vycházejícímu z vrátek věznice, rovněž umístěné 
v tomto objektu. Na první pohled lze na chlapci poznat jeho chudý 
původ:

...mladý hoch, asi dvacetiletý, hezký, s vyrážejícím chmýřím pod nosem 
a na tvářích a s kučeravými vlasy, jejichž čerň přecházela v modře kovový lesk. 
Bosý, do hnědá opálený, oblečený v oděv neurčité barvy, kde záplata kryla 
záplaty. Knoflíky nahrazoval motouz z cukrových homolí, sdrhující kabát 
na způsob maďarské čamary, a bylo těžko uhodnout, skrývá-li se pod kabátem 
ještě také košile. Jako by sem byl rovnou vyskočil ze zákoníku a z paragrafu 
„proti tulákům a lenochům11. 2

Zajímavé na Joskovi je ale to, že -  ač vede tulácký, nedůstojný, 
žebravý život -  je jeho původ spjat s tímto sídlem. Jeho matku 
si totiž na zámek přivezl odkudsi z ruského Polska jako mladou 
provazolezkyni zdejší kníže, ale záhy ji opustil a odjel odtud. Joska 
sice není jeho synem, je synem hajného, za něhož byla provazolezkyně 
nucena se provdat, když kníže po několika letech zjistil, že na zámku 
stále bydlí. Hajný byl velmi krutý a vznětlivý a za ublížení na zdraví 
nadlesnímu byl uvězněn v Kartouzích. Jeho žena potom byla z hájovny 
vyhnána. Protože však neovládala téměř žádnou praktickou činnost, 
která by ji mohla uživit, nezbylo jí  nic jiného, než jít se synkem 
žebrotou.

Joska tedy vyrostl v člověka zvyklého žít bez závazků. Smyslem 
jeho života je vyžebrat denně trochu potravy a na noc najít vhodný úkryt.

2 OLBRACHT, I.: O zlých samotářích. Československý spisovatel, Praha 1960, s. 10
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Myslí jen na nejbližší chvíle svého života, nikoli na vzdálenější 
budoucnost.

Po propuštění z vězení uvažuje, co dál. Do této situace náhodou 
a jen nakrátko vstoupí dvě postavy.

V kořalně se setkává se starým žebrákem Forkou Firky, který 
mu slíbí prozradit tajemství, a při hledání noclehu se seznámí s toulavou 
Pavlínou, která pravidelně po žních utíká na toulky ze statku 
svých pěstounů, kde slouží. Po návratu sice bývá zbita, ale přesto 
se vždy vrací, protože má na knížce naspořeny peníze, které dostane, 
až se vdá.

Brzy se však nepohodnou a Joska si uvědomí zásadní rozdíl, který 
mezi ním a Pavlínou je. Zatímco on se toulá z nevyhnutelnosti, Pavlína 
dobrovolně. On nemá střechu nad hlavou, ale Pavlína se má vždy 
kam vrátit. Odlišuje se od Josky hmotným zajištěním a touláním 
se z rozmaru.

Ani Joskovo opětovné setkání s žebrákem Forkou nedopadne 
dobře. Zkušenosti starému tulákovi dodaly hbitost a ostražitost. 
Je zvyklý spoléhat v životě jen sám na sebe a dokáže vystihnout situace 
pro blízkou budoucnost příznivé. Po společné krádeži je Joska 
dopaden a zbit četníky. Unavený a vyčerpaný usíná a v polospánku 
se mu vrací obraz městského úřadu:

Ano! Zámek! Velká trojkřídlá budova s lesknoucí se střechou a s mnoha 
hromosvody. Stojí u Jizery obklopen košatými stromy a křičí do kraje. Jeho 
ošklivé barvy, zelená a masově růžová, tak pronikavě křičí, že je člověku 
až úzko. A z barev vyskakuje pan hejtman s cigaretou v ústech a pan soudce 
utíká a pan dozorce s knírem a nechávají tam bílé papíry a listiny a kalamáře 
a černé knihy a žluté lavice. Jímá ho ošklivý pocit. Co zde vlastně chce? Neměl 
v úmyslu vracet se do města. Utkvívá zrakem na ozářených střechách domů. 
Vidí pyšné tváře měšťáků, jak se utrhují, vyčítají práci a sílu, Markusův krám, 
pana starostu se zlatými brejlemi, Petra Vodseďálkova s psovským vozíkem, 
městského policajta, domy s otlučenými rohy a špinavé dvorky, kam skládají 
smetí, staré bedny a sudy po petroleji. Jímá ho odpor proti všem těm lidem, 
z nichž si každý myslí, že je tím nejlepším na světě, kteří chodí pěkně oblečeni 
a nosí i v létě boty, prodávají v krámech, obědvají, večeří, v deset hodin lezou 
do postelí a to vše dělají, aniž vědí proč a jen tak ze zvyku. A zámek! Ohavný, 
se zelenou a masově růžovou barvou! 3

3 OLBRACHT, IVAN O zlých samotářích. Praha: Československý spisovatel 1960, s. 46 ,47
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Na začátku setkání Josky s Pavlínou bychom mohli očekávat, 
že po roztržce mezi nimi dojde ke smíření, k vzájemnému pochopení 
a k dlouhodobější známosti. Oba mají sklon se toulat a sblížení 
by jim  mohlo pomoci ulehčit tíhu osudu. Právě odlišná motivace vedoucí 
ktuláckém u způsobu života, ale i rozdílné názory a vlastnosti mezi 
ně staví bariéru. Joska, několikrát trestně stíhaný a vězněný tulák, 
přesto však citlivý, vnímavý, upřímný a v rámci svých možností
i poctivý, se nedokáže vyrovnat s Pavlíninou lehkomyslností, 
nerozvážností a vypočítavostí.

Ve společnosti běžně žijících lidí, kteří ho neberou jako sobě 
rovného a jeho život hodnotí jako bezvýznamný a promarněný, 
Joska nenachází vhodné místo a uplatnění. Mezi tuláky svým 
nezkaženým pohledem na svět ale rovněž nezapadá. Nemůže se tedy 
cítit bezpečně v blízkosti žádného člověka. Žije volným, nezávislým 
životem, zodpovídá sám za sebe, sám sebe tedy musí chránit 
před hrozbami okolí. Také proto mu je  jedinou oporou a jistotou příroda, 
nikoli lidé.

Povídka končí Joskovým odvrácením od města, kde by ho stejně 
nečekalo nic dobrého. Vrací se po rušné noci načerpat klid a síly 
zpět do hlubokých lesů k řece Jizeře, kde se cítí v bezpečí a nikým 
nerušen:

Konečně! Ano, zde je  meta jeho putování, jen sem směřoval a nikam jinam  
dojít nechtěl! Tak krásně sám! Nikde človíčka a jen vrána na kameni kývá. 
Nabral plnými plícemi vzduchu postřiknutého Jizerou a spokojeně vydechl... 
Pod ním plynula řeka. Výskala m ezi skalními srázy, házela vstříc slunci pěny, 
jásala a zpívala, přeskakovala v rozpustilém výbuchu balvany a trsy, tančila 
pod nimi ve veselých vírech, smála se a rozmarně se otírala o břehy. N ikoli, 
to nebyla voda, již  možno nabrat do nádob a do konví, umýt se jí a napojit koně; 
ne voda, nýbrž řeka, živoucí tvar s živým  tělem, řeka Jizera s živoucí duší. 
Zpívala písničku. Podivnou, barbarskou, tuláckou písničku s podivným  
rytmem a divokým spádem, s nemožnými verši a nemožnějšími rýmy, 
nad níž by se rozhořčili básníci... Joska poslouchal. Rozuměl té divoké písničce, 
a třeba neznal slov, zpíval ji spolu. Díval se na barvy a na stříbrné a na stříbrné 
paprsky poskakující po vlnách a hlava mu klesla ke kolenům. Hlava klesla 
a Joska usnul ukolébán Jizerou.4

Klid a mír nachází Joska v přírodě, v sepětí a souznění s ní.

4 OLBRACHT, I.: O zlých samotářích. Československý spisovatel, Praha 1960, s. 48, 49



Povídka je orámována pohledem či vzpomínkou na zámek 
symbolizující nehostinnost městského prostředí, zaslepenost lidí 
žijících v jeho okolí a jejich odtažitý vztah k tulákům a žebrákům, 
kteří vedou odlišný život než většinová společnost. Proto zůstávají 
osamělí, neuznaní a nepochopení. Městské prostředí v povídce 
kontrastuje s krásou a čistotou přírody, jež je tulákovi útočištěm 
a úkrytem.

Kompozice povídky je chronologická, bez významnějších dějových 
zvratů. Autorovým cílem především bylo zachytit způsob života 
nepochopených a ze společnosti vyčleněných jedinců a zároveň poukázat 
na rozdíly mezi jednotlivci v rámci této skupiny.

V druhé povídce s názvem Řasík a pes přesouvá autor svou 
pozornost od žebráků a tuláků k řasíkům, což jsou rovněž lidé 
bez zázemí, volně putující krajinou a živící se nalezenými zdechlinami 
zvířat nebo starými či nemocnými domácími zvířaty, která občas 
dostanou někde na statku.

Hlavními postavami této povídky jsou muž a žena, kteří 
s dřevěným ručním vozíkem, na němž mají veškerý svůj majetek, 
potulují světem:

Živí se velmi podivně. Ale což to není jedno jak, nejde-li o nic jiného 
než právě jen o výživu? Zajde vepř, jalovice, rozřežou při telení v matce plod 
a zakopou v zemi. „Je to jedno, zda-li bůh nebo člověk,“ říkají a pojídají maso 
zdechlého dobytka. V krajských vesnicích řádí dobytčí nákazy, bývají také 
kontumace a sedláci se rádi zbavují psů, kteří jim působí jen mrzutosti a pokuty; 
psí maso je dobré, kůže užitečná a sádlo se dobře zpeněží, neboť hojí prsní 
nemoci.5

K tomuto podivnému a nečistému živobytí mají ještě jednu 
„živnost", úředně stvrzenou a povolenou -  prodávají řemeny, biče, 
řemínky k cepům a podobné věci. To by je však neuživilo, a právě 
proto jsou nuceni provozovat ještě jedno zmíněné neobvyklé zaměstnání, 
v očích ostatních lidí nechutné:

5 OLBRACHT, I.: O zlých samotářích. Československý spisovatel, Praha 1960, s. 53
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Lidé jimi opovrhují. Proč je těžko říci. Vedou jiný život. Snad lehčí, 
snad méně lehký než ostatní, ale jiný a těm ostatním nesrozumitelný. 
A to k opovržení stačí.6

V této povídce vypravěč čtenáři hned na začátku přímo sděluje, 
co je námětem psychologických próz. Jsou to osudy lidí stojících 
pro svůj odlišný a ostatním nepochopitelný způsob života mimo 
společnost, lidé odsuzovaní, nepochopení, neuznaní, zbyteční 
a neužiteční.

S hrdiny povídky se seznámíme jednoho brzkého jitra v lesíku, 
když spící řasíky probudí rozčilený fořt, který začne rasíka bít. I v této 
kratičké scéně je naznačen postoj rasíka, člověka zvyklého být 
ponižován a urážen, vůči člověku žijícímu běžný život -  beze slova, 
bez jediného náznaku odporu se fořtem nechá zbít s vědomím, 
že ten člověk je mu nadřazený:

Přitiskl se ke stěně vozíku, jako do sklopce vehnané zvíře, stáhl hlavu mezi 
ramena a prosil vytřeštěným zrakem ne o milost, jen o brzké vynesení 
rozsudku... Fořt odepjal od lovecké brašny karabáč a švihl jím rasíka přes lýtko. 
Řasík ani nezaúpěl. Jen zamrkal očima, zkroutil ústa a stál schlípený v sebe 
a přitulený k vozíku, očekávaje další rány, které čím dříve dopadnou, tím dříve 
budou odbyty.7

Nelítostné rány osudu dopadají na hrdiny příběhu i dále. Často 
jsou ostatními zbytečně a zcela bezdůvodně napadáni fyzicky i ústně 
a obojí bolí stejně. Ani v jejich případě si však nelze zvyknout 
na všechno, na neustálé ponižování. Nenávist vůči nim projevují 
lidé mnohdy jen z toho důvodu, aby sami sebe přesvědčili o jistotě 
a pevnosti vlastního společenského postavení, aby sami sobě 
dokázali, že mají nad někým převahu. Rasíci se totiž často potýkají 
s urážkami i od těch, kteří sami nemají snadný život. Jsou stále někomu 
podřízeni, ale nikdo už není podřízen jim. Proto občas zneužijí 
bezbrannost řasíků -  výhružkami a posměchem jim ztrpčují život a sobě 
dokazují svou důležitost.

Ale i v životě řasíků se jednoho dne objeví tvor, kterému budou 
nadřazeni. Získají totiž velkou zlou dogu, psa všemi právem 
obávaného a odmítnutého. Předávání psa přihlíží mnoho lidí 
a všichni čekají, jak si s ním tito dva podivní človíčkové poradí.

6 OLBRACHT, I.: O zlých samotářích. Československý spisovatel, Praha 1960, s. 53
7 OLBRACHT, I.: O zlých samotářích. Československý spisovatel, Praha 1960, s. 55
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Ti dogu na místě tak ztlučou, že sotva zůstane při vědomí, a odejdou. 
Po tomto jejich činu si pes uvědomí, ke komu se dostal, kdo jsou 
jeho noví majitelé. Zkrotne, spíše rezignuje, a ačkoliv až doposud zlý 
a obávaný, přestane se záhy svému osudu bránit a jen čeká, 
až s ním udělají totéž, co s ostatními zvířaty, která se jim dostala 
do rukou.

Ještě tentýž večer, kdy rasíci získají zlou dogu, opékají si před jejími 
zraky v nedalekém lese malého voříška:

V temnu pod koly vozíku ležela doga a třásla se. To nebyla již samovládná 
paní nočního dvorce, nýbrž někdo jiný, kdo přežil sám sebe a měl již právo 
chvět se hrůzou a vědomím bezmoci. Člověk zvyká; také zvíře zvyká. Člověk 
nezapomíná; ani zvíře nezapomíná. Táhne vůz. Ke dvěma opovrhovaným přibyl 
třetí.8

Ze zvířete obávaného, které vzbuzovalo strach a hrůzu, se stane 
po boku společenských vyvrženců tvor stejně bezcenný a zneuznaný 
jako oni dva, navíc je jimi vlastněno, a tudíž je jim podřízeno:

Řasík se velmi rád k odpočívajícímu psu přiblíží a kopne ho. Pravda, 
je to zbytečné, ale je příjemné slyšet dogino vyškviknutí a vidět, 
jak před ním polekaně vyskakuje. Jako on před hajnými a četníky, a uctivě 
čeká na jeho rány, neboť také on smí někoho bít, i no dovede někoho poděsit, 
a to je milé vědomí.9

Rasíci jsou ostražití vůči nepřátelským lidem, kteří jejich život činí 
těžším a potupnějším, nepočítají však s potížemi, jako jsou narození 
potomků či nemoci. Chodí světem jak zdraví, tak nemocní.

Rasíkova žena spadne ze zídky a zemře. V okamžiku, kdy se jí muž 
zoufale pokouší vzkřísit, se čtenář poprvé dozvídá její jméno. Doposud 
toho rasíci spolu příliš nenamluvili a oslovení jménem do jejich hovorů 
nepatřilo.

Řasík se nečekaně ocitá se v beznadějné situaci, neboť si teprve 
teď v plném rozsahu uvědomí, že zůstal na světě docela sám. Ani neví, 
jak zajistit ženě důstojný pohřeb. Nejprve navštíví faráře a poníženě 
prosí o vystrojení skromného křesťanského pohřbu. Farářovi se však 
zdá podezřelý a celá situace se mu nelíbí. Když zjistí, že muž nezná 
ani příjmení ženy, se kterou léta žil a toulal se světem, i když nebyli 
manželé, a že je to řasík, odmítá pohřeb vystrojit a posílá rasíka

8 OLBRACHT, I.: O zlých samotářích. Československý spisovatel, Praha 1960, s. 62, 63
9 OLBRACHT, I.: O zlých samotářích. Československý spisovatel, Praha 1960, s. 63
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ke starostovi obce, kde žena zemřela. Starostu rasíkův problém 
zajímá ještě méně než faráře, odmítá s ním cokoli řešit a s urážkami 
ho vyhání:

A co je mi po tom? Mám pro ni plakat? A to zrovna v Růžku musí umřít,
čarodějnice?! Biči vás, holoto, z obce vypráskáme... A už ať mi jedeš 10

Řasík nakonec ženu sám a bez obřadu pohřbí na pasece uprostřed 
starých buků. Zůstává opuštěný, zoufalý, nemá nikoho, tak vzpomíná 
naženu, která žila, jezdila s ním světem, mluvila, pracovala... a... a najednou 
z toho všeho nic není; docela nic.11 Přemýšlí o její existenci a napadá ho, jestli 
vůbec někoho zajímá, že jakási Anežka zemřela, jestli to kromě něho 
bere někdo na vědomí:

Zdalipak alespoň to zvíře ví, že umřela?... Leží tu s hlavou na předních 
tlapkách a myslí bůhví nač. Nic neví. MrchaL. Ale je hubený, žebra mu vylézají 
jako obruče, boky se zahrotily, jeho hlava svraštěla a jaksi celá zestárla. Ošklivý 
je. Nu, také nemá lehký život! A možná, že ví, že zemřela.12

Tehdy si uvědomuje, že velká a zlá doga je jediný živý tvor, kterého 
teď na světě má. Postupně se k ní začne chovat jako k sobě rovnému 
partnerovi. Dělí se s ní o potravu, vlídně na ní hovoří, při společném 
putování jí nechává svobodnější prostor v rozhodování, dokonce 
jí vymýšlí jméno, zkrátka se v ní snaží najít společníka pro své toulky 
světem. Doga je však změnou v pánově chování zaskočená a zmatená, 
a tak setrvává ve svém „důstojném ponížení44 a není ochotna stát 
se tomuto člověku partnerem.

Podobně jako v první povídce i tentokrát autor použil chronologický 
kompoziční postup. Vypráví jednoduchý, spíše popisný příběh 
bez spádu a pointy, který mu slouží pouze k zobrazení bídného 
života dvou lidí. Ani zde tedy nejde jen o děj, ale o to seznámit 
čtenáře s lidmi žijícími jinak, než je zvykem, s jejich postoji a pohledem 
na svět.

Důležitou roli opět hraje příroda, volná a divoká, která je řasíkům 
domovem, protože mezi lidmi a lidskými obydlími pro ně není místo. 
Stejně jako žebrákům a tulákům z první povídky i řasíkům poskytuje

10 OLBRACHT, I.: O zlých samotářích. Československý spisovatel, Praha 1960, s. 68
11 OLBRACHT, I.: O zlých samotářích. Československý spisovatel, Praha 1977, s. 77
12 OLBRACHT, I.: O zlých samotářích. Československý spisovatel, Praha 1960, s. 70
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příroda útočiště, jistotu a bezpečí, ale ani jim nestačí k obživě, proto 
jsou nuceni denně se ponižovat a vystavovat se posměchu a nadávkám, 
aby mohli přežít.

Až v závěru povídky nastane zvrat v ději i v řasíkové životě -  když 
zemře jeho žena. Poprvé si plně uvědomí své postavení a pochopí, 
že na celém světě nemá nyní nikoho jen dogu, že jeho jediným 
životním partnerem byla zemřelá žena na stejné společenské úrovni jako 
on. Po tomto zjištění se v jeho nitru cosi pohne, stane se s ním změna 
a snaží se psa, který až doposud byl ještě podřadnějším tvorem 
než on sám, změnit na rovnocenného partnera, společníka, aby nebyl 
na světě sám.

Už z úvodních dvou odstavců je patrné, že povídka Bratr Žak 
je kompozičně pojata jinak než dvě předchozí. Je vyprávěna 
retrospektivně. Až na konci čtenář pochopí, že celý příběh je 
vzpomínkou mladého kočovného komedianta, momentálně vězněného 
za vraždu. Už to, co je obsahem úvodních řádků, je předzvěstí čehosi 
nevšedního a neobvyklého, předzvěstí gradace událostí a jejich 
vyvrcholení:

Měl teď mnoho kdy vzpomínat a nebylo mu příjemno, že mu k tomu 
poskytli času. Mohl nerušeně znova prociťovat rozkoš a drobné záchvěvy 
vzrušení, které ještě teď zachvacovaly srdce, vzpomínat na řadu jednotlivostí 
zdánlivě nepatrných, a přec tak důležitých v celém řetězu, který ho obtočil, 
spoutal a jejž přeťal tak náhle.13

V této povídce autor seznamuje čtenáře s rodinou potulných 
komediantů -  otcem, matkou a dětmi Žákem, Frickem a Olgou. Společně 
kočují světem a svými akrobatickými dovednostmi a vystoupeními 
spolu s vycvičenými zvířaty -  ponym Sašou, kozlem Sardanapalem 
a psem Romulem -  si vydělávají na živobytí.

Rozdíl mezi touto a předchozími dvěma povídkami najdeme 
nejen v kompozici, ale také v ději. Ten je ve třetí povídce mnohem 
pestřejší, plný zvratů a vyhrocených okamžiků, zachycuje poměrně 
široké časové období, jednotlivé události upřesňuje a zpřehledňuje 
jak konkrétním časovým vymezením, tak přesným místním 
určením. Autor přibližuje způsob života rodiny kočovných artistů,

13 OLBRACHT, I.: O zlých samotářích. Československý spisovatel, Praha 1960, s. 77
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především však věnuje pozornost psychickému vývoji jednotlivých 
postav.

Vyprávění, resp. vzpomínání začíná v obci nazvané Zbiroh, 
kde se rodina právě chystá na večerní vystoupení. Několik prvních 
odstavců je věnováno seznámení čtenáře s jejími jednotlivými členy 
a jejich krátké charakteristice, vztahům mezi nimi, jejich počínání 
při příjezdu do nového města, putování a dennímu řádu i průběhu 
představení. Rodina jezdí světem, aby bavila a obveselovala diváky. 
Ale protože jejich jediným majetkem je dřevěný komediantský vůz 
sloužící jim  v zimě v létě za obydlí, ostatní lidé jimi pohrdají. I když 
se na jejich vystoupení pobaví, členové rodiny jim mnohdy nestojí 
ani za odpověď na pozdrav. Svědomím, že si jich společnost neváží, 
rodina žije. Všichni jsou se svým osudem smířeni a zdají se být 
spokojeni, nikdo z nich by neměnil:

Jednou seděli na stupních vozu, Žak, Olga a Fricek, bylo to v jakési horské 
vsi. Šel okolo starosta, truhlář a nesl pod paží náruč skleněných tabulek.

„Rukulíbám, jemnostpane,“ řekla Olga, jak ji to naučili, a také Fricek smekl 
čepici.

Starosta neodpověděl.
Zak držel mezi koleny bubínek, utahoval na něm šroubky a teprve za chvíli, 

když hodnostář již dávno přešel, řekl jakoby pro sebe:
„Vidíš ho, truhláře! Ráno v šest hodin vstává, v deset chodí spat. Dělá 

sedlákům za šesták okénka do chlévů, doškuje střechy a myslí si kdoví kdo není. 
Den ze dne, a dá si zrovna tolik pokdy, aby se najedl kysela a bramborů. Myslíš, 
že bych s nim měnil? Jak jsou ti lidé protivní a hloupí! Škoda, že nejsem 
Rinaldo Rinaldini."

Ano, Zak miloval jen své řemeslo a všechno, co bylo mimo ně, jako by byl 
nenáviděl. A to Fricek chápal jen těžce. Pravda, lidé je neměli rádi ale nebyli 
to právě oni, kdož plnili představení a jejichž dvouhaléře cvrnkaly do plechové 
misky na flašinetě? A pak, nač by byla celá jejich námaha, kdyby nikdo 
nezatleskal tomu, co s takovou radostí nacvičili? A není právě to hezké, vynutit 
si potlesk od nepřátel?14

První zvrat v životě komediantské rodiny nastává v jednom 
kratičkém okamžiku, kdy při večerním vystoupení jakýsi chlapec 
z obecenstva vystřelí po Frickovi z praku žalud. Mezi oběma se strhne 
bitka, do níž se vmísí i Frickův otec a starší bratr Žak. Přestože 
se jen bránili před útokem výtržníka, má pro ně situace negativní

14 OLBRACHT, I.: O zlých samotářích. Československý spisovatel, Praha 1960, s. 80
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důsledky: jsou nuceni vrátit obecenstvu vybrané peníze a opustit 
město. Přijít o nedělní vstupné a nemoci hrát večerní představení 
znamená pro rodinu velkou finanční ztrátu. Při rvačce, kterou zavinil 
a vyvolal neznámý chlapec, nikoli komedianti, se k nim lidé staví 
odmítavě a viní je:

Neznali všichni chlapce, kterého komedianti honili, ale byl jedním z nich, 
a nelze trpět, aby se dalo městské dítě bít od takových lidí...15

Konflikt s dotyčným uličníkem, Josefem Havránkem, má malou 
dohru: před odchodem z městečka se s ním ještě jednou střetnou, nikoli 
však přímo -  Žak mu jen talířem srazí klobouk z hlavy. Možná 
by to bylo pro Havránka dopadlo hůř, kdyby se v blízkosti neobjevili 
lidé hrozící na komediantskou rodinu pěstmi.

Od tohoto okamžiku se děj posouvá o tři a půl roku kupředu 
a je uvozen větou, která se v poněkud pozměněné podobě opakuje ještě 
několikrát:

Nebylo zapomenuto, ale nevzpomínalo se. 16

Situace v rodině je po takové době už úplně jiná. Po dlouhé nemoci 
zemřela matka, otec zestárl, a to málo, co uměl, stejně zapomněl 
a k tomu ještě začal pít. Naopak Žak, Fricek a Olga se ve svém 
akrobatickém umění zdokonalují. V tom roce zažívají krutou a dlouhou 
zimu. Nemají peníze ani na jídlo, což se jim nikdy dříve nestávalo. 
Pomáhají si různými způsoby, aby přežili.

Po několika odmítnutích jim  je umožněno vystoupit ve dvou 
hostincích. Při druhém vystoupení při vybírání peněz od obecenstva 
Fricek pozná v jednom z popíjejících mladíků Josefa Havránka:

Ve Frickovi se zatajil dech. Cítil, jak v něm ožívá nenávist, která v něm 
byla, když seděl vzdorovitě na stupních vozu a z postranní ulice přiváděl 
strážník otce a bratra, táž, jako když na silnici u borového lesíka dopadl na jeho 
záda švih otcova biče; snad větší, vyrostlá za tu dobu zároveň s ním. Místnost 
kolem něho se zatočila v mlhách.17

Nečekané shledání se mu stane osudným -  Fricek mladíka udeří

15 OLBRACHT, I.: O zlých samotářích. Československý spisovatel, Praha 1960, s. 84
16 OLBRACHT, I.: O zlých samotářích. Československý spisovatel, Praha 1960, s. 86
17 OLBRACHT, I.: O zlých samotářích. Československý spisovatel, Praha 1960, s. 90
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pěstí do úst. Jelikož však nikdo z místních nezná příčinu tohoto náhlého 
útoku, všichni se na Fricka vrhnou a zbijí ho do bezvědomí. Probere 
se až ve voze cestou do jiné vsi. Důsledkem rvačky je Frickův 
poraněním trvale zohyzděný obličej -  jizva přes čelo, zlomený nos 
a vyražený zub. Ztrátu své dětské a líbivé tváře nese velice těžce, narůstá 
v něm touha pomstít se člověku, který mu do života staví samé 
nepříjemné překážky.

Napětí, nenávist a touha po pomstě jsou ve Frickových myšlenkách 
stále přítomny. Když se po nějaké době rodina dostane opět do oblasti 
možných střetů s Josefem Havránkem, je Fricek samou nedočkavostí 
rozrušen a potom velice zklamán, když zjistí, že se odtud Josef Havránek 
odstěhoval, že tedy svou odvetu neuskuteční.

Další časový posun je opět uvozen větou:

A zase se nevzpomínalo. Ale nezapomínalo se .18

Tím je naznačena i minimální komunikace mezi jednotlivými členy 
rodiny.

Nějaký čas se jim daří vystupováním vydělávat a Olga jako 
správcová rodinné pokladny dokáže ušetřit i dost peněz na zimu. 
Všichni cvičí, trénují, vystupují a dokonce nacvičují nové pantomimické 
představení, které vymyslí Žak na základě podivného Frickova 
chování. S pantomimou sklízejí u obecenstva úspěch a je to také baví. 
Stmelí se i jejich vzájemné vztahy a naučí se na určité skutečnosti dívat 
jinak.

Nečekaně je celá rodina angažována jako dočasná náhrada 
do velkého kočovného podniku. Žak dokonce přebírá výcvik artistů 
a posléze i vedení cirkusu a vše se rychle změní.

Události se i nadále vyvíjejí stejně rychlým tempem jako doposud 
a jejich působení u cirkusu nemá dlouhého trvání. S příchodem dalšího 
jara se všem čtyřem členům rodiny zasteskne po volném tuláckém 
životě, který vedli dříve, a po Žákových častých konfliktech 
s ředitelkou všichni cirkus opustí. Nejsou však o správnosti svého 
počínání zcela přesvědčeni, neboť u cirkusu měli stálý přísun 
financí a zázemí. Přesto však o tom mezi sebou nediskutují a jen řeší, 
jak si teď znovu zařídit „nový starý“ život.

18 OLBRACHT, I.: O zlých samotářích. Československý spisovatel, Praha 1960, s. 97
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Po několika měsících samostatného vystupování dostanou 
od ředitelky cirkusu dopis ze Solnohradska, že v cirkuse chybí Žakova 
pevná ruka a disciplína a že proto navrhuje, aby se k ní všichni 
vrátili. Žákovi se nechce, ale nakonec si vezme od Olgy část ušetřených 
peněz, dá zbytku rodiny rady, kam mají jet a kde od něj mají čekat 
dopisy, a vydá se cirkus hledat. Je to poprvé, kdy Žak a vůbec kdokoli 
sám opustí rodinu, kdy rodina přestává být pohromadě.

Zbylí tři členové dál putují se zvířaty a s komediantským vozem 
tam, kam jim Žak nařídil. Ale jelikož jsou napjatí a na Žákovy odpovědi 
nedočkaví, nedodržují časové rozestupy mezi městy a vesnicemi 
a s Žákovými dopisy se míjejí. Nevystupují, neboť hraní bez Žaka nemá 
očekávaný ohlas, a ani je samotné netěší, a tak jim čas ubíhá stále 
pomaleji. Podaří se jim zvládnout jen první dlouhé čekání v Hluboké, 
kde se dočkají hned dvou prvních lístků od Žaka. Píše o svém 
bezúspěšném pátrání po cirkusu a určuje, kdy a kam mají jet, aby 
jim na ta místa mohl zasílat další dopisy.

Následuje nekonečné putování po určených městech a vesnicích, 
kde se však s Žákovými dopisy nesetkávají, ač by podle předpokladu 
měli. Docházejí jim našetřené peníze, propadají beznaději, uvědomují 
si bezvýchodnost situace a jsou nuceni pořádat ubohá představení.
V skrytu duše přestávají věřit, že se ještě s Žákem někdy shledají, 
a jeden po druhém nepřímo i přímo vyjadřují nedůvěru v jeho slib 
návratu.

Poprvé v rodině panuje atmosféra vzájemné nedůvěry. Doposud 
se všichni chovali stejně jako hrdinové předchozích povídek. Řídili 
se skutečností, že se v každé situaci musí starat především sami o sebe, 
spoléhat jen na vlastní síly, mít vůli vzdorovat a nečekat pomoc 
od ostatních, ovšem s tím rozdílem, že oni na svůj životní úděl nejsou 
sami, ale jako rodina dokáží mnohé nepříznivé situace zvládnout lépe. 
Teprve až ztráta nadějí a bezvýchodnost situace vedou ke konfliktu 
a nedůvěře i mezi jednotlivými členy rodiny.

Přes dva roky se marně potloukají světem. Nemají peníze, otec pije 
stále víc a naděje na shledání se Žákem a na lepší život je postupně 
opouští. Přijdou o cvičeného kozla Sardanapala, zemře pes Romulus 
a otec -  v opilosti a aby měl dál za co pít -  prodá flašinet. Napětí dětmi 
a otcem narůstá. Rodina už nefunguje jako celek, což činí situaci ještě 
náročnější, než kdyby v tuto chvíli byli každý sám. Nikdy spolu 
nedokázali otevřeně komunikovat, tím spíš pak ne v této situaci. 
Nedokáží si jeden druhému postěžovat, projevit své pocity, nesnaží
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se o vzájemné pochopení, a přesto cítí, že musí držet při sobě a nezradit 
jeden druhého.

Otcova smrt je pro ně nezvykle zvláštním okamžikem a přinese 
jim jiný život:

Se smrtí jsou starosti. Lidé bývají v takových chvílích méně krutí 
než obvykle, jako by si ujasňovali, že cosi podobného jednou postihne také 
je ...19

Dokud byl otec živ, kromě nedělních vystoupení jeho existenci 
nikoho nebral na vědomí, nikdo mu neprojevil úctu a nevěnoval 
mu pozornost. Až při jeho poslední cestě všichni alespoň na minutu 
strnou a loučí se s ním. Věnují mu v tu chvíli tolik pozornosti a času, 
jako nikdy za celý jeho život. Nejspíš v tom okamžiku podlehnou 
myšlence, že po smrti jsou si všichni rovni, a tak není vezen 
na voze komediant, ale mrtvý člověk, a je tedy slušnost s úctou 
se s ním rozloučit:

A průvod se dal na cestu a šel vesnicí, vonící žhavým sluncem a otavou. 
Mladý komediant s rozpláclým nosem a na krku s uzlem červené šály vedl 
ponyho, před ním kráčel kněz a ministrant se štíhlým křížem a za rakví v černém 
šátku a s očima tvrdýma jediná Olga, neboť děti vyšly jen na silnici 
a teď se táhly za pohřbem z dálky. Selské dcery a děvečky, stojící na žebřících 
u vikýřových vrátek a podávající si z vozů vidlemi otavu, se obracely a mužští 
bez kabátů smekali před mrtvým komediantem klobouky. Poprvé co byl 
na světě. Ale to už nebyl komediant a starý opilec, koho tu vezli, to na jedlových 
ratolístkách jela smrt a oni, bojíce se jí, si ji svou uctivostí podpláceli, aby 
pro ně nechodila příliš záhy.20

S otcovou smrtí pro oba sourozence dosavadní život končí. 
Nechají se najmout na statek, kde během práce na žních ušetří i peníze 
na zimu. Mimo žně žijí jako obyčejní tuláci. Olga si postupně 
zvyká chodit na žebrotu, což se Frickovi protiví, neboť si uvědomuje, 
jak se Olga mění, pozbývá svého pevného charakteru, a hlavně
o všem rozhoduje sama.

Frickem těžko chápané a nenáviděné Olžino chování se stupňuje. 
Vysvětlením je její odchod od Fricka -  našla si nové zázemí a smysl 
života.

19 OLBRACHT, I.: O zlých samotářích. Československý spisovatel, Praha 1960, s. 140
20 OLBRACHT, I.: O zlých samotářích. Československý spisovatel, Praha 1960, s. 141
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Osamělý Fricek odchází do přírody. Následující událost 
pak definitivně změní jeho život i vztah k němu. Kousek za vsí totiž 
potká Josefa Havránka, svého dávného nepřítele. Nastává okamžik 
pomsty, po které touží od prvního setkání. Okamžitě má jasný plán, 
jak dosáhnout svého cíle -  pomsty, vítězství. Mrští po Havránkovi 
kamenem a omráčí ho. Odvleče oběť do blízkého lesa, kde si v klidu 
vybavuje všechny útrapy, které ho vinou tohoto muže postihly, 
a jenž odstartoval nejsmutnější etapu osudu celé jejich rodiny. Na místě 
jej ubije.

Dál se bezstarostně potuluje okolím, jako by si neuvědomoval 
vážnost svého činu a jeho důsledky. Po několika dnech je dopaden, 
zadržen a vyslýchán pro podezření z vraždy. Během výslechů si dává 
pozor na jakékoli prořeknutí, či prozrazení. Mobilizuje svou ostražitost, 
prozíravost a opatrnost a využívá jich, jak byl po celý dosavadní 
život zvyklý. Jistými výpověďmi přesvědčí soud tak, že je uznán 
nevinným, propuštěn, ale musí se všude hlásit a mít se na pozoru.

V závěru povídky čeká Fricek v cele na propuštění, přemýšlí 
a vzpomíná na celý svůj dosavadní život, hlavně na bratra Zaka. 
Je přesvědčen, že kdyby měl možnost s ním teď být, určitě právě 
on by byl tím jediným člověkem na světě, kterému by své tajemství 
svěřil.

Hlavní postavou první povídky Joska, Forko a Pavlína je mladý 
tulák Joska. Liší se nejen od lidí žijících ve městě, ale také od žebráka 
Forka a občasné tulačky Pavlíny. Není bezcitný a nelítostný, nemá 
však žádné zázemí a rád se toulá. Dokáže se rozhlížet kolem sebe 
a vnímat krásy a tajemství, které mu nabízí okolní příroda. Není 
mu cizí sem tam něco ukrást či si vyprosit, ale tak vyrostl a stalo 
se to součástí jeho životního stylu. City, které v sobě skrývá, 
a náklonnost k přírodě má na rozdíl od Forka a Pavlíny možná i proto, 
že nikdy nepoznal způsob života, jakým žijí ostatní lidé, a odmalička 
si utváří úctu jen k přírodním hodnotám.

Vztah hrdinů povídek k přírodě je silný a příroda, která je součástí 
děje, je konkrétní, přesně lokalizovaná, ponejvíce do Olbrachtova 
rodného Pojizeří. Proto je v jeho vypravování tolik procítěné lyriky, 
jež vrcholí písní Jizery v závěru povídky, písní divokou a barbarskou, 
jíž ti, kdo vedou obyčejný, střízlivý a spořádaný život, nerozumějí.
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Ale tulák Joska rozumí této písni dobře, jeho domovem jsou totiž lesy 
a zelené louky.

Joska, Forko Firky ani Pavlína nemyslí na to, jak se pomstít 
společnosti za křivdy a za svůj osud, chtějí jen volně a svobodně žít, 
jak jsou doposud zvyklí.

Autor se nezaměřuje ani tak na vývoj postav jako spíše 
na srovnávání života „spořádaných44 lidí s životem tuláků, mezi nimiž 
je však také mnoho rozdílností vycházejících především z toho, 
že každý z nich má jiný důvod pro způsob života, který vede.

Rozdílné charaktery a životní postoje předkládá autor čtenáři 
především prostřednictvím chování postav a dialogů, které spolu 
vedou, ale i sám se snaží podat o nich informace, aby je tak odlišil 
od ostatních:

Ne, Joska neměl rád toto město, na kterém kromě jeho stromoví a starých 
lip u kostela už nic hezkého nebylo a kam ho několikrát do roka přiváděl osud 
nebo četník. Teď si zde chtěl jen něco přivydělat. Ale u staré pošty potkal 
bývalého občasného spolužáka a ten mu daroval dva desetníky, bez říkání, 
z kamarádství a vzpomínaje patrně, jak mu jednou Joska obvazoval patu, když 
ši ji  v jalové strouze rozřízl o střep hrnce. To ovšem učinilo shon po práci 
zbytečným a Joska obešel jen několik hostinců, kde někdy čistíval pivní trubky, 
a tam mu dovolili sebrat si ze sirníků nedopalky. Počká si až na vlak ve čtvrt 
na sedm, nahodí-li se nějakému cestujícímu odnést kufřík.21

Stejně jako Joska z první povídky neměl v úmyslu někomu cíleně 
ubližovat, škodit a mstít se, ani rasíci z povídky Řasík a pes nedělají 
nic, čím by společnosti škodili a ubližovali. Dokonce ani nekradou jako 
ti, o nichž vypráví povídka Joska, Forko a Pavlína. I přesto, že nedělají 
lidem nic zlého, jsou z jejich společenství vyčleněni, neboť nemají 
střechu nad hlavou a řádné zázemí, toulají se bez cíle světem, 
což je ostatním zcela nepochopitelné.

Vztek smíšený se smutkem a žalostí nad svým bídným osudem 
si vybíjí řasík pouze na psu, neboť to je jediný tvor, který tím, 
že jej řasík vlastní, stojí společensky ještě níže než on sám.

V této povídce je už patrný vývoj hlavní postavy -  po bezcílném 
toulání se světem a po honbě za potravou si po tragické smrti 
své ženy začne uvědomovat samotu a opuštěnost, bídné postavení

21 OLBRACHT, I.: O zlých samotářích. Československý spisovatel, Praha 1960, s. 19
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mimo společnost, svůj nuzný život. Začne uvažovat o jeho smyslu 
a v doposud opovrhovaném a bitém zvířeti hledat společníka při svém 
ponižujícím putování.

v
I z poslední povídky triptychu O zlých samotářích, Bratr Zak, 

cítíme zřetelnou touhu po svobodě a naplněném životě spolu s vědomím 
vzpoury a nutné odvety za urážky a bídu.

Pouze v této povídce je však zdůrazněn motiv touhy po pomstě. 
Jediný Fricek se odhodlá zabít toho, kdo je podle něho ztělesněním 
nepřátelského vztahu společnosti k tulákům, jako je on sám. 
Zabíjí Havránka, zprvu vesnického kluka, pak továrního dělníka 
a nakonec majitele zámečnické dílny. Jeho spor s ním přerůstá 
do osudového konfliktu. Fricek zabíjí nejen za sebe, ale i za bratra 
a mstí se za všechny rány, které mu osud přinesl. Zabíjí, neboť 
si myslí, že se k němu vrátí ztracené štěstí. Havránek skončí 
s roztříštěnou lebkou v houštině za všechny ostatní: za sedláky, 
kteří vidlemi často vyháněli hladové komedianty, za vesnické četníky, 
za faráře, kteří lidem jako on neposkytnou ani poslední křesťanskou 
službu, za dvorské správce a revírníky, kteří je bili a štvali na ně honicí 
psy.

Fricek zabíjí v jednom člověku všechny nepřátele a mstí se za sebe
i lidi sobě rovné. Svým činem zhmotňuje, a zároveň překračuje Žákovu 
úvahu zabij jednoho a kolik ti jich ještě zbude.22 Fricek ne vraždí jen za sebe, 
za urážku, nýbrž za maminku, za Romula, za tatínka, za Sašu a za Žaka,23 
tedy za ty, kteří mu ztělesňovali volný, krásný a svobodný život, 
o nějž ho připravili kromě Havránka i starosta, který je vykázal z obce, 
pošťák, který nedoručil Žakova psaní, i sedláci, kteří je odháněli 
od svých statků.

Na začátku příběhu putuje světem pětičlenná rodina kočujících 
artistů se třemi cvičenými zvířaty, na konci zůstává jen jeden z nich -  
sám, pouze se vzpomínkami, které mu zbyly.

Život připravil Fricka o všechno -  o milovaného bratra Žaka,
o rodinu a rodinný komediantský vůz, o možnost poctivě a svědomitě 
si vydělávat na živobytí. Dal mu jediné: možnost vypořádat 
se s člověkem, jenž v jeho očích nesl za vše podstatnou část viny.

22 OLBRACHT, I.: O zlých samotářích. Československý spisovatel, Praha 1960
23 OLBRACHT, I.: O zlých samotářích. Československý spisovatel, Praha 1977, s. 183
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Nej silnější z ran, které Havránkovi zasadil, byla za Žaka, poněvadž 
s ním spojoval veškerý smysl svého života a práce, a to i tehdy,

v

kdy Zak nejspíš zradil.
A je tu otázka. Zradil vůbec Žak? Vždyť i on, chvílemi už málem 

jen symbol a sen, je složitá a problematická povaha a čtenář si po celou 
dobu nemůže být jist, jak se nakonec opravdu zachoval.

V práci kočovných komediantů, kteří ji povýšili na umění, nesmí 
být nic náhodného, avšak v jejich vnějších osudech hraje naopak 
náhoda roli často rozhodující. Náhodné je trojí střetnutí s Josefem 
Havránkem, setkání s cirkusem a Žákův odchod, náhodná je i přítomnost 
věštící staré cikánky v hospodském chlévě. Tyto i další náhody 
jsou jen logickým dovršením osudu, zakončením cesty, na jejímž 
počátku byl žalud vystřelený z Havránkova praku na komediantského 
kluka. I to, že Frickův čin zůstane snad navždy před četníky utajen, 
že se nakonec Fricek stane tulákem, je logickým vyústěním předchozích 
událostí.

Na rozdíl od povídek Joska, Forko a Pavlína a Řasík a pes 
je v této zachyceno delší časové období několika let. Autor nezapomíná 
jmenovitě uvádět místa, kde se kočovná rodina právě nachází. 
Velkou pozornost věnuje rovněž ději plnému zvratů a důležitých 
mezníků, v jejichž důsledcích všechny postavy procházejí vnitřním 
vývojem. Nejde tedy jen o zobrazení způsobu života rodiny kočovných 
artistů, ale o myšlenky a názorové změny jejích členů se všemi 
úskalími, které jim osud přichystal a jejichž vlivem se mění a rodina 
se rozpadá.
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2. 3. Žalář nejtemnější

Žalář nejtemnější je Olbrachtův první román (po povídkovém 
triptychu O zlých samotářích); vyšel roku 1913. Jde o román 
psychologický, o drama sebetrýznění. Hlavním cílem autora není 
jen psychologická analýza osobnosti komisaře Macha, ústřední 
postavy prózy, ale jde o popis postupného psychického rozkladu 
intelektuála a sobeckého individualisty, který myslí jen na sebe a stále 
hledá doklady a důkazy, že je svým okolím klamán.

Neskutečná scéna z první kapitoly, kdy finančně zabezpečený 
komisař Mach okrade pikolíka jen proto, aby zjistil, jaký by z případné 
krádeže měl pocit, není nijak náhodná. Vše se sice odehraje 
jen v komisařově snu, ale umožňuje to čtenáři poznat, jaký vlastně onen 
uhlazený člověk ve skutečnosti je. Forma snu je zvolena patrně proto, 
že v době vzniku románu byl velmi populární Freudův výklad snů 
a jejich významů. Čtenář ústřední postavu postupně poznává, aby 
si nakonec utvořil závěr, že jde o člověka ambiciózního, o individualistu, 
jenž po ztrátě zraku propadne chorobné žárlivosti. Machův vztah 
k druhým lidem je založen na principu nadřízený a podřízený, silný 
a slabý, člověk a hmotný majetek.

Na následujících stránkách pracuji s vydáním knihy v nakladatelství 
Melantrich z roku 1936.

Název díla -  Žalář nejtemnější -  je metaforické označení pro lidské 
utrpení; zároveň vymezuje téma knihy. Autor dokonale propracoval 
psychologický vývoj osobnosti muže, který -  už šťastně ženatý -  vinou 
nešťastné náhody oslepl. Podrobně vystihl jeho vnitřní změnu
i proměny jeho chování, vnímání a „nahlížení“ na okolní svět i měnící
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se vztahy k blízkým. Neštěstí, které Macha potkalo, se přímo 
přenáší i na osoby z jeho blízkého okolí, hlavně na jeho manželku 
Jarmilu, která vše snáší oddaně, věrně a se stejnou láskou jako 
kdykoli před tím. Je odhodlaná strávit s Machem zbytek života, 
ať se děje cokoli.

Označení „žalář nejtemnější“ je poprvé užito v souvislosti 
s Machovou vzpomínkou na slepého žebráka sedícího každý den 
na mostě přes Jizeru a potulujícího se po poutích, který stále dokolečka 
opakoval:

„Ach, dobrodinečkové moji, od narození jsem slepotou stižený, světa 
božího nevidím! Slepota jest žalář nejhorší, žalář nejtemnější! Smilujte se, 
pro Krista věčného! Podarujte nemocného boží almužničkou! Pán Bůh 
vám to vynahradí tisíckrát !“24

Mach ho odsuzoval za to, že si tímto způsobem vyžebrává 
na alkohol, ale zároveň si uvědomoval, že žebrání je smyslem života 
tohoto člověka, že jeho slepotu vyplňuje:

«25„Hle! A vida! Měl životní úkol a nebylo mu ze života k zešílení.
v

Žebrákova nekonečná prosebná litanie Machovi dlouho zní v hlavě 
a přivádí ho k domněnce, že stejně jako pro žebráka i pro něj je žalářem 
nejtemnějším opravdu slepota. Časem však pochopí, že pro něj žalářem 
nejtemnějším není slepota, ale podezřívavost, která slepotu činí 
ještě horší. Později žalářem nejtemnějším označuje žárlivost, jíž si byl 
ve svém chování nějaký čas také vědom:

„A vy jste žárliv, jak tomu říkají,“ dodal, jako by studenta neslyšel, 
„a to jest velmi zlé. Býval jsem také kdysi stižen touto nemocí. Slepý jste ovšem  
nebyl nikdy. Jest to velká neřest."26

Tato slova pronáší ke svému mladému příteli Královi a při této 
příležitosti se opět rozpomíná na slepého žebráka a uvádí své myšlenky 
na pravou míru:

„Jsou citáty, které člověku nedají pokoj. A mně nedá spát tenhle žalář 
nejtemnější. Sedí mi stále v hlavě. S počátku jsem byl ochoten dáti za pravdu 
skuhralovi, že jest jím opravdu slepota. Ale jsou ještě temnější kobky. Slepota

24 Olbracht, L: Žalář nejtemnější. Melantrich, Praha 1936, s. 47
~5 Olbracht, L: Žalář nejtemnější. Melantrich, Praha 1936, s. 47
26 Olbracht, L: Žalář nejtemnější. Melantrich, Praha 1936, s. 139
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sama o sobě není tak černá, jak si ji asi představujete. Jest hrozná člověku, 
který kdysi viděl, ale možno se s ní časem jako s družkou spřátelit a žiti 
s ní. Do její jednotvárnosti občas padají krásné akordy, sluneční teplo, blesky 
myšlenek, a její vnější temnota jest často ozařována vnitřními světly. Žárlivost 
jest horší! To již není jen vnější, nýbrž vnitřní tma. “27

„Ale i tohle vysvětlení je povrchní. Slova skuhralova mají mnohem 
hlubší význam. Třeba se v ně jen ponořiti, jako se kacíři hrouží do biblického 
verše, a vysvitne vám, že ne teplota, ne žárlivost, ale láska jest žalář 
nejtemnější. “28

Za žalář nejtemnější komisař Mach tedy nakonec označuje nikoli 
slepotu a ani ne žárlivost, nýbrž lásku k druhé osobě. Komisař svou ženu 
miluje, ale zároveň s láskou pociťuje chorobnou žárlivost. Nejraději 
by manželku od sebe odehnal, aby se již nemusel trápit. A nakonec 
podává studentovi vysvětlení, čím je pro něj láska:

„Propadnouti žravosti a pijanství se považuje za ohavnost a neopěvuje 
se nikterak. A zatím to jest totéž, jako propadnouti lásce. Zničiti jest třeba 
ten uměle v nás vypěstovaný a zálibně živený pojem lásky. Činí nás sobeckými, 
závistivými, násilnými, zasněnými a tedy i línými. Ale ne, to by nebyly ještě 
nejtěžší příznaky choroby, mnohem horší jest, že nás olupuje o svobodu. 
Hle! Člověk žije, myslí, cítí, raduje se ze života, chce něco. A má svobodu; 
celou vnitřní a také část vnější. A najednou přijde láska. Snad vás přepadne 
náhle, možná, že se připlíží jako večerní stín, lehne na vás a obklopí vás, 
aniž tušíte, jak se to stalo. A v té chvíli již není nic. Rozum se rozplynul jako 
kousek ledu v horečnaté ruce. Cit, ten nádherně mnohozvuký a mnohobarevný 
cit oněměl a vyrudl; byl napuštěn jedinou růžovou barvičkou a vyplněn jedinou 
přesládlou melodií. Činorodá vůle vznikla z oceli v bláto, ztratila i své jméno 
a stala se neplodnou touhou a nytím. Jest po svobodě. Chtěl byste myslit, chtěl 
byste jednat, chtěl byste žít -  nelze. Jste v žaláři a nemožno ven. Láska 
vás omámila, ohlušila a oslepila, vyplnila svět a kromě ní není... tj. Ten žalář 
nejhorší a nejtemnější ... ! Zabte ji, mladý příteli, cítíte-li, že k vám vešla, 
dokud jest ještě kdy. Jen člověk svobodný může býti šťasten.“29

2 ’ Olbracht, I.: Žalář nejtemnější. Melantrich, Praha 1936, s. 139
28 Olbracht, L: Žalář nejtemnější. Melantrich, Praha 1936, s. 140
29 Olbracht, L: Žalář nejtemnější. Melantrich, Praha 1936, s. 141,142
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Karel Mach je komisařem na malém městě. Má vyvinutý cit 
pro spravedlnost, je přísný, zdá se chladný až krutý, a to jak ke svému 
okolí, tak k sobě samému. Je to nesmlouvavý, uzavřený, vážný, ostražitý 
a podezíravý muž, ve svém okolí nepříliš oblíbený. Charakterem 
a povahovými rysy je jakýmsi protipólem své manželky.

Jeho žena Jarmila je dobrosrdečná, vstřícná, přívětivá, neustále 
veselá a usměvavá, milá, citlivá, vnímavá a chápavá, obětavá, 
mezi obyvateli městečka oblíbená. Svého muže upřímně miluje, ale zdá 
se, že komisař Mach ji považuje spíše za jakýsi svůj reprezentativní 
doplněk.

Vinou nešťastné náhody -  střepinky čediče, která mu vlétne do oka -  
komisař Mach po vleklé léčbě a po příliš pozdní operaci nakonec oslepne 
na obě oči. Jarmila o něj velice obětavě pečuje, stejně obětavě, jako 
se o něj starala, dokud byl naprosto zdráv. Jemu je ale po úrazu její 
péče spíše na obtíž a vyvozuje z toho, že nyní má nad ním Jarmila 
převahu, což z pozice muže ve společnosti váženého pociťuje jako 
potupu.

Zpočátku se jen zřídka objevuje zmínka o komisařově zdravotním 
problému, i když je naznačeno, že něco není v pořádku. „Mezi řádky" 
je zřetelně přítomen Jarmilin vřelý vztah k manželovi, její obětavost, 
pozornost:

„Počkej, Karlouši, jest větrno, utáhnu ti pásku!“ řekla paní Jarmila, když 
vycházela s mužem z domu.30

V následujícím sdělení se situace, v první výpovědi jen naznačená, 
postupně objasňuje:

Komisař Mach se zastavil, sňal klobouk a žena mu opravovala uzel černého 
hedvábného šátku, jímž měl obvázáno levé oko.31

Tak se po částech seznamujeme s problémem, který se nakonec 
stane klíčovým. Zatím však nemáme podrobnější informace, proč 
má komisař na oku černou pásku. Nevědí to ani obyvatelé městečka, 
z čehož lze odvodit, že jde o záležitost nedávnou.

Manželé šli zavěšeni dolů ulicí mezi všedními měšťanskými domy 
a zahrádkami, oba mladí, hezcí, elegantní. On širokoplecí brunet s pevnými rysy

30 Olbracht, I.: Žalář nejtemnější. Melantrich, Praha 1936, s. 7
31 Olbracht, L: Žalář nejtemnější. Melantrich, Praha 1936, s. 7
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v holené tváři; ona měla zlaté vlasy a byla oděna s prostým a nikterak 
ne maloměstským vkusem. Potkávali je chodci a pozdravovali je. Bylo viděti, 
že šťastný dobrý večer, který jim dávali, patří více jí, než jemu. Jen jeho černá 
páska na oku jim byla nápadná a ohlíželi se. Co se stalo komisaři Machovi? 32

Ukázka -  kromě popisu postav -  odhaluje mnohem hlubší 
náklonnost obyvatel městečka k Jarmile než k jejímu muži, ačkoli 
bychom očekávali, že tomu bude opačně.

Závažnost svého zdravotního stavu popírá Mach v pátek 
odpoledne na partii kuželek v zahradě hostince „U tří lip“ sám 
a s doktorem Hartlem, což je jeho ošetřující lékař, doufá, že se brzy 
uzdraví.

Co se komisaři Machovi s okem stalo, to se dozvíme z doktorovy 
odpovědi na dotaz pana stavitele:

„Co se vlastně stalo panu okresnímu komisaři?'1 se zdvořilým zájmem 
se tázal stavitel.

„U pivovaru dláždí,“ vysvětloval doktor, „a nějaké nemehlo nemělo nic 
lepšího na práci, než střiknout panu komisaři odštěpek čediče do oka. Zdálo 
se to z počátku horší, než to je...,,33

Při pátečních kuželkách poprvé poznáváme jednu komisařovu 
vlastnost, která se v průběhu děje v důsledku poranění stále více 
vyhrocuje -  žárlivost na manželku a nedůvěru k ní. Má to své kořeny 
ve věkovém rozdílu mezi nimi i v Jarmilině oblíbenosti v místní 
společnosti, ale také v tom, že Mach za celé dvouleté manželství 
nedokázal Jarmilu hlouběji poznat. Jeho matka se mu teprve dlouho 
po svatbě přiznala, že si o Jarmile a její rodině nejprve opatřila 
informace ze soukromého detektivního ústavu, podle nichž pocházela 
ze slušné a celkem zámožné rodiny, v níž kromě Jarmily vyrůstal 
i její bratr Josef, ředitel továrny v Rakovníku.

Mach ale za každým jednáním očekává od tak až podezřele 
spořádané osoby, jakou je jeho žena, zradu a spiknutí. Jeho nedůvěra 
a podezřívavost hned v počátcích manželství dospěla tak daleko, 
že jí tajně prohledával šatník a snažil se v něm objevit cokoli, 
co by odhalilo nějakou skrytou skvrnu na její čisté pověsti, omezilo 
její dokonalost, zkrátka něco, o čem doposud nevěděl. Jediná věc, 
kterou tehdy našel, byl nevinný a už zcela bezvýznamný dopis

12 Olbracht, I.: Žalář nejtemnější. Melantrich, Praha 1936, s. 8
33 Olbracht, I.: Žalář nejtemnější. Melantrich, Praha 1936, s. 12
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od jejího dávného ctitele z mládí, ale i tak přísně žádal od Jarmily 
vysvětlení.

Jarmilina čistota a čest v něm probouzejí žárlivost a podezřívavost, 
ale vedou ho také k častému přemýšlení o vlastním vztahu k ní:

Vždyť neumí ani přesně vyjádřiti svého základního poměru k Jarmile! 
Miluje ji? Ano, snad ji miluje, ale rád ji nemá. Neboť jak možno míti 
rád někoho, koho vůbec neznáme, kdo jest snad naším přítelem, ale možná 
i největším nepřítelem, někoho, koho třeba věčně střežiti, stále pozorovati, lstí 
a násilím z něho dobývati odpovědi na otázky, na které ani on sám sobě 
nedovede odpověděti?3

Vztah mezi Jarmilou a komisařem Machem lze charakterizovat 
jako značně nevyrovnaný. On nedává svým citům volný průchod 
a k Jarmile má spíše přísně otcovský vztah. Mluví k ní v krátkých, 
úsečných větách, které se podobají rozkazům, zatímco ona je vedle 
něho až příliš dětsky upřímná a otevřená, říká mu všechno, co si myslí, 
nemá o hodnotě jejich vztahu jedinou pochybnost a v každé situaci 
se o něho stará s velkou dávkou lásky až mateřské:

„No, miláčku... no... ty jsi můj... viď... a již se na mne nehněváš... Jakýpak 
by to byl život, pořád se na sebe mračit a žárlit jeden na druhého?11 Ale říkala 
to zcela vesele.

Nějaké jiné téma, Jarmilko!“ pravil dutě.
„Ne,“ stála na svém, „nepovolím, dokud ti takové myšlenky z hlavičky 

nevyženu...“
„Ne, ne! O něčem jiném!“ řekl nervosně, jako by ho ten rozhovor s smích 

bolely.35

Děj rychle pokračuje, sled událostí spěchá kupředu. Komisař 
Mach se dozví o zhoršení své oční choroby a podrobuje se operaci. 
K té však dojde pozdě a nepodaří se už zachránit ani oko dosud zdravé, 
v důsledku nefunkčnosti nemocného nadměrně namáhané. Mach oslepne 
nadobro.

Krutá skutečnost přinese do vztahu manželů nové momenty. Jarmila 
je vším zpočátku více zasažena než manžel. Obviňuje doktora Hartla 
ze zanedbání péče o manžela a sebe za nedůslednost, neboť 
ho nedokázala nepřimět, aby se na odborníky v Praze obrátil hned.

34 Olbracht, I.: Žalář nejtemnější. Melantrich, Praha 1936, s. 24
35 Olbracht, I.: Žalář nejtemnější. Melantrich, Praha 1936, s. 29
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Mach zůstává zpočátku takový, jaký býval, nedává navenek znát hořkost 
a těžkou ránu nese se stejnou vážností a klidem jako cokoli jiného.
V nitru se však postupně začíná výrazně a zásadně měnit.

Hned několik dní po propuštění z nemocnice navrhne Jarmile 
rozchod. Ačkoli ona s ním chce i nadále zůstat, protože ho stále miluje 
a na jejich vztahu jí záleží, on její přístup považuje za oběť a chce 
ji i sebe toho ušetřit.

Manželé se odstěhují do Prahy na Vinohrady a Mach se s Jarmilinou 
pomocí učí novému způsobu života, založenému na sluchových 
a hmatových vjemech. Předstírá i nadále klid, ale často s Jarmilou vede 
rozhovory, které napovídají mnohé o jeho potlačované podezřívavosti. 
Ona však o vzájemném vztahu stále smýšlí upřímně a bezelstně, 
bez jediné pochyby, každou větou se muži snaží dokázat svou oddanost 
a lásku.

Mach často přemýšlí o smyslu svého života, uvažuje, jak a čím 
by jej vyplnil. Zpočátku je přesvědčen, že zůstane-li s ním Jarmila 
i nadále, nebude schopen dělat nic jiného, než zabývat se myšlenkou 
na ni.

Vzpomíná si na příběh o chlapci, který současně a naráz přišel o zrak 
i o sluch, a chtěl proto skončit se životem, vzpomíná na svou tetičku, 
která se ve stáří zřekla všech hmotných rozkoší a potěšení, začala 
se zamykat ve svém pokoji a odmítala stýkat se se svými blízkými, 
protože měla pocit, že stáří ji učinilo pro ně obtížnou. Věnovala se pouze 
pletení punčoch, čímž si podle svého mínění odpracovávala stravu, 
kterou u sestry, Karlovy matky, dostávala. Obdivoval svou tetičku, 
že navzdory všemu dokázala žít, a intenzivně přemýšlí, čím a jak bude 
živ on.

Jak plyne čas, komisařovy pochybnosti o Jarmilině upřímnosti 
a věrnosti gradují. Vzpomene si totiž na dávný rozhovor, kdy Jarmilu 
ujišťoval, že kdyby za jejími zády provedl cokoli, kdyby si třeba 
zamiloval jinou ženu, řekl by jí  to, ale Jarmilina reakce zněla:

„Kdybys mne někdy ošidil, neříkej mi to! Udělej to tak chytře, abych
se o tom nikdy nedověděla. Nemohla bych ani pak žiti bez tebe a kdybych
to věděla, bylo by mi těžko.“36

To probudilo v Machovi jistotu, že nevadilo-li by Jarmile být 
klamána, jistě by jí nevadilo ani klamat jeho.

36 Olbracht, L: Žalář nejtemnější. Melantrich, Praha 1936, s. 83

46



Kromě podezíravosti, kterou vůči ní chová, si také začíná 
velice rychle uvědomovat, že Jarmila má nad ním moc a převahu. Cítí 
to z každého, naprosto bezelstného a láskyplného Jarmilina slova:

A za nocí, které se ode dní lišily jen ještě větší blízkostí ženinou, přicházela 
Jarmila do jeho lože, pohladila ho po čele, políbila ho na vlasy a říkala: 
„Och, tvá Jarmilka není hloupá a ví, co se v téhle hlavičce děje. Ale nikdy 
se mne nezbavíš. Mrač se, nepromluv za celý den jediného teplého slovíčka, 
ubližuj si mi v srdci, a já přece každého večera přijdu, pohladím tě po vlasech 
a řeknu ti, že jsi můj a že tě miluju.“ Znělo to pokorně, ale znělo to i vítězně. 
Byla si příliš vědoma, že noc patří jí. A s prvním pohlazením ženiných paží -  
což při těžkém postavení Jarmilině mohl býti přísný k jejím lžem? - cítil 
desateronásobně celé nevolnictví vůči ní a cítil, co životní síly a hrůzy bude 
státi, probojovat se. Byla krásná. ...“ 37

Mach pátrá po bytě a hledá dopis nebo cokoli, co by potvrdilo 
jeho podezření. V manželčině kabelce najde jakýsi lístek, který si vezme 
a ukryje. Na procházce osloví kolemjdoucího chodce se žádostí, 
aby mu lístek přečetl. Náhodným chodcem je mladý gymnasista Král. 
Díky němu Mach zjistí, že jde o dopis od švagra Josefa a že to je týž, 
který mu nedávno předčítala Jarmila. Po chvíli se však student ve čtení 
zarazí, neboť pochopí, že další -  podtržená -  slova nejsou určena 
k tomu, aby je Mach slyšel. On si však přeje znát celý dopis. 
A tak se nakonec přece jen přesvědčil alespoň o jediné malé lsti, 
po níž tak dlouho pátral.

Mach tak naváže přátelství se studentem Králem, který 
ho na požádání zanedlouho navštíví. Hned při první návštěvě uctivě 
a opatrně prosí Macha o finanční příspěvek na studium. Protože 
je vzorný a vynikající student, Mach mu vyjde vstříc a domluví 
si s ním na každý čtvrtek společné předčítání latinských textů. Zakrátko 
se z nich stanou opravdoví přátelé.

Po odhalené události s dopisem se Mach rozhodne s Jarmilou 
rozejít. Má plán koupit si ve Středohoří statek od svého bratrance Jana 
a začít hospodařit. Jako ideální správce statku se mu jeví jeho nový 
přítel, student Král. Místo latinských knih spolu nyní čtou zemědělské 
noviny, časopisy i populárně naučné knihy o zemědělství. Král věnuje 
komisaři všechen svůj volný čas a komisař je mu za to velice vděčný. 
Zabývá se jen svým plánem, Jarmile se snaží vyhýbat a promýšlí, 
jak manželství ukončit.

37 Olbracht, I.: Žalář nejtemnější. Melantrich, Praha 1936, s. 87
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Přátelství se studentem Králem přeroste v důvěrný vztah, když 
se mu Král svěří se svou první láskou. Rovněž Mach jej seznámí 
se svým životním poznáním, že mnohem horší než slepota je žárlivost, 
protože do slepoty alespoň občas pronikne jas a teplo, a že opravdovým 
„žalářem nejtemnějším“ je láska.

Než se Mach odhodlá vztah se svou ženou ukončit, dojde k nečekané 
události. Ta je retrospektivně vyprávěná nyní již novodvorským 
sedlákem a proslulým odborným zemědělským spisovatelem, dříve 
komisařem Karlem Machem.

O posledních Vánocích, které ještě trávili manželé společně, zaslechl 
v noci Mach v zámku klíč a posléze mužský hlas hovořící s Jarmilou 
v salonu. Ozbrojen rychle vběhl do místnosti a vymáhal na Jarmile 
informaci, s kým hovořila. Jarmila ho přesvědčovala, že v bytě nikdo 
není, že s nikým nemluvila. Skulinou ve dveřích ji pustil ze salonu ven, 
aby v místnosti zůstal sám s domnělou osobou, ze které mámil jméno 
a nabízel rozumnou rozmluvu. Zjistit, zda a s kým je zavřen v jedné 
místnosti, se mu ale nakonec nepodařilo.

Jarmila z této příhody dostala těžký nervový záchvat a její bratr 
šiji odvezl nastálo k sobě. Mach ztratil všechno, co doposud v životě 
měl, s čím však neuměl rozumně nakládat a co považoval za neřest 
a za žalář nejtemnější -  lásku své manželky Jarmily, se kterou 
se už nikdy nesetká.

Od lásky je konečně osvobozen a stane se úplně jiným člověkem. 
Žalářem nejtemnějším pro něho tedy opravdu nebyla slepota, 
ani žárlivost, ale láska. Ocitne-li se člověk v jejím zajetí, je uvězněn 
v žaláři nejtemnějším. Na rozpad svého manželství s Jarmilou vzpomíná 
zpětně na novodvorském statku, kde hospodaří společně se svým 
přítelem a správcem Králem.
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2. 4. Podivné přátelství herce Jesenia

Román Podivné přátelství herce Jesenia napsal Olbracht v letech 
1915 až 1917, za první světové války.

Vyšel v časopise Lípa v ročníku 1917 -  1918, ovšem nikoli 
v té podobě, jak jej známe dnes, ale pouze v takové formě, v jaké 
za války uveřejněn být mohl. Některé části byly totiž zkonfiskovány, 
například líčení válečných hrůz ústy herce brněnského divadla Částky 
či několik vět z Jeseniových úvah na Petříně. S ohledem na censuru 
nesmělo být řečeno ani to, že Jesenius odjíždí za hranice. Knižní vydání 
v nakladatelství Fr. Borový v roce 1919 a v Melantrichu v roce 1936 
byla už o konfiskovaný text doplněna.

Stejně jako byla nadšeně přijata Olbrachtova první kniha O zlých 
samotářích, i Podivné přátelství herce Jesenia se hned po svém vydání 
setkalo s kritikami plnými obdivu k autorovu talentu. Olbracht 
se tímto románem zařadil k české próze válečných let, řešící morální 
a filosofické otázky a konfrontující různé přístupy k nim.

Autor dílo charakterizoval jako „herecký román" a ono jeho 
charakteristiku skutečně naplňuje. Zobrazuje divadelní svět v jeho 
nejrůznějších podobách, od vesnických loutkových představení a poměrů 
v kočovných hereckých společnostech přes pražská předměstská 
divadla až k první české scéně. Nejde ale pouze o psychologický 
román z hereckého prostředí, ani o román o mravním hledání, který 
se odehrává v uměleckém světě. Problematika herecké tvorby, jeden 
z ústředních motivů románu, postupně nabývá podoby symbolu, 
zobrazujícího vztah jedince ke světu a společnosti, a získává tak 
širší význam.
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Zároveň jde o román výrazně poznamenaný válkou a mnozí 
kritikové jej označují zajedno ze dvou nejznámějších a nejčtenějších 
Olbrachtových děl. Veselý a Jesenius, dva herecké protipóly, 
reprezentují spolu s ostatními postavami předválečnou generaci a dobu, 
v níž se děj odehrává a v níž postavy žijí. Řeší se tu i otázka, 
zdaje přednější umění, nebo život.

Pro účely této práce jsem použila vydání z roku 1957, 
z nakladatelství Československý spisovatel.

Román Podivné přátelství herce Jesenia je kromě již uvedených 
charakteristik filozofickou výpovědí o první světové válce, za jejíhož 
průběhu se část děje odehrává. Válka má v románu klíčový význam, 
neboť během ní jeden z dvojice přátel zahyne a osamělý Jesenius, 
který ztratil smysl své existence, se rovněž rozhodne svůj život 
ukončit. Obraz začátku války má podobu sugestivního líčení atmosféry 
Vídně a Prahy v úvodu kapitoly Vláda tmy a od tohoto okamžiku 
jsou všechny další dějové epizody zasaženy válečným ovzduším. 
I ke svým osobním nezdarům po propuknutí války je hlavní hrdina 
skeptičtější a konfrontuje vlastní neštěstí s neštěstím milionů dalších 
lidí.

Román je rozdělen do sedmi kapitol výstižně pojmenovaných názvy 
divadelních her, které se v té době hrály: Hamlet, Masky, Úklady 
a láska, Strašidla, Vláda tmy, Nad naši sílu, Naděje. Dalo by se také říci, 
že próza je rozdělena do dvou dějových pásem navzájem se doplňujících
-  první tvoří podivný vztah mezi Jeseniem a jeho přítelem Veselým, 
druhé Jeseniův vztah ke Kláře. Zobrazuje kontrast romantického 
a realistického vidění a chápání světa a je i uměleckou výpovědí o době 
svého vzniku.

Prostřednictvím dvou rozdílných postav autor čtenáři nabízí 
dva možné názory na příčiny války a její vnímání. Zatímco Jesenius 
je přesvědčen, že válku způsobilo několik jedinců, Veselý ji vidí 
spíše jako pudové šílenství, kterému se všichni lidé poddávají. 
Podléhá potřebě být aktivní a užitečný konkrétními činy, zatímco 
Jesenius propadá deziluzi, ztrácí víru v sílu a potřebu umění a odhodlá 
se skoncovat se životem. Náhlý pád hodin ze stěny, typický motiv 
romantické prózy, ohlásí osudovou změnu a zároveň konečný obrat 
v ději -  Veselého smrt a Jeseniovu záchranu. Konflikt podivného 
přátelství Jana a Jiřího je překlenut a uzavírá se. Jesenius se vrací
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do života i na jeviště s nově načerpanou sílou. Hrůza válečných 
událostí na něho přestane působit, protože se s ní nakonec dokáže 
vyrovnat.

Jednou ze dvou hlavních postav je ukázněný, střízlivý a obětavý 
Jiří Jesenius, individualista ve vztahu k životu i společnosti, což je 
jeho hlavní omyl. Druhá hlavní postava, Jan Veselý, je anarchista, 
nespoutaný člověk, dobrodruh, který se neohlíží na to, jaké důsledky 
jeho chování přinese. Svým hereckým uměním a chováním okouzluje 
i pobuřuje -  ale ve všech probouzí obdiv.

Román má i obecnější význam, protože řeší problémy morální 
odpovědnosti a tvůrčí práce. Rozebírá podstatu a inspiraci hereckého 
umění a otázky vztahu umělce k národu a společnosti. Postavy 
jsou zároveň symboly, ale neztrácejí svou životnost. Ve vztahu k době, 
kdy byl psán, mají v románu důležité místo obrazy války a úskalí, 
které s sebou přináší. Válka je i morálním a filosofickým problémem, 
nutí postavy vyrovnat se s tím, co přináší, i s dosavadními životními 
i uměleckými hodnotami.

Román má společné rysy s ostatními díly té doby a zároveň navazuje 
na Olbrachtovy předchozí povídky O zlých samotářích. Olbracht 
zde také využil své vzpomínky z dětství a propojil je se zážitky 
z dospívání a zkušenostmi z dospělosti. Použil i charakteristické 
vlastnosti známé z postav svých dřívějších povídek, aby vytvořil 
plastickou podobu Jana Veselého -  živelného, impulsivního 
a opovrhujícího ženami, což pramení z jeho dřívějšího nešťastného 
milostného zážitku.

Děj románu má počátek v roce 1913 v malé osadě 
na Českomoravské vysočině, kde devětadvacetiletý Jiří Jesenius, 
uznávaný člen činohry Národního divadla, tráví své divadelní 
prázdniny. K důležitým momentům patří hned v úvodu vystoupení 
souvratské herecké společnosti Jana Blahoslava Dokoupila. Hrají 
Hamleta a při představení dojde ke konfliktnímu setkání herce 
Jesenia, vážného, ušlechtilého a hloubavého umělce, s jeho protějškem 
či spíše charakterovým protipólem -  s citově rozjitřeným Janem 
Veselým, člověkem vyznačujícím se okamžitými rozhodnutími 
a činy. Z konfliktního vztahu dvou lidí rozdílných charakterů, kteří 
se současně přitahují a odpuzují, vzniká jedna celistvá osobnost -
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umělec, který nežije uzavřeně pouze pro svou tvorbu, ale obrací se jejím 
prostřednictvím k lidem.

Seznámí se, když Jesenius požádá Veselého o rozhovor. Vyptává 
se ho na jeho minulost a dosavadní herecké úspěchy. Veselý 
mu odpovídá velmi sebejistě až drze:

„Kdo jste, odkud jste a jak jste se dostal k Josefu Blahoslavu
Dokoupilovi?"

„Jsem herec Jan Veselý, přišel jsem z Brna a dostal jsem se k Josefu
v 38

Blahoslavu Dokoupilovi z uměleckého nadšení.“

Při Jeseniově venkovském pobytu se stane ještě jedna důležitá věc -  
pozná svou životní lásku, mladou zpěvačku Kláru Brožkovou, která 
zde také tráví dovolenou. Právě jeho rozhovorem s ní román začíná.

Jesenius Kláru miluje, přesto ale chce, aby se zřekla pěvecké kariéry 
a hledala v životě jiné hodnoty, hlavně jistotu, protože umělecký život 
ji nedává a nezaručuje.

Po návratu do Prahy se Jesenius sblíží s Veselým. Pomůže mu 
k místu v divadle Urania a po jeho velkých hereckých úspěších 
i k přijetí do Národního divadla. Průběžně se stýkají a jejich přátelství 
sílí. Veselý vede nevázaný bohémský život, Jesenius stále miluje Klárku,
i když se s ní vídá jen při náhodných setkáních na ulici.

Přátelství Jana a Jiřího je upřímné a stále intenzivnější. Často 
se spolu procházejí nočními malostranskými uličkami, rozmlouvají
o různých problémech ať přímo, nebo -  v případě Veselého -  spíše 
v tajemných hádankách. I z rozhovorů cítíme rozdílnost povah obou 
přátel:

„Tak na lecco ses mne již ptal a já odpovídal. Dovol mi totéž!“
„Prosím.“
„Jaký je tvůj poměr k ženám?“
Jesenius odpověděl překvapen na druha: Jaký? Nijaký.“
„Hm!“ zabroukl Veselý. „Máš konečně pravdu, nestojí to za rozhovor.11
Přešli most a kráčeli Ferdinandovou třídou.
„Vyprovodíš dnes mne?“ zeptal se Jan.
„Třeba. “
„Nechceš na číšku čaje?“
„Půjdu.“39

38 Olbracht, I.: Podivné přátelství herce Jesenia. Československý spisovatel, Praha 1957, s. 36
39

Olbracht, L: Podivné přátelství herce Jesenia. Československý spisovatel, Praha 1957, s. 95
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Jesenius ve většině případů volí jednoslovné nekonkrétní 
odpovědi a strohé otázky, na něž Veselý barvitě a mnohdy záhadně 
odpovídá.

Při jedné noční procházce dojde řeč na ženy a Veselý teprve 
po dlouhém přemlouvání získá informaci, kde Jeseniova láska, po které 
už dlouho marně pátrá, bydlela. Veselý zjistí, že jde o dům, 
kde se před lety z nejasných důvodů zastřelil jeho kamarád.

Když Jesenius po náhodném setkání s Klárou u společných známých 
od ní obdrží dopis s prosbou, aby se ji už nikdy nesnažil vyhledávat, 
svěřuje se Veselému. Ten s údivem zjišťuje, že Klára Brožková 
je jeho dávná známá, jíž poskytl bydlení a stal se i jejím milencem.
O tom se Jesenius dozví až později.

Opět se pokouší Kláru vyhledat, ale zjistí, že odjela do Německa. 
Veselý mu postupně odhaluje svá další tajemství -  prozradí, že kdysi 
během svého cestování po Itálii zabil v Salermu svou milenku, 
tajemnou Gabrielu, a že ho teď všude pronásleduje její duch a zabíjí 
jeho přátele:

„Salermo!“ pravil s opilou lhostejností. „Také znám tu zemi, kde zrálo. 
Zabil jsem tam kdysi ženu.“

Jesenius se snažil s úsměvem pochopit, jaký že je to slovní obrat.
„Jak to: Zabil?“ zeptal se.
, Jak to? Nu, zabil. Doslova.**

„Nemluv nesmysly!**
„Konečně... což vím? Vím jen, že jsem jí byl v poledne naproti na nádraží, 

že jsem s ní večer tančil, a druhého dne, že tu nebyla... a že jsem ráno měl ruce 
a šaty krvavé... Byl jsem tenkrát opilý, jako dnes, a bylo to totéž víno... 
Poznávám je... Řekli mi, e jsem jí vrazil křivák do srdce a že jsme ji pak hodili 
do Voltuma.**40

Jesenius je otřesen a považuje za zradu, že mu přítel tak závažnou 
informaci o sobě až dosud nesdělil, a vyčítá mu to.

Veselý opouští Prahu, odjíždí do ciziny a vrací se ke starému 
dobrodružnému způsobu života.

Vypukne válka a Jesenia doma znenadání navštíví Jan Veselý, 
který momentálně pracuje ve výzvědných službách, a získává 
ho pro spolupráci. Jesenius v důsledku osobních i společenských 
problémů rezignuje na umění, propadá depresi a jediné východisko vidí 
v sebevraždě.

40 Olbracht, I :  Podivné přátelství herce Jesenia. Československý spisovatel, Praha 1957, s. 134

53



Při procházkách na Petříně přemýšlí jak o smyslu života, tak
o otázkách smrti:

A s konečným přiznáním si bláhového sebeklamu bylo řečeno také 
vše ostatní: zemře. Nebo co on by tu pohledával, když celý svět kolem umírá?

Dá jen do pořádku své věci a rozloučí se! A to je jen otázka několika dní!
Když na petřínské lavičce došel Jesenius k tomuto závěru a když se snažil 

i rozumem určit příčiny, proč musí zemřít, zbýval se chvíli také jménem, které 
si našel Jan pro ztělesnění pojmu zla: jménem Gabriela.41

Seznámí se zde s tajemným starým pánem, který se mu představí 
jako hrabě Triste, přednosta dráhy ve výslužbě. Rozebírají společně 
své myšlenky a minulosti, až hrabě konečně prozradí i osudy svých 
dětí. Dvacetiletý syn se zastřelil a dcera se provdala za bohatého 
muže. Jednoho dne však odešla a už se nevrátila. Ví jen, že si koupila 
lístek do Itálie. Její jméno bylo Gabriela Oppenwaldová a podle 
hraběte byla velmi zlá. Jesenius tak konečně zjistil, koho Veselý v Itálii 
zabil.

Rozhodnutí ukončit život sebevraždou chce realizovat. Vše pečlivě 
naplánuje a připraví. Když se však 20. července 1915 chystá vypít jed, 
je vyrušen osudovým pádem nástěnných hodin. Ještě však neví, 
že zrovna v tom okamžiku byl na východní frontě zabit Veselý a spolu 
s ním odešel i zlý duch Gabriely Oppenwaldové. Jeseniovy sebevražedné 
nálady se vytrácejí. Vrací se mu vůle k životu, začíná opět s velkým 
úspěchem hrát.

Po dvaceti měsících pobytu v cizině se do Prahy vrací Klára 
s Janovým dítětem pojmenovaným po Jeseniovi -  Jiří. Od ní se Jesenius 
dovídá, že Jana na ruské frontě pro velezradu ubili holemi (v bitvě 
zastřelil svého hejtmana), a to zrovna ve chvíli, kdy pád hodin zprostil 
Jesenia myšlenek na sebevraždu.

Román končí rozhodnutím Jesenia a Kláry znovu spolu odjet 
za hranice a po návratu společně vychovávat Veselého syna.

Děj nezačíná v Praze, ale na venkově, na Českomoravské vysočině. 
Už v úvodu se setkáváme se třemi hlavními postavami a kromě Veselého 
poznáváme jejich charaktery, životní dráhu, cíle a přání, vzájemné 
vztahy i další souvislosti.

41 Olbracht, I.: Podivné přátelství herce Jesenia. Československý spisovatel, Praha 1957, s. 210
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Poté se dějiště přesouvá do Prahy, nejprve do Jeseniova bytu 
v prvním poschodí domu na Havlíčkově náměstí na Žižkově, kde žije 
spolu se svou hospodyní, paní Mádlovou. Při popisu Jeseniova 
pokoje autor zvlášť zdůrazňuje čtvercové skřínkové hodiny se širokým 
zlatým rámem a uprostřed s malým, vypouklým ciferníčkem, tlukoucí jemně 
zladěným, dvojím bitím42, pověšené na stěně mezi okny a působící na herce 
zklidňujícím dojmem. To ovšem ještě netušíme jejich významnou roli 
v závěru díla.

Jesenius si přes zákaz rodičů prosadil hereckou dráhu. Z drobných 
rolí a ještě drobnějších gáží se mu podařilo ušetřit peníze, aby mohl 
několik měsíců pobývat v Praze a navštěvovat dramatickou školu. Poté 
byl angažován postupně v Lublani, Záhřebu, Brně, až konečně přišla 
Praha. Je pro něho inspirací, zdrojem vzorů pro postavy, které ztělesňuje 
na jevišti.

Několikrát v knize najdeme zmínku o Karlově náměstí, kde Jesenius
v

poprvé od letního pobytu na Českomoravské vysočině potká Kláru. 
Na Karlovo náměstí přichází často, protože Klára v nedaleké ulici 
Na Moráni navštěvuje hodiny zpěvu. Potká se s ní nejen na náměstí, 
ale též na Riegrově nábřeží a na její žádost ji doprovodí do Myslíkovy 
ulice. I pro Kláru je Praha důležitým místem -  dává jí  možnost 
lépe poznat a uvědomit si samu sebe, ujasnit si životní cíl a soustředit 
se na jeho dosažení.

Praha je i místem úniku. Okolí Klářina bytu a působení autor 
označuje jako malou Prahu43, kde se většina lidí zná, přesto když 
Klára znenáhla zmizí, nic neprozrazuje a nemá o ní žádné zprávy. 
Obyvatelé totiž žijí tak rychle a chaoticky, že dění ve svém okolí 
nestíhají vnímat.

Protože se děj odehrává během dvou let, je Praha zobrazena 
ve všech ročních obdobích. Zimní Praha se oběma přátelům zdá 
klidná, harmonická a ušlechtilá. Dlouhé zimní večery tráví společnými 
procházkami. Jesenius vnímá a miluje Prahu láskou starého milence44, 
avšak nemá ani dost času, ani dostatek pozornosti a soustředěnosti, 
aby ji dokázal v každém okamžiku vychutnávat úměrně ke své lásce 
k ní. Veselý díky své energičnosti miluje Prahu mnohem aktivněji 
a uvědoměleji. Spatřuje tajemno v klikatých nočních uličkách 
a ve stínech pouličních lamp. Cítí naprosté souznění s atmosférou

42 Olbracht, I.: Podivné přátelství herce Jesenia. Československý spisovatel, Praha 1957, s. 48
43 Olbracht, I.: Podivné přátelství herce Jesenia. Československý spisovatel, Praha 1957, s. 91
44 Olbracht, I.: Podivné přátelství herce Jesenia. Československý spisovatel, Praha 1957, s. 92
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ponurých úzkých uliček. Dokonce má pocit, že s ním pražské tajemné 
prostředí přímo mluvívá.

Praha je pro Jesenia i ve válečných letech místem bezpečí 
a útočištěm, ve kterém není sám -  o tom se nejlépe přesvědčí za pobytu 
ve Vídni.

Častým cílem Jeseniových procházek je Petřín se zastávkou 
na Újezdě. Nejvíce na Petřín chodí ve chvílích depresí, aby si zlepšil 
náladu a přišel na veselejší myšlenky. Má odtud krásný výhled na celou 
Prahu a potkává tu známé lidi.

Mezi další místa Jeseniových procházek a výletů patří Bílá hora 
a Šárka, kam jezdí přes Hradčany elektrickou drahou. Tato místa 
pro něho představují svobodný a volný venkov, čistou přírodu, neboť 
tehdy, na počátku 20. století, netvořily ještě součást Prahy.

Centrem Prahy, ze Žižkova přes Florenc, Hybernskou ulicí 
do Národního divadla i na Karlovo náměstí, na Újezd a na Petřín 
většinou chodí pěšky. Jen na cesty do okrajových částí, 
do holešovického divadla Uránie, do Šárky atd., využívá elektrickou 
dráhu. Po Praze už se jezdí i osobními automobily, zatímco na venkově, 
kde trávil Jesenius před válkou prázdniny, se ještě lidé dopravují 
drožkami taženými koňmi.

Jiří Jesenius se cítí být Pražákem. Praha mu dala příležitost stát 
se hercem, pomohla mu umělecky růst. Za to ji miluje stejně jako svou 
práci.

Praha je pro něho jistotou a domovem.
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2. 5. Shrnutí

V centru pozornosti tří prvních Olbrachtových rozsáhlejších děl stojí 
postava hlavního hrdiny. Jeho příběh je vyprávěn tak, aby vynikl 
jeho duševní stav, vývoj a ozřejmila se příčina jeho neobvyklého 
společenského postavení. Postavy podléhají síle osudu, který je odsouvá 
na okraj společnosti.

Vyčlenění hlavní postavy mimo rámec běžného života bývá 
způsobeno pokaždé různými okolnostmi. Rozdílný je v jednotlivých 
dílech i způsob, jak autor seznamuje čtenáře s postavou a jejími 
problémy, různě jsou pojaty a zobrazeny události, jež přivedly postavu 
k odlišnému způsobu života, než na jaký je společnost zvyklá.

V povídkové trilogii O zlých samotářích se setkáváme s lidmi 
bez pevného sociálního začlenění a bez zázemí, při jejich zobrazení 
však není autor zcela spravedlivý. V prvních dvou povídkách se zabývá 
lidmi putujícími navzdory osudu světem bez závazků, s jedinou starostí
-  najít si nocleh a vyžebrat stravu nebo na ni získat drobné finanční 
prostředky. Autor se zaměřuje pouze na podrobné seznámení čtenáře 
se způsobem života těchto lidí. Nezdůrazňuje okolnosti, které způsobily 
jejich společenský propad, nejde mu ani o psychický vývoj či posun 
postavy, jak je tomu v dílech následujících. Hlavní pro autora 
je poukázat na rozdíly ve společnosti, které ona sama odmítá akceptovat, 
ale zároveň je sama prohlubuje. Činí tak život tuláků, žebráků 
a řasíků ještě těžší. V poslední povídce nejde jen o přiblížení způsobu 
života rodiny kočovných komediantů, ale především o ukázání toho, 
jak se postupně vlivem nečekaných událostí mění a vyvíjejí charaktery, 
chování, postoje a životní cíle jednotlivých členů rodiny. Povídka 
je rozsáhlejší, děj zahrnuje širší časové rozmezí a často i konkrétní
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lokalizaci. Na rozdíl od předchozích povídek, v nichž se postavy smířily 
s ponižujícím přístupem ostatních, v povídce Bratr Žak vyžadují 
kočující artisté větší uznání, jehož se jim dostává jen málokdy a v malé 
míře. Za více úcty jsou ochotni „se bíť‘ a touha pomstít se jim stává 
smyslem života. V t

V románu Žalář nejtemnější je příčinou změny hrdinova 
společenského postavení náhlý zdravotní problém. Jeho vlivem 
hrdina příběhu postupně mění svůj vztah k blízkému okolí, názor na svět 
a propadá deziluzi. K rozkladu jeho osobnosti přispívají především 
povahové rysy komisaře Macha, nejprve částečně skryté, které 
však nemoc vyhrotí až do extrémů. Není to tentokrát společnost, 
kdo hrdinu staví mimo, odmítá ho a odsuzuje, nýbrž komisař Mach 
sám odmítá být její součástí. Psychický vývoj hlavní postavy tvoří 
v tomto románu hlavní dějovou linii.

V Podivném přátelství herce Jesenia je v jedné životní etapě hlavní 
postavy obsaženo jak řešení problémů osobních, tak odraz 
celospolečenské situace. Nejde jen o psychické změny ve vývoji 
postavy, způsobené převážně vlivy nejbližšího okolí, ale i o negativní 
dopad a působení hrůz první světové války. V souvislosti s tím je 
zdůrazněn vztah hlavního hrdiny k Praze. Román není zaměřen 
na zobrazení sociálních rozdílů, ale kontrastů mezi charaktery 
a smýšlením lidí téže společenské úrovně. Hlavní postava není 
odsunuta na okraj společnosti, jak tomu je v prózách předešlých, 
dotkne se však vlivem nepříznivých událostí v životě dna svých 
možností a rozhodne se řešit situaci sebevraždou.

Olbracht nechává své hrdiny toulat se celé dny po lesích, shánět 
živobytí nedůstojným a ponižujícím způsobem nebo naopak uzavřít 
se do sebe a unikat před okolním světem s pocitem, že je to jediné 
východisko. V důsledku bariéry, která stojí nebo se vytváří mezi 
nimi a okolím, se z nich stávají samotáři, v očích společnosti s atributem 
„ z i r .
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3. Levicový publicista a socialistický realista

Olbrachtova tvorba z let 1920 až 1929 je zaměřena ideově. Toto 
období bylo zahájeno reportážemi Obrazy se soudobého Ruska, završeno 
románem Anna proletářka (1928) a ukončeno vyloučením z KSČ (1929). 
Žánrové rozmezí tvorby se pohybuje od drobných novinových článků 
a reportáží, k povídkám, knižním reportážím a reportážím románového 
typu až po román.

Ovlivněn Velkou říjnovou revolucí, ale i porážkou ústředních
v

mocností, rozpadem Rakouska-Uherska a vytvořením Československé 
republiky se Olbracht názorově otevřeně hlásil k levici a jako 
levicově orientovaný žurnalista a literát působil v pražské redakci Práva 
lidu. Navázal zde kontakty s Josefem Horou, Stanislavem Kostkou 
Neumannem a Antonínem Mackem, s nimiž už krátce po 28. říjnu 1918 
založil literární přílohu Práva lidu s názvem Sobota. Příloha poskytovala 
prostor autorům nej mladší generace sdruženým později v Devětsilu. 
Do této etapy Olbrachtova působení spadá též překlad Komunistického 
manifestu. Jeho čistě literární plány ustupují v důsledku politických 
zájmů do pozadí.

Olbracht byl přesvědčen, že Rusko je vzorem pro řešení situace
i v našem novém státě a že revoluce je jedinou cestou k získání 
politické moci a k ekonomickým změnám. Narážel však na nedostatek 
informací o tom, jaká realita sovětského Ruska vlastně je. A právě 
to se pro něho stalo impulsem poznat tamní situaci osobně, načerpat 
zkušenosti a na jejich základě si vytvořit vlastní obraz a názor. Rozhodl 
se tedy do Ruska odjet. Odmítl nabídku finančního příspěvku 
od sociálnědemokratického ministra Tusara a odcestoval na vlastní 
náklady.
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Zaměření jeho cesty bylo „dvojsměrně“ -  na jedné straně chtěl 
načerpat objektivní informace o tamní politické a hospodářské situaci 
a sociálních poměrech, na straně druhé plánoval informovat tam o tom, 
co se děje v Československu, jaká je zde politická situace, zda je reálný 
revoluční zvrat poměrů. Svůj záměr v lednu roku 1920 vyjádřil 
obsáhlým novinovým článkem nazvaným Dopis z Československa, 
který byl publikován o tři měsíce později v sovětském časopise 
Komunistickij internacionál.

Návštěva Ruska na Olbrachta udělala pozitivní dojem. Upevnila 
jeho dosavadní politické názory a ovlivnila i jeho další umělecký vývoj.
V předchozím období se věnoval výhradně publicistice, ale za pobytu 
v Rusku došlo v zaměření jeho tvorby ke zlomu -  přiklání se k psaní 
uměleckých reportáží, které lze zařadit mezi zakladatelská díla 
socialistického realismu v české literatuře.

Ivan Olbracht byl stejnou měrou spisovatel i publicista zároveň. 
Při zaměstnání novináře a publicisty se mohl jen stěží vyhnout žánru 
reportáže. Za svůj život jich napsal mnoho, vyhledával pro ně náměty, 
často využíval náhodné životní zážitky, situace a události, které 
v reportážích zpracoval.

Účelem reportáže je podat čtenářům svědectví o tom, co autor 
viděl, o čem se přesvědčil, co zjistil a zažil. Zároveň umožňuje čtenáři 
získat pocit, že on sám byl jedním z účastníků události, o jejíchž 
okolnostech a průběhu mu autor tímto žánrem zprostředkovává 
informace.

V reportáži může autor pracovat i s prvky uměleckého stylu. 
To je právě postup, který Ivan Olbracht často využívá. Je to specifický 
rys jeho reportáží, díky němuž jsou působivé a umělecky hodnotné. 
Nejsou strohé a jen čistě informativní, nýbrž dokládají autorovo 
subjektivní vidění a přístup, tlumočí jeho názory, rozvíjejí epičnost, jsou 
osobité.

Co se týče témat, vychází Olbracht většinou z vlastních zkušeností 
a zážitků. Jeho reportáže však mají dlouhodobější platnost, neboť 
nezobrazují jen jednu, ale celý sled událostí, případně situaci se vším, 
co jí předcházelo a co bude po ní následovat.

Často Olbrachta k napsání reportáže inspirovaly zážitky z cest,
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především z pobytu v Rusku. Jde hlavně o dvacátá léta 20. století, 
kdy Olbracht současně píše prózy vycházející z principů socialistického 
realismu. Výsledkem jeho snah informovat o sovětském Rusku 
je soubor reportáží Obrazy se soudobého Ruska, později přepracovaný 
a vydaný pod názvem Cesta za poznáním. Nejde o soubor čistě 
cestopisných reportáží, jak by se podle názvu dalo očekávat, nýbrž 
spíše o reportáže společenského obsahu. Olbracht se v nich snaží čtenáři 
podat pravdivý obraz lidí a jejich způsobu života, politických, 
ekonomických, hospodářských a kulturních poměrů. Seznamuje 
čtenáře detailně se všemi oblastmi tamního života. Připojuje své 
osobní dojmy, zkušenosti, poznatky, popisuje konkrétní situace 
a doplňuje je vlastními interpretacemi. Dosahuje tím sugestivnosti 
faktografických údajů, vzbuzuje ve čtenáři zájem a často ho získává 
na svou stranu.

Dalším a možná nejznámějším tematickým okruhem Olbrachtových 
reportáží jsou vězeňské zkušenosti vycházející rovněž z vlastních 
zážitků.

Olbrachtovy reportáže jsou tematicky i zaměřením různorodé 
a pestré, liší se též dobou napsání a vydání, neboť vznikají průběžně 
ve všech etapách jeho tvorby. Proto jim nevěnuji samostatnou kapitolu, 
ale řadím je chronologicky mezi jednotlivá díla, se kterými tematicky 
souvisejí.
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3.1. Obrazy ze soudobého Ruska

Literárním výsledkem Olbrachtova pobytu v Rusku byly 
informativní dopisy otiskované v časopisech Červen a Sociální 
demokrat, především však tři svazky reportáží Obrazy ze soudobého 
Ruska. Obrazně řečeno otevřel jimi cestu do sovětského Ruska
i dalším spisovatelům. Zároveň těmito reportážemi zahájil druhé období 
své literární tvorby, charakterizované propojením reportážních prvků 
s literárně-uměleckými postupy.

Reportáže z tohoto souboru, který vznikl v roce 1920, lze chápat -  
vedle románu Anna proletářka -  jako jeden z Olbrachtových 
nejproblematičtějších tvůrčích počinů. Ovlivněn revoluční ideologií 
souhlasil v nich otevřeně s revolučním terorem a obhajoval ho. Až v roce 
1952, kdy se tyto reportáže staly podkladem pro vznik knihy Cesta 
za poznáním, Olbracht alespoň některé své zaujaté názory a postoje 
zmírnil.

V prvním svazku autor informuje o svých dojmech, zkušenostech 
a poznatcích načerpaných přímo v Moskvě. Druhý sjezd Třetí 
internacionály mu ve zkratce poskytl obraz rozkolísanosti země, 
ale i přesto se snaží nacházet a vyzdvihnout jevy, které pokládá 
za pozitivní a které jsou podle jeho mínění důležitější než zásadní 
nedostatky, s nimiž se zde setkal. Například chválí péči o zásobování 
a výživu obyvatelstva, která je podle něho jedním z důsledků občanské 
rovnosti, a vyvrací zprávy o ruském hladomoru. Při srovnávání 
právě načerpaných zážitků s ruskou minulostí i s aktuální situací

v

v Československu označuje ruskou revoluci za pozitivní změnu 
v lidských vtazích.
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Olbracht své subjektivní pocity a dojmy formuluje jako vyjádření 
rysů sovětské skutečnosti. Se smyslem pro drobné detaily předkládá 
čtenáři fakta a zároveň je interpretuje. Přesvědčivým způsobem 
vysvětluje podstatu znárodnění, ediční politiky, propagandy a agitace, 
kolektivismu a pracovního nadšení. Zaníceně vypráví o sovětské vládě,
o jejích důmyslných a energických krocích při odstraňování obtíží 
a zdůrazňuje, že obyvatelé jsou přes četné nedostatky spokojeni. 
Zmínky o nedostatcích, na něž ve svých reportážích také okrajově 
poukazuje, zde mají svou funkci -  zvyšují věrohodnost všech informací 
v díle obsažených.

Ve druhém svazku díla Olbracht vysvětluje vnitřní principy 
první socialistické revoluce. Objasňuje je na portrétech dvou 
protikladných osobností: revolučního vůdce Vladimíra Iljiče Lenina 
a profesionální revolucionářky Angeliky Balabánové. Informace
o Leninovi podtrhuje osobními zážitky z četných setkání s ním a snaží 
se jeho osobnost co nejvíce přiblížit českému čtenáři. Líčí podrobně 
Leninovy vlastnosti, rozebírá jeho myšlenky o vztahu mezi politikou 
a kulturou, o politické revoluci, o významu kulturního dědictví minulosti 
pro tehdejší společnost a vysvětluje na praktických příkladech zásady 
marxismu. Na postavě Angeliky Balabánové ukazuje typ ženy, která 
v mládí přerušila veškeré styky s aristokracií, k níž svým původem 
náležela, a na dlouhý čas se ztotožnila s revoluční teorií i praxí, 
aby nakonec našla své místo v řadách umírněné sociální demokracie 
ve Vídni.

Už před odjezdem do Ruska načerpal Olbracht teoretické znalosti
o budování nového společenského zřízení a kultury a během pobytu 
se zaměřil na způsoby jejich realizace v praxi. Poslední svazek knihy 
obsahuje dopis adresovaný Jaroslavu Kvapilovi. Je psán v srpnu roku 
1920 v Moskvě a jeho cílem je demonstrovat a objasnit zásady sovětské 
kulturní politiky. Olbracht chválí snahu eliminovat kýč, schopnost 
obratně propojit umění a agitační záměr v jedno, oceňuje ochranu 
kulturních památek, zpřístupnění soukromých sbírek a vznik nových 
muzeí a výstav. Podtrhuje význam agitačního plakátu, karikatury 
a figurativní plastiky. Zevrubně hodnotí všechny kulturní oblasti 
a vyslovuje závěr, že i v kulturním životě v Československu je třeba 
převzít sovětský vzor.
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Olbracht byl poměry v Rusku nadšen. Proklamoval socialistickou 
revoluci, diktaturu proletariátu a komunistické učení. Okouzlen tím,

v

co viděl, se na podzim roku 1920 vrátil zpět do Československa 
a snažil se šířit své myšlenky a poznatky v sociálně demokratické levici 
a prostřednictvím novinových článků v široké veřejnosti.
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3.2. Bejvávalo, Devět veselých povídek z Rakouska 
i republiky

Na své dosavadní politické působení a na načerpané zážitky 
Olbracht doma navázal tvorbou publicistickou, která se vedle činnosti 
politické stála ve dvacátých letech jeho prioritou. Z pobytu v Rusku 
se vrátil v okamžiku vrcholícího vnitřního rozkolu v sociální 
demokracii, kdy se postupně formovaly zárodky pozdější komunistické 
strany. Sám stál na předním místě mezi těmi, kdo usilovali
o svolání zářijového sjezdu strany, který by rozhodl o její revoluční
orientaci.

Založil redakci Rudého práva, které začalo vycházet 21. září 1920. 
Pracoval v ní nepřetržitě až do 1. dubna 1929. Už dříve, od 1. 12. 1926 
do 9. 4. 1927, byl zaměstnán jako odpovědný redaktor Práva lidu, 
krátkodobě pracoval v redakci brněnské Rovnosti a průběžně přispíval 
do stranických sociálně demokratických sborníků a kalendářů, po vzniku 
KSČ do komunistických novin a časopisů, jako byly Komunista,
Reflektor, Tvorba, Rozsévačka.

Své radikální názory často otevřeně a veřejně publikoval v tisku, 
byl za to několikrát souzen a trestán, z toho dvakrát vězením -  
poprvé byl v roce 1926 vězněn ve Slezské Ostravě, podruhé si v roce 
1928 trest odpykal na Pankráci. Tyto osobní zkušenosti ho inspirovaly 
při jeho další tvorbě, například při vzniku reportážní prózy 
s autobiografickými prvky Zamřížované zrcadlo, čerpající z vězeňského

prostředí.
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Publicistická činnost a politické působení silně ovlivňovaly 
Olbrachtovu tvorbu beletristickou. Vznikaly četné umělecké reportáže, 
povídky i román. Každé jeho dílo z té doby má výraznou osobní 
a politickou motivaci a je nezastřeně stranické, některá vznikala 
přímo na tzv. společenskou objednávku do stranických sborníků 
a kalendářů. Mnohdy jde o umělecké ztvárnění autorova pohledu 
na současné domácí poměry.

V dělnických kalendářích z roku 1922 až 1928 vyšly čtyři 
Olbrachtovy satirické povídky, vydané později v knize Devět veselých 
povídek z Rakouska i republiky. Po čase se kniha objevila s novým 
názvem Bejvávalo. Obsahovala pouze sedm povídek, neboť Olbracht 
v roce 1947 dvě ze souboru vypustil, údajně pro jejich stylovou 
nesourodost s ostatními.

První tři povídky, Kariéra Eduarda Žáka, Neznámý voják a Dobrý 
soudce, mají aktuální dobový námět a občas se v nich projevují 
popře vratová deziluze a smutek z nesplněných nadějí.

První povídka vypráví o životě žižkovského pasáka a policejního 
donašeče Eduarda Žáka. Za zásluhy získané už na vojně udavačstvím 
a surovostí při zásazích proti stávkujícím dělníkům je přijat k rakouské 
policii. Tam se dopouští četných přehmatů a prohřešků, které však 
nikdo ze spolupracovníků nevnímá negativně. Dokáže se velice rychle 
zorientovat i v popřevratových podmínkách, dosáhne ještě lepšího 
postavení a nakonec se z něho stává přítel a pomocník těch, které dříve 
urážel a krůtě týral.

Druhá povídka sarkastickou formou vypráví příběh neznámého 
vojína a ironizuje a zesměšňuje tehdy šířené oficiální legendy
o vlastenectví a hrdinství. Hlavní postavou je autorův krajan, legionář, 
který bojoval a padl -  jak se domníval -  za lepší budoucnost. 
Paradoxně však ožije při slavnostním ukládání svých ostatků do stěny 
kaple Staroměstské radnice. Zároveň vystřízliví ze svého ideálu
0 spravedlivém světě, neboť kolem sebe vidí, jak bída a křivda trvají
1 nadále a viníci místo trestu sklízejí odměny a pocty. Olbracht zde -  
pochopitelně z pozice levicově orientovaného politika -  kritizuje průběh 
říjnového převratu a jeho výsledky.

Ve třetí povídce se autor zabývá podstatou humanity. Ukazuje, 
že často jde jen o prázdné fráze, což dokládá tragikomickým příběhem 
okresního soudce Engelberta Bezloji, naivního samotáře, milovníka
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květin a zastánce spravedlnosti. Engelbert Bezloja je pronásledován, 
neboť v souladu s právem osvobodil komunistického redaktora, 
a je dohnán téměř až k sebevraždě. Zmíněný novinář mu nakonec 
pomůže článkem, v němž ho záměrně představí jako krutého, 
bezcitného a tvrdého soudce politických odpůrců. Díky tomu je Bezloja 
rehabilitován a rychle postupuje ve své kariéře.

Poslední ze čtyř původních povídek nese název Hráz na Jizeře. 
Je vzpomínkou na autorova studentská léta, na spory mezi radikální 
mládeží a konzervativními představiteli městské honorace a na nástup 
a rozvoj českého podnikání v Podkrkonoší. Jako jediná není satirou 
na aktuální problémy; humorem, který obsahuje, se blíží Olbrachtovým 
předválečným povídkám.

Uvedený povídkový soubor byl určen čtenářům z lidových vrstev. 
Byla to kniha poměrně vyhledávaná, čtená a díky uveřejňování 
v dělnických kalendářích byly dostupné i jednotlivé povídky. Plnila 
především úkol agitační.

Děj povídek je dynamický, jazyk autor obohacuje slangovými 
a nářečními prvky, ale též anekdotami, sarkasmy, často také absurditami 
a paradoxy. Hodně čerpá ze svých zkušeností z Ruska, především 
pokud jde o zaměření povídek. Po stránce obsahové vychází z vlastních 
zkušeností a zážitků z rodného města, z mládí, z vojenského prostředí 
a z Vídně.
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3. 3. Anna proletářka

Současný čtenář vnímá příběh venkovanky pohlcené Prahou 
a dobovými politickými boji nepochybně jinak než čtenář v době, 
kdy román vznikl, a v létech bezprostředně následujících. Lze si položit 
otázku, zda dnes ještě vůbec někoho osloví, zda a co čtenáři přináší 
a poskytuje.

Román vycházel nejprve vletech 1925 až 1926 časopisecky 
na pokračování. Od prvního čísla byl otiskován v komunistickém 
čtrnáctideníku Reflektor, vydávaném Stanislavem Kostkou Neumannem 
pro zábavu a poučení dělnických čtenářů. Jednotlivá pokračování 
příběhu o Anně korespondovala s laděním a orientací čtrnáctideníku, 
jenž měl své čtenáře vychovávat k třídnímu uvědomění.

Ivan Olbracht se v tomto románu projevil především jako 
komunistický publicista -  propagoval potřebu existence revoluční strany 
a literatury napomáhající politickému boji. Anna proletářka vycházela 
na pokračování nepřetržitě po celé dva roky existence Reflektoru,
i v době, kdy byl Olbracht vězněn, a významně přispěla ke zvýšení 
jeho nákladu.

Příběh románu vypovídal o současném dění ve společnosti 
a díky Olbrachtově spisovatelské obratnosti předkládal čtenáři obraz
doby: / .  k vyŽ.UpraV6ný P0dle ideol° š ické potřeby, a tedy zkreslený. 
Lze říci, že jde v podstatě o dokumentární dílo zobrazující situaci 
poválečných le t -  aféry, intriky, politické střety, akce pražského 
dělnictva, prostředí průmyslového závodu -  a detailně vykreslující 
atmosféru proletářského předměstí. Všechno je propojeno příběhem 
nenápadné a naivní venkovanky Anny, která nejprve pasivně přijímá 
a plní úkoly služky v rodině stavitele Rubeše, postupem doby
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a působením přátel z komunistické mládeže se mění v uvědomělou 
proletářku.

V roce 1928 vyšel román Anna proletářka knižně; text se nelišil 
od časopiseckého vydání. Jednotlivé díly, jak postupně na pokračování 
vycházely v časopise, se v knižním vydání staly kapitolami opatřenými 
patřičnými názvy. Předpokládaný úspěch to však románu nepřineslo 
a brzy po vydání končila kniha hromadně v antikvariátech.

Román Anna proletářka je typickým projevem Olbrachtovy 
názorové orientace v letech 1920 až 1929, a to jak tematicky, 
tak ideovým podtextem. Zároveň je ale zcela ojedinělý okolnostmi svého 
vzniku i vydáváním. Časopisecky vycházela v době, kdy byl Olbracht 
politicky stíhán, vězněn, kdy málo publikoval, popř. se věnoval 
jen politické žurnalistice a drobným reportážím, črtám a fejetonům. 
Knižní vydání románu z roku 1928 bylo po deseti letech (od vydání 
Podivného přátelství herce Jesenia) Olbrachtovým prvním krokem 
v návratu k beletrii.

Anna proletářka je zároveň jeho prvním románem z dělnického 
prostředí a socialistického hnutí. Rozvržení postav a jejich charakterů 
je zřetelně černobílé. Kladní hrdinové reprezentují dělnictvo, střetávají 
se s utlačováním a nepochopením, což v nich probouzí bojovnost 
a odhodlaní usilovat o svá práva a pravdu. Záporné postavy naopak 
zosobňují a zastupují buržoazní společnost a částečně inteligenci; 
nechápou dělnické ideály, nerozumějí jim a snaží se potlačit 
všechny kroky směřující k revoluci. Olbrachtovi „kladní hrdinové44 
podle jeho slov vystupují proti všem, kteří se staví do cesty 
vybudování lepšího světa a spravedlivého společenského řádu. 
Na postavách mladé dělnické dvojice Toníka a Anny a jejich přátel -  
dělníků Olbracht ukazuje typické hrdiny třídního zápasu, v jehož 
úspěch věří.

Anna je v počátcích příběhu ztělesněním prostoduchosti. 
K prohlédnutí a k přiklonění se na správnou stranu jí nepomůže 
jen samotný pobyt v Praze ani práce v Rubešově rodině, kde má možnost 
z bezprostřední blízkosti poznat spletité osudy, zpřetrhané osobní 
vztahy a nečestná jednání. Oči jí  postupně otevírá kamarádka Máňa, 
sloužící v jiné rodině v témž domě, později pak její milý a posléze 
manžel Toník Krouský, slévač v Kolbenových závodech, uvědomělý
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socialista, doslova žijící idejemi revoluce. Má největší zásluhu 
na vnitřní přeměně hlavní hrdinky, na tom, že našla cestu k dělnické 
třídě a ztotožnila se s jejími názory. Mezi dělníky našla muže, 
má díky nim přístřeší i rodinu a necítí se osamělá. Rozvedením této 
myšlenky autor dílo uzavírá a v podstatě tak shrnuje cíl a vyznění celého 
románu.

Olbracht i tento neskrývaně politicky orientovaný román napsal 
velmi obratně, promyšleně a s citem, takže dějová linie nebyla 
zcela překryta ideovým záměrem a podtextem, ale naopak myšlenky 
obsažené v díle inspirovaly čtenáře k aktivitě ve prospěch úsilí
o spravedlivý svět.

Prostřednictvím postav Toníka a Anny, obrazu jejich vzájemného 
vztahu a vztahu ke společnosti umožňuje Olbracht čtenáři poznat 
situaci jedinců i společnosti jako celku. Toníkovu a Anninu lásku 
zobrazuje jako jasný a trvalý svazek bez zbytečných slov, prudkých 
citů a velkých gest. Své city dávají najevo střídmě, ale jsou to city 
hluboké, opravdové a čisté, jejich vztah je harmonický a naplněný.

Hrdinové románu mají něco společného s hrdiny Olbrachtových 
prvních psychologických próz a mají k nim v určitých momentech 
blízko. Toník touží po odvetě za příkoří, která prožívá, stejně jako 
v Bratru Žákovi Fricek touží pomstít se za příkoří páchané na celé 
své rodině. Maďarský emigrant a revolucionář Kerekes Sándor nezabíjí 
svého trýznitele z osobních důvodů, z vlastní pomstychtivosti, 
ale za všechny ponižované a utlačované a aby zabránil páchání dalšího 
násilí. Na rozdíl od postav raných próz mstitelé nejsou osamělí, 
ale zapojují se do silného, organizovaného hnutí.

Postavy často jednají rychle a instinktivně, jejich činy jsou 
výsledkem působení pudu a intuice. Toník instinktivně vycítí třídního 
nepřítele v poslanci Janákovi, otci svého kamaráda, i když ten 
do posledního okamžiku stojí v čele příprav směřujících k revolučnímu 
vystoupení. K odhalení paradoxně dospěl vzhledem k sociálnímu 
postavení jeho rodiny:

„Dobře, tak ti to řeknu,“ pravil Toník. „Viděl jsem  tvou matku v bílých 
rukavicích a lakových botách a tvá setra má hedvábné šaty.“

Jarouš se pustil Toníkova ramena a chytil se za spánky. Vytřeštil oči: 
„Blázníš?"
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„Ne.“
„A proto nemůže být otec komunista?14
„Proto.“
Student se hystericky zasmál.45

„Je to vlastně hrozné, Toníku. A to je ta nejstrašlivější křivda. Třicet let 
vám táta slouží, pracuje pro vás, nemá jiné myšlenky jak vám prospět, a vy jste 
mu ještě nezapomněli, že je inteligent. My jsme byli odchováni socialismem, 
vyrostli jsme mezi vámi, a vy jste nás ještě nepřijali do své dělnické rodiny. 
To je strašné!“

„Ano, ty ano. Neříkám, že jsi mezi námi vyrostl, ale chodil jsi mezi nás. 
Ale ty samojediný. A přece jsi někdo jiný než my.46“

I ostatní dělníci v důsledku svého instinktu zaujímají stejně negativní 
postoj a cítí nedůvěru i k těm, kdo se k nim sice hlásí smýšlením 
nebo jim projevují sympatie, nepatří však mezi ně svým původem, 
neboť prošli jinou výchovou. Takový je poslancův syn, mladý Jarda 
Jandák, Toníkův přítel, který svým levicovým a revolučním smýšlením 
sice stojí v jedné řadě s Toníkem a ostatními dělníky, ale jeho 
problém podle autora spočívá v tom, že nemá dělnický původ, a proto 
se s dělníky a jejich revolučními představami nemůže nikdy zcela 
ztotožnit.

Děj román se neopírá jen o reálné dějinné události, dokreslené 
osudy smyšlených postav, ale také o postavy, které v dané době 
skutečně žily. Hlavní jsou však postavy fiktivní -  patří k nim ústřední 
dvojice Anny a Toníka, celá rodina Rubešových, otec a syn Jandákové, 
maďarský uprchlík Kerekes Sándor, Plecitý, Máňa a obyvatelé domu 
v žižkovské Jeseniově ulici. Tyto fiktivní postavy jsou začleněny 
do skutečných událostí a do dění let 1919 až 1920, do autentického 
prostředí spolu s postavami skutečnými — Frantou Sauerem, ministrem 
Habrmanem, Bohumírem Šmeralem a dalšími, což podtrhuje 
věrohodnost děje.

Fiktivní postava bývalého vojáka Rudé armády Plecitého vystupuje 
jako Olbrachtův mluvčí. Jeho projevy a názory se zpočátku zdají 
ostatním výbušné a impulsivní, ale v závěru díla jeho myšlenkám dávají

45 Olbracht, L: Anna proletářka. Československý spisovatel, Praha 1979, s. 110
46 Olbracht, I.: Anna proletářka. Československý spisovatel, Praha 1979, s. 111, 112
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zapravdu -  především těm, které hlásaly nutnost revoluce. Vybízí 
dělníky k akci, k převzetí moci. Stejně jako ze svých zážitků z pobytu 
v Rusku dlouhá léta čerpal Olbracht, i Plecitý se opírá o vlastní 
zkušenosti z ruského prostředí:

„Jak se ti to u nás líbí, soudruhu Plecitý?“ otázal se ho.
„Co se mně má na těch vašich dětinstvích líbit." odpověděl bez úsměvu 

Plecitý a pozdvihl k němu své tvrdé oči. „Myslíte, že porazíte buržoazii 
básničkami?"47

V románu se tedy setkáváme s postavami skutečnými i smyšlenými, 
kladnými i zápornými, s postavami s pevným charakterem a jasným 
smýšlením i s těmi, jež se v průběhu děje vyvíjejí či se přiklánějí střídavě 
na tu či onu stranu. Všichni ale jednají v souladu s Olbrachtovým 
záměrem -  prostřednictvím svých osudů získat čtenáře pro „správnou" 
stranu.

Anna proletářka má též některé rysy prózy psychologické, 
a tím navazuje na zmíněné Olbrachtovy prvotiny. Zároveň o tomto 
románu můžeme hovořit jako o dokumentárním díle, které obsahuje 
četné dějové prvky, vycházející z romanticky pojatého příběhu, zápletek 
a různých intrik. Vývoj hlavní hrdinky je zobrazen v kontrastu 
k dobovým událostem i k postavám dvou rozsáhlých epizod -  životních 
osudů maďarského revolucionáře Kerekese Sándora a poslance Jandáka 
(Příběh Kerekese Sándora, Zrádce) -  které demonstrují poválečnou 
politickou situaci.

Román dostal název podle hlavní hrdinky Anny. Osud a vývoj 
její osobnosti tvoří hlavní dějovou osu. Sledujeme příjezd mladé, 
ustrašené, bezelstné venkovské dívky do rušné poválečné Prahy, její 
seznámení s rodinou stavitele Rubeše, první kontakty s dělnickým 
prostředím, její lásku k revolucionářskému dělníkovi, manželství, 
založení rodiny a nakonec osobní účast v revolučních akcích v roce 
1920. Seznamujeme se s okolnostmi dění ve společnosti a jejich 
prostřednictvím s názory a myšlenkami Olbrachtovými.

Od osudu hlavní hrdinky autor postupně přechází k dalším 
postavám, stejně jako se s nimi potkává a seznamuje sama Anna.

47 Olbracht, I: Anna proletářka. Československý spisovatel, Praha 1979, s. 49
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Nejprve nám podrobně přibližuje rodinu stavitele Rubeše a odkrývá 
prohřešky jejích členů. Paní Rubešová je líná a pohodlná a tytéž 
vlastnosti podporuje u svých dětí. Omlouvá jejich neuspořádaný 
život a toleruje jim jejich výstřelky. Stavitel Rubeš jde tvrdě za svými 
cíli a se způsobem života svých dětí nesouhlasí. I když k němu rodina 
cítí respekt, způsob života nikdo z nich nezmění, jen se snaží jednat 
natolik obezřetně, aby se nic nedozvěděl. Olbracht v Rubešově postavě 
postupně předkládá obraz tvrdého podnikatele, který vykořisťuje a odírá 
dělníky.

Rubešova rodina představuje tu část společnosti, které jde 
jen o vlastní prospěch, pohodlí a o majetek, pro jehož získání jsou 
schopni všeho, a pro něž morálka je čímsi zbytečným a omezujícím.

Seznámením s Máňou, také služkou u jedné rodiny v témž domě, 
se Annin rozhled začíná rozšiřovat a její příběh se z osobního postupně 
mění v příběh společenský.

Do děje vstoupí Toník, pozdější Annin milý. Postupně přibývají
i další postavy a autor na nich demonstruje různé charaktery, postoje 
a smýšlení. Především však zobrazuje přerod hlavní hrdinky, 
její přeměnu z naivní a důvěřivé venkovanky v uvědomělou dělnickou 
ženu -  proletářku, která se staví po bok svému muži a jeho revoluční 
názory a myšlenky přijímá jako jediné správné řešení a ztotožňuje 
se s nimi.

Děj románu je dramatický a má poměrně vyrovnaný spád. Osudy 
hlavních postav jsou propojeny s osudy postav vedlejších a episodních. 
Olbracht je nechává jednat, chovat se a postupovat přesně tak, aby 
jejich kroky a činy byly pro čtenáře návodem a vzorem, aby je 
jejich prostřednictvím vychovával a názorově formoval. Annin 
příběh je mu prostředkem k zobrazení poválečného chaosu, rozkolu 
uvnitř staré dělnické strany i revolučních akcí v roce 1920 a v neposlední 
řadě i odhalení reakcí postav na tyto události. Nahlíží do soukromí 
lidí i do veřejného dění a do továren a ukazuje, jak lidé různého 
společenského zařazení prožívali a hodnotili spory o charakter 
republiky.
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Přestože román souzněl s názory početné levicově orientované části 
společnosti, nesetkal se ve své době s kladným ohlasem. Dobová kritika 
jej posuzovala jako kolektivní román, a buďto se jí jevil jako přínosný 
a populární nebo jako jednoznačně zavrženíhodný a myšlenkově 
prázdný. Buď byl vykládán jako pouhé agitační dílo vybudované 
na ověřené osnově románu o výchově a zrání jedince a jako okrajová 
záležitost stojící mimo hlavní umělecké úsilí autora, nebo byl hodnocen 
jako významné dílo z okruhu společenského románu, jako průkopnický 
čin socialisticko-realistické prózy. Stejně tomu bylo i po jeho druhém 
vydání v roce 1946. Rozpaky nad románem v souvislosti s osobností 
autora nezmizely nikdy. Otázkou zůstává, do jaké míry Olbracht 
dílo psal z vlastního zaujetí a přesvědčení a do jaké míry jej k tomu 
vedly okolnosti a požadavky doby.

Co objektivně ani dnes nelze románu upřít, jsou jeho umělecké 
kvality, které Olbracht přes zřetelně zdůrazňované ideové zaměření 
neopustil. Aby dosáhl pravdivého obrazu složitého a rozporuplného 
sociálního tématu, využil a propojil různé jazykové a stylistické 
prostředky, spojil prvky a postupy realistické prózy a psychologicky 
orientovaného románu s prvky prózy s kriminální zápletkou, ale také 
s prvky reportáže, agitační publicistiky i výchovné povídky pro lid. 
Sjednotil je a vytvořil jednoduché kompoziční schéma s postupně 
se rozšiřujícím záběrem -  od Annina nejužšího soukromí přes pohled 
na život lidí v domě a ve velkoměstě k dělnickým shromážděním, 
proletářskému Žižkovu a k pouličním srážkám v roce 1920. Kapitola 
„Zbraně! Zbraně!" už svým názvem napovídá, že právě v ní přechází 
autor od obrazu Annina soukromí k obrazům událostí veřejného 
života. Tady se také začínají mísit a prolínat skutečné postavy 
s fiktivními.

Olbracht se snažil využít různých prostředků, aby dosáhl 
zamýšleného efektu, jímž mělo být formování levicového postoje 
a třídního uvědomění čtenáře. Ktomu, aby myšlenky románu, děj 
a konkrétní situace působily autenticky a věrohodně, využívá dva 
okamžiky, kdy vedlejší postavy ve svých promluvách odhalují i opačná 
fakta, než jaká odpovídají cílům románu. Jednou nechá promluvit 
náhodně přihlížejícího chodce o problematických poměrech v Rusku 
a o obecném strachu z bolševiků, podruhé uvádí rozvážné a na logických 
principech založené myšlenky ministra Habrmana, jedné ze skutečných 
postav, který čtenáři otevřeně nabízí opačný pohled na uspořádání 
společnosti.
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Má dflo pro čtenáře dnes ještě nějaký význam? Může si z něho 
odnést nějakou myšlenku či poznatek?

Právě hledání odpovědi na tyto otázky mě vedlo k tomu, že jsem 
románu věnovala poměrně velkou pozornost. Svou nezanedbatelnou 
roli sehrála i zvědavost, neboť jsem se doposud setkávala s častým 
tvrzením, že jde o prózu jednostranně ideologicky zaměřenou, která měla 
získávat lidi pro „správné" přesvědčení.

Myslím, že v dnešní době můžeme román vnímat téměř jako román 
historický či dokumentární, zachycující vedle autorových myšlenek
i dobové dění. Smyšlené příběhy a postavy se zde pojí s prokazatelně 
historickými událostmi a s jejich účastníky. Pestrý děj i různá 
dějiště prozrazují Olbrachtovu znalost prostředí i společenského dění, 
protagonistů, proudů a zákulisí i znalost sociálních poměrů a vztahů. 
Zároveň jde o dílo krajně ideově a politicky vyhrocené, které 
lze pokládat za doklad toho, jak se Ivan Olbracht záměrně snažil 
probouzet ve svých čtenářích třídní uvědomění, levicové názory 
a přesvědčení.

Tento román bezesporu pomáhá pochopit složitou Olbrachtovu 
osobnost i problémy, které řešil. Je zároveň dokladem, kam až může 
člověka přivést jeho přesvědčení -  k rozhodnutí vědomě propůjčit 
své literární zkušenosti a kvality k realizaci mnohdy sporných cílů.
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3. 4. Zamřížované zrcadlo

Olbracht často čerpá náměty z vlastních zkušeností a poznatků 
z mládí a dospívání, z rodného města, z pobytu v Rusku, z aktuálního 
politického dění v Československu a v neposlední řadě i z vězení.

Do vězení se dostal za svůj projev na hornickém shromáždění 
v Karviné v červenci roku 1924 u příležitosti připomínky 10. výročí 
vypuknutí první světové války. V projevu poukazoval na to, 
že Československo je buržoazní stát a směřuje k imperialismu. 
Na základě zákona na ochranu republiky byl jeho proslov hodnocen 
jako pobuřující a demotivující vojáky, a tak byl Olbracht odsouzen 
ke dvěma měsícům vězení zostřeným osmi posty. Trest si odpykával 
v květnu a červnu roku 1926 ve věznici ve Slezské Ostravě.

Zanedlouho — od 13. ledna roku 1928 -  byl Olbracht vězněn 
podruhé. Tentokrát mu byl jako trest uložen měsíc tuhého vězení 
s posty a 1000 Kč pokuty. Odsouzen byl na základě stejného zákona, 
ale tentokrát pro zanedbání povinné redaktorské péče. Během 
čtyřměsíční činnosti odpovědného redaktora Rudého práva byl trestně 
stíhán celkem jednačtyřicetkrát.

Pobyt v ostravském vězení přinesl Olbrachtovi náměty k reportážím 
Zamřížované zrcadlo. Obsahují detailní popis soudního řízení, 
přijetí do věznice i průběhu výkonu trestu. Vším, co z tohoto prostředí 
a o něm autor napsal, odhaloval charakter tehdejší justice i vězeňské 
poměry.

I z druhé vězeňské zkušenosti — z vězení na Pankráci — čerpal 
inspiraci pro svou tvorbu. Přímo se záměrem později je publikovat 
psal odsud dopisy své první ženě Heleně Malířové, jež byly později 
vydány s názvem Ivan Olbracht své ženě Heleně Malířové z vězení
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na Pankráci v lednu 1928. Podruhé vyšly v roce 1931 doplněné o tajný 
list adresovaný rovněž Heleně Malířové, tentokrát s názvem Dvě psaní 
a moták.

Zamřížované zrcadlo vydal Ivan Olbracht v roce 1930. Tvoří 
pomyslnou tečku za Annou proletářkou, vrcholným dílem jeho 
socialisticko-realistického období. Zároveň jde o jistý epilog jeho 
intenzivního působení v novinách.

I z tohoto díla cítíme Olbrachtovo jasné a otevřené levicové 
zaměření, třebaže v roce 1929, tedy rok před vydáním, byl s dalšími šesti 
spisovateli za veřejné vystoupení proti jejímu novému vedení 
v tzv. Manifestu sedmi ze strany vyloučen. Bylo mu zároveň 
znemožněno publikovat v komunistických periodikách, v důsledku 
čehož se dostal do finančních potíží.

S nadhledem, formou deníkových zápisků líčí Olbracht jeden 
po druhém dny strávené ve slezskoostravské věznici. Nenásilně 
propojuje fakta, osobní zážitky z nového prostředí, úvahy různého 
obsahu a zaměření a vzpomínky z dětství a připojuje i vyprávění
o osudech spoluvězňů. Podařilo se mu spojením autentických životních 
příběhů s beletrizujícími postupy vytvořit tematicky i kompozičně 
vyvážený celek.

Základní linii propojující všechny ostatní prvky díla tvoří 
Olbrachtovy osobní zážitky. Kapitoly nesou názvy První den, Druhý 
den, Třetí den, Čtvrtý den, Pátý den, Dny ubíhají vzad, Poslední 
den. Ve čtenáři tak vzbuzují dojem, že jde o deníkový záznam. Tento 
dojem však Olbracht narušuje čtyřmi sudými kapitolami -  čtvrtou, 
šestou, osmou a desátou -  vymykajícími se reportážnímu rázu 
díla. Nazývají se Tři výkřiky ze tmy (čtvrtá), Rozhovor na okenním 
prkně (šestá), Hrob v kosatcích (osmá) a Polovina života (desátá). 
Jsou to vlastně povídky a Olbrachtovým cílem je přitáhnout jejich 
prostřednictvím pozornost čtenářů k osudům tří spoluvězňů a jednoho 
vězeňského dozorce.

Příběhy, naturalistické popisy a okouzlení přírodou volně navazují 
na Olbrachtovy psychologicky orientované předválečné prvotiny. 
Tři ze čtyř postav jsou totiž, podobně jako hrdinové povídek
O zlých samotářích, lidé, které osud postavil na okraj společnosti 
či mimo ni. Jde o vězně Františka Galičáka, ševče a horníka, který
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za svého života nepoznal nic jiného než dřinu a bídu a je vězněn 
za spoluúčast na vraždě, a o dalšího vězně -  pekařského učně, pro něhož 
se samozřejmostí a nejlehčím způsobem obživy stala zlodějina.

Třetím „zlým samotářem14 je nedůvěřivý, zatrpklý dozorce Adam, 
pronásledovaný každodenně hrůznými sny. K rodině i cizím lidem 
se chová chladně, hrubě a tvrdě, cítí se být pánem celé věznice. 
Ač se sám svých nočních hrůz děsil, přináší mu nesmírné potěšení 
působit hrůzy ostatním. Pro svou krutost byl častokrát přepaden a bit, 
ale to jej v jeho chování jen utužovalo. Adamovy osobní problémy 
dospěly tak daleko, že mu k uklidnění nepomáhalo ani to, že kolem 
sebe šířil strach. Beztrestně k smrti utýral mladičkého polského vězně 
a mstil se i na dalších, hlavně na hornících. Jeho skutky však přece 
jen nezůstaly bez trestu. Bylo s ním zahájeno disciplinární řízení, 
z něhož vyvázl s pokutou a byl sesazen z dosavadní funkce. V této 
situaci mu zemřel pes, jediný tvor, kterého měl rád a který snášel jeho.
I rodina ho opustila, a tak jediným smyslem života se mu stalo čekání 
na penzi. Cekal na ni stejně netrpělivě, jako čekají vězni na den, 
kdy opustí svou celu.

Poslední postavou je mladý horník, který na rozdíl od ostatních 
nepropadne skepsi, ačkoli celý dosavadní život trpěl jen bídou, a to nejen 
za války, ale i v novém státě. Přes to všechno se dokáže radovat 
z přítomnosti a z drobností a žije úsilím o lepší budoucnost. Je to „člověk 
Olbrachtova typu“, který jako by vystoupil ze stránek románu Anna 
proletářka. Jeho úkolem je získat čtenáře pro myšlenku bojovat za lepší 
svět.

Přes všechny problémy a rozdílný způsob života spojuje uvězněné 
zvláštní vězeňské prostředí, v němž jsou si prakticky všichni rovni. 
Stejně jako „zlé samotáře“ i je společnost vyloučila ze svého středu. 
Ve vězení však zatím nejsou osamělí a nepociťují tu ani hmotný 
nedostatek a nejistotu. Co bude, až vězení opustí, zatím neřeší. 
Předchozí životní zkušenosti je naučily budoucností se příliš nezabývat, 
a tak jen odečítají dny a hodiny do chvíle, kdy se jejich životy opět 
změní a oni se zase budou potácet mezi bídou, prací a nejistotami. 
Na osudech těchto postav Ivan Olbracht ukazuje zároveň i sociální 
poměry Ostravska.

Žalářem je pro Olbrachta v tomto díle především kapitalistický svět 
rozdělený na svět chudých a bohatých, do něhož zatím hledí z vězeňské 
cely zamřížovaným oknem, v jehož skle se svět odráží jako v zrcadle.
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3. 5. Shrnutí

Tuto etapu Olbrachtovy tvorby, dvacátá léta 20. století, lze označit 
za problematickou v souvislosti s vývojem autorovy osobnosti
i s dobovými událostmi, které jeho myšlení, veřejné působení i literární 
činnost silně ovlivňovaly.

Více než spisovatelem byl Olbracht ve dvacátých letech publicistou 
a politikem. Vedle redaktorského působení v Rudém právu, častého 
přispívání do sborníků a kalendářů, překladu Komunistického manifestu, 
členství v Komunistické straně Československa byly jeho politické 
názory, prvky publicistického stylu a levicově orientované myšlenky 
přítomny ve všech čtyřech literárních produktech této etapy -  
v Obrazech ze soudobého Ruska, v Devíti veselých povídkách 
z Rakouska i republiky, Anně proletářce, Zamřížovaném zrcadle.

Publicistickému stylu a Olbrachtovu novinářství odpovídají některá 
díla žánrově. Jde o reportáže, přesněji o soubory uměleckých reportáží —
o první a poslední knihu spadající do této etapy a zároveň tvořící 
žánrovým zaměřením její rámec. Jimi podával autor čtenářům obraz 
soudobé situace v Rusku a poměrů v československých poválečných 
věznicích, nikoli však zcela objektivně a nezaujatě, jak by se od reportáží 
dalo očekávat, nýbrž s doplněním svých úvah a názorů, ve kterých 
se skrývá levicově orientované působení na myšlení čtenářů.

Díla vzniklá v tomto časovém rozmezí byla psaná přímo se záměrem 
přizpůsobit obsah ideologii doby. Tento záměr a cíl v nich poněkud 
nerovnoměrně a nesystematicky gradoval. Nejradikálnějším dílem, 
kterým reaguje na osobní seznámení se s prostředím a poměry 
sovětského Ruska, je první soubor reportáží Obrazy ze soudobého 
Ruska. Nepokrytě popisuje nejen úroveň tamní politické, hospodářské,

79



kulturní a sociální situace. Vyjadřuje svůj názor, že poměry v Rusku, 
nedávná revoluce i její důsledky by se měly stát vzorem při budování 
našeho státu. Je místním systémem a celospolečenskou úrovní nadšen 
a v reportážích využívá takových prostředků, kterými by své nadšení 
přenesl i na soudobého čtenáře. Devět veselých povídek z Rakouska
i republiky se od předchozího díla liší žánrově a způsobem vydávání -  
po dobu šesti let vycházely povídky jednotlivě v dělnických kalendářích 
a staly se tak dostupnými široké veřejnosti. Jsou v nich odhalovány 
záporné vlastnosti, osudy a dopady odpůrců komunismu a pokrytců 
a zároveň důsledky jejich nečestného jednání pro příslušníky levicové 
ideologie. V těchto příbězích se autor nejvýrazněji inspiroval svými 
zkušenostmi z dětství a mládí a zasazoval je do současnosti. V románu 
Anna proletářka poskytuje čtenáři návod, jak vnímat dobové události 
a jakým způsobem se ztotožnit s levicovým postojem. Volí mírnější 
postup pro získání čtenáře. Myšlenky, které mu nabízí, vkládá 
do rozvinuté dějové linie, do konkrétních životních zkušeností 
prosté venkovanky, což je prostředek, který měl v soudobém čtenáři 
postupně a nenásilně probudit třídní uvědomění. V poslední knize, 
která už sice datací svého vydání přesahuje hranice této etapy -  
souboru uměleckých reportážích Zamřížované zrcadlo -  nabídl obraz 
poválečných věznic, opět ale s výraznou kritikou směrovanou 
na buržoazní společnost.

Ve všech dílech jsou patrny autorův osobní postoj, politická 
motivace a stranické zaměření. Jejich společným cílem je získat 
čtenáře — podle Olbrachtova přesvědčení — na správnou stranu. Odhalit 
některé momenty ze soudobé společnosti a zobrazit poměry 
v československých věznicích jsou látky Olbrachtem zcela logicky 
využité k literárnímu zpracování. Po návratu z Ruska byl Olbracht 
tamními poměry skutečně nadšen, takže literární produkt jeho poznávací 
cesty odpovídá jejímu cíli. Spolu s románem Anna proletářka jsou 
to však nej kontroverznější Olbrachtova díla.
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4. Podkarpatská Rus -  zdroj inspirace 
Olbrachtových vrcholných děl

Ve třicátých letech 20. století zaměřuje Olbracht svou pozornost 
k Podkarpatské Rusi. Jeho orientace úzce souvisí s nedávným připojením 
této oblasti k první republice, k němuž došlo v roce 1920 a kterému 
předcházely komplikované spory mezi různými národnostmi žijícími 
společně na jednom území. To byla jediná událost, která tuto lokalitu 
zviditelnila a upozornila na ni ostatní svět. Poté zase upadlo Zakarpatsko 
v zapomenutí a život tamních obyvatel se ubíral dál po starých kolejích, 
které ve strachu před nejistotou nechtěl nikdo měnit. Podkarpatská 
Rus se nikdy neztotožňovala se změnami v Československu, a nebyla 
ani dost významná, aby se o ni zajímalo okolí.

Připojením k Československu měla Podkarpatská Rus získat určitou 
míru politické a kulturní autonomie a zároveň j í  měla být ponechána 
národnostní, jazyková a náboženská práva. Československá vláda 
však ve výsledku nechtěla poskytnout oblasti svobodu a naopak 
se snažila získat odsud co nejvíce pro svou potřebu. Místní se bránili 
drobnými, ale častými bouřemi a vyhlašováním stávek. Právě 
to se pro Olbrachta stalo jedním z impulsu, aby se o tuto lokalitu 
začal zajímat a osobně ji navštívil. Chtěl konečně naplnit svou touhu 
poznat místní nedotčenou a divokou krajinu, lovit, chodit po lesích 
a nalézat v nich kus čisté romantiky. Zároveň počítal s načerpáním 
nových inspirací pro další tvorbu, tentokrát beletristickou.

Než ale tento svůj úmysl realizoval a naplnil jej, projevil se jako 
novinář. Oblast a místní společenská situace ho zaskočily svou 
zaostalostí, takže se nejprve -  tentokrát už naposledy -  obrátil k žánru 
reportáže, aby ctenarum podal objektivní obraz poměrů ve všech
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oblastech života v knize Země beze jména (více v předchozí kapitole). 
To mu pomohlo ujasnit a utřídit si představy o místních politických, 
hospodářských a kulturních poměrech, o způsobu života tamního 
mnohonárodnostního obyvatelstva a umožnilo mu plynule navázat 
tvorbou beletristickou.

S poznáváním Podkarpatské Rusi začal Ivan Olbracht v červenci 
1931 a od té doby se sem po dobu šesti let často vracel -  sám, se svou 
druhou manželkou nebo s přáteli. Nejprve odjel do Krásného Brodu, 
poté do Užhorodu a následně přesídlil do Volového, jehož okolí 
mu nabízelo mnoho příležitostí k poznávání přírodních krás i místních 
obyvatel i se všemi specifiky a zvyklostmi. Seznamoval se s poměry, 
v nichž zdejší lidé žili, snažil se odhalit příčiny hluboké zaostalosti 
ve všech sférách zdejšího života.

Zaujaly ho především dva okruhy problémů.
Jedním okruhem jeho zájmů byly postavy podkarpatských zbojníků 

a loupežníků. Ti ve své době tvořili jediné národní hrdiny chudého 
a utiskovaného lidu. Zákon jejich jednání sice odsuzoval, ale lidé 
je hájili, ospravedlňovali a obdivovali. Vyprávěli si pověsti o jejich 
nadpřirozených činech. V jejich očích jednali jako mstitelé bídy a panské 
křivdy, vykonavatelé sociální spravedlnosti. Zároveň to byli smrtelníci 
s obyčejnými osudy, kteří podléhali jako všichni ostatní vášním 
a lásce a nakonec za své činy neunikli trestu. Tato „obyčejná41 stránka 
života lidem vadila při jejich uctívání, a proto jim připisovali 
nadpozemskou moc.

Z hlediska sociální zaostalosti označil Olbracht tamní poměry 
za rovné středověku. I podkarpatský loupežník představuje typ 
člověka, který už nikde jinde v této podobě neexistuje, čemuž právě 
přeje místní zpomalení vývoje a zaostalost ve všech oblastech lidského 
života.

Při cestách zakarpatskou Verchovinou vyslechl Olbracht nejedno 
zajímavé vyprávění o těchto zvláštních postavách poloninských Karpat, 
především o Nikolovi Šuhajovi, loupežníku z Koločavy. O jeho skutcích 
si prostí lidé vyprávěli neuvěřitelné zkazky, i když byl Nikola 
za své skutky stíhán, dopaden a zabit už deset let před tím, 
než se Olbracht začal o Podkarpatskou Rus zajímat. Zpětně 
shromažďoval veškerá dostupná svědectví o Šuhajových činech, o jejich 
motivaci, o jeho prioritách a cílech i osudových momentech jeho života.
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Olbracht se snažil oddělit fakta o jeho životě od mýtů a legend, jimiž 
ho opředla lidová tradice na výraz úcty a obdivu. Chtěl podat o Šuhajovi 
a jeho osudech, činech, skutcích a jednání pravdivé svědectví 
pro současníky i pro budoucí generace.

Druhým předmětem Olbrachtova zájmu se stala židovská komunita 
a její specifika v rámci národnostně různorodého podkarpatoruského 
obyvatelstva. Tomuto problému se věnoval již od počátků svého 
seznamování se s Podkarpatskou Rusí, jak dokládají v roce 1932 
časopisecky otiskované reportáže shrnuté později do souboru Země 
beze jména. O několik let později se k tématu židovství vrátil, 
ale už nikoli informativními reportážemi, nýbrž beletrií, jejímž 
prostřednictvím přiblížil čtenáři způsob života podkarpatské židovské 
komunity.
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4.1. Země beze jména, Hory a staletí

Na přelomu dvacátých a třicátých let 20. století se Olbracht začal 
věnovat překladatelské činnosti a zároveň soustavně a houževnatě 
hledal námět na svou novou beletristickou knihu.

Vše začalo roku 1931 Olbrachtovou návštěvou Podkarpatské Rusi. 
Odjel tam, aby se seznámil s tamní politickou, kulturní, hospodářskou
i společenskou situací. Silně ho přitahovala svérázná, poetická 
a civilizací takřka nedotčená krajina, lákal ho životní styl zdejších lidí, 
který se po několik století téměř neměnil.

První knihou z tohoto prostředí a zároveň posledním reportážním 
souborem vycházejícím z Olbrachtových osobních zážitků a zkušeností 
byla v roce 1932 časopisecky publikovaná Země beze jména, 
později přepracovaná a v roce 1935 vydaná knižně s názvem Hory 
a staletí.

Ani tentokrát nejde Olbrachtovi jen o důkladné zmapování terénu 
po stránce geografické a přírodní, ale především o zachycení zdejších 
poměrů a o jejich analýzu. To se prolíná a propojuje s popisem 
zásadních příčin neutěšených poměrů v této oblasti a tvoří základ čtyř 
reportážních celků knihy -  Vesnice XI. století, Ti, o kterých tu dříve 
nebylo slýcháno, Židé, Boj o kulturu a jazyk.

Jedna z příčin tamních nesourodých a neustálených poměrů 
je obsažena už v názvu, neboť „Zemí beze jména“ chtěl autor obrazně 
naznačit, že stejně jako neexistuje jediný ustálený název pro toto 
území, neexistuje ani národnostně jednolité obyvatelstvo shodného 
původu.

Drsnost a nepřístupnost kraje, horský terén, divoké a nepředvídatelné 
klima měly za následek uzavřenost i to, že se tady po staletí vůbec
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nic nezměnilo. I v první polovině 20. století zde lidé žili jako 
za feudalismu. Se zaostalostí hmotnou souviselo i jejich zaostalé 
smýšlení a životní filosofie. Byli zvyklí jednat převážně instinktivně, 
věřili pověrám a politika je neoslovovala. To Olbrachtovi připomínalo 
dávnou českou minulost.

K podrobnému popisu kraje a k detailnímu seznámení čtenáře 
s úrovní a zvyklostmi jeho obyvatel připojuje Olbracht svou vizi 
všestranných změn. Jako jediné a nutné východisko předkládá čtenáři 
sociální a národní osvobození místního lidu. Zároveň chápe, 
že v panujících podmínkách, v zaostalosti a v ukotvených zvyklostech 
jde o úkol téměř nemožný a jeho realizace si vyžádá cílevědomý 
a vytrvalý přístup, především pak osvětu a vzdělání.

Olbracht se snaží respektovat rasové, náboženské, kulturní a územní 
zvláštnosti, neopomíná však zdůraznit nerovný vztah mezi bohatými 
Židy (rabíny či obchodníky) na jedné straně a židovskou chudinou 
na druhé. Kladné a záporné vlastnosti, které jsou už po dlouhá staletí 
obvykle zobecněně připisovány příslušníkům židovské obce jako 
celku, autor dělí na dvě složky. Záporné vlastnosti, jako jsou lichvářství, 
fanatismus a honba za blahobytem, ukazuje na židovských zbohatlících 
a rabínech a často k nim ještě připojuje doklady o spojenectví 
s dřívějšími maďarskými utlačovateli i současnými českými úředníky. 
Avšak ani židovská chudina není bez negativních rysů, z nichž 
nejvýraznější je především židovský fanatismus. Na rozdíl od rabínů, 
kteří mohou využít různé prostředky, aby dosáhli vyššího společenského 
postavení, je židovská chudina odsouzena svůj osud trpně snášet 
a žít v bídě, pod tíhou přiřčených vlastností, náboženství a přesvědčení. 
Olbracht si uvědomoval, jak náročný úkol bude toto obyvatelstvo 
změnit, neboť bohatí změny nepotřebovali a nechtěli a chudí se jich báli, 
neboť za nimiž viděli jen další dávku blahobytu pro vyšší společenské 
vrstvy a bídy pro sebe.

Olbracht se sice snaží o objektivní soud, ale nedokáže a ani nechce 
opomíjet vlastní postřehy a názory, ať už na současnou situaci nebo 
na její možnou změnu. Z textu reportáží je patrný jeho obdiv i úzký 
vztah k popisované lokalitě a k poměrům v ní, i silný cit, kterým k této 
oblasti přilnul.
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4. 2. Nikola Šuhaj loupežník

Ivan Olbracht nejen dokumentoval politické a sociální poměry 
na Podkarpatské Rusi, ale své poznatky zpracoval i beletristicky. 
Jak už bylo na jiném místě řečeno, pozornost věnoval zdejší specifické 
vrstvě obyvatelstva -  loupežníkům. Přitahovala ho osobnost Nikoly 
Šuhaje, podkarpatského loupežníka, a jeho životní osudy. Začal 
proto počátkem třicátých let 20. století shromažďovat potřebné materiály 
jako východisko k literárnímu zpracování jeho života.

V této době poznal Koločavu, menší vesnici na Podkarpatské 
Rusi, která vstoupila do dějin, a to hned dvěma podněty. Původním 
podnětem byla postava lidového hrdiny, obhájce svobody a práv 
i nuzného majetku chudých, loupežníka Nikoly Šuhaje, koločavského 
rodáka. Druhým podnětem byl sám Ivan Olbracht. Přišel do Koločavy 
deset let po aféře kolem tohoto hrdiny s cílem poznat o Šuhajovi pravdu 
a podat o něm pravdivé svědectví. Splnit tento záměr se mu podařilo.
V roce 1933 hned dvakrát vydal (nejprve v nakladatelství Sfinx 
Bohumila Jandy a podruhé v Melantrichu) román Nikola Šuhaj 
loupežník.

K objasnění okolností kolem hlavní postavy románu přispěl 
jednak sám Olbracht důkladným studiem soudních spisů, jednak 
pozůstalí a všichni, kdo Nikolu dobře znali, svými vzpomínkami. Dosud 
žila v Koločavě Šuhajova rodina, většina jeho vrstevníků, jeho 
žena Eržika, ale žili tu i jeho vrazi, a ti všichni mu pomohli objasnit 
fakta ze Šuhajova života. Poslouchal jejich vyprávění, podrobně 
studoval soudní spisy, pročítal novinové zprávy a porovnával navzájem 
jejich věrohodnost. Tamní poměry, společenskou situaci, dění 
kolem postavy Šuhaje i jeho činy přiblížil českému čtenářskému
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publiku a sám si Koločavu a vše, co s ní a Šuhajem souviselo, velice 
oblíbil.

Olbracht se v tomto románu opět věnoval výjimečným postavám 
stojícím mimo rámec běžného společenského zařazení. Vrátil 
se k hrdinům typově podobným „zlým samotářům14, kteří svůj život 
zasvětili boji za osobní svobodu a volnost neomezovanou konvencemi, 
za svůj ideál spravedlnosti, která by měla fungovat stejně v celé 
společnosti. Nikola však není se „zlými samotáři44 zcela totožný. 
Zatímco oni se octli mimo společnost vlastní vinou a se svou situací 
se postupně smířili, Nikola a jemu podobní proti společnosti — a to nejen 
za sebe — bojují a usilují o dosažení sociálních cílů platných 
pro co nej širší okruh lidí různých společenských vrstev. Zastávají 
zájmy prostých lidí, a právě tím se dostávají za hranice společnosti 
a zákona.

Autor odhalil, proč byl Nikola Šuhaj prostými a chudými lidmi 
uctíván a obdivován, naopak ostatními nepochopen a trestně stíhán, 
proč se v něm koncentroval vzdor vyúsťující v boj proti utlačovatelům, 
proč cítil nenávist k válce, ze které zběhl, co bylo příčinou jeho touhy 
po volnosti a svobodě. Olbrachtovi i jeho čtenářům tak ve 20. století 
před očima vyvstal jednak reálný příběh vojenského zběha, 
jednak lidová legenda, mýtus o mstiteli, který „bohatým bral a chudým 
dával44.

Román Nikola Šuhaj loupežník je plný zdánlivě protikladných 
prvků. Ty jsou v kontrastu k sobě navzájem i k prostředí, ve kterém 
se vyskytují. Protikladné prvky najdeme i v Nikolově postavě 
a v jejím vztahu k postavám dalším. Jeho monumentalizovanou 
a mytologizovanou podobu, nadlidské výkony konfrontuje Olbracht 
s věcnými a reálnými charakteristikami ostatních postav a s obsahem 
popisovaných událostí, situací a činů.

Děj románu jak už bylo řečeno -  je vybudován na projení 
pravdivého příběhu se zbojnickou legendou a zasazen do prvních 
poválečných let, kdy se na Podkarpatské Rusi střídaly vlády, ale žádná 
nedokázala řešit místní problémy.

Po zakarpatských lesích se potuloval Nikola Šuhaj, vojenský zběh, 
který za první světové války utekl z uherského pluku vĎarmotech
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a za dezerci a své krádeže ve prospěch chudých byl stíhán četníky. 
Ukrýval se v lesích rodného kraje a zbojničil, což vzhledem k charakteru 
doby nebylo nic neobvyklého. Bohatým bral a chudým dával, hájil 
jejich práva a toužil po vlastní svobodě. Tajně se vracíval do rodné 
vesnice za svou ženou, ačkoli mu zde hrozilo dopadení četnickými 
hlídkami. Z každé nebezpečné situace či přestřelky vyvázl vždycky 
až nepochopitelně živý a nezraněný.

Zde končí reálná rovina příběhu a nastupuje legenda, která Šuhajovy 
skutky opřádá. Hned na začátek románu je zařazena krátká epizoda, 
kdy Nikola a jeho kamarád získají od čarodějnice nezranitelnost 
a nedotkne se jich žádná kulka. Nikola byl nakonec dopaden silou, nýbrž 
lstí.

Četníci nastražili mladého strážmistra, který měl svádět Eržiku, 
Šuhajovu ženu. Chtěli v Šuhajovi vzbudit žárlivost a dostat ho do pasti. 
Tento plán se četníkům nezdařil, strážmistr Svozil byl zabit a Šuhaj opět 
unikl do hor.

Další možný způsob, jak Šuhaje dopadnout, viděli četníci ve vypsání 
vysoké finanční odměny. Paradoxně právě vidina peněz svedla Nikolovy 
kamarády, kteří se za ním a jeho bratrem vydali do hor a v nečekaném 
okamžiku oba Šuhaje ubili sekerami. Neodhadli však lstivost četníků 
a poté, co se sami přišli k činu přiznat a vyzvednout si odměnu, byla 
jim odepřena s výstrahou, že by mohli být zavřeni za několikanásobnou 
vraždu.

Za spojenectví a zradu byla nakonec zatčena Šuhajova žena Eržika, 
která ve vězení porodila jeho dítě. S jejím dalším osudem se Olbracht 
dobře seznámil při osobním setkání, čtenáři románu jej však nenabízí.

Olbracht se drží autentického dějového rámce, přesto však 
obohacuje Šuhajův příběh barvitými epizodami a legendárními prvky. 
Kořeny zbojnické tradice osvětluje v kapitole o Oleksovi Dovbušovi. 
Neustálým střetáváním a prolínáním minulých a přítomných skutků 
směřuje děj v závěru ke stvrzení Nikolovy nesmrtelnosti:

Nikola Šuhaj žije. Žije v těchto horách a s nimi. Bude žít. Neříkejme věčně, 
neboť tomuto slovu rozumíme dnes ještě méně, než mu rozuměli naši 
náboženští pradědové, a spokojme se s prostým slovem: dlouho.48

48 Olbracht, L: Nikola Šuhaj loupežník. Albatros, Praha 1979, s. 172
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Román Nikola Šuhaj loupežník je složen z několika složek, většinou 
protichůdných.

V první řadě jde o propojení pevně časově a místně zakotvených 
skutečností ze Šuhajova života a ze způsobu života lidí v Koločavě 
a okolí s mýtem, opřádajícím jeho postavu i skutky. Mýtus 
není prvoplánový, tvoří druhotnou dějovou linii -  legendu, kterou
o Šuhajovi utvářelo lidové prostředí a která se prolíná s reálnými fakty
o Šuhajově životě. Románovou kompozicí založenou na prolínáním 
skutečnosti a fikce dosáhl Olbracht velké přesvědčivosti a působivosti 
příběhu.

S tím souvisí spojení prvků racionálních s emocionálními. Nikolovo 
chování ovlivňují z velké části přírodní síly, souzní s prostředím, často 
jedná pudově, spoléhá na svou bystrost, instinkt, místy vypočítavost. 
Je to individuální hrdina, proto není nakloněn hromadnému drancování 
s kamarády, kteří zbojničí jen pro své potřeby a blahobyt. Nikolovi 
jde především o dobro chudých a obyčejných potřebných lidí, proto 
okrádá výhradně bohaté a jejich majetek pak rozdává všem, kdo v daný 
okamžik pomoc nejvíce potřebují.

Miluje svou ženu Eržiku, jeho cit k n í je něžný, hluboký 
a opravdový, zároveň však touží po jejím těle. I Eržika, stejně jako 
on, jedná zčásti rozumově a zčásti pudově. Má schopnost tyto dvě 
složky svého jednání rozlišovat a v potřebnou chvíli je vhodně použít. 
Na jedné straně je otevřená a připravená dát vše -  majetek, sebe i svůj 
život -  za Šuhajovu záchranu, na druhou stranu dokáže dokonale 
maskovat motivy svého vztahu k četníku Svozilovi, takže není jasné, 
zda jde o instinktivní jednání nebo rafinovanost, takže jeho kořeny 
nedokážeme odhalit.

Na rozdíl od Nikoly a hlavně Eržiky mladý Jura Šuhaj, Nikolův 
bratr, jedná většinou instinktivně, neřídí se ničím jiným jen pudy 
a pocity. Bezmezné miluje a obdivuje svého bratra, je rozhodnut cokoli 
podstoupit pro jeho záchranu, přesně uposlechne a vykoná 
všechny Nikolovy příkazy a rozhodnutí. Je Nikolovi zcela oddán, 
žárlí na Eržiku a varuje bratra před její zradou. Je ke všem v okolí 
značně nedůvěřivý a předvídá zradu ze strany Nikolových kamarádů. 
Jeho obavy se ukáží být opodstatněné a naplní se. Správnost jeho 
instinktu a přesnost v odhadu lidí i situace se potvrdí v okamžiku, 
kdy Nikolu i jeho kamarádi ubijí.

Významným stavebním a spojovacím prvkem románu jsou časové 
roviny. V jedné dějové linii se propojují minulost, přítomnost
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i budoucnost. Autor se tak snaží ujistit čtenáře v naději, že obdobné 
zbojnické činy ve prospěch obyčejných prostých lidí se nestaly 
jen v minulosti, ale existují i v jejich přítomnosti a budou mít i trvalou 
platnost.

Olbracht v románu rovněž propojuje tři společensko-kulturní 
specifické zvláštnosti podkarpatského světa — rusínské, židovské a české 
prostředí v rámci jedné malé lokality — a vystihuje na jedné straně jejich 
kontakty, na druhé vzájemnou izolovanost.

Kniha není jednoznačná, ani pokud jde o formu. Je to román 
baladického charakteru, komponovaný z různých rozdílných prvků; 
z reportáží, citací z folklóru, vyprávění, z až pateticky laděných úvah, 
ale i z pohádkových motivů a vizí. Epický ráz narušují časté lyrické 
úseky, nej častěji líčení podkarpatské přírody, neboť pro přírodu 
má Olbracht^ obzvlášt vyvinutý cit, jak už víme z příběhů „zlých 
samotářů . Často v líčení propojuje drobné detaily s panoramatickým 
obrysem a vytváří tak plastický trojrozměrný obraz.

Dílo je jedinečné i po stránce jazykové, neboť autor v něm 
pro oživení využívá různých řečových vrstev — hovorový jazyk, nářeční 
židovské prvky, archaické prvky knižního jazyka.

I co se týče dějových složek a plánů, román za jinými díly 
nezaostává. Hlavní část děje spadá do prvních poválečných let.
V zakarpatském prostředí se střídaly vlády, ale žádná z nich nedokázala 
řešit místní problémy. Tím se zvyšoval odpor lidu proti každé vládě 
nadcházející a z tohoto odporu se zrodil právě loupežník Nikola Šuhaj. 
Jeho osudy tvoří první plán románu a spolu s obrazem Kolčavy a života 
v ní obrací čtenářovu pozornost na realitu vrchovinské vesnice 
a na souvislosti příběhu. Druhý plán zachycuje zrod legendy o Nikolově 
osobnosti — jak vznikala a rozvíjela se v lidovém podání, které dává 
reálnému jádru novou podobu podle vzoru starých vyprávění o jiném 
zbojníku tohoto kraje, Oleksovi Dovbušovi. Připisuje Šuhajovi 
nadpřirozenou vlastnost, kterou mu přičarovala stryga -  jeho tělo nikdy 
nezasáhne kule z pušky. Ostatním, přátelům i nepřátelům, kteří 
mu usilují o život, přiřkla lidová tradice zase jiné vlastnosti, přičarované 
jinými strygami.

Nikolův příběh nejen nabývá rysy pohádky, ale zároveň zdůrazňuje 
i prvky reality, které jsou vůči sobě většinou v kontrastu (podobně 
jako Nikolova osobnost, jako jeho vztahy k okolí, k nejbližšímu i sobě 
samému).
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Kromě kontrastů však v románu najdeme i jednotící prvek, kterým 
je obraz krajiny, líčené s velkou mírou citu a sugesce. Scenérie divokých 
hor s hustými lesy nabízejí nadpřirozeným bytostem, ale především 
loupežníkům bezpečný a pro pronásledovatele nepřístupný úkryt. 
Olbracht citlivě přizpůsobuje dění v přírodě a její ráz a náladu 
Šuhajovým činům a událostem v jeho zbojnickém životě. Zdůrazňuje 
tak sepětí tohoto živelného hrdiny s drsnými podmínkami kraje, 
s tvrdou přírodou a drsným klimatem, které s sebou horské prostředí 
nese.

Román Nikola Šuhaj loupežník byl a je považován za mistrovské 
dílo ceske literatury. Na rozdíl od románu Anna proletářka, který Ivan 
Olbracht psal přímo se záměrem působit na široké masy lidových 
čtenářů a probudit v nich třídní uvědomění a který se v důsledku toho 
netěšil velké oblibě a četl se spíše povinně než dobrovolně, se Nikola 
Šuhaj loupežník stal titulem úspěsným a hojně čteným a zůstává 
jím i dnes.

Dobová kritika ho však vnímala různě. Autor za něj sice obdržel 
státní cenu za literaturu pro rok 1933 se zdůvodněním, že román 
obsahuje novou látku, propojuje mýtus s realitou a vyznačuje 
se neotřelým básnickým jazykem. Pak už byla románu vytýkána 
jen samá negativa: zkreslování skutečnosti a očerňování zaměstnanců 
ve státní službě, nevěrohodné zdroje informací, nadnesená mytizace 
hrdiny, smyšlené skutečnosti podávané jako reálné a další výhrady. 
Dokonce někteří kritici usilovali o stažení knihy z prodeje. Jiní naopak 
chválili a zdůrazňovali slovesné kvality díla. Po střetu názorů, 
v nichž musel sebe i dflo obhajovat i sám autor, byla kniha v prodeji 
ponechána a dokonce vydána podruhé.

Tím však spory nekončily. Pravda, kterou v románu Olbracht 
odhalil, vyvolala nesouhlas státních úředníků, který vyústil 
do požadavku, aby kniha byla zařazena tzv. na index pro urážky 
představitelů státní moci a zakázána jako četba alespoň studentům 
středních škol a v ukrajinském překladu. Paradoxní však je, 
že se o to zasazovali členové téhož orgánu, který před časem rozhodl
o odměnění románu státní cenou. Požadavek se však setkal se širokým 
nesouhlasem.



Negativně tedy byly přijímány především konflikty postav 
s četnictvem a vyšetřovací postupy policie, která reprezentovala novou 
vládní a státní moc. Olbrachtovi však šlo hlavně o objasnění okolností 
kolem Šuhajovy postavy a činů s ním spjatých a také o jeho 
ospravedlnění v souladu s legendou, kterou kolem něho vytvořili místní 
lidé. Musel pečlivě zvažovat, co je pravda, co oprávněná obrana četníků, 
co je lidová nadsázka zdůrazňující Nikolův takřka absolutní smysl 
pro spravedlnost, jeho statečnost, nezranitelnost a další vlastnosti, 
pro něž byl oslavován a obdivován.

Dílo, které se po vydání potýkalo s řadou problémů, však autor, 
někteří kritici, spisovatelé i studenti dokázali fundovanými 
argumenty obhájit. Přes všechny nesnáze a protichůdná hodnocení našel 
Olbrachtův román své pevné místo v českém literárním kontextu 
a zařadil se mezi nejvýznamnější a nejčtenější díla české literatury 
dvacátého století.

Dnes vedle dramatického příběhu oceňujeme autorovo spisovatelské 
mistrovství, jeho schopnost názorně a přitom poeticky přiblížit 
tajemnou a krásnou krajinu Podkarpatské Rusi, tamní obyvatele a jejich 
způsob života a v neposlední řadě na Nikolových životních osudech 
demonstrovat, jak se realita mění v legendu a postava v mýtus.

Mnohé Olbrachtovy prózy posloužily jako literární předlohy 
pro filmové zpracování. A to nejen v první polovině 20. století, v době 
svého vzniku a autorova působení, kdy on sám se na filmové tvorbě 
podílel, ale i později, ve druhé polovině století, z čehož je patrný 
neustálý zájem o jeho tvorbu a o látky, které zpracoval. Také román 
Nikola Šuhaj loupežník byl dvakrát zfilmován -  poprvé už v roce 1947, 
podruhé v roce 1977. O rok později podle divadelní hry se zpěvy 
od Milana Uhdeho a s hudbou Jiřího Štědrotě natočil režisér Vladimír 
Sis filmový muzikál se shodným názvem, jako měla divadelní hra -  
Balada pro banditu.
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4.3. Golet v údolí

Olbracht měl během poznávání Podkarpatské Rusi možnost 
se z bezprostřední blízkosti seznámit se způsobem života, zvyky 
a smýšlením židovské komunity. Tuto zkušenost, která se stala inspirací 
pro jeho beletristickou tvorbu, nejvíce načerpal přímo u svého 
židovského domácího v Koločavě.

Fascinovalo ho jednání Židů v různých situacích — na jedné straně 
obchodnická protřelost, na straně druhé naivita, s jakou vykládali obecně 
známé fyzikální jevy, nezlomné přesvědčení o boží vyvolenosti 
židovského národa, respektování zvyků a náboženských rituálů. 
Zároveň si všímal postupného narušování jednoty tohoto společenství, 
způsobeného vlivem nových myšlenkových proudů a prohlubujícími 
se sociálními rozdíly uvnitř komunity.

Na různé stránky židovského života poukázal už v prvních 
reportážích z Podkarpatské Rusi -  v Obrazech ze soudobého Ruska. 
Po románu Nikola Suhaj loupežník se k židovské tematice vrátil v tomto 
povídkovém souboru.

Materiál sbíral Olbracht postupně od roku 1935 a jeho hromadění 
završil při své poslední návštěvě Podkarpatské Rusi v roce 1936 I tehdy 
bylo jeho cílem pobyt využít k tvůrčí práci, většinu času však trávil 
výpravami do přírody a s návštěvami (manželé Vančurovi a Noví) 
Pohyboval se přitom především v prostředí židovského obyvatelstva, 
některé konkrétní postavy dokonce využil v literární tvorbě

Po návratu z Podkarpatské Rusi se Olbrachtovi do dubna 
následujícího roku podařilo připravit soubor tří židovských povídek -  
Zázrak s Julčou, Událost v mikve, O smutných očích Hany Karadžičové 
-  k vydání (1937).



Tři povídky dohromady, přestože se liší fabulí, tvoří jeden celek. 
Děj se odehrává na stejných místech (Polana) a ve stejné době, 
některé z postav dokonce nechává autor vystupovat ve všech třech 
povídkách. Jednotlivé příběhy nám podávají proměnlivý obraz 
zvláštního prostředí a života chasídů, Židů s přísně ortodoxním 
vyznáním. Olbracht odhaluje sociální nerovnosti v této skupině, 
kde ovšem na rozdíl od ostatní společnosti všechny spojuje 
striktní dodržování a uctívání ustálených obyčejů a náboženských 
příkazů.

Ústředními postavami nejsou rabíni a židovští zbohatlíci, ale naopak 
židovští chudí v různých životních situacích, s problémy, které 
s sebou nesou jejich osudy. Golet znamená v jazyce jidiš místo 
vyhnanství, kde Židé čekají, až je odtud vyvede Mesiáš. Olbracht 
nám nabízí přímý pohled do světa příslušníků židovské komunity 
se všemi detaily zvyklostí a rituálů, zachycuje životní styl Židů ve všech 
odstínech. Ale nejde mu jen o zobrazení těchto jevů -  snaží se ukázat, 
co se vlivem času a společenských změn proměňuje v osobním 
životě jedinců, a pro názornost vybírá ty nejchudší židovské vrstvy. 
Nezobrazuje jen rozdíly mezi chudými a bohatými, ale i odlišnosti 
starých Židů, žijících podle přísně dodržovaných náboženských 
i občanských zvyků, a mladé generace, která se pomalu zbavovala všeho 
ortodoxního, neboť pochopila, že je to určitá bariéra, která jim brání 
ve vývoji.

Stejně jako je možné u předchozích děl Ivana Olbrachta najít 
řadu shodných rysů, které je určitým způsobem sjednocují, a zároveň 
rozdíly, díky nimž je každé z nich jedinečné, i tento triptych má stejné 
specifické prvky -  shody i odlišnosti.

Důležité místo náleží krajině, jejímuž líčení věnuje Olbracht velký 
prostor. Využívá její atmosféry a vlivu na psychiku, vývoj a postoje 
postav i na průběh děje (povídky O zlých samotářích, román Nikola 
Šuhaj loupežník). Zde však tvoří pouhou kulisu. Látka, kterou 
si pro svou poslední povídkovou knihu vybral, neodpovídá tématům 
děl předchozích, kromě těch vzniklých během jeho poznávání 
Podkarpatské Rusi, kde ho židovská problematika oslovila jako 
jedna z předních pozoruhodností tohoto regionu. Mnozí doboví kritici 
se divili, že si Olbracht v době, kdy světem hýbala spousta politických 
zvratů, vyhrocených událostí a kdy celková atmosféra houstla 
hrozbou blížícího se válečného nebezpečí, vybral právě toto téma. 
Ale on díky svým politickým zkušenostem, neustálému sledování
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změn ve veřejném a společenském životě a díky smyslu pro odhad 
situace věděl, že otázka židovství není látkou okrajovou, nýbrž velice 
aktuální.

Určitým jednotícím prvkem, který toto dílo propojuje zejména 
s autorovými psychologickými prvotinami, je záměr proniknout 
k psychice postav a odhalit myšlení představitelů různých společenských 
vrstev. Olbracht nezůstává jen na povrchu věci -  u popisu sociálních 
poměrů a způsobu života židovské komunity -  ale právě prostřednictvím 
už zmíněné stejně podstatné složky povídek se dostává k příčinám 
a důsledkům sociálních nerovností a k přiblížení postojů postav k životu 
a k víře.

Příběhy nejsou jednotně laděny, setkáváme se v nich s různou mírou 
humoru, ironie až satiry i s tragickými prvky.

První povídka, Zázrak s Julčou, bývá označována za anekdotický 
příběh, nebot humorně líčí těžký osud povozníka Bajnyše Zisoviče. 
Houževnatostí a podnikavostí se brání proti nepříznivým podmínkám 
a bídnému životu, nikoli však svému, ale životu svých dětí — veškeré 
úsilí soustředuje k zajištění existence, k tomu, aby zabezpečil 
svou rodinu, aby se jeho děti měly lépe než on. Ke každé situaci 
skýtající finanční pomoc i k jejím případným negativním důsledkům 
přistupuje s nadhledem a humorem. Vychytralostí, lstí, obchodnickým 
duchem a neustále vyvíjeným jemným nátlakem vyzraje na pár 
pražských turistů v okamžiku, kdy ho k tomu dožene nutnost 
a bezvýchodnost situace. Neodbytným a chytrým jednáním jim vnutí 
k pronajmutí dvacetiletou kobylu Julču, čímž získá jako výdělek 
stokorunu, nikoli však na stravu pro své děti a ženu, nýbrž na budoucí 
studie svého syna.

Autor se snaží vyslihnout psychologii tohoto chudého žida 
i jeho charakteristické vlastnosti -  podnikavost, houževnatost chytrost 
a smysl pro obchod, které probouzí a podněcuje jak instinkt,’tak silná 
víra.

Komické prvky v sobě nese i druhá povídka nazvaná Událost 
v mikve, ve které se hlavní postava -  chudý krejčí Pinches Jakuboviě -  
pokládá za lamet vav, jednoho z třiceti šesti bohem vyvolených 
spravedlivých lidí, na nichž spočívá tíha vykoupení lidstva Z oddanosti



tomuto poslání zapomíná na práci i na manželské povinnosti, které 
je možno plnit jen noc po ženině rituální koupeli v mikve. Proto 
udá svého přítele -  správce mikve Mojše Kahana -  že nezajistil 
řádné doplnění lázně vodou a donutí jej k jejímu obřadnému 
vyčištění a naplnění mlékem, a tím si pomůže k oddálení milostného 
styku. Na této události autor ukazuje tíhu a váhu rituálních pověr 
i zákazů a příkazů, jejichž plnění se lze vyhnout jen nečestným 
způsobem.

Stejně jako v předchozí povídce i v této pevná víra dává hrdinům 
sílu a naději na dobrý konec, pomáhá jim snášet všechny strasti 
a upevňuje jejich přesvědčení o příslušnosti k vyvolenému národu, 
kterému Hospodin vždy pomůže.

V povídce O smutných očích Hany Karadžičové autor nejvíce 
odhaluje nepřizpůsobivost Židů a jejich odmítání všeho nového, 
co nevychází z jejich víry. Nezobrazuje semknutou židovskou komunitu, 
ale naopak zdůrazňuje rostoucí a prohlubující se rozdíly a konflikty 
v ní, pramenící právě z nepřizpůsobivosti -  ne všech, ale většinou lidí 
starších, těch nejortodoxnějších, neochotných cokoli měnit a přijímat 
nové.

Z komunity se vyčleňuje především mladá generace, a to vlivem 
hnutí sionistů, socialistických sionistů a bezvěrců, do jejichž společnosti 
se dostává také mladá hrdinka příběhu Hanele. Je to nejmladší, krásná 
dcera zchudlého židovského obchodníka, jíž po otcově krachu nezbylo 
na věno. Bez něho se však může jen těžko provdat, neboť nemít věno 
je v židovském prostředí považováno za hanbu. Proto podobně jako 
jiní chudí mladí lidé touží odejít do Palestiny, kde by se mohla 
osamostatnit a najít si práci.

Nastoupí do sionistické hachšary (přípravný tábor) v Ostravě, 
kde je ovšem nemile překvapena vládnoucím náboženským fanatismem 
jen o něco mírnějším, než s jakým se setkávala doma. Postupně 
opouští jednotlivé články své víry a nalézá lásku a jistotu v Ivo 
Karadžičovi, který je sice původem Žid, ale bez vyznání, neboť 
židovskou víru opustil. To je překážkou jejich sňatku, ke kterému 
nechtějí Hanelini rodiče svolit. Za pomoci představitelů židovské obce 
se nejprve marně snaží Karadžiče obrátit zpět na víru, poté mu nechtějí 
Hanele vydat. Nakonec celé židovské společenství formou jakési 
Haneliny duchovní smrti dívku vyvrhuje ze svých řad. Hanele byla
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první, kdo se dokázal jejich fanatické víře a zaslepenosti vzepřít, 
a ukázat tak cestu dalším.

Olbracht se nevzdává svého okouzlení stářím židovské kultury, 
zároveň však jednotlivými příběhy a osudy hrdinů varuje 
před povyšováním se „vyvolené" rasy nad druhé a před slepou vírou 
a fanatismem, které zbavují člověka svobody rozhodovat se a utvářet 
vstřícné lidské vztahy.

Olbracht v povídkách dává vyniknout faktu, že Židé ctili 
a dodržovali něco, co je posilovalo a stmelovalo i v nejhorších časech -  
své tradice, víru, přikázání a pevné přesvědčení o příchodu Mesiáše, 
který jejich Bohem vyvolený národ odvede do země zaslíbené. 
S tímto přesvědčením přečkávají všechny změny i ústrky, zároveň 
z nich však toto pevné pouto činí nepřizpůsobivé, slepé, uzavřené 
před okolním světem a neochotné se vyvíjet.

Všechny tři povídky z triptychu Golet v údolí byly zfilmovány. 
Nejprve v roce 1995 režisér a scénárista Zeno Dostál ve spolupráci 
s Janou Dudkovou zfilmoval první dvě povídky -  Zázrak s Julčou 
a Událost v mikve -  pod názvem Golet v údolí. V roce 1999 byl podle 
povídky O smutných očích Hany Karadžičové režisérem Karlem 
Kachyňou natočen film Hanele.



4. 4. Shrnutí

Olbrachtovy prózy Země beze jména (Hory a staletí), Nikola Šuhaj 
loupežník a Golet v údolí bývají obvykle souhrnně označovány jako 
„zakarpatská trilogie" a jako vrchol Olbrachtovy tvorby reportážní, 
románové a povídkové.

Ze společného obecného označení je zřejmé dějiště děl i přibližná 
doba jejich vzniku, neboť už víme, že Olbracht na nich pracoval, když 
poznával Podkarpatskou Rus, tj. mezi lety 1931 a 1936.

Vedle místa a času tato díla spojují i stejné typy postav, žijící 
po staletí na tomto nedotčeném a nezměněném území, z nichž autora

v

nejvíce zaujali Židé se svou svébytnou kulturou, tradicemi a vírou. 
Proto je také nechal jako hlavní hrdiny nebo jen jako okrajové 
postavy prostoupit všemi třemi knihami. Olbracht byl překvapen 
místními obyvateli a nezměněnými společenskými poměry, celkovou 
zaostalostí připomínající středověk, byl ale též okouzlen divokou, 
krásnou a nedotčenou přírodou, s níž v dílech pracuje jako se součástí 
děje nebo výjimečně jen jako s barvitou kulisou.

Nejen soubor reportáží Země beze jména, první dílo vzniklé 
v zakarpatském prostředí, ale i román Nikola Šuhaj loupežník 
a povídkový triptych Golet v údolí v sobě kromě beletrizující roviny 
obsahují také prvky reportáže. Prostřednictvím příběhů chtěl autor 
čtenáře v první řadě seznámit se specifiky tohoto zvláštního koutu země
a života místních obyvatel.

Čtenáři s různými inklinacemi mají možnost vybrat si v dílech
z této autorovy etapy mezi reportáží, románem s prvky pohádky 
a mýtu, povídkou (to vše s dokumentárním podtextem), mezi tragickým 
příběhem, ironií, humorně laděným vypravováním.
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Zakarpatská trilogie tvoří poslední Olbrachtova původní díla. Dále 
se zabýval už jen adaptacemi starších literárních předloh.

■
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5. Dobyvatel -  pokus o historický román cestou 
adaptace historické studie

V posledních dvou kapitolách se pokusím Ivana Olbrachta přiblížit 
jako autora adaptací starších literárních děl. Jednotlivé adaptace 
se od sebe liší tématy a zaměřením. Proto volím rozdělení do dvou 
kapitol, z nichž v jedné se věnuji zpracování historické látky a ve druhé 
adaptacím látek pro děti a mládež.

Ke starším literárním dílům a jejich novému přepracování 
se začal Olbracht intenzivně obracet za okupace, za svého pobytu 
ve Stříbřeci. Pozornosti věnované rozsáhlé literární předloze amerického 
dějepisce Williama Prescotta Dějiny dobytí Mexika předcházely 
nejprve překlady Feuchtwangerových, Mannových a Travenových děl, 
práce na filmových scénářích a jejich realizaci a adaptace próz pro děti 
a mládež.

Román Dobyvatel vznikal v letech 1943 -  1945 na objednávku 
nakladatele Bohumila Jandy, který tak reagoval na myšlenku zesnulého 
profesora Václava Tilla upravit Prescottovo dílo do románové 
podoby. Olbracht několikrát nabídku odmítl, neboť látku považoval 
za tematicky příliš vzdálenou a vzhledem k aktuální společenské situaci 
nezajímavou. Až za války, kdy neměl mnoho pracovních a tvůrčích 
možností, nabídku přijal a začal podrobně studovat dílo z roku 1843
o Cortezově tažení do Mexika. Postupně zjistil, že i takto stará látka 
obsahuje momenty podobné současnosti, konkrétně Hitlerovu 
rozpínavému tažení. To v něm probudilo zájem a chuť s touto 
historickou monografií pracovat a využít ji jako základ románové 
podoby. Pro možnost ukázat shody historie se současností považoval
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látku za velice aktuální, ačkoli za okupace román stejně nesměl být 
vydán. K tomu došlo až v roce 1947.

V Prescottově díle našel mnoho motivů a obrazů připomínajících 
tehdejší situaci i dění ve společnosti. Upoutaly ho především 
postavy dobrodruhů, psychologie hromadných akcí, motivy zrady 
a pomsty, pohnuté drásavé výjevy, střet dvou různě vyspělých 
civilizací, dva odlišné světy, kontrast mezi náboženským přesvědčením 
a ziskuchtivostí a mocenskými plány a v neposlední řadě barvitě 
vylíčená exotická krajina. Hlavní hrdina, mstivý, krutý a proradný 
dobrodruh Hernando Cortez, přivedl Olbrachta na myšlenku srovnat 
ho s Hitlerem. Společné oběma jsou krutost, chamtivost, rozpínavost, 
lstivost a mstivost. Určité vlastnosti však Corteze od Hitlera odlišovaly 
a jeho činy alespoň zčásti ospravedlňovaly. Odlišoval se především 
pevnou vůlí, vírou a osobní ctižádostí, zatímco u Hitlera šlo, podle 
Olbrachtova mínění, pouze o ješitnost. Cortez je jiný i významem 
své dobyvačné výpravy a svou složitou povahou. Olbracht v něm 
vidí renesančního člověka, plnokrevného muže s bujným mládím, s láskami 
a nenávistmi, milence, manžela a otce, hráče a milovníka života, vojáka nadmíru 
statečného, pokrytého ranami od nohou až po temeno hlavy,49 naopak Hitler 
je jen přežitek odumírající epochy, mužík nevzdělaný, myšlenkově připoutaný 
ani ne k otcům, nýbrž k feudálním prapradědečkům (a ovšem ne ke svým), lenoch, 
který v životě nikdy produktivně nepracoval, starý mládenec bez mládí, bez lásky, 
bez rodiny, zavilý vzteklík, dlabaný jen do sebe a jen sebe zbožňující; člověk 
bez špetky statečnosti, který se navždy hroutí, když nedaleko něho dopadá 
generálská bomba, a který se tak bojí smrti, že si ji nedovede dáti sám, nýbrž požádá
o nejméně bolestnou lékaře.50 Dobyvatelů typu Cortez a Hitler prošla 
dějinami lidstva celá řada, avšak v nejrůznějších podobách. Není tedy 
dobyvatel jako dobyvatel, jak by se mohlo zjednodušeně shrnout -  
mnozí se výrazně zapsali do historie svým válečným talentem, 
osobní statečností a územním přínosem pro svou vlast, naopak 
rozpínavost jiných byla podněcována jen osobními a povrchními cíli 
a krveprolití, které způsobily, nemělo pozitivní důsledky pro dobývané 
ani pro dobyvatele.

49 Olbracht, I.: Slovo o Williamu Prescottovi a o této knize. In Olbracht, I.: Dobyvatel. Naše 
vojsko, Praha 1979, s. 8

50 Olbracht, I.: Slovo o Williamu Prescottovi a o této knize. In Olbracht, I.: Dobyvatel. Naše 
vojsko, Praha 1979, s. 8
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Nejen pro hlavní postavu nalezl Olbracht odpovídající typ
i ve své době, ale i ve zobrazovaných dějinných událostech odhalil 
spojitost s tím, co se v té době dělo v Evropě a s údělem ohroženého 
národa. Vpád a postup dobyvatelů, kteří těžili ze slabosti drobných 
kmenů, i zoufalý odboj napadeného národa odpovídaly současnému dění 
uprostřed Evropy.

Společné poměrům šestnáctého (doba děje Prescottova díla), 
devatenáctého (doba vzniku Dějin dobytí Mexika) a dvacátého století 
jsou i rozmanité charaktery lidí zastupujících jedno společenství.
V románu se setkáme s typy statečných a čestných bojovníků, 
ale i s řadou lidí bezcharakterních, ctižádostivých, s cyniky i zbabělci, 
ať už jde přímo o aztécké vládce nebo prosté a obyčejné příslušníky 
ohroženého národa.

Olbracht adaptací vytvořil velmi působivý román, v němž většina 
situací má nadčasovou platnost, byly tedy tehdy aktuální i vzhledem 
k tehdejším událostem jak v Československu, tak v celé Evropě. 
Je tak naznačeno, že se historie opakuje, ovšem přizpůsobená době 
a prostředí.

Tím, že Olbracht Prescottovu monografii přepracoval do románové 
formy, došlo k mnohým změnám -  kompozičním, faktografickým, 
případně se místy s textem předlohy rozešel úplně, aby mohl 
poskytnout větší prostor dějové stránce. Některé části vypouštěl, 
jiné přesouval, některé úseky naopak dodatečně vymýšlel a připojoval, 
měnil charaktery postav, přizpůsoboval dějiště. V podstatě postupoval 
stejně jako při psaní všech svých předchozích děl, k nimž čerpal 
inspiraci z vlastních zážitků a zkušeností. Prescottova monografie 
mu posloužila rovněž jen jako materiálová předloha, kterou 
se inspiroval. Vznikl tak svébytný román zakotvený v konkrétní 
historické události.

Hernando Cortez, hlavní postava obou děl, byl odvážný 
a ctižádostivý. Stal se písařem kubánského místodržitele dona 
Velasqueze a vrchním velitelem jeho vojska, které se chystalo dobýt 
Ameriku. Cortez toužil stát se hrdinou, a tak neváhal Velasqueze opustit 
a odplout za naplněním svého cíle. Vyplul 18. 11. 1518 z Kuby s velkým 
a silným vojskem složeným převážně z Kubánců.
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Pozvolna a rafinovaně navazoval u břehů Ameriky kontakt 
s indiánskými obyvateli prostřednictvím obchodu, kdy vyměňoval 
bezcenné cetky za kusy zlata. Založil osadu Villa Rica a neúspěšně 
se pokoušel indiány obrátit na křesťanství. Následovala řada drobných 
bitek a střetů i velkých krveprolití, postupného ovládání cizího 
území. Cortezova dobyvačná výprava se setkávala s úspěchy 
a vítězstvími. Cortez se stal slavným a obávaným, Aztékové jej 
považovali za boha, jeho bojovníci ho ctili a obdivovali. Uměl uplatnit 
svou bystrost, vychytralost, postřeh i smysl pro diplomatické řešení 
situace.

V obraze vpádu a postupu Cortezova vojska a způsobu obsazování 
aztéckého území za pomoci lsti, teroru a využití nesvornosti 
mezi různými kmeny a převahy zbraní dobyvatelů je paralela 
se současným děním v Evropě. Povzbudivý a návod ukazující je fakt, 
že v dobytých územích záhy postupně narůstal živelný odpor proti 
vetřelcům.

I mezi jedinci v utlačovaném národě však autor ukázal značné 
rozdíly. Na jedné straně to byli čestní a prozíraví muži, kteří bojovali 
na život a na smrt za zachování svobody svého národa či kmene. 
Proti nim na straně druhé stáli kolaboranti, zbabělci a slaboši, pro které 
moc znamenala víc než svoboda národa a vlastní život víc než národní 
existence.

Cortez je zosobněním typu vojáků a politiků, kteří se na základě 
vlastních mocenských ambicí a politiky své země rozhodli dobýt 
cizí území a podmanit místní obyvatelstvo. Potvrzuje to tedy fakt, 
že dobyvatel vlivem svého přesvědčení vkládá do boje vlastní život, 
především však obrovské množství životů cizích a že v postavě 
dobyvatele je nutné propojit válečníka, politika a diplomata. Cortez 
záměrně vyvolává zdání ohromné moci a krutostí naznačuje, co všechno 
si může dovolit, a zároveň tím zastrašuje všechny kolem, napadený 
národ i své vojáky. I v Cortezově vojsku dojde ke konfliktům a rozdělení 
na dvě skupiny: Cortezovce a Vlasquezovce, kteří se chtěli vrátit zpět 
na Kubu. Cortez však vládl i táboru pevnou rukou a raději přikázal 
potopit lodě, než aby nechal problém přerůst v rozpad vojska. 
Jeho metody byly často drsné a radikální, ale účinné a pevnou vůlí 
a ctižádostí se mu podařilo mnohé své cíle naplnit.
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6. Autor literárních adaptací převážně 
pro děti a mládež

Za okupace, tedy za stříbřeckého pobytu, spolupracoval Olbracht 
jako lektor s některými pražskými vydavatelstvími, např. s Melantrichem 
a Družstevní prací, a občas přispíval do některých časopisů. Těžiště 
jeho literární práce však tvořily úpravy starších látek, adaptace. Původní 
Olbrachtova díla nesměla být vydávána, takže přepracovávat 
již existující materiál byla jedna z mála možností, které mohl v té době 
z existenčních důvodů využít.

Pro edici Pokladnice královská, založenou nakladatelstvím 
Melantrich jako soubor svazků základních děl světového písemnictví 
pro mladé čtenáře, převyprávěl a vydal v roce 1939 vybrané příběhy 
ze Starého zákona pod názvem Biblické příběhy (jako první svazek 
zmíněné edice), následujícího roku sbírku českých pověstí Ze starých 
letopisů (druhý svazek) a po válce, v roce 1947, přepracované 
staroindické bajky O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách (čtvrtý svazek). 
Ještě za války -  v roce 1942 -  měla vyjít kniha Čtení z Biblí kralické, 
ale po atentátu na Heydricha byla její sazba rozmetána a kniha vyšla 
poprvé až v roce 1958. Po těchto adaptacích určených mladým čtenářům 
(kromě Čtení z Biblí kralické) se Olbracht věnoval již zmíněnému 
historickému románu Dobyvatel.

Přetvářet staré předlohy začal Olbracht z několika příčin. Jednak 
z důvodů existenčních, neboť, jak už jsem uvedla, nesměly za okupace 
jeho knihy vycházet. K adaptacím přistoupil i proto, aby vyhověl 
žádosti nakladatelství. Také jej k tomu vedlo narození dcery Ivanky, 
neboť si uvědomil potřebu obsahově i formálně kvalitní četby pro děti, 
a posledním důvodem byla skutečnost, že díla zvolená k adaptaci
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mu byla blízká svými tématy. S biblí a jejími příběhy se setkával 
již od dětství v domácím prostředí. S židovskou kulturou byl úzce spjat 
přes svou matku, proto velice snadno dokázal pochopit složité myšlení 
Židů i ve 20. století. Osobně měl možnost setkat se s živou tradicí 
starozákonních příběhů a s jejich vlivem na způsob života za svého 
pobytu na Podkarpatské Rusi. Přesvědčil se tedy osobně, jak prastaré 
zákony fungují i v jeho současnosti a jaký dopad ve své extrémní podobě 
na člověka i na společnost mají.

K přepracovávání, a tím vlastně aktualizování starších předloh 
přispěl i jeho názor, který se celý život snažil prosazovat, že je nutné 
se k už existujícím dílům -  jak vlastním, tak starším, náležejícím 
ke kulturnímu dědictví -  vracet a upravovat je v souladu s vývojem 
a změnami estetického cítění a jazyka. Jen tak neztratila přitažlivost 
a určitou míru aktuálnosti. Sáhl tedy po starší látce a přizpůsobil 
ji svým zpracováním chápání mladého čtenáře, jeho citovým 
a rozumovým schopnostem, estetické vnímavosti a zájmům.
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6.1. Biblické příběhy

Jako konkrétní předlohy pro knihu s názvem Biblické příběhy 
(1939) si Olbracht vybral kralický překlad Starého zákona a Pentateuch, 
čili Pět knih Mojžíšových. Nemohl tento původní materiál příliš 
měnit a aktualizovat, tedy pracovat s ním podobně jako s textem 
Williama Pescotta. Přesto se mu podařilo látku převyprávět tak, 
aby se stala pro mladého čtenáře srozumitelnou a zajímavou.

Výchozí text upravoval především po stránce stylistické, 
vypouštěl filosofické úvahy, zákonodárné předpisy, rozsáhlé historické 
výklady, vybral jen některé příběhy. Řadil je podle vnitřní logiky, 
nerespektoval v plné míře jejich řazení v předlohách. Posloupnost 
přizpůsobil záměru, aby příběhy tak, jak za sebou následují, pomohly 
čtenáři utvořit si souvislý obraz starozákonní historie od stvoření 
světa, přes příběhy Adama a Evy, Josefa, Mojžíše, Davida, Judit 
a další biblické události, až k návratu Židů z babylonského zajetí 
do Jeruzaléma.

Knihu tvoří třicet příběhů -  třicet adaptací starozákonních textů. 
Otevírá je příběh popisující proces, během kterého Bůh stvořil život 
na zemi a vetkl mu řád -  O stvoření světa a člověka. Uzavírá 
je vyprávění o propuštění Židů z babylonského zajetí trvajícího 
sedmdesát let, o jejich návratu do Jeruzaléma a stavbě nového chrámu 
zasvěceného Hospodinovi -  Návrat do Jeruzaléma.

Usiluje o to, aby si mladý čtenář utvořil alespoň rámcové 
povědomí o jedné z nejvýznamnějších památek světového písemnictví, 
aby pochopil, že bible je nejen základním dílem etickým, 
ale i významným zdrojem inspirace pro pozdější literární tvorbu
i pro jiné druhy umění (malířství, sochařství, hudba), aby si uvědomil,
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že mnohá úsloví, přirovnání a obrazy používané v běžném jazyce -  
archa Noemova, Kainovo znamení, sedm ran egyptských, starý 
jako Metuzalém -  mají kořeny právě v biblické historii. Chtěl dětskému 
čtenáři ukázat, že bible přežila více než tisíc let a myšlenky 
v ní obsažené mají trvalou platnost, jsou nadčasové, stále aktuální 
a obecně platné.

Záměrně vybíral texty, v nichž se vypravuje o zápasech s cizozemci 
(například o napadení Izraele Ammonitskými v příběhu s názvem 
Těžká oběť), v nichž se oslavuje vítězství menšiny v boji s přesilou 
(například přemožení početného kmene Madiánských pouze Gedeonem 
a třemi sty muži v příběhu nazvaném Tři sta mužů statečných více 
než třicet tisíc), či ve kterých jde o osvobození z otroctví (například 
osvobození Izraele z nadvlády Filištínských). Hledal momenty podobné 
dobové aktuální situaci. Příběhy měly dodat soudobému čtenáři naději, 
být mu posilou, oporou, zdrojem optimismu a upevňovat jej ve víře 
ve šťastnou a svobodnou budoucnost.

Z hlediska uměleckých kvalit jsou Biblické příběhy srovnatelné 
s kteroukoli jinou Olbrachtovou knihou, jak po stránce obsahu, 
tak formy. Autor pochopil potřeby mladého čtenáře, respektoval úroveň 
jeho znalostí a možností vnímání, jeho zájmy, zálibu v dramatickém 
a dynamickém ději. Příběhy převyprávěl jazykem soudobému mladému 
čtenáři srozumitelným a pochopitelným, současně však plně 
respektujícím starobylost, význam i z obsahu vyplývající jistou 
patetičnost předlohy. Svou adaptací dokonale evokuje původní 
biblický text.
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6. 2. Ze starých letopisů

Další Olbrachtovou knihou určenou mladým čtenářům, 
zpracovávající již existující materiál, je Ze starých letopisů. Tvoří 
2. svazek edice Pokladnice královská a byla vydána v roce 1940.

Podtitul Nejstarší pověsti české napovídá, že autor tentokrát čerpal 
ze zdrojů vztahujících se k národní historii. Obsahem knihy Ze starých 
letopisů vyzdvihl historii českého národa a jeho vzniku, což bylo velice 
potřebné a aktuální v souvislosti s nejistotou a přímým ohrožením 
národní existence za okupace.

Vycházel ze tří předloh -  z Křišťanovy legendy (10. století), 
Kosmovy Kroniky české (12. století") a Hájkovy České kroniky (16. 
století). Stejně jako při předchozí adaptaci pracoval jen s některými 
starozákonními příběhy, i z těchto předloh převyprávěl jen ty části, které 
mohly v mladých čtenářích posilovat a upevňovat vědomí české kulturní 
tradice a národní hrdost. Zároveň se snažil vybírat méně známé texty, 
protože současně měli mladí čtenáři možnost číst Jiráskovy Staré 
pověsti české, případně Vančurovy Obrazy z dějin národa českého. 
Právě Vančura vedle historických faktů pracuje i s pověstmi -  jejich 
propojením vytvořil mohutnou fresku, poeticky a hluboce citově 
zachycující historii českého národa.

Kniha Ze starých letopisů obsahuje dvacet příběhů z české historie. 
Začínají příchodem Čechů a končí přijetím křesťanství. Olbracht 
nezůstal jen u adaptace předloh. Připojil i vlastní kulturně historické 
výklady o textech, z nichž čerpal -  Z Kosmovy kroniky české 1125, 
Z Kroniky české Václava Hájka z Libočan 1541, Legenda Křišťanova. 
Představuje v nich autory předloh svých adaptací, ukazuje jejich 
vztah k pohanství i křesťanství, seznamuje s osudy jejich děl, se situací

108



v době jejich vzniku, zamýšlí se nad poměrem mezi pravdou a fantazií 
v nich. Ukazuje Kosmu jako neobyčejně vzdělaného člověka, kněze, 
umělce. Hájek je v jeho pojetí poutavý lidový vypravěč, Křišťan 
zastánce nové křesťanské víry, jehož zaujetí nemá daleko k fanatismu. 
Olbracht též charakterizuje vybrané texty po stránce obsahové -  
a to především -  jazykové; naznačuje rovněž, jak bude při adaptacích 
postupovat. Podobně jako v Biblických příbězích i zde se snaží zachovat 
atmosféru předloh i příběhů samotných, respektuje jejich starobylost, 
klade důraz na vlastenecké vyznění, akcentuje význam národních tradic 
a potřebu znalosti národní historie.

109



6.3. O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách

Předlohou pro Olbrachtovo třetí adaptátorské dílo -  O mudrci 
Bidpajovi a jeho zvířátkách -  byla rámcová sbírka bajek a povídek 
staroindického původu s názvem Pančatántra (Patero nauk, někdy 
též Kniha o pěti oddílech), kdysi po bibli nej rozšířenější kniha, 
podávající prostřednictvím bajek poučení o člověku a společnosti,
o lidském životě a vzájemném soužití. Vznik tohoto díla se datuje 
v mnoha pramenech různě -  obecně jej můžeme zasadit do období mezi 
2. a 5. stoletím našeho letopočtu. Pančatántra měla sloužit královským 
princům jako učebnice základních pravidel politické činnosti a jako zdroj 
a vzor životní moudrosti.

Olbracht nečerpal z celé Pančatántry -  pouze ze sbírky poučných 
bajek, které mají svůj původ mezi řemeslníky a kupci a jejichž soubor 
byl o mnoho staletí později připsán blíže neznámému lidovému 
vypravěči Bidpajovi.

Olbracht však zdaleka nebyl první, kdo se pokusil tuto látku 
přepracovat a přizpůsobit své době. Před ním staroindické bajky 
zpracovali Mikuláš Konáč z Hodíštkova (1528, Pravidlo lidského života, 
jinak podobenstvie starých mudrcuov), který vycházel z latinské 
verze Jana z Capuy, František Matouš Klácel (1846) a Eduard Valečka 
(1893). Olbracht si jako předlohu zvolil zpracování Eduarda Valečky, 
neboť jeho knihu znal velice důvěrně už z chlapeckých let. 
Pro svůj soubor si však z Válečkových čtrnácti knih vybral jen 
šest příběhů (Zrádný přítel, Trest, Věrní přátelé, Na Doupni, Opičí 
srdce, Had a poslední Ilad, Balad a Irachta), rámcově uzavřených 
rozhovorem krále s mudrcem, a z třiapadesáti bajek a povídek jen 
pětatřicet. Některé příběhy vynechal, případně zkrátil (zejména
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0 úvahové pasáže), přeskupil je kompozičně, po vypravěčské stránce 
zhustil děj a text jazykově a stylisticky upravil -  převyprávěl látku 
po svém, mnohé epizody přetvořil a vymyslel do nich jiné, nové 
situace, starou indickou lidovou moudrost zčeštil a přiblížil 
domácímu pohledu a chápání. K tomu přispěl i použitím novodobého 
jazyka, doplněného hovorovými, lidovými a citově zabarvenými 
prvky. Olbracht staré bajky aktualizoval, především ironickými 
narážkami týkajícími se veřejného života, kritikou sociální situace
1 záměrnými obrazy boje porobených proti vykořisťovatelům, slabých 
proti silným.

V prozaických bajkách, prokládaných veršovanými pasážemi, 
vystupují lidé i zvířata, které však mluví a jednají také jako lidé, 
mají lidské vlastnosti a důvtipně, odvážně a obratně se vysmívají 
králům, bohům i kněžím -  brahmínům a ze vzájemných utkání vycházejí 
vítězně.

Celá kniha je koncipována jako šest dlouhých příběhů, které vždy 
uvozuje rozhovor krále Dabželina s Bidpajem. Dabželin vyslovuje přání, 
aby mu Bidpaj vypravoval, a určuje konkrétní námět, kterého by se mělo 
Bidpajovo vypravování týkat. Jednotlivé bajky obsažené v šesti 
kapitolách -  příbězích -  tvoří celek tím, že mravní ponaučení v závěru 
jedné je východiskem pro bajku další.

Kdo je Bidpaj, jehož jméno se objevuje v titulu Olbrachtovy 
adaptace? Bidpaj je mudrc, hlavní postava knihy, respektive vypravěč 
bajek. Je tomu tak ve všech doposud přepracovaných verzích
i ve verzi původní. Bidpaj příběhy vypravuje tvrdohlavému indickému 
králi Dabželimovi, který trestal každého, kdo se pokusil přivést 
jej na cestu moudrosti. O to usiloval i Bidpaj, proto ho král dal 
na doživotí uvěznit. Po čase ho však zachvátily úzkost a strach 
z vlastních činů a pochopil, jak hloupé a malicherné bylo jeho dosavadní 
jednání. Nechal Bidpaje přivést ze žaláře, aby ho učil moudrosti. 
Bidpaj u krále strávil mnoho nocí vyprávěním různých příběhů 
s mravním ponaučením. Později zmoudřelý král Bidpaje propustil 
a obdařil hodnostmi, avšak jako poslední úkol Bidpajovi uložil sepsat 
všechny bajky, které mu vyprávěl, aby se moudrost v nich obsažená 
zachovala a mohli š iji přečíst všichni, kdo by ji chtěli znát.
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6. 4. Čtení z Biblí kralické

Obsáhleji a do větší šířky i hloubky než v Biblických příbězích 
adaptoval Olbracht látku ze Starého zákona v knize Čtení z Biblí 
kralické. Cítil potřebu přiblížit tyto biblické texty, v nichž lidé hledají 
útěchu a zdroj víry, také dospělým čtenářům. Na této adaptaci pracoval 
v letech 1940 až 1941, za pobytu ve Stříbřeci, ale k jejímu vydání, 
plánovanému původně na rok 1942, tehdy nedošlo. Realizovalo 
se až posmrtně v roce 1958, kdy kniha vyšla jako 14. svazek Spisů Ivana 
Olbrachta.

Počet příběhů ve srovnání s Biblickými příběhy vzrostl z třiceti 
na devětatřicet. Čtení z Biblí kralické je textově rozsáhlejší a stylisticky 
věrnější předloze. Autor nemusel brát takový ohled na možnosti 
chápání dětského čtenáře, a tak text upravoval hlavně po stránce 
jazykové -  v souladu s dobovou podobou jazyka. V devíti nových 
příbězích podal obraz rodinných a erotických vztahů (Izákovy námluvy, 
Zuzana v lázni, Aram a Sardi). Čtenáři předložil podrobnější a úplnější 
obraz staré patriarchální společnosti jako celku i rodinného života, 
seznámil ho s politickými a filosofickými názory i s úsilím vytvořit silný 
židovský stát.

Kniha není rozšířena jen o devět příběhů Starého zákona. 
Je rozdělena do dvou částí -  Ze Starého zákona a Z Nového zákona. 
Narozdíl od Biblických příběhů přibližuje tedy i novozákonní látku, 
rozdělenou do dalších dvou částí -  Z evangelií a Ze Skutků 
apoštolských, Epištol a ze Zjevení Jana Teologa. Pro novozákonní texty 
platí stejná kritéria úprav, s jakými Olbracht pracoval při adaptaci 
příběhů Starého zákona.
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Po jazykové stránce se jeho adaptace neodchyluje příliš 
od českobratrského překladu bible. Autor text překladu respektuje, což 
je ve srovnání s Biblickými příběhy jeden z podstatných znaků Čtení 
z Biblí kralické. O tom, že českobratrský text je nejen východiskem, 
ale zachování jeho podoby i cílem autorova postupu, svědčí i název 
knihy. Olbracht však jako ateista naopak vypustil liturgické 
a nábožensko-didaktické pasáže. Pro něho byl důležitý kulturně 
historický význam bible jako zdroje morálních zásad, estetických názorů
i jako iniciátora jazykového vývoje. Vybíral hlavně texty obsahující 
obecně platné principy, které mohly a měly co říci jako podobenství 
soudobé společnosti, dokázaly ji oslovit a předat jí závažné poselství 
prastaré lidské moudrosti.
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6. 5. Shrnutí

Jak už jsem zmínila v úvodní kapitole, Olbrachtovy adaptace próz 
pro děti a mládež nejsou hlavním tématem mé práce, přesto 
jsem považovala za nutné alespoň stručně se jimi zabývat. Mají 
své místo v kontextu Olbrachtovy tvorby, jsou důležité pro vytvoření 
komplexního obrazu jeho osobnosti, dokládají tematický rozsah jeho 
děl.

Nejde jen o běžné adaptace ve smyslu jazykového přizpůsobení 
textu úrovni vnímání soudobého čtenáři. Olbracht se v každé 
z těchto knih snažil upozornit na určité prvky a zdůraznit je. Šlo 
jednak o obecné, nadčasové, pro většinu národních kultur platné 
zásady, jednak o konkrétní obrazy v současné situaci našeho národa 
aktuální. V adaptacích pro děti (Biblické příběhy, Ze starých letopisů,
0  mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách) i pro vyspělé čtenáře 
(Čtení z Biblí kralické, Dobyvatel) kromě snahy přiblížit vybrané 
úseky národních i světových dějin, moudrost staroorientálních bajek
1 jedno z nejstarších a nej významnějších děl světového písemnictví 
hledal paralely se současným děním a upozorňoval na ně. Poukazoval 
na neměnnost lidských charakterů, na téměř shodně se opakující 
a stejně řešené situace. Vedle národní historie klade důraz na mravní 
zásady a ponaučení, často vycházející z negativních zkušeností, 
připomíná četná vítězství slabších nad silnějšími a další momenty, 
které měly čtenáři dodat naději a víru v dobrý konec těžkých okupačních 
let.

Mladý čtenář v prózách určených dětem a mládeži tyto souvislosti 
nejspíš neodhalil a neodhalí ani dnes, ale odnese si poučení a seznámí 
se vhodnou formou s cennými texty provázejícími lidské společenství
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po dlouhou dobu jeho vývoje. Dospělému čtenáři Olbrachtovy adaptace 
odhalují množství skrytých souvislostí, nová fakta, ale i staré pravdy, 
které paradoxně neztratily platnost ani v dnešní době.
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Závěr

Cílem mé diplomové práce bylo zobrazit osobnost Ivana Olbrachta -  
ukázat rozdíl mezi chápáním jeho významu dnes a v době, kdy žil, 
představit výsledky jeho činnosti v oblasti literatury, publicistiky 
a politiky. Výsledkem mého studia Olbrachtova života a díla je obraz 
jeho umělecké osobnosti a vymezení jeho místa ve vývojovém kontextu 
české literatury.

Především mne zajímala Olbrachtova činnost literární, bohatá 
žánrově i tematicky. Bylo obtížné vybrat jedno kriterium, podle kterého 
bych jednotlivá díla a etapy autorova života analyzovala a které 
by zároveň mohlo být základem výstavby práce. Zvažovala jsem členění 
podle žánrů, případně podle témat. Od obou variant jsem upustila -  takto 
pojatá práce by postrádala systematičnost a byla by nepřehledná, 
neboť žánrová pestrost je charakteristická pro celou Olbrachtovu tvorbu 
a podobně je tomu i s tématy.

Nakonec jsem se rozhodla členit práci podle důležitých 
mezníků v Olbrachtově osobním životě, v literární a publicistické 
činnosti i politických aktivitách. Výsledkem je tedy práce vystavěná 
na chronologickém postupu řazení jednotlivých děl a autorových 
životních etap, rozdělená do šesti kapitol. Jako pomocné 
kritérium v jednotlivých kapitolách využívám hledisko žánrové 
a tematické.

Společné pro většinu Olbrachtových děl je zobrazení sociálních 
rozdílů ve společnosti a hledání možných cest k jejich odstranění. 
Významnou roli v Olbrachtově tvorbě má rovněž odkaz k minulosti 
a k tradicím a nenásilné akcentování jejich hodnot aktuální v době 
vzniku těchto děl.
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S literární tvorbou velice těsně souvisí Olbrachtova činnost 
publicistická. Už během vysokoškolského studia spolupracoval 
s periodiky Pokrokové noviny, Pochodeň, Rudé květy, Záře, Zvon, 
Právo lidu, později působil jako redaktor Dělnických listů ve Vídni, 
potom čtyři roky v redakci Právo lidu v Praze. Ve dvacátých letech 
pracoval pro Rudé právo a přispíval do komunistických časopisů. 
Publicistická práce a politické názory se významně odrážely v jeho 
literární tvorbě, určovaly její obsah i ráz.

Široký záběr Olbrachtovy působnosti doplňuje spolupráce s filmem. 
Mnohá z jeho literárních děl se stala předlohami k filmovému 
zpracování, na zfilmování některých se sám podílel. Touto oblastí 
Olbrachtovy činnosti jsem se nezabývala, můj zájem patřil jeho 
tvorbě literární a změnám jejího hodnocení v souvislosti se změnami 
společenských a politických poměrů.

Pokusila jsem se sestavit portrét Olbrachta prozaika -  autora 
povídek a románů, Olbrachta novináře -  především autora reportáží 
a Olbrachta levicového politika. Rovněž jsem se pokusila ukázat, 
jak se široké spektrum jeho zájmů (umění, kultura a politika) projevuje 
v jeho tvorbě, obohacuje ji tematicky a činí ji zajímavou a z velké části 
aktuální i dnes.
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Resumé

V diplomové práci s názvem Ivan Olbracht. Pokus 
o monografickou studii se zabývám autorovým životem, především 
však jeho tvorbou a vlivy, které na ni působily.

Práce je členěná do šesti kapitol, z nichž každá zachycuje určitou 
etapu Olbrachtovy literární tvorby, publicistické a politické činnosti.

První kapitola je věnována Olbrachtovu životu a přehledu tvorby.
Druhá informuje o jeho psychologických prózách (povídky Dvě 

kapitoly románu a Břemeno, povídkový triptych O zlých samotářích, 
romány Žalář nejtemnější autor a Podivné přátelství herce Jesenia).

Třetí kapitola přibližuje Olbrachta jako levicového publicistu 
a prozaika -  socialistického realistu (soubory uměleckých reportáží 
Obrazy ze soudobého Ruska, později vydané s názvem Cesta 
za poznáním, Zamřížované zrcadlo, satirické povídky Devět veselých 
povídek z Rakouska i republiky, později, po úpravě nazvané 
Bejvávalo, román Anna proletářka).

Čtvrtá kapitola zachycuje období, kdy se Olbracht intenzivně zajímal 
o dění a poměry na Podkarpatské Rusi, a analyzuje díla, která z tohoto 
zájmu vzešla (soubor reportáží Země beze jména, později vydaný 
s názvem Hory a staletí, román Nikola Šuhaj loupežník, povídkový 
triptych Golet v údolí).

Poslední dvě kapitoly se věnují Olbrachtovým adaptacím starších 
literárních látek (román Dobyvatel, Biblické příběhy, Ze starých 
letopisů, staroindické bajky O mudrci Bidpanovi a jeho zvířátkách, 
Čtení z Biblí kralické).

Závěr je pokusem shrnout a zobecnit konkrétní poznatky a závěry 
z jednotlivých kapitol.
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Resumé

My diploma work Ivan Olbracht. Pokus o monografickou studii
(Ivan Olbracht. An attempt of a monographic study) deals with author's 
life but the most important part above all there is his work and effects 
which had an influence on it.

The diploma work is divided into six chapters. There is a certain 
period of Olbracht's writing and his publicistic and political activities 
in each of them.

The first chapter is about Olbracht's life and there is a summary 
of his work as well.

The second chapter gives information about his psychological proses 
(short stories Dvě kapitoly románu, Two chapters of a novel 
and Břemeno, A load; three short stories O zlých samotářích, About 
evil misanthrophes; novels Žalář nejtemnější, The darkest prison; 
Podivné přátelství herce Jesenia, A weird friendship of an actor 
Jesenius).

In the third chapter there is Olbracht described as a left-wing 
publicist and a prosaist -  a social realist (sets of artistic reportages 
Obrazy ze soudobého Ruska, Pictures from contemporary Russia, later 
it was published as Cesta za poznáním, A course to understanding; 
Zamřížované zrcadlo, A mirror with bars; satirical stories Devět 
veselých povídek z Rakouska i republiky, Nine merry stories 
from Austria and from the republic, after adaptation it was called 
Bejvávalo, It used to be; a novel Anna proletářka Anna-a proletarien).

In the fourth chapter I put down a period of Olbracht's interest 
in a situation and some historical events in Carpathian Russia 
and I analyze his works, which developed from that interest (sets
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of reportages Země beze jména, A land without a name, later published 
as Hory a staletí, Mountains and centuries; a novel Nikola Suhaj 
loupežník, Nikola Šuhaj a rubber; three short stories Golet v údolí, 
Golet in the valley).

In last two chapters Olbracht's adaptations of old literary matters 
are described (a novel Dobyvatel, A conqueror; Biblické příběhy, 
Biblical stories; Ze starých letopisů, From the old chronicles; an old 
indian fable O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách, About a wise man 
Bidpaj and his pets; Čtení z Biblí kralické, A lesson from Kralice 
Bible).

In conclusion I tried to summarize and generalize factual 
information and conclusions from the particular chapters.
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