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     Opět další z dnes již dlouhé řady prací vzniklých v ÚISK FF UK, 
věnovaných vztahu kulturních osobností k oblasti zvané „knižní kultura“ a 
poznávání jejich osobních knihoven, i když v tomto případě, kdy se Werichovu 
knihovnu, ani její část, přes úsilovnou snahu s písemnou podporou ÚISK 
nepodařilo získat ke zkoumání, diplomantka pokusila o její rekonstrukci.
      Práce přináší nový pohled na všeobecně známou osobnost z hlediska knihy, 
písma, tisku četby a všímá si především „neobsahových skutečností“, kdy se 
ptáme více než co, jak, kdy, kde a proč Werich četl, jak pracoval s knihami a 
jaký byl podíl přečtených knih na jeho vzdělání, na utváření jeho života  
hereckého, divadelního, literárního i politického, jak se knihy a vše kolem nich  
projevovaly v jeho dílech, pro něž byly osvědčenou formou záznamu i 
prostředkem šíření.
     Autorka sleduje téma důkladným průzkumem archivů, knihoven soukromých 
i veřejných, vyhledává trpělivě a s potěšením odpovědi na otázky ji zajímající, 
takže se jí podaří na základě originálních dokumentů, korespondence s diváky, 
čtenáři a s příznivci a  s využitím knižně vydaných vzpomínek a Werichovy 
pozůstalosti ukázat nejen jak četl, ale i psal, čím a na co, jaké byly 
pravděpodobně knihy, které vlastnil nebo neměl, ale znal.
      Diplomantka využila písemných, tištěných, obrazových a fotografických 
dokumentů z ruku soukromých i z kulturních institucí aby ukázala, že knihy, ale 
noviny, časopisy a další tiskoviny (plakáty, divadelní programy) byly v divadle i 
a často i doma jeho profesionální a pracovní potřebou i zdrojem Werichova 
humoru a vtipu, využívány jako působivé a inteligentní téma dialogů V + W na 
scéně Osvobozeného a dalších „jejich“ divadel.
    Autorka libující si v podrobném popisu líčí kde, s kým a o čem hovořila 
v terénu úspěšně či nikoli s cílem získat, dokud je čas, cenné ústní informace od 
lidí, kteří znali Wericha a s ním spolupracovali. Mnohé pak vyplynulo z 
průzkumu jeho společenského působení, obliby jeho děl mezi lidmi (to -
realizováno na úrovni - zabírá značnou a graficky výraznou část práce), což 
začala sledováním přítomnosti Werichových děl ve vybraných knihovnách 
soukromých uchovávaných např. v Knihovně Památníku národního písemnictví.
   Jdoucí krok za krokem s nadějí, že objeví něco nového a neznámého z osudů 
Werichových dospěla, nevyhýbajíc se domněnkám, když nedosáhla jistoty, 
neboť si uvědomovala, že je to v mnoha případech tím, že zkrátka tenkrát 
„nebyla u toho“ a snad ještě ani na světě a historické prameny archivní o tom, 
jak to tehdy bylo, nejsou, neboť platí, že víme jen to, co se dochovalo na 
papírech a protože se nedochovalo všechno, víme jen něco.
    Nicméně připravila svým vstřícným a úzce osobním vztahem k zadanému 
tématu práci, vlastně knihu, která dosud chyběla v početné literatuře o 
Werichovi, snad pro některé méně atraktivní než tituly a la Werich a víno, 



Werich a ryby apod., ale studii potřebnou, neboť, podle ní představující 
„člověka renezančního“ a s mimořádnou schopností nejen slovního humoru, 
v jehož životě a činnostech hrály knihy nikoli jedinou roli. Vždyť také z knih 
přecházely do jeho mysli a z ní dále do jeho her (např. pohádek, ale i do 
písňových textů zhudebňovaných J. Ježkem) a dále ke čtenářkám a čtenářům 
myšlenky a moudrosti v podobě originálního vyjadřování ve Werichových 
nejlepších projevech s nádechem  klasické estetiky slov. Prokázal to i současný 
průzkum společenské obliby jeho myšlenkového odkazu.
     Podle I. Hovorkové, což lze chápat i jako odezvu na přednášky v ÚISK, 
„studium knihoven osobních je jedním z méně tradičních a rozšířených způsobů 
poznávání osobností  a dovoluje velice specifickým způsobem dokreslit 
představu o životě, myšlení a tvorbě těchto osobností“.
     Týká se to J. Wericha, jehož dlouhodobě zkoumala, a představila   
s výsledkem obsaženým v předkládané diplomové práci, kterou  doporučuji 
přijmout k obhajobě s hodnocením výborně. 

     




