
Posudek na bakalářskou práci Světlany Ondrouškové Metafora v básnické tvorbě 

socialistického realismu 50. let 20. století 

 

Bakalářská práce Světlany Ondrouškové patří k nejlepším, které jsem četl. Autorka pracuje 

promyšlenou metodou, dobře se orientuje v literárněhistorickém materiálu, přesně a 

přesvědčivě formuluje. Měla šťastnou ruku, když se opřela o Eliadeovo vymezení mýtu a 

Lakoffovo/Johnsonovo pojetí metafor jako prostředku strukturování myšlení, konstruování 

stereotypů. V tomto případě jde o převážně kladné heterostereotypy, které oficiální poúnorová 

poezie spojovala s představou vůdce, jenž chaos přetváří na kosmos, obrazem nové země jako 

"nádoby" (srov. i starou křesťanskou představu Hospodina jako hrnčíře), přechodu od tmy ke 

světlu atd. Nebudu reprodukovat jednotlivé části práce i její závěry. Připomenu aspoň dvě 

pozoruhodné autorčiny reflexe. První je konstatování rozporu mezi věčností božského vůdce 

či strnulým setrváním ve stavu pozemského ráje na jedné straně a principem materialistické 

dialektiky jako základního nástroje marxismu, v níž se všechno vyvíjí a proměňuje, na straně 

druhé. To je rozpor, který komunistická ideologie nikdy vyřešit nemohla a pochopitelně se 

promítal i do básnictví (podle A. Jelínka byl Nezval za verše v poémě o Stalinovi, kdy psal, že 

Stalin usedne na břehu řeky Léthé, tedy zemře, v Sovětském svazu kritizován, a proto kniha 

nikdy nevyšla rusky). Druhá je oslava matky a mateřství jako něčeho odlišného od ženství 

(tedy osvobozené ženy jako spolupracovnice a spolubojovnice muže, v tomto smyslu je 

komunismus mnohem méně maskulinní než nacismus). Mateřství funguje jako princip bdělé a 

citlivé starostlivosti strany a vůdce. "Často vyobrazené vůdcovo srdce je tak jako nádoba na 

city, která neustále kypí a přetéká - vůdcovo srdce je srdcem milující matky. Odtud je také 

opodstatněno bdění - vůdce je jako matka, která bdí nad svým spícím dítětem. Je zárukou 

bezpečí a klidného spánku, který umožňuje snít sen až do konce - v případě socialistického 

realismu to znamená dosnít se pozemského ráje." (s. 31) 

Role oponenta mě nutí vyslovit alespoň některé připomínky. Kromě drobných překlepů 

(Mmikropříběh, vyuřívá, Muslimy) a chybějící poznámky u citátu na straně 21 dole 

postrádám hlavně vymezení toho, co se rozumí "socialistickým realismem". Z kontextu práce 

je jasné, že jde o oficiálně vydávanou poúnorovou poezii. Ale mělo by to být řečeno 

explicitně, protože socialistický realismus je jeden z nejvágnějších pojmů, který se kdy v 

literární vědě vyskytl. Světlana Ondroušková sama připomíná (s. 23), že se u nás objevil již 

ve třicátých letech. A dodejme, že nejen "proniká do českého literárního prostoru", ale byl i 

teoreticky koncipován (Konrad, Václavek) a stal se programovým východiskem některých 



autorů, zejména ve skupině Blok. Tehdy byl formulován dosti odlišně než po roce 1945. Ale i 

jednotlivé poválečné koncepce (pokud se dá o koncepcích mluvit) se od sebe liší: Ždanov, 

Nejedlý, Štoll... Bez významu není ani to, že někteří básníci, kteří se jinak bezvýhradně hlásili 

ke komunistické ideologii a dobovému režimu, socialistický realismus odmítali. Například 

Majakovskij ho pojmenoval jako "mystický galimatyáš", Nezval ho nikdy neakceptoval a 

dokonce ho i veřejně odmítal. Proto by asi bylo třeba tento pojem, když se objevuje v názvu 

práce a pracuje se s ním, vymezit.  

Další drobné připomínky: Fenomén posvátné stavby (s. 17) byl v poúnorové poezii možná do 

jisté míry reprezentován Kremlem a Pražským hradem (který se k tomu zvlášť hodil tím, že se 

tyčil nad městem), sídly vůdců: "... jako souhvězdí / tmou září Kreml a tmou září Hrad, / že 

oni žijí, chrání nás a bdí" (Jiří Fried). Nejvhodnější stavbou k tomu účelu by asi byl Stalinův 

pomník na Letné, ale ten už se nestačil básnicky fruktifikovat. Nejsem si jistý, jestli 

křesťanský mýtus otvírá jen dvě pozice (s. 25), protože triadičnost je v něm zastoupena svatou 

Trojicí a v katolicismu má pochopitelně obrovský dosah Panna Marie jako nebeská královna. 

Na některých místech (s. 20, 32, 36) se básnické texty citují z antologie Podivuhodní 

kouzelníci. Je to skvělá knížka, ale pro pořádek připomínám, že to není kritické vydání. Mělo 

by se citovat z původních textů. 

V závěru mohu jen  zopakovat, že práce je nadprůměrná. Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji 

ji hodnotit známkou výborně. 

 

5. 9. 2011                                                                                                          Jiří Holý 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


