
Lenka Malinová: Pohled zvenčí – tematika únorové revoluce v prózách Zdeňka 

Němečka, Egona Hostovského a Lubora Zinka 

(posudek oponenta diplomové práce) 

 

 

 Protože v mém posudku budou převažovat spíše výhrady, chci hned na začátku uvést, 

že práci hodnotím vcelku pozitivně a k obhajobě ji doporučuji. Oceňuji především autorčinu 

snahu o samostatné promýšlení problémů a o myšlenkovou důslednost. 

 Téma práce je zvoleno velmi vhodně – trojici titulů, které si Lenka Malinová vybrala 

ke srovnání, spojuje exilová autorská perspektiva autorů i časové a prostorové zakotvení v 

únorových událostech roku 1948. To ostatně podtrhuje i dobře zvolený titul práce, k němuž 

mám ale první dotaz: šlo v případě Února o „revoluci“, nebo spíše o „puč“, jak se pak častěji 

objevuje v textu? Obě slova mají jednoznačné hodnotové zabarvení a měli bychom je 

používat co nejpřesněji. 

 Autorka možná mohla svou práci uvést zmínkou o společenském kontextu, v němž 

prózy vznikaly, a stručným náčrtem životní situace jejich autorů (už vzhledem k porůznu 

zmiňované autobiografičnosti Hostovského a Zinkova románu; i o méně známém Zinkovi 

existuje monografie od Bořivoje Čelovského /Kopiník svobody, 2001/), ale místo toho se od 

první strany věnuje tomu, co je vlastně nejdůležitější: charakteristice specifické, tedy exilové 

perspektivy, která všechna tři díla spojuje. K tomu chci jenom dodat, že kromě evidentních 

pocitů vykořeněnosti a ztráty kulturních a sociálních vazeb exilová perspektiva v politické 

próze samozřejmě implikuje i jednostrannost pohledu, vyplývající už z faktu, že exiloví autoři 

se nutně ocitají na jedné straně probíhajícího ideového sporu.  

 Za své hrdiny všichni tři spisovatelé zvolili reprezentanty druhé strany – Hostovský 

komunistického úředníka Brunnera, Zink marxistického intelektuála Krabce a Němeček 

bezejmenného agenta komunistické bezpečnosti. Autorka si dobře povšimla skutečnosti, že 

všichni tři protagonisté jsou prezentováni jako postavy vnitřně rozporné a nejednoznačné. 

Tuto rozpolcenost autorka prezentuje jako rezultát tíživé existenciální situace člověka ve 

válečných a poválečných letech. Pomíjí tak skutečnost, že např. v Hostovského díle je motiv 

dvojníka přítomen setrvale, vlastně od počátku až do šedesátých let. Některá zobecnění 

(„sledujeme myšlení českého člověka […] roku 1948“ […] „už není podstatná morálka, 

ohleduplnost či další charakterové ideály“, s. 12) jsou zjevně povrchní. Otázka, proč se lidé 

v době, kdy „už nelze věřit sjednocujícím ideologiím“, právě k takové ideologii přimkli, 

zůstává bez odpovědi. Na druhé straně autorka dobře charakterizuje nejednoznačnost 



rozvržení individuálního „dobra“ a „zla“ v prózách všech tří autorů. Zejména Hostovský staví 

svého hrdinu do pozice, z níž je dobře patrný manipulativní charakter obou stran – nemyslím 

si ale, že by román „indikoval výstrahu před souzením podle prvního dojmu“ (s. 17). 

Němečkovi protagonisté se zase jeví jen jako lidské oběti nelidských dějin.  

 Následující kapitola se zabývá devalvací slov, motivy nedorozumění a narušené 

komunikace. Ztrátu víry ve slova autorka nespojuje se situací před válkou, ani 

s goebbelsovskou propagandou, ale se studenou válkou. Domnívá se poněkud přímočaře, že 

„slovo v této době ztratilo svůj původní význam a bylo kvůli totalitní moci komunismu 

‚zrazeno‘“ (s. 26). Lze ale skutečně vysvětlovat rezistenci českého národa v únoru 1948 tím, 

že „válka i komunismus (?) změnily lidské hodnoty jen v prázdná slova a lidé za ona 

vyprázdněná slova bojovat nechtějí“ (s. 37)? Motivy zmatení jazyků, nevíry v řeč a hledání 

„pravého“, osvobozujícího slova spojuje autorka hlavně s románem Egona Hostovského. Ale 

to vše prostupuje v takřka neproměnné intenzitě celou jeho tvorbu, objevuje se dávno před 

válkou i dlouho po ní. Tvrzení, že tyto motivy „jednoznačně souvisí s komunistickou 

ideologií“, je zcela matoucí. Román Nezvěstný je především svědectvím o krizovém prožitku 

vlastní existence v konfrontaci s dějinnými událostmi; prezentovat ho jako kritiku jakéhokoli 

režimu či ideologie je nemístné; nebo přinejmenším stejně nepřesné jako interpretovat 

Hostovského prózy Cizinec hledá byt, Půlnoční pacient, Všeobecné spiknutí a Epidemie jako 

kritiku americké demokracie nebo novelu Dobročinný večírek jako kritiku českého exilu. O 

nějaké potřebě „ukázat lidem pravdu“ tu nelze uvažovat. A v žádném případě už nelze tvrdit, 

že skutečný lék na existenciální krizi spatřoval Hostovský „v božím slově“ (s. 41). 

 Možná že tato zjednodušení souvisejí s autorčinou občasnou formulační neobratností, 

s vazbami typu „jsou to postavy od prvního pohledu kladné“ (s. 14), „Hostovský a Kafka 

budou mít shodný výrok o světě“ (s. 14), „tvůrčí záměr románu […] lze považovat jako studii 

totalitního systému“ (s. 19), „pátrat o jeho politické příslušnosti“ (s. 25) „prózy odhalují 

varování před totalitními systémy“ (s. 40) apod. Netroufl bych si také tvrdit, že dvojnický 

motiv u Hostovského je „emblém“ nebo že svoboda je „velkodušný pojem“. V tom všem lze 

ale vidět i projev autorčiny úporné snahy probojovat se k co nejpřesnějšímu vyjádření. Jistě 

však bylo možné vyvarovat se vulgárních zjednodušení typu „spodina“ a „komunističtí 

papaláši“ nebo opakujících se chyb v příčestí („postavy […] mluvili“ apod.). 

 Jako cíl své práce autorka vytýčila „textovou a komparativní analýzu“ vybraných próz. 

Přestože texty pouze popsala a analyzovala po motivické stránce a ke srovnání vlastně 

nedospěla, je její práce zajímavá a vlastně i imponující otevřenou snahou skutečně porozumět 

textům i době, o které se v nich píše. Taková poctivost ovšem dává vyniknout nejen 



přednostem, ale i nedůslednostem, které se pak v posudku stávají snadným předmětem 

kritiky. Proto chci ještě jednou zdůraznit, že autorka odvedla dobrou práci a má předpoklady 

ji úspěšně obhájit. Zvlášť pokud bude mít stále na paměti Brechtovu maximu, že „exil je 

nejlepší školou dialektiky“. 

 

 

V Praze, 3. 9. 2011            PhDr. Václav Vaněk, CSc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


