
Posudek na bakalářskou práci Lucie Děkanovské Orientace v letech 1966-1967. 

Literatura, um ění, kritika? 

 

Myslím, že hlavním přínosem práce Lucie Děkanovské je podrobná anotovaná bibliografie 

prvních dvou ročníků časopisu Orientace na stranách 44 až 84. Je sestavena podle 

bibliografických standardů, vypracovaná velmi pečlivě (soudím podle namátkové kontroly), 

opatřena dvěma rejstříky, autorským a předmětovým, a jistě se stanou užitečnou pomůckou 

pro budoucí badatele.   

Poněkud na rozpacích jsem z úvodního doprovodného textu na s. 6-41. Jeho cílem je popsat 

první dva ročníky Orientace, tj. genezi časopisu, jeho zaměření, strukturu čísla, grafickou 

úpravu, ohlasy na časopis, analyzovat jednotlivé rubriky (Kritický metr na metr knih, 

Dokumenty, Kulatý stůl, 1+1 = 2, Slovo má...), evidovat některé výrazné příspěvky a názory. 

Na některých místech se to autorce daří, zvláště tam, kde se drží konkrétního materiálu (s. 34 

an.). Přínosná a zajímavá je informace o zásazích cenzury, které zjistila srovnáním 

časopiseckého znění Liehmových rozhovorů se spisovateli s jejich necenzurovaným knižním 

zněním. Jinde se však setkáme s překlepy či gramatickými chybami (Květen a Tvář byli příliš 

specifickými, Schulzovo poznámky, v zápětí) a se stylistickými nepřesnostmi, např. "posílit 

paměť veřejného mínění" (posílit či obnovit historickou paměť), "ze sídla redakční rady a 

jejího složení vyplývá" (ze složení redakční rady a okruhu přispěvatelů vyplývá), "besedový 

charakter" (diskusní charakter), "některá díla jsou v rámci ideologie předkládána veřejnosti 

jako hodnotná" (některá díla, negativně poznamenaná ideologií, předkládají kritici veřejnosti 

jako hodnotná), "redakce zařazovala do Orientace takovéto formáty" (... osobnosti?) atd. 

Nepřesná jsou i některá tvrzení, jako kupř. na s. 8 se píše o "úvodníku redakce", když je 

evidentně myšlena redakční rada (článek není podepsaný, takže by stačilo "v úvodníku 

prvního čísla Orientace"). "Začínající avantgarda" 20. a 30. let 20. století (s. 10) je naštěstí 

později korigována. Charakteristika poezie v prvním čísle Orientace jako "poezie všedního 

dne" není šťastná, stejně jako formulace "experimentální trojice Juliš, Diviš, Kainar", "poezie 

Skupiny 42 (Kolář, Palečková)" - vše na straně 13. Není jasné, proč se píše o dalším vývoji 

básníků přispívajících do Orientace (s. 14), zvlášť když jsou charakterizováni třeba tak vágně, 

že reflektují "umělcův život a existenci člověka vůbec" apod. Na následující straně se jako o 

dalších autorech Orientace píše o soudobých spisovatelích, kteří "reagují především na 

aktuální dění kolem sebe, reflektují nedávno minulé problémy". Vzápětí se hned jako první 

příklad uvádí Vančura, který zemřel 1942. Nejsem si jist, zda Lustigova Země za bodamským 



jezerem skutečně znázorňuje utrpení z komunistických koncentračních táborů (není tam ani 

slovo o komunismu a ani výrazy jako Feldhure nebo Sonderdienst tomu nenasvědčují). Na s. 

19 uvedení Zahradníčka vedle Mikuláška a Holana jako básníků, "již netvoří umění pro 

politiku, ale umění pro umění" sugeruje představu, že Zahradníček, stejně jako Mikulášek a 

Holan, v té době psal a publikoval nové verše a že patřil k zaumným básníkům. Není také 

jasné, kdo v debatě u kulatého stolu pojmenoval Havlovo drama jako "agitku", "nevymaněnou 

ještě z politického působení". Toto hodnocení, které rozhodně ani v roce 1966 nebylo 

standardní, by si zasluhovalo vysvětlení, když už je uvedeno, tím spíš, že podobné hodnocení 

Parála jako "pokrotlého experimentu" účastníci diskuse, jak se píše, korigovali (s. 30 a 31). 

Tím vlastně narážím na další problém, s kterým se v práci setkávám. Je to nejasná hranice 

mezi reprodukcí jednotlivých příspěvků a názorů otištěných v Orientaci, a komentářem 

autorky. Přesnější vymezení těchto dvou časových a hodnotových horizontů (kupř. na s. 24 

dole) by bylo žádoucí.  

Jak jsem napsal, pečlivě vypracovaná bibliografie Orientace 1966 a 1967 je pozitivem práce. 

Práci proto doporučuji k obhajobě. Ale vzhledem k uvedeným připomínkám nemůžu 

navrhnout známku výborně. Navrhuji proto velmi dobře nebo dobře podle průběhu obhajoby. 

  

5. 9. 2011                                                                                                          Jiří Holý 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


