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Eduard Burget: Spisovatel a dramatik František Zavřel (1884- 1947) v 
ideových a kulturních souvislostech první poloviny 20. století
         
 Recenzovaná práce není rozhodně věnována  někomu,  kdo by  nějak figuroval  vnárodním 
panteonu,   měl své význačné místo v  produkci historiografie, literární a divadelní vědy.
 věnující se  "dlouhému" dvacátému století.  František Zavřel  jistě není postava, která se 
významněji zapisovala do historické pamětii -už jeho smrt v roce 1947 zůstala bez  téměř bez 
povšimnutí  a v následujících desetiletích mizela vzpomínka  na docela plodného dramatika a 
spisovatele.
        . Autor disertace v poutavém a pozoruhodném ´ úvodu píše, že  když   v roce 2000 našell 
v antikvariátu Zavřelovu knihu " Za živa pohřben" , tak mu jméno autora téměř nic neříkalo. 
Ačkoliv je recenzent o několik generací starší, tak musí  potvrdit, že  jméno Františka Zavřela 
skutečně  propadlo zapomnění.. Dlouho jsem o Františku Zavřelovi nevěděl téměř nic. 
Nemýlím- li se, tak  v diplomovém seminář docenti František Červinka  měl o něm nějaké 
expozé,  (ale nejsem si  úplně jist nemluvil- li o jeho  jmenovci a příbuzném režisérovi) v 
každém případě jsem zapomněl co  skutečný znalec české  kultury za okupace vlastně řekl.. 
Takže recenzent sám je dokladem správnosti  teze autora posuzované práce, že po roce 1948 
došlo k "vyškrtnutí" Zavřela z dějin české kultury.
        Prvně  jsem se s postavou   Františka Zavřela setkal  až  v textech autora recenzované 
práce -jednak v článku v Dějinách a současnosti, ale  zejména   v příspěvku .  ve sborníku k 
poctě Petra Čorneje,  kdy vyšel v roce 1991 s fascinujícím názvem "Praha načichlá 
Chelčickým"1  Teprve tehdy se před mým udiveným zrakem  vynořila  bizarní, postava 
ambivalentního hrdiny  Františka Zavřela . Impresivní a výstižný  název na mně zapůsobil a 
celá, konstrukce příspěvku    
       Nyní tedy Burget předkládá  zevrubnou disertaci věnovanou postavě  téměř 
zapomenutého literáta.  Už samotný fakt, že Burget v roce 2000, kdy vzal do rukou dost 
podivnou knížku, tak  rozpoznal  že   život a tvorba  zapomenutého extravagantního  tvůrce 
skýtá potencionál k napsání vědecké monografie a vybral si jej za dlouhodobý objekt svého 
badatelského zájmu,  představuje  čin pozoruhodný a odvážný.. Myslím, že sotva kdo by  v 
dost podivné knížce plné rozsáhlých  citátů, kde si zneuznaný kverulant vyřizuje své literární, 
politické, vysoce osobní  účty, rozpoznal  nosné téma pro dlouhodobý badatelský projekt.; 
rozpoznal, že lomená postava Františka Zavřela  i s jeho sebestředností, intelektuálním 
kverulantstvím,  kultem "nadčlověka" nenávistí k   Republice československé a jejímu 
demokratickému uspořádání, k jejím reprezentantům Masarykovi, Benešovi, k  jejímu 
prominentnímu literátu  K. Čapkovi,  demokracii atd.  představuje jakýsi negativ) nebo spíše 
mozaiku negativů)  sice vysoce subjektivní, ale  hodnotnou, plnou významu, reflexi 
politických a intelektuálních dějin  první poloviny dvacátého století.  Tedy: jen rozpoznání 
nosnosti  tématu a rozhodnutí  se věnovat biografickému zpracování životního a tvůrčího 
příběhu "ztroskotance" Františka Zavřela považuji za  doklad  jasnozřivosti a zejména odvahy 
autora  posuzované disertace.
                  Rozhodnutí pustit se do biografické práce věnované Františku Zavřelovi bylo 
odvážné   i z toho důvodu, že od počátku přece muselo být zřejmé jak obtížná bude heuristika, 
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jak obtížné bude shromáždit dostatek materiálu  Historici se zpravidla pouštějí do biografii 
těch postav  ke kterým najde v archivech   pozůstalost. Dobře uspořádána pozůstalost s 
kartotékou  nebo inventářem  může znamenat, že tak  50- 70% procent práce na biografii je 
vykonáno. Dobrý inventář ,nebo  průvodce po archivních fondech nebo kartoteka už samy  o 
sobě  mohou poskytnout  náčrt struktury, uspořádaná korespondence poskytuje návod  kde 
hledat odpovědi atd.. To Burget k dispozici neměl.  Ucelená  pozůstalost se nezachovala, 
autor se musel pustit do    "rekonstrukce."  Například tedy v případě korespondence, místo 
pohodlného dohledávání protějšku obdržených dopisů zachycených v pozůstalosti,  hledání 
těch, kteří by případně mohli se Zavřelem korespondovat nebo si o něm  něco zapisovat. 
Musela to být ohromná práce. Desítky a desítky pozůstalostí a to nikoliv jen těch "nadějných" 
Podíváme- li se na rozsah  a členitost heuristiky, pak vůbec neshledáváme deset let kdy 
disertace vznikala za příliš dlouhou. dobu.
        Soudím, že  tato vskutku "neekonomická" heuristika se  vyplatila, pokud se práce na 
vědecké monografii vůbec může "vyplatit."  Myslím to tak, že velká šíře  výzkumu, která byla 
nezbytná přinesla nečekané výsledky( i takové kterým  zejména vojenští analytici říkají 
"kolaterální)   Jako příklad:  autor např. prozkoumal pozůstalost satirika T.R.Fielda ( kde by 
historik racionálně  šetřící síly    nic nehledal) a našel Zavřelovu sbírku Napoleon s 
Fieldovými  pozoruhodnými satirickými komentáři. . Důkladná ( " neekonomická") 
heuristika přinesla plod  i  v mnoha dalších případech . Nemohu odolat a uvedu ještě jeden 
případ, kdy se z pečlivé heuristiky zrodila perla . E. Moravec    v srpnu 1942, který se týkal 
uvedení jeho hry Nietzsche  napsal   Zavřelovi ( horujícímu pro Musoliniho) "Co říkám 
Nietschemu? Vadí mi tam na tom ten Musolini. Musolini po mém byl pouze Janem křtitelem, 
který ohlásil toho, jenž  příjde. Musolini mnoho hraje. Adolf Hitler je nehybný a velikým 
právě ve své prostotě a nehledanosti"  S ničím podobným  jsem se nesetkal.-Musolini jako Jan 
Křtitel a Hitler jako" ten jenž přijde"! Docela se mně zdá, že touto větou ( byť jako "jen" 
vedlejší produkt)  autor disertace významně   přispěl k vykreslení profilu vrcholného českého 
kolaboranta.. A takových nečekaných objevů se najde v recenzované práci celá řada.   
          Pečlivá, podrobná a vynalézavá heuristika je patrná na v celé práci . To ovšem 
neznamená, že by v práci dokumentace "pozitivisticky" přehlušila výpověď.  Burget 
soustavně klade otázky, zařazuje do souvislosti, srovnává.  Příkladem vskutku brilantní 
komparace  například provádí, když konstatuje, že k Zavřelově interpretaci poměru Boleslav- 
Václav má blízko k interpretaci Milana Jariše, jenž za drama  Boleslav I. v r. 1952 obdržel 
Státní cenu.  To je ovšem  jen příklad autorova smyslu pro komparaci, vybraný pro zdánlivou 
propast mezi oběma autory. 
    Nesmírně bohaté konotace literární činnosti dramatika a spisovatele rozvíjejícího kult 
nadčlověka, obdivovatele Napoleona, Musoliniho, přesvědčeného o světoborném významu 
své osoby a svého díla. Disertace je rozčleněna do deseti kapitol  Kapitola 1. obsahuje úvod, 
prameny a literaturu,  kapitoly 3,4,5,6,7,8  jsou věnovány  Zavřelově tvorbě v období 
válečného ČSR, kapitola 9 "Za živa pohřben"  období okupace,  kapitola 10 " Zavěr aneb co 
zbylo z Františka Zavřela"  pak rekapitulaci a druhému životu" F.Zavřela.  Jak názvy kapitol, 
tak názvy podkapitol   se čtou jako  beletrie, ne-li poezie, literární nadání autora je zřejmé. 
 Biografie je především biografii literární a osu vyprávění tvoří  Zavřelova tvorba  provázena 
především pravidelnou recenzní odezvou - případně i přímými politickými důsledky- "aféra 
Fortinbras" je ovšem  extrém vstupu literatury do aktuální politické scény. I ona je 
dokumentována skvěle..

;              V disertaci je jedna  podkapitola nadepsaná "Zavřel a Čapek"(srtr. 147- 150), 
která  oba autory   označuje jako reprezentanty  protikladů, " které se ve dvacátých a třicátých 
letech střetávaly mezi sebou."  Je ovšem otázka. lze li Zavřela označit   politicky za 
"konzervativního nacionalistu",  jak jsme se dozvěděli z národní demokracie 
vystoupil( protože mu národně demokratický ministr nezvýšil plat), nenajdeme nikde zmínku, 



že by se nějak vyjádřilo o K. Kramářovi a jeho "slovanské politice", nevíme co soudil o 
státním jazyku a o zastoupení německých stran ve vládě atd.  I když :  disertace uvádí 
překvapivě(str. 181) Zavřelův citát, který je možné  vyložit třeba jako  apoteózu 
nacionalizace bolševické revoluce  a jako prognózu   " vlastenecké války", kterou povede 
Stalin  
   Je naprosto jasné, jak ukazuje recenzovaná disertace , že Zavřel nenáviděl Čapka, Beneše, 
Masaryka a  celý "systémů" meziválečné  Republiky československé. A tomu, jak ukazuje 
recenzovaná disertace, (str. 194-5), odpovídá jeho postoj k mnichovské katastrofě, kterou 
považoval i za osobní satisfakci, který i literárně vyjádřil (zejména jeho Pozdravem od 
Borové. 
       Také kapitola " Za živa pohřben" věnována období okupace se vyznačuje vynikající 
heuristikou  a promyšlenou strukturou,  prezentuje i příběhy tak se vymykající  racionálním 
předpokladům  jako např. celá epizoda začínající Zavřelovou gratulací a stížností K.H. 
Frankovi,  přes bádání  úřadu říšského protektora nad "Pozdravem od Borové",  přes  udání 
Karla Rélinka ,   bádání Sicherheitsdienstu  v křestních listech Zavřelových židovských 
prapředků   až po rafinované rozhodnutí samotného K.H. Franka,- to je skutečně poučná 
perla.. Posuzovaná disertace ani v nejmenším nepropadá schématu, když ukazuje, že právě v 
tomto období, kdybychom očekávali, že jeho patetické velikášství po pádu nenáviděného 
"systému" ještě zesílí,  tak vzniká drama "Valdštýn" o kterém Burget  píše, že autorův osobní 
prožitek ( smrt milované ženy) činí z něj dílo neschematické, životné, které patří k  tomu 
nejlepšímu co Zavřel vytvořil..                       
               Burget si klade  otázku, zda František Zavřel byl kolaborant. Jeho odpověď "Hodilo 
by se spíše označení konjukturalista- tedy člověk, který z nové politické situace v letech 1938- 
1945 se snažil pro sebe vytěžit co nejvíc."  Snad ano, je to těžké přikládat měřítko 
racionalistických kategorii na osobu, která jakoby byla z  nějakého jiného světa. Autor míní, 
že  protagonista jeho disertace   "měl celoživotní potřebu se přimknout k hodnotám a ideálům, 
jež jej přesahují"(s. 222) a že se " v posledních letech svého života František  Zavřel k Bohu 
pokorně vrátil."(s. 223)  Tuto tezi může doložit právě díky své velkolepé heuristice: v 
Zavřelově vyšetřovacím spisu    se při domovní prohlídce v r. 1946 našla  jeho neznámá hra 
"Maličký veliký. Bambino di Praga), stejně je nadepsán leták, který Zavřel   vyhotovil po 
svém propuštění z vazby v prosinci 1945,  poslední  dochovaný lísek F. Zavřela  byl 
adresován Ferdinandu  Strejčkovi z Kláštera premonstrátu v Teplé.
       Souhrnem:  vynikající disertace,  autor  skvěle a s velkou důsledností  provedl 
mimořádně komplikovanou heuristiku,  autor při zpracování textu n podlehl pokušení 
ideologické zkratky a  z  chaosu a roztříštěnosti Zavřelova života a  tvorby vytvořit 
smysluplný celek jehož vyznění má  význam pro naši dezorientovanou současnost.
 Práce  Edvarda Burgeta splňuje všechny nároky kladené  na disertaci
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