
Eduard Burget: Spisovatel a dramatik František Zavřel (1884-1947) v ideových a 

kulturních souvislostech první poloviny 20. století.

Oponentský posudek disertační práce

Dílo dramatika a romanopisce Františka Zavřela (1884-1947) dosud nebylo z různých důvodů 

- pochopitelně zejména v souvislosti se směrem poválečného politického vývoje - předmětem 

hlubšího  teatrologického,  literárněhistorického  ani  kulturněhistorického  bádání.  Jak přitom 

dokládají některé knižní monografie z posledních let (mj. M. Winkler:  Karel Kramář, Praha 

2011,  M.  Loužek  (ed.):  Viktor  Dyk.  Osmdesát  let  od  smrti,  Praha  2011,  K.  Kocourek: 

Čechoslovakista  Rudolf  Medek,  Praha  2011,  M.  C.  Putna:  Česká  katolická  literatura 

v kontextech.  1918-1945,  Praha  2010,  K.  Komárek:  Básnický  jazyk  Jaroslava  Durycha, 

Jinočany 2009, J. Med:  Literární život ve stínu Mnichova, Praha 2010) téma konzervativně, 

nacionálně,  případně katolicky orientovaných osobností  české kultury a politiky (zejména) 

první  poloviny  minulého  století  zůstává  jedním z dluhů  české  historiografie  i  příbuzných 

disciplín; předkládaná disertace se tedy v tomto ohledu jeví jako výrazně aktuální příspěvek k 

současnému bádání. Hned úvodem lze dále konstatovat, že z hlediska očekávaného odborného 

přínosu bylo zaměření práce v zásadě zvoleno vhodně. Díky autorově akribii a důslednosti při 

studiu pramenných materiálů i sekundární literatury je možné rovněž dodat, že předkládané 

zpracování přináší řadu nových, cenných poznatků jak k dílu a osudům Františka Zavřela, tak 

k historickému a kulturnímu kontextu doby. Otázkou, v daném případě však patrně směřující 

spíše  k odbornému  vedení  práce,  zůstává,  zda  nebylo  možné  v rámci  zadání  disertace 

biografické pojetí (signalizované již názvem) přece jen výrazněji modifikovat, aby postava 

pozapomenuté, přitom výrazné osobnosti českého kulturního života první poloviny 20. století 

zastupovala  určitý  typ  či  aspirovala  na  postižení  obecnějšího  fenoménu,  jak  by  se  na 

kvalifikační práci tohoto stupně slušelo.

S tím  úzce  souvisí  i  další  téma,  které  při  hodnocení  disertačních  prací  obvykle 

vyvstává. Jde o metodologické zázemí výzkumu a problémové otázky, na jejichž základě je 

vlastní  uchopení  tématu  založeno.  V daném  případě  autor  bohužel  na  reflexi  pracovních 

přístupů  a  jejich  představení  v rámci  výkladu  zcela  rezignoval,  což  považuji  za  jednu 

z nemnoha  slabin  hodnocené  práce.  Postava  Františka  Zavřela  je  přitom  s ohledem  na 

zajímavou  tvůrčí  dráhu,  rozpjatou  mezi  dramatickou  a  prozaickou  tvorbu  (tedy  pohyb 

v různých kulturních a společenských prostředích), Zavřelovy pestré, místy tragické životní 

peripetie – zejm. poslední měsíce jeho života, rovněž však i s ohledem na Zavřelův vyhraněný 

ideový  a  osobnostní  profil  velmi  vhodným  materiálem,  který  by  mohl  přinést  více  než 



sumarizaci  životních a tvůrčích osudů jediného spisovatele.  Jedním z přístupů nabízejících 

i při  zvoleném  „personalistickém“  východisku  odpovědi  na  obecnější  otázky  dobového 

kulturního a společenského milieu, by mohly být např. studie Pierra Bourdieua, zejména jeho 

Pravidla umění  (Brno 2010). V nich rozpracovaný model moderní společnosti jako spektra 

různých  sociálních  polí  se  specifickými  zákony  i odlišnými  vzorci  chování,  kterými  se 

jednotliví aktéři řídí, a vnějšími i vnitřními faktory, jež jejich konání ovlivňují, otevírá prostor 

i  pro  podchycení  individuálních  spisovatelských  drah  jako  součásti  širšího  universa; 

ponechává  přitom  možnost  zachytit  i  dílo  dostatečně  plasticky.  Dalším  inspirativním 

vodítkem,  jež  by  mohlo  výkladu  pomoci  a  umožnilo  by  patrně  adekvátnější  zacházení 

s literárním materiálem, je pohled na tvorbu a osobnost autora s důrazem na stylizační prvky a 

techniky. V českém prostředí byla tématu věnována např. monografie Luboše Merhauta Cesty 

stylizace (Praha  1994),  předkládající  mj.  inspirativně  vystavěnou  škálu  typů  literárních 

stylizací  (zejména)  doby  přelomu  19.  a  20.  století,  klíčové  i  pro  formování  spisovatele 

Františka  Zavřela.  Obecně  bych  rovněž  doporučoval  zejména  v pasážích  interpretačních 

obezřetnější rozlišování mezi literárními texty a historickými či biografickými reáliemi. Jejich 

směšování - např. opakovaně zmiňovaná „alter ega“ autora jako psychofyzické bytosti - je 

s ohledem na v tomto směru široce rozpracované literárněvědné bádání krajně problematické 

a snadno napadnutelné.

Podíváme-li se však detailněji na vlastní text disertační práce, je patrné, že se autor 

tématu  chopil  vybaven  dostatečným  vědomostním  zázemím,  pílí  a  erudicí.  Vzhledem 

k neexistenci  Zavřelova  osobního  fondu  je  obdivuhodný  např.  již  záběr,  s nímž  se  mu 

podařilo sledovat rodinné kořeny Františka Zavřela i dobu jeho mládí. Neméně barvitě jsou 

přiblížena  rovněž  léta  studií,  klíčová  pro  formování  začínajícího  spisovatele,  za  zvláštní 

ocenění pak stojí i zacházení s obvykle nejsnadněji využitelným zdrojem, totiž Zavřelovými 

pamětmi.  Detailní  znalost  materiálu  i  dobového  historického  a  společenského  kontextu 

autorovi  umožňuje  s  tímto  –  v daném  případě  extrémně  nespolehlivým  –  memoárovým 

pramenem  pracovat  dostatečně  kriticky  a  s odstupem.  Za  zvláštní  ocenění  ovšem  stojí 

zejména  to,  jak  je  v disertaci  soustavně  sledována  problematika  recepce  Zavřelova 

básnického,  dramatického i  prozaického díla.  Děje se tak od výkladu věnovaného prvním 

literárním pokusům a postřehy z recenzí a referátů jsou, pokud to bylo možné, kontextuálně 

spojovány  i  s poznatky  z dalších  zdrojů  (zejména  soukromé  korespondence)  a  provázeny 

soustavným autorským komentářem. Místy je snad jen škoda – např. v pasážích věnovaných 

případu zákazu románu Fortinbras, že z těchto zdrojů není čerpáno velkoryseji a především, 

že nashromážděný materiál není podroben důkladnější interpretaci. 



Právě samotná analýza kritické recepce totiž velmi názorně ukazuje, jak významnou 

roli hrála konstelace dobového literárního pole v Zavřelově tvůrčí dráze. Zavřel je přiblížen 

jako výrazný protagonista expresionistické dramatiky, který se dočkává uvedení svých děl na 

pódiích nejprestižnějších domácích scén, přesto v určitém ohledu jeho tvůrčí  úsilí  selhává. 

Kritici elitní literární kultury (A. Procházka, M. Rutte, O. Fischer, A. M. Píša, F. Götz) jej 

nepřijímají jako autora tragédií, s  výhradami pozitivně hodnotí některé jeho komedie, zcela 

odmítnut  však zůstává jako prozaik a s výjimkou sbírky  Památce Milady Pakůrové i  jako 

básník. Část z příkrých soudů přitom nevyplývala z hodnocení textů, ale byla do značné míry 

určována osobní animozitou, jež mohla mít základ i v konfliktní povaze Františka Zavřela či 

v nesmiřitelných  ideových  pozicích  autora  a  kritiků.  Zavřelova  fascinace  Nietzschem, 

italským fašismem či kultem silných osobností v dobových etablovaných literárních kruzích, 

v nichž již od sklonku 20. let hrála důležitou roli generace autorů narozených kolem roku 

1900, rozhodně stěží vyvolávaly bouřlivé nadšení. Nicméně nelze podceňovat skutečnost, že 

z hlediska literárních kvalit je jen velmi málo ze Zavřelových prací na takové úrovni, aby 

dokázalo oslovit např. i současného čtenáře či diváka.

Z dalších  přínosů  předkládané  práce  je  rozhodně  velmi  cenné  připomenutí 

v dosavadním  bádání  dosud  nezmapovaných  Zavřelových  osobních  kontaktů  s autory  či 

autorskými okruhy,  působící z pohledu později stereotypně zafixovaného obrazu Zavřela – 

„fašisty“ značně překvapivě. Mám na mysli zejména vztah s Otokarem Fischerem souvisleji 

dokumentovaný  zejména  v rámci  kapitoly  Touha  štvaného  organismu  (s.  62-69).  Ještě 

objevnější je pak pečlivá rekapitulace Zavřelovy epizody kontaktů s autory z okruhu Zdeňka 

Kalisty a Jiřího Wolkera (kapitola  My mladí, s. 84-88). Za jeden z dílčích přínosů považuji 

rovněž postřeh o Zavřelovi jako autorovi soustavně dbajícím o sebeprezentaci a o zajištění 

mediálního ohlasu vlastních děl (zejm. s. 96 v kapitole  Moralismus sem, amoralismus tam, 

jinak průběžně v souvislosti s kritickou recepcí Zavřelova díla). Do značné šíře je pak v práci 

– patrně i díky bohatší pramenné základně – pojednána rovněž problematika vzniku, zákazu a 

dalších  osudů  románu  Fortinbras.  Děje  se  tak  zcela  po  právu,  nikoli  ovšem  z důvodu 

výjimečných  estetických  kvalit  díla,  v tom se  lze  spíše  ztotožnit  s dobovými  negativními 

kritikami  díla.  Případ  především  odhaluje  mnohé  ze  Zavřelova  přístupu  k literární  práci, 

z jedné strany nesené až obsesivní vůli vyjádřit konkrétní tvůrčí záměr, na straně druhé však 

založené na improvizaci v hledání výsledného tvůrčího tvaru. Případ konfiskovaného románu 

dále  zároveň ukazuje i  Zavřelovu ochotnu vyjít  vstříc  duchu doby,  podřídit  se politickým 

požadavkům, a to zejména tehdy, sliboval-li tento krok určité benefity či symbolické hodnoty. 

Nově a detailněji jsou díky pečlivému pramennému studiu přiblížena i poslední léta Zavřelova 



života,  jež dosavadní  bádání  většinou stručně shrnovala  zkratkou o trestu za kolaboraci  a 

konstatováním autorova tragického konce. V disertaci ovšem ve vztahu ke staršímu zkoumání 

bohužel postrádám obšírnější komentovaný přehled sekundární literatury věnované Zavřelovu 

životu a dílu (resp. jeho myšlenkovým a vývojovým souvislostem), jež je jinak rozptýlena 

v poznámkovém aparátu,  a  v souvislosti  s širokým spektrem probádané  literatury  zaniká  i 

v závěrem připojeném seznamu pramenů a literatury. Vyzdviženy by přitom měly být alespoň 

příslušné výkladové pasáže  Dějin české literatury IV  a slovníkové heslo Mileny Vojtkové 

z Lexikonu české literatury, jež shrnují stav poznání, z něhož autor již mohl při zpracování 

disertace  vycházet.  V případě zvažování  přípravy knižního vydání  bych kromě přihlédnutí 

k výše zmiňovaným poznámkám či výhradám doporučoval provést  i  důkladnou jazykovou 

redakci textu, zatíženého dosud množstvím pravopisných chyb.

Vzhledem ke kvalitnímu zpracování dosud badatelsky nepříliš exponovaného tématu, 

novým poznatkům, autorově schopností pojmout vybrané téma komplexně; i s ohledem na to, 

že  hodnocený  text  splňuje  veškeré  formální  náležitosti,  tedy  disertaci  Eduarda  Burgeta 

rozhodně  doporučuji  k přijetí.  Práce  naplňuje  všechny  předpoklady pro  to,  aby  se  stala 

předmětem obhajoby a aby na jejím základě byl udělen akademický titul Ph.D.

PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.


