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Abstrakt 
Rigorózní práce „Žert Milana Kundery pod dohledem. Kritický ohlas díla 

v dobovém kontextu a v současnosti“ se zabývá kritickou recepcí Kunderova prvního 

románu od vydání díla až do současnosti.  Autorka nejprve nastiňuje základní kulturní  

a politické souvislosti vzniku románu Žert. Kritická recepce románu, která je v práci 

rozdělena do tří období, pak tvoří hlavní náplň práce.  

V první části kritické historické analýzy a kvalitativní analýzy dobových  

i současných kritických textů o díle se autorka věnuje ohlasům románu v šedesátých 

letech, a to zejména v denících a kulturních periodikách doma i v exilu. Druhá část 

práce se zabývá recepcí Žertu v letech sedmdesátých a osmdesátých.  Důraz je kladen 

nejen na dozvuky z šedesátých let a na oficiální normalizační kritiku, ale také na ohlas 

románu v exilu a samizdatu. V poslední části rigorózní práce se autorka zaměřuje  

na kritickou recepci románu v současnosti, kde analyzuje český ohlas Žertu v denících,  

kulturních časopisech a v nově vznikajících kunderovských monografiích a také 

francouzský ohlas vydání Kunderova souborného díla včetně Žertu v prestižní edici 

Plejáda nakladatelství Gallimard. 

Důležitým aspektem při hodnocení díla napříč všemi obdobími je přitom dobový 

kontext. Cílem práce je zjistit, zda se v průběhu čtyř desetiletí proměnil kritický ohlas 

na Kunderův ceněný román Žert a zda dnešní literárněkritická obec chápe román 

v jiném kontextu než generace kritiků v době vydání díla. 

 



   

Abstract 
Thesis “Milan Kundera's ‘The Joke’ supervised. Critical reception of the novel 

in the context of its release and today” deals with critical reflection of the novel ‘The 

Joke’ in the period from the end of the 1960's up to current reviews. The author 

dedicates first chapters to the cultural and political background of the release. The core 

of the thesis focuses mostly on critical reception of the novel, which is divided into 

three historical periods. 

  In the first part of the critical historical analysis and qualitative analysis, the 

author examines critical acceptance of the novel in the aftermath of its release (1967-

1969), in the Czechoslovakian and exiled journals and literary magazines in particular. 

The second part considers critical reaction to the novel throughout 1970's and 80's, and 

stresses outcomes of the reception in the sixties, official normalized critical reviews and 

the acceptance in the exile and samizdat literature as well.  Finally, the last part of the 

thesis offers contemporary critical response to ‘The Joke’, analyzed on the basis of 

Czech journals, literary magazines and newly emergent Kundera's monographs and on 

the basis of French critical reception of the Milan Kundera's collected work in the 

prestigious La Pléiade Gallimard edition.  

  Summarizing critical reception in each period, historical context is of primary 

importance to a profound understanding of the topic. The aim of the thesis is to find out 

to what extent the critical response to the Kundera's much-respected novel has changed 

and whether current literary critics read the novel from the different point of view than 

those in the end of the sixties, when the novel was first published. 
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Úvod 
Ve své rigorózní práci jsem se rozhodla navázat na diplomovou práci, kterou 

jsem na FSV UK pod stejným názvem obhájila v červnu 2012. Téma své práce jsem si 

vybrala s plným vědomím toho, že závěrečná magisterská či rigorózní práce není pro 

studenta jen od toho, aby si splnil jednu z „povinností“ vysokoškolského studia, ale od 

toho, aby si vybral téma, které ho bude bavit a práce na něm naplňovat. Hned v úvodu 

svého bádání nad tématem své práce jsem si tedy položila otázku: co mě baví?  

A odpověď zněla (mimo jiné) románové dílo Milana Kundery.  

Jelikož jsou tématem mého oboru mediální studia, rozhodla jsem se tyto dvě 

oblasti spojit a prozkoumat mediální recepci prvního románu Milana Kundery. Žert jako 

jediný z Kunderových románů naskýtá vynikající příležitost podívat se důkladněji na 

proměnu kritického chápání díla v průběhu více než čtyřiceti let. O Milanu Kunderovi 

byly napsány stohy knih, studií a závěrečných prací. Žádná ucelená rozsáhlejší odborná 

ani publicistická práce se však nevěnovala domácímu kritickému ohlasu románu Žert od 

doby jeho vydání do současnosti.  

Téma mého výzkumu mě zavedlo do několika ústavů, které se zabývají historií 

české literatury. Ačkoliv jsem se rozhodla pro kvalitativní rozbor kritik a recenzí Žertu, 

bylo mou ambicí obstarat všechny dostupné recenze Kunderova Žertu zejména z doby 

vydání díla. Některé z nich jsem nalezla ve studovně časopisů a novin Národního 

muzea, jiné jsem objevila ve fakultní knihovně. Velice prospěšná však pro mě byla 

mnohočetná návštěva Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR, kde jsem 

dohledala většinu literárních kritik a recenzí Žertu, zejména ze šedesátých let.  

Kvůli recepci románu v 70. a 80. letech jsem pro úplnost svého bádání navštívila 

knihovnu Libri Prohibiti, kde jsem získala cenné materiály pro poznání recepce románu  

v samizdatu i exilu. Nejnovější recenze a kritiky (a také velmi důležité monografie) 

jsem pořídila v Knihovně Akademie věd ČR, ale také v Národní či Městské knihovně  

v Praze. Francouzské články a kritiky jsem pak nashromáždila zejména díky knihovně 

Francouzského institutu v Praze.   

Jak už jsem zmínila výše, výběr kvalitativní metody nebyl náhodný. Jelikož 

bych svoji práci už z tematického hlediska neřadila pouze jako příspěvek mediálním 

studiím, ale spíše jako příspěvek na pomezí mediálních studií a literární vědy, nabízela 

se logicky kvalitativní analýza. Zajímala mě tedy spíše interpretace, hodnocení 

z hlediska charakteristik, k jejichž rozkrytí je nezbytné znát kontext (zejména širší 
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historické a společenské okolnosti). Odtud vyplynulo zařazení dvou kontextových 

kapitol (o Milanu Kunderovi, o souvislostech vydání Žertu). Ve své práci vycházím 

z tradice hermeneutické analýzy a literární vědy (otázky po významu textů), inspiraci 

jsem ovšem hledala i u teoretiků literární kritiky, zejména u Václava Černého. Metodu 

kvalitativní analýzy jsem kombinovala s kritickou historickou analýzou, neboť jsem 

chtěla zjistit, nakolik se v mediálních sděleních týkajících se prvního románu Milana 

Kundery projevují ideologie platné v dané společnosti.   

Cílem mé rigorózní práce je uchopit reflexi kritiky Žertu od prvních recenzí 

z konce šedesátých let až po dnešní kritickou recepci románu. Důležitým aspektem při 

hodnocení díla je přitom právě dobový kontext. Ve svém výzkumu chci zjistit, zda se 

v průběhu čtyř desetiletí proměnil kritický ohlas na Kunderův ceněný román Žert a zda 

dnešní literárněkritická obec chápe román v jiném kontextu než generace kritiků v době 

vydání díla. Hlavní přínos této rigorózní práce je ve zmapování v odborné literatuře 

dosud hlouběji nezpracovaného tématu kritické recepce Kunderova prvního románu 

Žert v období od jeho vydání v roce 1967 až do současnosti. 

Oproti diplomové práci obhájené v červnu 2012 na FSV UK pod stejným 

názvem byla rigorózní práce rozšířena zejména v oblasti teorie literární kritiky (kapitola 

3.1 Literární kritika). Rozhovor s jedním z významných dobových kritiků Kunderova 

Žertu, s dr. Milošem Pohorským, který byl v tezích avizován, se sice uskutečnil, ale 

vzhledem k velmi špatnému zdravotnímu stavu dr. Pohorského v době rozhovoru jsem 

se rozhodla jej nezveřejnit. Podařilo se mi však provést interview s jiným dobovým 

kritikem Žertu, prof. Alešem Hamanem. Jelikož i on byl v době sepsání práce nemocen, 

rozhovor se uskutečnil po emailu. Interview s prof. Hamanem je součástí přílohové části 

této rigorózní práce. 

Práce byla dále rozšířena v oblasti současné recepce Kunderova díla se 

zvláštním důrazem na ohlas vydání jeho souborného díla (včetně Žertu) v prestižní edici 

Plejáda nakladatelství Gallimard v roce 2011 ve francouzských médiích (kapitola 3.3.2 

Francouzský ohlas na vydání Kunderova souborného díla v edici Plejáda). Posledně 

jmenovaná kapitola, která na první pohled nezapadá do rámce předchozích kapitol, 

které se věnují výhradně české recepci Kunderova Žertu, byla do práce zařazena 

zejména z toho důvodu, abychom mohli demonstrovat světový význam spisovatele 

Milana Kundery a v neposlední řadě i „oficiální“ zařazení Kunderova prvního románu 

Žert do souboru děl světové klasiky.  
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Do rigorózní práce byly navíc zapracovány připomínky z oponentského posudku 

diplomové práce (rozšíření kapitoly o životě Milana Kundery o tzv. kauzu Kundera, 

kterou v roce 2008 rozpoutal časopis Respekt, a taktéž přehodnocení negativních kritik 

Kunderova Žertu) a text byl celkově aktualizován. 
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1. Osobnost spisovatele Milana Kundery 
Prozaik a esejista Milan Kundera je složitým typem osobnosti, která má jak své 

horlivé obdivovatele, tak i zanícené odpůrce. Nikdo mu však nemůže upřít jeho zcela 

výsadní postavení mezi současnými českými spisovateli. Brněnský rodák z muzikantské 

rodiny se stal naším nejúspěšnějším světovým spisovatelem, jeho díla jsou překládána 

do desítek světových jazyků.  

Ačkoliv své poslední romány a eseje napsal už ve francouzštině a všeobecně je 

dnes světu představován jako francouzský spisovatel českého původu, právě jeho jméno 

často cizinci vyřknou, když jsou dotázáni na otázku, co si vybaví, když se řekne Česko.1 

V této kapitole se pokusíme zmapovat cesty, které vedly k tomu, že se z Milana 

Kundery stal uznávaný spisovatel světového formátu. V popisu přitom rozdělíme 

Kunderův život na tři etapy – 1. na etapu lyrického věku, 2. na etapu rebelie a 3. na 

etapu emigrace. 

1.1 Etapa lyrického věku2   

„Narodil jsem se prvního apríla. To má svůj metafyzický význam,“ vysvětlil 

okolnosti svého narození Milan Kundera ve slavném rozhovoru s A. J. Liehmem 

z druhé poloviny šedesátých let.3  Pro úplnost uveďme, že Kundera se narodil 1. 4. 1929 

v Brně do rodiny hudebního pedagoga, klavíristy a v letech 1948-1961 rektora JAMU 

Ludvíka Kundery. 

U svého otce studoval klavír, hudební skladbě se učil například u Václava 

Kaprála.  Hudbě však Kundera nezůstal dlouho věrný, což později zdůvodnil taktéž 

v rozhovoru s A. J. Liehmem: „Víte, já mám hudbu dodnes moc rád, ale hudební 

prostředí se mi už v raném mládí protivilo. Génius hudby neoplývá přílišnou 

duchaplností. Představa, že bych žil celý život mezi samými hudebníky, mi naháněla 

husí kůži.“4  

                                                 
1 „V době českého předsednictví EU zpravodajové Českého rozhlasu v zahraničí zjišťovali, co o nás lidé 
vědí. V Římě znali Pavla Nedvěda a Milana Kunderu, ale ať už si v Londýně, Berlíně a dalších městech 
vybavili Švejka, Čecha nebo Havla, většinou spontánně zaznělo: Kundera.“ (DIENSTBIER, Jiří. Evropan 
Milan Kundera. Praha: Rada pro mezinárodní vztahy, 2010, s. 9). 
2 Pojmenování první fáze Kunderova života jsme si vypůjčili z jeho románu Žert, ve kterém definuje 
lyrický věk jako dobu, „kdy je člověk sám sobě příliš velkou záhadou, aby se mohl obracet k záhadám, 
jež jsou mimo něho, a kdy jsou pro něho druzí (i ti nejmilovanější) jen pohyblivými zrcadly, v nichž 
s úžasem shledává svůj vlastní cit, své vlastní dojetí, svou vlastní cenu.“ (KUNDERA, Milan. Žert. Vyd. 
3. Praha: Československý spisovatel, 1969, s. 241). 
3 LIEHM, Antonín J. Generace. Praha: Československý spisovatel, 1990, s. 54. 
4 LIEHM, Antonín J. Generace. Praha: Československý spisovatel, 1990, s. 52. 
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Už na gymnáziu se mladý Kundera začal věnovat poezii. Velký vliv na něj 

přitom měl jeho bratranec Ludvík Kundera, jeden ze zakladatelů surrealistické Skupiny 

Ra, který se také zasloužil o první publikaci básně svého bratrance Milana v literárním 

časopise Mladé archy. Později tyto své první básnické pokusy Kundera v rozhovoru 

s A. J. Liehmem charakterizoval následovně: „Mé první básničky byly asi o hodně lepší 

než ty, co jsem později vydával, visely někde mezi surrealismem a poezií, jak ji tenkrát 

dělala Skupina 42, Blatný, Kainar, Kolář.“5 

 V roce 1948 Milan Kundera odmaturoval na brněnském gymnáziu a taktéž 

vstoupil do komunistické strany.6 Důvod popsal v interview A. J. Liehmovi: „…když 

jsem nedávno na tu dobu vzpomínal, vybavilo se mi najednou, že jsem jako sextán nebo 

septimán při nějaké debatě ve třídě prohlásil, že socialismus bude sice znamenat dobu 

kulturního temna, ale já jsem přesto pro něj, protože to bude nutná fáze na cestě 

k osvobození lidí.“7  

Po roce stráveném studiem literární vědy a estetiky na pražské filosofické 

fakultě UK přešel Kundera zejména z ideologických důvodů8 na FAMU, kde studoval 

nejdříve filmovou režii a poté scenáristiku. Absolvoval v roce 1952 a tentýž rok začal 

na FAMU také vyučovat.9 V roce 1953 vyšla Kunderovi první básnická sbírka pod 

názvem Člověk zahrada širá, na kterou o rok později navázal básnickou poemou 

Poslední máj o Juliu Fučíkovi. Následovala třetí Kunderova sbírka poezie, Monology 

(1957). 

Touto sbírkou de facto skončila etapa jeho lyrického věku.10 Jak později spisovatel 

vysvětlil A. J. Liehmovi v již zmiňovaném interview: „Lyrika je sebevyjádření, lyrika 

má v sobě narcistní princip. Člověk se stává dospělým, když překročí svůj ‚lyrický věk‘. 

Jestliže někdo zůstane celý život lyrikem a jen lyrikem, tak mne to trochu děsí.“11 

                                                 
5 LIEHM, Antonín J. Generace. Praha: Československý spisovatel, 1990, s. 52. 
6 V roce 1950 byl z KSČ vyloučen pro „protistranickou činnost“, v roce 1956 mu bylo členství obnoveno. 
V roce 1970 byl opět – tentokrát již definitivně – vyloučen. 
7 LIEHM, Antonín J. Generace. Praha: Československý spisovatel, 1990, s. 53. 
8 „Šel jsem na FAMU a vzpomínám si na úvahu, kterou jsem se řídil: Rezignuji na hudbu i poezii, právě 
proto, že mi leží příliš na srdci, a půjdu dělat film, protože mne zvlášť nepřitahuje. Zbavím se tak snáze 
osobních zálib a budu dělat to jedině spravedlivé umění, ´jež slouží´.“ (LIEHM, Antonín J. Generace. 
Praha: Československý spisovatel, 1990, s. 54). 
9 Zpočátku Kundera vyučoval na FAMU jako asistent, od roku 1958 (poté, co obhájil teoretickou práci o 
Vladimíru Vančurovi) jako odborný asistent a od roku 1964 přednášel na FAMU jako docent. V roce 
1970 musel Kundera fakultu opustit. 
10 Kromě samotného psaní veršů je Kundera oceňován také za své zásluhy v překladech poezie. Nejraději 
překládal Guillauma Apollinaira. 
11 LIEHM, Antonín J. Generace. Praha: Československý spisovatel, 1990, s. 58. 
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1.2 Etapa rebelie   

Už od konce 50. let začal Kundera inklinovat k próze a dramatu. I přes autorovy 

obavy12 měla dramatická prvotina Majitelé klíčů (1962) velký úspěch nejen doma, ale 

také v zahraničí.13 S velkým ohlasem se setkala rovněž jeho první sbírka povídek 

Směšné lásky (1963).14 Kundera přiznal, že právě při psaní povídky Já truchlivý Bůh 

(1958) poprvé našel sama sebe.15  

Na počátku šedesátých let se však Kundera začal profilovat jako výrazný 

publicista a důležitá osobnost v kulturněpolitickém životě tehdejšího Československa. 

Z mladíka, který v minulém desetiletí věřil v ideu komunismu natolik, že vstoupil do 

komunistické strany, se stal v šedesátých letech její kritik.  Už na III. sjezdu Svazu 

československých spisovatelů v roce 1963 vystoupil Milan Kundera proti kulturní 

politice 50. let a proti dogmatismu tehdejších kulturních autorit (Ladislav Štoll či Jan 

Petrmichl).16  

Až do své emigrace Kundera publikoval své příspěvky v řadě kulturních 

periodik, od Kulturní politiky, přes Nový život, Hosta do domu, Plamen, Kulturní 

tvorbu, Orientaci až po Literární noviny (respektive Literární listy, později Listy). Jak 

vzpomíná ve své knize Spisovatelé a moc Dušan Hamšík, Kundera byl ovšem ve 

vydávání svých publicistických příspěvků stejně náročný, jako později u vydávání 

svých děl. Odmítal jakékoliv cenzurní zásahy. I pokud mělo jít o pouhé drobné 

stylistické úpravy, bral si raději své rukopisy nazpět a rezignoval na jejich publikování. 

„Kupodivu však Kunderova poněkud podivínská důslednost přinášela ovoce: cenzurní 

pracovníci si nemohli nepovšimnout, že jejich byť sebedrobnější zásah znamená 

zmarnění celého textu, také jsme jim to jaksepatří vyčítali, a mnohem obezřetněji vážili, 

mají-li takový zásah požadovat.“17   

                                                 
12 „Drama Majitelé klíčů jsem psal s úzkostí, zda se mi ještě vůbec podaří něco napsat.“ (LIEHM, 
Antonín J. Generace. Praha: Československý spisovatel, 1990, s. 56). 
13 Později se Kundera od této hry, podobně jako od svých básnických sbírek, distancoval. Dnes už nedává 
svolení k jejich vydávání. 
14 Druhý sešit směšných lásek vyšel v roce 1965, Třetí sešit směšných lásek v roce 1968, jako souborné 
vydání pak vyšly povídky pod názvem Směšné lásky v roce 1970.  
15 PILAŘ, Martin. Milan Kundera. In: JANOUŠEK, Pavel. Slovník českých spisovatelů od roku 1945, díl 
1. Praha: Brána, 1995, s. 447. 
16 ČORNEJ, Petr. Počátky liberalizace kulturního života. In: Dějiny české literatury 1945–1989: III. 
(1958-1969). Praha: Academia, 2008, s. 26. 
17 HAMŠÍK, Dušan. Spisovatelé a moc. Praha: Československý spisovatel, 1969, s. 103. 
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V roce 1965 se Milan Kundera zapojil do tzv. sporu o Tvář.18 Společně s dalšími 

spisovateli19 pojmenovali a shrnuli do pěti bodů nejzávažnější problémy,20 které hodlali 

předložit k rokování dalšímu celosvazovému sjezdu. Protichůdné tendence v kulturních 

kruzích vyvrcholily o dva roky později ve sporech o svazový týdeník Literární noviny. 

„Už počátkem roku 1967 bylo zřejmé všem, kdo byli poblíž, že toho roku se 

s Literárními novinami něco stane. Nátlak, jemuž byly noviny po léta vystaveny, 

nejenom neustával, nýbrž naopak vzrůstal a nabýval stále povážlivějších rysů – 

zapojovaly se do něho síly, které s duchovním prouděním neměly už ani vzdáleně nic 

společného.“21 Jak vzpomíná dále Dušan Hamšík, v době, kdy stranické orgány 

napadaly tehdejšího šéfredaktora Milana Jungmanna, bylo do čela Literárních novin 

postaveno předsednictvo redakční rady – „symbolický triumvirát tří spisovatelů, jež 

stranické orgány mohly těžko vetovat (Březovský, Kundera, Otčenášek).“22  

Na jaře roku 1967 Kunderova popularita prudce stoupla. Spisovatel vydal svoji 

románovou prvotinu Žert, která způsobila mezi kritiky i čtenáři velký rozruch,23 a to 

nejen v Československu, ale i v zahraničí.24 Značný ohlas vyvolalo i jeho zřejmě 

nejslavnější veřejné vystoupení – projev na IV. sjezdu Svazu Československých 

spisovatelů v červnu 1967. Milan Kundera třídenní sjezdové zasedání otevíral a obvyklý 

úvodní referát, který se podle jeho slov vždy vyznačoval „mimořádnou sáhodlouhostí, 

autoritativností i nudou,“25 nahradil krátkým uvedením Návrhu stanoviska spisovatelů 

k některým otázkám československé literatury, na které navázal svým vlastním 

diskusním příspěvkem.  

V něm uvažoval jednak o nesamozřejmosti českého národa (znovu otevřel 

otázku, kterou národu položil už v roce 1886 H. G. Schauer, totiž zda je kulturní 

hodnota národa tak velká, aby jeho existenci ospravedlnila), jednak ostře kritizoval 

stalinismus. „Nemám rád, když se dělá rovnítko ‚fašismus‘ a ‚stalinismus‘. Fašismus 

založený na otevřeném antihumanismu vytvořil situaci morálně celkem jednoduchou, 
                                                 
18 Jednalo se o konflikt mezi redakcí nonkonformního časopisu a s ním sympatizujících spisovatelů 
s ideologickou komisí ÚV KSČ. 
19 Karel Kosík, Ivan Klíma, Milan Jungmann, Pavel Kohout. 
20 Jednalo se zejména o koncepci socialistické kultury, o řízení kulturní oblasti komunistickou stranou,  
o cenzuru apod.  
21 HAMŠÍK, Dušan. Spisovatelé a moc. Praha: Československý spisovatel, 1969, s. 7. 
22 HAMŠÍK, Dušan. Spisovatelé a moc. Praha: Československý spisovatel, 1969, s. 11. 
23 Více viz kapitola Vydání Žertu a kritický ohlas díla. 
24 „V prvních dvou letech po invazi vyšel Žert nejen ve Francii, ale skoro ve všech nekomunistických 
zemích světa (a ovšem v Jugoslávii: i později tam všechny moje romány vycházely takřka bez potíží).“ 
(KUNDERA, Milan. Poznámka autora. In: Žert. 6. vyd. Brno: Atlantis, 1996, s. 324).   
25 MOHYLA, Otakar. IV. sjezd Svazu československých spisovatelů. Praha: Československý spisovatel, 
1968, s. 22.  
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ponechal humanitní principy a ctnosti nedotčeny, poněvadž vystoupil jako jejich 

antiteze. Stalinismus byl však dědicem velkého humanitního hnutí, které i uvnitř 

stalinské nemoci zachovalo mnoho původních postojů, myšlenek, hesel, slov a snů. 

Vidět, jak se takové hnutí před očima zvrací v cosi opačného a strhuje s sebou všechnu 

lidskou ctnost, jak mění lásku k lidstvu v krutost k lidem, lásku k pravdě v denunciaci 

atd. atd., to otvírá neuvěřitelné pohledy na samu podstatu lidských hodnot a ctností.“26 

Kundera, stejně jako další kritici (Pavel Kohout, Ivan Klíma, A. J. Liehm, 

Ludvík Vaculík a další) měli za své příliš svobodomyslné projevy na sjezdu pykat. 

Zatímco Pavel Kohout dostal důtku a Ivan Klíma, A. J. Liehm a Ludvík Vaculík byli 

vyloučeni z KSČ, Milan Kundera byl označen za hlavního ideového viníka a bylo s ním 

zahájeno stranické disciplinární řízení. V říjnu 1967 byl navíc Svazu odebrán hlavní 

tiskový orgán Literární noviny a převeden pod ministerstvo kultury a informací. 

Tím však Kunderova role ve veřejném životě nekončila. V roce 1968 totiž 

přední intelektuálové a spisovatelé v předchozím období známí svoji kritikou oficiální 

stranické politiky (vedle Kundery například Václav Havel, Karel Kosík či Ivan Sviták) 

do značné míry určovali směr vývoje československé společnosti. Právě oni se po invazi 

v srpnu 1968 odmítali smířit s nastupující normalizací v oblasti kultury i veřejného 

života. 

V druhé polovině roku 1968 se mezi spisovateli a filosofy rozhořela debata  

o obecných problémech českého národa nejen v jeho historii, ale i v současnosti. 

Polemiku inicioval především článek Milana Kundery Český úděl publikovaný 

v Listech.27 Kundera zde přišel s tezí, že tak malý národ, jakým Češi jsou, musí řešit 

otázku své existence ve vztahu k větším národům neustále, a že by měl proto svůj 

význam potvrzovat především ve své umělecké tvorbě. Cílem článku bylo povzbudit 

český národ myšlenkou, že idea socialistické reformy přežila tvrdou zkoušku srpnové 

invaze, což dokládá velikost českého národa. 

V únoru 2010 Kundera zavzpomínal na okolnosti vzniku tohoto článku: „Na 

redakční radě Literárních novin v prosinci 1968 všichni mluvili o beznaději, do níž se 

národ čím dál víc potápí, a uvážili, že by bylo dobré napsat pro vánoční čas větší text, 

                                                 
26 MOHYLA, Otakar. IV. sjezd Svazu československých spisovatelů. Praha: Československý spisovatel, 
1968, s. 27.  
27 KUNDERA, Milan. Český úděl.  Listy. 1968, roč. 1, č. 7-8.  
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který by pozvedl lidem jejich národní sebevědomí a přesvědčil je, že není všechno 

prohráno. Z toho se zrodil můj článek.“28  

S Kunderou a jeho pojetím českého údělu i postavení a úlohy intelektuála ve 

veřejném životě pak v roce 1969 v Tváři29 polemizoval Václav Havel, který si naopak 

všímal odklonů od reforem a nedostatků socialismu. Zpochybnil taktéž Kunderovo 

přesvědčení o výlučnosti demokratizačního procesu v Československu. Do diskuse se 

zapojili ještě další intelektuálové, ale výrazné odezvy u veřejnosti už se polemika 

nedočkala.30 

Ještě na jaře 1969 byla v československých kinech promítána adaptace 

Kunderova románu – film Žert režiséra Jaromila Jireše a v květnu 1969 měla 

v pražském Divadle Na zábradlí premiéru Kunderova hra Ptákovina (poprvé 

publikovaná téhož roku v časopise Divadlo). Normalizační režim Gustáva Husáka však 

další Kunderovy veřejné aktivity znemožnil. Milan Kundera byl propuštěn z FAMU, 

bylo mu zakázáno publikovat a jeho knihy byly staženy z knihkupectví i z knihoven.  

V době, kdy nesměl publikovat, napsal Kundera jednak hru Jakub a jeho pán 

(napsána 1970, knižně 1992) a romány Život je jinde (vydán až v roce 1979 v Torontu) 

a Valčík na rozloučenou (vydán taktéž v roce 1979 v Torontu). Kundera později o tomto 

období řekl: “… nikdy jsem se necítil tak svobodný jako během oněch několika let 

v Čechách po ruském vpádu, když mi nebylo dovoleno publikovat… Prvně jsem 

v životě psal absolutně svobodně, protože jsem věděl, že tyto knihy v Čechách nikdy 

nevyjdou a nebude je číst žádný cenzor.“31 

1.3 Etapa emigrace   

V roce 1975 zahájil Milan Kundera svůj nový život, život ve Francii, kde už byl 

díky své tvorbě jako spisovatel uznáván. Z Československa odešel se svou ženou32 

nejprve do bretaňského města Rennes, kde nastoupil na univerzitě jako hostující 

profesor. „Neumíte si představit mou euforii hned v prvních čtrnácti dnech ve Francii. 

                                                 
28 DIENSTBIER, Jiří. Evropan Milan Kundera. Praha: Rada pro mezinárodní vztahy, 2010, s. 76.  
29 HAVEL, Václav. Český úděl? Tvář. 1969, roč. 4, č. 2, s. 30-33. 
30 ČORNEJ, Petr. V období tzv. pražského jara a jeho doznívání. In: JANOUŠEK, Pavel (ed.). Dějiny 
české literatury 1945–1989: III. (1958-1969). Praha, Academia, 2008, s. 46-48.  
31 KUNDERA, Milan. Na obranu intimity. Rozhovor s Philipem Rothem. The Sunday Times Magazine. 
20. 5. 1984 (neautorizované). 
32 Hlasatelkou brněnského televizního studia Věrou Hrabánkovou, vzal si ji v roce 1963 a jsou spolu 
dodnes. 
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Začal jsem svůj druhý život a vše bylo pro mne dobrodružstvím: lidé, řeč, krajina  

i rozhovor se sousedy.“33  

Jak píše teoretik Kunderova díla Květoslav Chvatík, Kunderova emigrace byla 

nejvýraznějším předělem v jeho biografii.  „(Předěl) byl spjat s nejdelším autorským 

odmlčením, avšak neznamenal zpřetrhání svazků s českou skutečností.“34 Sám Kundera 

v únoru 2010 zavzpomínal na dobu, kdy jako čtyřicátník zjistil, že veřejný život s jeho 

osobní exhibicí není na rozdíl od světa románu jeho světem, takto: „Zabývat se jen 

zneuznaným dědictvím Cervantesovým, tj. emigrovat zcela do světa románu, když váš 

národ žije tragické chvíle, to přece jen nejde. A tak vedle práce na románech napsal 

jsem ve Francii v prvních letech mnoho článků, předmluv, rozhovorů, jimiž jsem chtěl 

sloužit opuštěné zemi, jejíž budoucnost jsem viděl zahalenu do nejčernější tmy.“35 

V roce 1978 se Kundera přestěhoval do Paříže, kde začal přednášet na École des 

Hautes Études. Poté, co byla v roce 1979 v Paříži vydána jeho (už ve Francii napsaná) 

Kniha smíchu a zapomnění,36 byl zbaven českého občanství. O dva roky později ovšem 

získal občanství nové, francouzské. 

V knihách, které Kundera publikoval po šestiletém odmlčení, bylo patrné, že 

byly psány v novém kulturním a jazykovém prostředí. „Jsou daleko francouzštější  

a evropštější, a to jistě nikoliv jen proto, že se jejich autor stal francouzským občanem  

a že se jejich děj odehrává převážně ve Francii.“37 Kundera sice mluvil francouzsky 

v běžném denním styku, francouzsky přednášel i psal eseje francouzsky, ale své romány 

psal dále česky, tedy v podstatě pro překladatele.38  

Několik let věnoval Kundera revizi překladů svých knih, zejména jejich 

francouzskému znění. Stalo se tak proto, že v roce 1979 na popud svého přítele, 

francouzského filosofa Alaina Finkielkrauta39, vzal do ruky francouzský překlad Žertu  

                                                 
33 KUNDERA, Milan. Na obranu intimity. Rozhovor s Philipem Rothem. The Sunday Times Magazine. 
20. 5. 1984 (neautorizované). 
34 CHVATÍK, Květoslav. Svět románů Milana Kundery. Brno: Atlantis, 1994, s. 78. 
35 DIENSTBIER, Jiří. Evropan Milan Kundera. Praha: Rada pro mezinárodní vztahy, 2010, s. 77. 
36 Tato kniha proslavila Kunderu i v anglicky mluvících zemích. 
37 CHVATÍK, Květoslav. Svět románů Milana Kundery. Brno: Atlantis, 1994, s. 80. 
38 Tamtéž. 
39 Alain Finkielkraut v rozhovoru pro Le Magazine Littéraire v roce 2011 zavzpomínal: „Milan Kundera 
byl šokován prvním francouzským překladem Žertu, překladatel si v něm totiž vymyslel styl, který mu 
nepříslušel. Byla to bolestná zkušenost, poukazující též na konflikt mezi Kunderovým rukopisem a 
jistými pravidly francouzské stylistiky. Francouzská tradice totiž s výjimkou několika zářných příkladů, 
například Péguyho, velí vyhýbat se opakování, zatímco Kundera se k jistému typu opakování uchyluje 
rád: některá slova se pod jeho perem vracejí jako leitmotivy. Je to navíc básník jazyka s velmi 
vyhraněným smyslem pro metaforu. Pokud jeho vlastní metaforu nahradíte jinou, vnímá to jako zásah do 
díla coby celku, jako určitou zradu. Sám proto prošel překlady všech svých knih, vzhledem k výše 
zmíněnému prvotnímu šoku to považoval za cosi nesmírně důležitého. Později měl to štěstí, že narazil na 
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a zkontroloval jeho překlad větu po větě. „Byla to rána. Žert byl nikoli přeložen, ale 

přepsán! Jediná věta nezůstala taková, jakou jsem ji napsal, všechny byly vylepšeny, 

často rozšířeny, doplněny metaforami, stovkou metafor, banálních metafor – klišé, 

střízlivost jazyka byla dramatizována, doplněna koketními archaismy a argotickými 

výrazy. Chytil mne běs.“40 V definitivní podobě vyšel Žert ve Francii až v roce 1985, 

v dalších letech pak Kundera udělal také revizi překladů ostatních už publikovaných 

románů. „Dík té péči představuje dnes vydání mých knih u Gallimarda41 po všech 

stránkách jakýsi autorizovaný model.“42   

V roce 1984 vyšel v Paříži Kunderův nejslavnější román Nesnesitelná lehkost 

bytí,43 který spisovatele učinil celosvětově populárním. Kniha se stala bestsellerem 

nejen v Evropě, ale i v USA44 a Kundera za ni byl vysoce oceněn také literárními 

kritiky. Ve své vlasti však Kundera narazil spíše na kritickou reakci.45  

Kunderův světový věhlas se projevil také v množství zahraničních časopisů, 

v nichž autor publikoval své příspěvky. „Ve Francii mezi jeho nejoblíbenější časopisy 

patří Nouvel Observateur, v 80. letech také Le Débat a po 1990 L´Infini a L´atelier du 

roman. Trvaleji píše pro časopisy Vuelta (Mexiko) a Témarit (Island).“46  

V časopise Le Débat vyšla v roce 1983 Kunderův esej Únos Západu aneb 

tragédie střední Evropy. „Pro všechny kolem mne byly Čechy částí toho, co se tehdy 

nenazývalo jinak než východní Evropa. Naše příslušnost k Rusku jim připadala jako 

cosi úplně přirozeného. Viděl jsem proto v pojmu ‚Střední Evropa‘ základní klíč 

k pochopení české situace.“47 Kundera ve svém slavném eseji kvůli „nadinterpretaci“ 

děl z „východní“ Evropy obvinil západní Evropany, že zradili svou evropskou identitu, 

protože dělí Evropu podle vojenských bloků, a nechali tak z mapy světa zcela zmizet 

střední Evropu. Obvinění vyvolalo v Evropě silnou reakci, ve Francii začaly vycházet 

                                                                                                                                               
zázračného překladatele Francoise Kerela, a potom už byl konečně s to psát přímo francouzsky. Například 
v Nevědění již dosahuje téže básnické jednoduchosti jako ve svých největších dílech českých.“ 
(LACROIX, Alexis. Tvorba usmířená s myšlenkou. Rozhovor s Alainem Finkielkrautem. Host. 2011, roč. 
27, č. 8, s. 75-76). 
40 KUNDERA, Milan. Poznámka autora. In: Žert. 6. vyd. Brno: Atlantis, 1996, s. 324. 
41 Francouzské nakladatelství, které je Kunderovým výlučným nakladatelstvím pro Francii. 
42 KUNDERA, Milan. Poznámka autora. In: Žert. 6. vyd. Brno: Atlantis, 1996, s. 325. 
43 Česky román vyšel v roce 1985 v Torontu. 
44 Dokladem její americké slávy budiž filmová adaptace románu The Unbearable Lightness of Being 
(Nesnesitelná lehkost bytí, USA, 1987, v režii Philipa Kaufmana). 
45 Pro příklad uveďme stať Milana Jungmanna Kunderovské paradoxy z roku 1986, ve které kritik autora 
obvinil z laciného zkreslování československé reality motivované komerčním úspěchem románu. 
46 PILAŘ, Martin. Milan Kundera. In: JANOUŠEK, Pavel. Slovník českých spisovatelů od roku 1945, díl 
1. Praha: Brána, 1995, s. 476. 
47 DIENSTBIER, Jiří. Evropan Milan Kundera. Praha: Rada pro mezinárodní vztahy, 2010, s. 77. 
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knihy středoevropských autorů (Robert Musil, Hermann Broch, Ödön von Horvath)  

a byly čteny v novém kulturním kontextu.  

Význam eseje připomněl v roce 2010 filosof Václav Bělohradský: „Toto byl 

vynikající strategický tah, který změnil modelové čtení textů nás všech západními 

čtenáři. Myslím, že to byla autentická kulturní revoluce, za niž nemůžeme být 

Kunderovi nikdy dost vděčni. On nás vrátil do Evropy dávno předtím, než jsme se do ní 

definitivně vrátili i politicky.“48  

V roce 1986 vychází první kniha, kterou Kundera napsal francouzsky, a to 

soubor esejů L’Art du roman. Milan Kundera postupně přestal být českým autorem 

žijícím ve Francii a stal se francouzským autorem českého původu. Dokládá to jednak 

skutečnost, že se po roce 1989 do své vlasti vrací jen zřídka a inkognito, neúčastní se 

veřejných setkání. Jednak to dokazuje jeho poslední česky napsaný román Nesmrtelnost 

vydaný roku 1990 v Paříži tím, že je „nejfrancouzštější Kunderovou knihou, a to nejen 

proto, že její postavy jsou Francouzky a Francouzi a odehrává se převážně v Paříži a ve 

Francii, ale především pro výrazně francouzský styl myšlení a obraz světa.“49  

Následující knihy už Kundera přestává psát v češtině. V roce 1993 vyšel v Paříži 

soubor esejů Les Testaments trahis. V roce 1995 autor vydal v Paříži první román 

napsaný francouzsky Le Lenteur, v roce 1997 následoval román L´Identité, třetí 

francouzsky psaný román L’Ignorance vyšel v roce 2003. Po těchto třech románech 

vydal Kundera knižně řadu esejů, například v roce 2005 soubor Le Rideau či v roce 

2009 soubor Une rencontre.50  

Kunderův velmi problematický vztah k vlasti ještě více narušila na podzim roku 

2008 kauza týdeníku Respekt, který publikoval článek o Kunderově údajném udání 

mladého letce Miroslava Dvořáčka. O kauze informovala kromě českých také americká, 

francouzská, polská, německá, rakouská nebo slovenská média. Kundera obvinění 

popřel a ve sporné kauze mu vyslovilo důvěru také jedenáct světových spisovatelů. 

Dokument, ve kterém se jeho kolegové postavili proti očerňovací kampani, podepsal 

například Salman Rushdie, Gabriel García Márquez, Philip Roth či Orhan Pamuk. 

                                                 
48 DIENSTBIER, Jiří. Evropan Milan Kundera. Praha: Rada pro mezinárodní vztahy, 2010, s. 31. 
49 CHVATÍK, Květoslav. Svět románů Milana Kundery. Brno: Atlantis, 1994, s. 102. 
50 Zatímco francouzsky napsané romány dosud do češtiny přeloženy nebyly, Kunderovy eseje vychází 
knižně v brněnském nakladatelství Atlantis. 
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Milan Kundera, v současnosti bezesporu nejslavnější spisovatel českého původu, 

získal za své dílo dlouhou řadu domácích51 i světových52 ocenění. V březnu 2011 se 

Kunderovi dostalo jedno z vůbec nejvyšších ocenění literárního světa. Nakladatelství 

Gallimard vydalo souborné dílo spisovatele v prestižní edici Bibliothèque de la Pléiade, 

exkluzivní knižní řadě klasiků francouzské i světové literatury. Román Žert (společně s 

dalšími Kunderovými díly) tak byl ve Francii oficiálně zařazen mezi klasická díla 

světové literatury. Toto ocenění je natolik významné, že se jím budeme podrobněji 

zabývat v kapitole 3.3.2 Francouzský ohlas na vydání Kunderova souborného díla v 

edici Plejáda.  

Kunderova umělecká osobnost inspirovala celou řadu literárních teoretiků 

k úvahám o jednotlivých románech či k monografiím věnovaným celému jeho dílu. 

V naší práci se zaměříme zejména na kritickou recepci Kunderova prvního románu Žert. 

Nejprve se však budeme zabývat politickými a kulturními okolnostmi jeho vzniku. 

                                                 
51 V roce 1968 získal Cenu Svazu československých spisovatelů (za román Žert), v roce 1990 se stal 
Rytířem Čestné legie, v roce 1994 dostal Cenu Jaroslava Seiferta (za román Nesnesitelná lehkost bytí)  
a Státní cenu za literaturu a za celoživotní dílo (za román Nesmrtelnost), v roce 1995 udělil Kunderovi 
prezident Václav Havel Medaili Za zásluhy I. stupně. 
52 V roce 1973 cena Prix Médicis (za román Život je jinde), v roce 1978 Premio letterario Mondello (za 
román Valčík na rozloučenou), v roce 1981 American Common Wealth Award, dále Prix Europa 
Litterature za celoživotní dílo a Los Angeles Times Book Prize (za Knihu smíchu a zapomnění), v roce 
1987 Cena kritiků Francouzské akademie (za L´art du roman), v roce 1991 britská cena Independent 
Foreign Fiction Award (za Nesmrtelnost), v roce 2000 Herderova cenu Vídeňské univerzity či v roce 
2001 Velká cena Francouzské akademie za celoživotní dílo. 
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2. Kunderův román Žert v historickém kontextu české 
literatury 

Ačkoliv Kunderův Žert vyšel poprvé až v roce 1967, geneze románu začala 

mnohem dříve, už v roce 1961, kdy jej autor začal skicovat. V prosinci roku 1965 byl 

Žert dopsán, ale poté „asi rok ležel rukopis na cenzuře, která nakonec povolila vydání 

bez zásahů. Román vyšel na jaře 1967 a pak ještě dvakrát, rychle po sobě v celkovém 

nákladu 117 000 výtisků.“53 Vydání Kunderovy románové prvotiny spustilo velkou 

vlnu zájmu čtenářské i kritické obce. Recenze lemující celé spektrum tehdejších (nejen) 

kulturních periodik vycházely až do úplného konce šedesátých let. Můžeme tedy 

konstatovat, že literární osud Žertu je spjat takřka s celými šedesátými lety. Nejprve si 

v naší práci stručně shrneme zásadní politické a kulturní souvislosti tohoto období. 

2.1 Počátky liberalizace a tzv. pražské jaro 

Řadu historických a politických změn s sebou přinesl už rok 1960. Vedle nové 

ústavy,54 nového státního znaku a změny názvu státu na Československou socialistickou 

republiku, stojí za povšimnutí především počáteční liberalizace československého 

politického systému. Jejím výmluvným dokladem bylo v roce 1960 propuštění značné 

části politických vězňů.55  

Trend další demokratizace veřejného života pak nastolil v roce 1961 XXII. sjezd 

Komunistické strany Sovětského svazu, který otevřel tzv. druhou vlnu kritiky 

stalinismu.56  V podobně „uvolněném“ duchu se nesl i v prosinci 1962 konaný XII. 

sjezd KSČ, který zformuloval program částečného uvolnění života v Československu. 

Průlomovým okamžikem tohoto uvolnění bylo „připuštění části ‚omylů‘, jichž se 

komunistická moc v éře stalinismu dopustila, a následné soudní rehabilitace 

komunistických funkcionářů odsouzených v inscenovaných procesech.“57 V letech 

1962-1964 postihly Československo hospodářské potíže, zejména poruchy v zásobování 

země základními potravinami i jiným zbožím. Strana musela jednat – začala připravovat 
                                                 
53 KUNDERA, Milan. Poznámka autora. In: Žert. 6. vyd. Brno: Atlantis, 1996, s. 322. 
54 Ústava 100/1960. 
55 „U příležitosti 15. výročí osvobození Československa vyhlásil prezident republiky rozsáhlou amnestii. 
Ta se týkala 5319 lidí z celkem 8708 obětí politických procesů, dosud se nacházejících v čs. věznicích  
a nápravně pracovních táborech.“ (BURSÍK, Tomáš. Amnestie 1953 – 1962. In: Totalita [online]. [cit. 
2012-04-15]. Dostupné z: http://www.totalita.cz/vez/vez_hist_amnestie.php).    
56 Tato kritika odstartovala nejen debaty, ale nově i revizi dosavadních praktik komunistického režimu. 
57 ČORNEJ, Petr. Počátky liberalizace kulturního života. In: JANOUŠEK, Pavel (ed.). Dějiny české 
literatury 1945–1989: III. (1958-1969). Praha: Academia, 2008, s. 23. 
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ekonomickou reformu a do volených stranických orgánů pustila mladší generaci 

politiků. 

V polovině šedesátých let už byl proces demokratizace veřejného života 

odstartován a nejen v elitních intelektuálních kruzích, ale už i mezi obyvateli se 

otevřeně diskutovalo o společenských problémech. Příznivci (nejen ekonomických) 

reforem se objevovali dokonce i mezi členy KSČ.  

Na podzim 1967 byli obyvatelé Československa svědky vnitrostranické krize, 

která vyústila 5. ledna 1968 v rozdělení stranických a státních funkcí Antonína 

Novotného. Na postu prvního tajemníka ÚV KSČ nahradil Novotného Alexandr 

Dubček.58 S jeho nástupem do funkce je často spojován začátek takzvaného pražského 

jara, krátkého leč intenzivního období liberalizace v komunistickém Československu, 

které je mimo jiné spjato s mimořádným rozmachem umělecké tvůrčí síly.  

Na konci března 1968 abdikoval Novotný také na funkci prezidenta a novým 

československým prezidentem se stal Ludvík Svoboda. Strana odstartovala politický 

program nazývaný „socialismus s lidskou tváří“ a v dubnu přijala Akční program 

KSČ.59 V červnu pak parlament schválil zákon o rehabilitacích60 i novelu tiskového 

zákona, která zrušila cenzuru. 61 

Akční program (a obecně stanoviska vedení strany) i činnost zákonodárných 

orgánů radikálnější křídlo reformátorů považovalo za nedostatečné. Manifest Dva tisíce 

slov, který napsal na konci června Ludvík Vaculík, a který měl iniciovat širší lidové 

hnutí, pobouřil Sovětský svaz a odsoudila ho i většina zemí východního bloku.  

Události vyústily 21. srpna 1968 v intervenci vojsk pěti států Varšavské smlouvy 

do Československa. Ačkoliv okupace vyvolala masový odpor obyvatel a snahu uhájit 

reformy, tzv. moskevský protokol podepsaný 26. srpna nejvyššími ústavními  

i stranickými představiteli Československa naděje lidu zmařil. Protokol požadoval 

například zákaz protisocialistických organizací, stranickou kontrolu tisku atd. 

  Demokratizační proces pak definitivně uzavřela 17. dubna 1969 volba Gustáva 

Husáka prvním tajemníkem ÚV KSČ, ke které strana přistoupila po masových 

manifestacích62 společnosti nespokojené s vývojem událostí v Československu.  

                                                 
58 Slovenský politik, který byl v 60. letech jedním z hlavních představitelů reformního proudu v KSČ. 
59 Dokument přijatý 5. dubna 1968, představující politický program reformující socialistické zřízení  
v ekonomické, politické i společenské oblasti. 
60 Zákon č. 82/1968 Sb. ze dne 25. června 1968. 
61 Zákon č. 84/1968 Sb. ze dne 26. června 1968. 
62 Pohřeb studenta UK Jana Palacha či spontánní oslava vítězství československých hokejistů nad 
Sovětským svazem na MS ve Stockholmu. 
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2.2 Literární a publicistické události šedesátých let  

Politické „tání“ související s událostmi počátku šedesátých let se promítlo i do 

literárního a publicistického dění. Mnozí spisovatelé a publicisté se v šedesátých letech 

stali výraznými osobnostmi silně angažovanými v demokratizačním procesu tzv. 

pražského jara a do značné míry určovali vývoj veřejného života. 

Články a diskuse, které se objevovaly především na stránkách kulturních 

periodik, často překračovaly hranice vymezené kultuře a věnovaly se otázkám 

celospolečenským nebo politickým. Prostor začaly dostávat různé názorové proudy 

včetně těch, které byly donedávna potlačované nebo přímo zakázané. Také v kulturní 

sféře se rozrostlo spektrum „povolených“ žánrů a forem i směrů. Výrazným rysem 

šedesátých let bylo také navázání kontaktů s evropskou kulturou.63  

Značný společenský ohlas vyvolala už v roce 1963 tzv. liblická konference, 

kterou uspořádali u příležitosti výročí narození Franze Kafky čeští germanisté, literární 

vědci a spisovatelé. Na mezinárodní kafkovské konferenci se střetl „primitivně 

ideologizující přístup východoněmeckých badatelů s liberálnějším přístupem českých  

a západních marxistů (Eduard Goldstücker, František Kautman, Roger Garaudy, Ernst 

Fischer), upozorňujících na existenciální rozměr Kafkových próz.“64 Přestože byly 

literárněvědné výsledky konference spíše skromné, dočkala se velkého mezinárodního 

ohlasu65 i značného politického dosahu.66  

Ve stejném roce se konal taktéž III. sjezd Svazu československých spisovatelů, 

kde mimo literárních témat zazněla také kritika politických procesů v padesátých letech. 

„Ze sjezdové diskuse vzešel požadavek, aby v rámci Svazu mohla působit sdružení 

umělců spjatých nejen generačně, ale také názorově.“67 Od roku 1964 tak začal 

vycházet měsíčník Tvář68 a o dva roky později časopis Orientace.69  

                                                 
63 ČORNEJ, Petr. Počátky liberalizace kulturního života. In: JANOUŠEK, Pavel (ed.). Dějiny české 
literatury 1945–1989: III. (1958-1969). Praha: Academia, 2008, s. 24. 
64 Tamtéž. 
65 Příspěvky z liblické konference vyšly nejen česky a německy, ale také anglicky, italsky a francouzsky  
a zpráva o konferenci doslova obletěla celý svět. 
66 Pražské jaro bylo po srpnu 1968 vydáváno za kontrarevoluci, právě liblická konference z roku 1963 
pak byla vyhlášena za jeden z jejích hlavních zdrojů. 
67 ČORNEJ, Petr. Počátky liberalizace kulturního života. In: JANOUŠEK, Pavel (ed.). Dějiny české 
literatury 1945–1989: III. (1958-1969). Praha: Academia, 2008, s. 27. 
68 Jeho vydávání ovšem nemělo příliš dlouhé trvání. Časopis byl příliš kritický a názory jeho autorů se 
neslučovaly s názory ideologické komise ÚV KSČ ani s názory některých členů svazu, proto bylo jeho 
vydávání už v roce 1965 ukončeno. 
69 „Volné uskupení autorů (Jiří Brabec, Milan Kundera, Ivan Klíma, Karel Kosík ad.) podalo vedení 
Svazu žádost o vydávání časopisu, který by se zabýval filozofií, literární historií a estetikou. Úsilí  
o založení časopisu Červen však zůstalo ve stadiu projektu, který naplnil až roku 1966 časopis 
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Pro literární kritiku i pro literaturu samotnou byl velice významný nový tiskový 

zákon70 z roku 1966. Po jeho přijetí jednak klesl počet cenzurních zásahů a v celkově 

svobodnější atmosféře mohla vznikat nová společenská a kulturní periodika. Ta se stala 

„nejviditelnějšími nositeli reformních myšlenek – počet kulturních a uměleckých titulů 

narostl o 75 % (z 99 v roce 1965 na 175 titulů v roce 1967).“71  

V druhé polovině šedesátých let přibyly k již existujícím časopisům (Kulturní 

tvorba, Host do domu, Plamen, Tvář aj.) nové kulturní měsíčníky Impuls, Sešity pro 

mladou literaturu či dvouměsíčník Orientace.  Ve své době jednoznačně nejčtenějším 

časopisem, prakticky nahrazujícím neexistující kriticky orientovaný politický tisk, byl 

týdeník svazu spisovatelů – Literární noviny.72 Jejich náklad varioval mezi 100 až 300 

tisíci výtisků.73  

Napětí mezi Literárními novinami a ideologickou komisí ÚV KSČ však bylo 

zřetelné a vyvrcholilo na IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů konaném 

v červnu 1967.74 Kritické projevy Pavla Kohouta,75 Alexandra Klimenta, Ludvíka 

Vaculíka nebo Milana Kundery76 konfrontovaly vedení KSČ se stanovisky zcela 

odlišnými od jejich politiky. Zazněl také požadavek na úplnou svobodu projevu. Vedení 

ÚV KSČ však dalo jasně najevo, že svoboda projevu ještě možná není. Největším 

trestem pro spisovatele i čtenářskou obec bylo 1. října 1967 odebrání Literárních novin 

svazu. Časopis byl převeden pod ministerstvo kultury a informací a svěřen 

Československému ústředí knižní kultury. Přestože se nové Literární noviny snažily 

zachovat kontinuitu ponecháním stejného názvu titulu i podobnou grafickou úpravou, 

původní čtenáře ani autory si nezískaly. Časopis mezi lidmi posměšně nazývaný 

„Erárky“ byl už na začátku roku 1968 přejmenován na Kulturní noviny, během dalších 

čtyř měsíců pak zanikl úplně. 

                                                                                                                                               
Orientace.“ (ČORNEJ, Petr. Počátky liberalizace kulturního života. In: JANOUŠEK, Pavel (ed.). Dějiny 
české literatury 1945–1989: III. (1958-1969). Praha: Academia, 2008, s. 27). 
70 Zákon č. 81/1966 Sb. ze dne 25. října 1966, který uzákonil institucionalizovanou cenzuru a definoval 
její pravomoci. 
71 KONČELÍK, J., P. VEČEŘA a P. ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010,  
s. 178. 
72 Literární noviny byly v prosinci 1967 zastaveny, od března 1968 vycházely pod názvem Literární listy, 
od září 1968 už pouze jako Listy. 
73 KONČELÍK, J., P. VEČEŘA a P. ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010,  
s. 202. 
74 Sjezd se konal ve dnech 27. - 29. června 1967. 
75 Pavel Kohout na sjezdu mimo jiné přečetl Solženicynův dopis Svazu sovětských spisovatelů, který 
komunistické vedení chtělo řadovým členům Svazu zatajit. 
76 Více viz kapitola 1. Osobnost spisovatele Milana Kundery.  
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Po nástupu Alexandra Dubčeka do vedení strany se atmosféra v Československu 

uvolnila, časopisy mohly publikovat mnohem otevřenější články a otevírat do té doby 

nemyslitelná témata. Původní Literární noviny směly v únoru 1968 opět začít vycházet, 

a to pod novým názvem Literární listy.  Svaz československých spisovatelů také zřídil 

rehabilitační komisi, která „do června 1969 projednala 168 žádostí spisovatelů 

odsouzených v politických procesech, nespravedlivě vězněných či těch, jimž bylo 

upřeno nebo odebráno svazové členství, respektive kterým bylo z politických důvodů 

zakázáno publikovat.“77   

V předvečer okresních konferencí KSČ 27. června 1968 vyšel v Literárních 

listech a v denících Práce, Mladá fronta a Zemědělské noviny manifest Dva tisíce slov. 

Jeho autorem byl Ludvík Vaculík, kterého o sepsání dokumentu požádali přední 

českoslovenští vědci.78 Manifest se setkal s mohutnou spontánní reakcí veřejnosti.79 

Situace se vedení KSČ po zrušení cenzury vymkla z rukou, „zrušení cenzury 

dovedlo KSČ v létě 1968 do situace, kdy v případě řízení médií ztratila svou v ústavě 

ukotvenou vedoucí úlohu.“80 Intervence vojsk Varšavské smlouvy do Československa 

v srpnu 1968 s sebou záhy přinesla první pokyny omezující nově nabytou svobodu 

slova. I přes veškerou snahu potlačit demokratizační proces a svobodu médií se 

spisovatelé a publicisté nenechali v druhé polovině roku 1968 odradit. Nesouhlas 

s intervencí vyjádřili spisovatelé rezolucemi přijatými 6. a 17. září 1968, svaz taktéž 

zastavil vydávání Literárních listů a připravil koncepci navazujícího kulturního týdeníku 

Listy. Pražští spisovatelé vyjádřili protest proti vývoji událostí v Československu po 

srpnu 1968 v Prohlášení aktivu českých spisovatelů k politické situaci v zemi z 31. října. 

„Přestože se režim snažil vytvořit institucionální bariéry svobodnému působení, 

pro podzim 1968 a jaro 1969 ještě platí, že novináři, spisovatelé i umělci působili 

v relativně otevřeném a svobodném tvůrčím prostředí.“81  Dokladem toho může být 

mimo jiné adaptace Kunderova románu – film Žert režiséra Jaromila Jireše, který byl 

v československých kinech promítán na jaře 1969. 82 

                                                 
77 ČORNEJ, Petr. V období tzv. pražského jara a jeho doznívání. In: JANOUŠEK, Pavel (ed.). Dějiny 
české literatury 1945–1989: III. (1958-1969). Praha: Academia, 2008, s. 40-41. 
78 Otto Wichterle, Jan Brod, Otakar Poupa a Miroslav Holub. 
79 Manifest podepsaly nejen významné osobnosti, ale také více než 120 tisíc obyvatel Československa. 
80 KONČELÍK, J., P. VEČEŘA a P. ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010,  
s. 188. 
81 KONČELÍK, J., P. VEČEŘA a P. ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010,  
s. 195. 
82 Dále například válečný film Nebeští jezdci Jindřicha Poláka, Spalovač mrtvol Juraje Herze nebo 
Všichni dobří rodáci Vojtěcha Jasného. (Tamtéž). 
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Až normalizace nastupující v dubnu 1969 tvrdě postihla do té doby poměrně 

svobodný tisk. Byly provedeny mohutné personální čistky, došlo k zákazu vydávání 

řady periodik, nejčastěji časopisů.83 „Periodika, která nejdůsledněji hájila nezávislost 

získanou během pražského jara a nezapadala do nově konstituovaného mediálního 

systému, byla zrušena.“84 Už v květnu 1969 byly zastaveny Listy, Plamen či obnovená 

Tvář.  

2.3 Cenzurní praktiky v šedesátých letech 

Cenzura85 byla v šedesátých letech až do jara 1968 naprosto běžnou součástí 

praxe komunistického režimu, a to jak v médiích, tak v knižní produkci. Cenzura byla 

přitom vícestupňová. Vykonávala ji jednak předběžně ministerstvu vnitra podřízená 

Hlavní správa tiskového dohledu (HSTD), dále pak oddělení Ústředního výboru KSČ  

i ministerstva školství a kultury, respektive ministerstva kultury a informací a konečně 

také mocensky vlivní jednotlivci. Všechny knižní tituly navíc ještě před definitivním 

zařazením do edičních plánů projednávaly tzv. námětové komise Československého 

ústředí knižní kultury.86 

Kritéria, která zaměstnanci HSTD uplatňovali na knižní produkci, byla po aféře 

s románem Zbabělci Josefa Škvoreckého zpřísněna. Problematicky byla cenzurním 

úřadem vnímána díla s protistranickými nebo protisocialistickými tendencemi, díla, 

která útočila na marxismus-leninismus či díla, která zneužívala výsledků národního 

hospodářství apod.  Problematičtí byly ovšem i někteří (například nedostatečně 

politicky spolehliví) autoři sami o sobě.87  

Od druhé poloviny šedesátých let však cenzurních zásahů ubývalo. Zásluhu na 

tom měl Zákon o periodickém tisku a ostatních hromadných informačních 

prostředcích,88 v němž HSTD nahradila nově zřízená Ústřední publikační správa (ÚPS). 

Ačkoliv personální obsazení funkcí cenzurního úřadu zůstalo v podstatě stejné, úřad 

                                                 
83 Mezi lety 1970 a 1975 klesl počet v zemi vydávaných týdeníků z 203 na 186 a měsíčníků z 398 na 282. 
(KONČELÍK, J., P. VEČEŘA a P. ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, s. 215). 
84 KONČELÍK, J., P. VEČEŘA a P. ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010,  
s. 214. 
85 „Cílený (tj. záměrný a vědomý) institucionalizovaný a politicky podložený zásah státní moci do 
autorského záměru či do informačního toku.“ (KONČELÍK, Jakub. Cenzura. In: REIFOVÁ, Irena  
(a kol.). Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, s. 26).  
86 ČORNEJ, Petr. Cenzura. In: JANOUŠEK, Pavel (ed.). Dějiny české literatury 1945–1989: III. (1958-
1969). Praha: Academia, 2008, s. 50-56. 
87 ČORNEJ, Petr. Cenzura. In: JANOUŠEK, Pavel (ed.). Dějiny české literatury 1945–1989: III. (1958-
1969). Praha: Academia, 2008, s. 50-51.  
88 Zákon č. 81/1966 Sb. ze dne 25. října 1966, který uzákonil institucionalizovanou cenzuru a definoval 
její pravomoci. 
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stále spadal pod ministerstvo vnitra, nezměnil se princip předběžné cenzury a oprávnění 

vydávat periodikum vznikalo jeho registrací, společně s nově nabytou transparentností 

úřad přesto „znejistěl a počet cenzurních zásahů mezi lety 1965-1967 klesl z bezmála 

3500 na pouhých 1500.“89 Například Kunderův román Žert byl dopsán v roce 1965  

a poté, co rok ležel na cenzurním oddělení, směl být v roce 1967 publikován. Řada 

dalších knih i filmů z tohoto období však cenzorským sítem neprošla.90   

Zavedenou praxi v posuzování knih a autorů zákon v podstatě nezměnil. Nejlépe 

to ilustruje podle Čorneje seznam podezřelých a problematických autorů, který ÚPS 

převzala od HSTD. Tento seznam (čítající například jména Miroslava Holuba, Josefa 

Škvoreckého či Ludvíka Kundery) se po zásahu politických orgánů proti Literárním 

novinám na podzim 1967 ještě rozrostl (přibyla jména Eduard Goldstücker, Milan 

Kundera, A. J. Liehm, Bohumil Hrabal, Pavel Kohout aj.).91  

Už na začátku roku 1968 ovšem ÚPS polevila ve svých zásazích do rukopisů 

knih. V červnu pak vláda zrušila statut ÚPS92 a jen o několik dní později byl přijat 

zákon,93 který stručnou novelou označil cenzuru za nepřípustnou.  

Období svobody slova ovšem trvalo jen velmi krátce. Brzy po srpnové intervenci 

a podpisu tzv. moskevského protokolu byly vydány pokyny na obnovení „pořádku“ 

v tiskových záležitostech. Na konci srpna 1968 byl94 založen nový cenzurní orgán – 

Úřad pro tisk a informace (od ledna v České socialistické republice transformovaný na 

Český úřad pro tisk a informace). Zákon o některých přechodných opatřeních v oblasti 

tisku a ostatních hromadných informačních prostředků95 pak obnovil cenzuru. 

2.4 Próza „zlatých“ šedesátých let 

Mimořádně umělecky plodné období šedesátých let v Československu má 

v oblasti literatury svoje zdůvodnění. Díky procesům demokratizace a liberalizace 

veřejného života a celkovému uvolnění dostala v próze prostor jednak nově nastupující 

svobodně smýšlející generace spisovatelů, ale taktéž tvůrci, jejichž díla nesměla být 

v předchozím desetiletí publikována.  

                                                 
89 KONČELÍK, J., P. VEČEŘA a P. ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010,  
s. 178. 
90 Cenzura zakázala například vydání knihy Velký slunovrat Karla Pecky. 
91 ČORNEJ, Petr. Cenzura. In: JANOUŠEK, Pavel (ed.). Dějiny české literatury 1945–1989: III. (1958-
1969). Praha: Academia, 2008, s. 50-52.  
92 Vládním nařízením č. 69 z 13. června 1968. 
93 Zákon č. 84/1968 Sb. ze dne 26. června 1968. 
94 Vládním usnesením č. 292 z 30. srpna1968. 
95 Zákon č. 127/1968 Sb. ze dne 13. září 1968.  
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Zvláštní historickou situaci popsal v rozhovoru s A. J. Liehmem Milan Kundera 

následovně: „V zemi s tak starou kulturní tradicí, s intenzivní tradicí modernismu se za 

posledních třicet let nahromadila spousta zadržených sil. Zdá se mi, že nejvíc osobitého 

a původního řekly zatím ty umělecké obory, které mají objektivnější, vyprávěcí ráz, 

jejichž obsahem v různém přetvoření je historická zkušenost. To, co jsme za posledních 

třicet let prožili, nebyl žádný med, ale všechny ty zkušenosti jsou obrovský kapitál pro 

umění. Příběh tohoto národa mezi fašismem, demokracií, stalinismem a socialismem 

obsahuje v sobě všechno podstatné, co dělá dvacáté století dvacátým stoletím,  

a umožňuje nám proto klást možná podstatnější otázky, vytvářet možná smysluplnější 

mýty než těm, kteří celou tuto politickou anabázi neprožili.“96 

Podle literární historičky Heleny Koskové krátká doba mezi lety 1963-1968 

stačila prokázat, že vývoj české literatury probíhal v uplynulých letech zejména stranou 

oficiální sféry a že si uchoval svoji návaznost na avantgardu dvacátých a třicátých let. 

Odmítá proto tezi o „ztracené“ generaci šedesátých let, neboť „vidět zázrak let 1963-68 

izolovaně znamená podlehnout vlivu oficiální propagandy a znovu zapomínat na 

všechny ty, kteří svou erudicí a svým postojem umožnili, že bez ohledu na politický tlak 

totalitárního režimu nastupující generace mladých českých prozaiků v padesátých a na 

počátku šedesátých let sledovala obdobný vývoj jako současná světová literatura.“97  

Ačkoliv se próza v šedesátých letech značně diferencovala (byla vydávána próza 

s válečnou tematikou, historická próza, próza deziluze, milostná próza, existenciální 

próza, fantazijní próza, apod.), přesto lze sledovat v dílech z tohoto období některé 

shodné charakteristiky. Zřetelně patrný je v próze šedesátých let přechod od 

budovatelského nadšení k deziluzi a skepsi, od kolektivu k jedinci a jeho soukromému 

životu, od třídních kategorií k individuální etice atd.98  

Zatímco na začátku šedesátých let inklinovali autoři spíše k drobnějším 

prozaickým žánrům, například k umělecké reportáži, povídkám či novelám, od poloviny 

desetiletí se pak do centra jejich tvorby dostaly rozsáhlejší románové prózy, které více 

do hloubky odrážely traumatickou zkušenost generace, která prožila válku, nástup 

                                                 
96 LIEHM, Antonín J. Generace. Praha: Československý spisovatel, 1990, s. 63. 
97 KOSKOVÁ, Helena. Hledání ztracené generace. Toronto: Sixty-Eight Publishers, 1987, s. 9. 
98 DOKOUPIL, Blahoslav a Pavel JANOUŠEK. Próza. In: JANOUŠEK, Pavel (ed.). Dějiny české 
literatury 1945–1989: III. (1958-1969). Praha: Academia, 2008, s. 279. 
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komunismu i deziluzi z jeho uvedení do praxe. Častým námětem próz se stal 

„promarněný život“.99  

Nejuznávanějšími autory prózy této doby byli především Bohumil Hrabal, Josef 

Škvorecký, Ivan Klíma, Arnošt Lustig, Věra Linhartová, Ladislav Fuks či Vladimír 

Páral. Milan Kundera, o jehož románové prvotině Žert a především o kritické recepci 

románu pojednává naše práce, patřil k těmto nejvýznačnějším autorům již od roku 1963, 

kdy vyšly jeho Směšné lásky.  

Nástup nové generace prozaiků (Josef Škvorecký, Milan Kundera, Bohumil 

Hrabal apod.) byl podle literárního teoretika Květoslava Chvatíka pro českou 

poválečnou literaturu velmi významný, neboť se poprvé v jejím vývoji dostávala do čela 

struktury literárních druhů moderní próza.100 

                                                 
99 DOKOUPIL, Blahoslav a Pavel JANOUŠEK. Próza. In: JANOUŠEK, Pavel (ed.). Dějiny české 
literatury 1945–1989: III. (1958-1969). Praha: Academia, 2008, s. 352. 
100 CHVATÍK, Květoslav. Melancholie a vzdor. Eseje o moderní české literatuře. Praha: Československý 
spisovatel, 1992, s. 42. 
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3. Vydání Žertu a kritický ohlas díla 
Kunderova románová prvotina vyšla v dubnu 1967 v nakladatelství 

Československý spisovatel v edici Žatva. Bezprostředně po publikaci románu se zdvihla 

velká vlna kritického i čtenářského zájmu. Žert vyšel v Československém spisovateli 

krátce na to ještě dvakrát a dosáhl celkového nákladu 117 tisíc výtisků.101 Stal se jednou 

z nejsledovanějších literárních událostí pozdních šedesátých let. Recenze, studie a další 

literárněvědné příspěvky týkající se Žertu vycházely nejen v roce vydání díla, ale  

i v následujících dvou letech, několik textů vyšlo ještě v roce 1970.  

Na začátku roku 1970 bylo celé Kunderovo dílo staženo z knihkupectví  

i z knihoven a až na oficiální marxistickou kritiku nově vykládající význam díla pro 

čtenáře byl Žert v době normalizace de facto zapomenut. Několik recenzí a studií vyšlo 

pouze v samizdatu a v exilu. Situace se zcela proměnila po roce 1989, kdy se Kundera  

a spolu s ním i jeden z jeho velmi ceněných románů Žert navrátil do oficiálního českého 

literárního života. V českých periodikách opět začaly vycházet recenze a studie románu, 

nově také vznikla řada kunderovských monografií.102 

3.1 Literární kritika 

Dříve, než se zaměříme na kritický ohlas díla v jednotlivých historických 

etapách, budeme se zevrubněji zabývat literární kritikou, abychom si posléze mohli 

vytyčit hlavní axiomy, na základě kterých budeme v naší práci posuzovat recenze.  

Slovo kritika pochází z řeckého krinein (tj. soudit) a dnes bývá obecně 

definována jako „odborné posuzování, odborný posudek“.103 Je-li předmětem tohoto 

soudu, respektive odborného posuzování literatura, hovoříme o kritice literární. Když 

však pročítáme odbornou literaturu zaměřenou na literární kritiku, zjišťujeme, že přesná 

definice literární kritiky je velmi problematická. 

Podle slovníkového hesla v německém Lexikonu teorie literatury a kultury 

literární kritika, která existuje již od antiky, jednoduše „zaujímá stanovisko a filologicky 

                                                 
101 KUNDERA, Milan. Poznámka autora. In: Žert. 6. vyd. Brno: Atlantis, 1996, s. 322. 
102 Samostatnou kapitolu práce by mohly tvořit recenze, které se zabývaly buď filmem Žert, anebo 
srovnáním literární předlohy s filmem Žert (například Mladá fronta, Zemědělské noviny, Rudé právo, 
Host do domu, Mladý svět či Vlasta). Filmová adaptace románu však není předmětem naší práce, a proto 
se těmito recenzemi nebudeme zabývat. 
103 KOLEKTIV AUTORŮ. Slovník cizích slov. Praha: Encyklopedický dům, 1998, s. 190. 
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komentuje exemplární autory“.104 Oblast literární kritiky i celé její chápání se však 

v průběhu času velmi proměnilo. Z mnoha posunů, které literární diskurz postihly, 

zdůrazňuje autorka hesla Linda Simonis zejména odklon od principu nadčasové 

platnosti k tomu, co je v současné diskusi nové a aktuální. Tuto proměnu datuje Simonis 

do 17. století, kdy ve Francii vznikala tzv. critique mondaine (tj. světská, pozemská 

kritika). Zásadní posun spočíval v tom, že kritika se již nesoustředila pouze na práci na 

dílech klasiků, ale zaměřovala se více na současnou tvorbu a srovnávala tak starodávné 

s moderním. Imperativ aktuálnosti se, jak píše Simonis, vyostřil ještě více v době 

osvícenství, ve kterém vznikl literární trh a provoz. Úkolem kritika je od tohoto období 

dělat prostředníka mezi autorem a publikem, všímat si literárních novinek, „aby mohl 

svými komentáři doprovázet aktuální publikace a konjunktury literárního pole a zároveň 

poskytovat publiku radu, bez níž by se v nepřehledné a stále narůstající záplavě textů 

ztratilo.“105    

Francouzský literární teoretik a historik Antoine Compagnon definuje ve své 

knize Démon teorie: literatura a běžné myšlení literární kritiku komplexněji jako 

„diskurz o literárních dílech, který klade důraz na zkušenost četby a který popisuje, 

interpretuje, hodnotí smysl a účinek, jež mají díla na (dobré) čtenáře, kteří nemusejí být 

nezbytně ani odborníci, ani vědci.“106 Literární kritika podle francouzského literárního 

teoretika a historika postupuje na základě sympatií (či antipatií) a nachází svoje 

uplatnění zejména v tisku107, jeho prvotní podobou je totiž konverzace. Kritika bývá, jak 

píše Compagon, běžně stavěna do protikladu k literární historii108, upozorňuje se přitom 

zejména na to, že kritika se zajímá o text, hodnotí, kdežto historie se zajímá o kontext  

a vysvětluje. Podle Compagnona však musíme poukázat na to, že „přísné oddělování 

literární kritiky a literární historie je pastí (jak to udělala teorie), stejně jako všechny 

ostatní polarity, které podrývají literární výzkum. Ne však proto, abychom se jedné 

nebo druhé zřekli, ale naopak, abychom obě přivedli k plnému poznání podstaty 

věci.“109  

                                                 
104 SIMONIS, Linda. Literární kritika. In: NÜNNING, Ansgar, Jiří HOLÝ a Jiří TRÁVNÍČEK. Lexikon 
teorie literatury a kultury: koncepce, osobnosti, základní pojmy. Brno: Host, 2006, s. 455.  
105 SIMONIS, Linda. Literární kritika. In: NÜNNING, Ansgar, Jiří HOLÝ a Jiří TRÁVNÍČEK. Lexikon 
teorie literatury a kultury: koncepce, osobnosti, základní pojmy. Brno: Host, 2006, s. 45.  
106 COMPAGNON, Antoine. Démon teorie: literatura a běžné myšlení. Brno: Host, 2009, s. 20. 
107 Compagnon tisk vnímá jako ztělesnění uměleckého salonu. 
108 Literární historie je akademickou disciplínou. Jako univerzitní obor se ustavila na konci 19. století 
(COMPAGNON, Antoine. Démon teorie: literatura a běžné myšlení. Brno: Host, 2009, s. 210). 
109 COMPAGNON, Antoine. Démon teorie: literatura a běžné myšlení. Brno: Host, 2009, s. 212. 
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I podle českého literárního historika a teoretika Aleše Hamana tvoří základní 

pole uvažování o literatuře literární historie, kritika a také literární teorie. Zatímco teorie 

směřuje k vymezení předmětu zkoumání, zabývá se „otázkami co (kdy) je dílo, co je 

text, jaký je vztah díla a světa mimo ně“ a literární historie hledá „vývojové souvislosti, 

proměny i (dnes zejména) zlomy a cézury v literatuře samé i v kontextu kulturním“, 

literární kritika se podle Hamana „zaměřuje na současnost, v níž se snaží rozlišit 

produkci podle kvalitativních měřítek“.110  

Zde se Haman shoduje s pojetím Lindy Simonis i kanadského literárního kritika 

a teoretika Northropa Frye, který ve své Anatomii kritiky píše, že literatura byla vždy 

chápána jako tržní výrobek, jehož producenty jsou spisovatelé a konzumenty čtenáři 

v čele s literárními kritiky. „Z tohoto úhlu pohledu je literární kritik prostředníkem (…), 

svou činností ovlivňuje průzkum poptávky.“111 

Frye se ve svých slavných čtyřech esejích Anatomie kritiky pokouší dívat na 

celou oblast literární kritiky synoptickým pohledem. Kritikou přitom rozumí nejen 

součást, ale přímo podstatu veškerého literárního bádání a literárního vkusu jakožto 

projevů „mnohostranné činnosti označované pojmy liberální výchova, kultura či 

studium humanitních oborů.“112 Kritika je podle Frye uměním svého druhu, které se liší 

od ostatních typů umění (malba, sochařství, hudba) tím, že může hovořit. Kritika se 

zabývá literaturou ve zvláštním konceptuálním rámci a podle Frye může být zároveň 

uměním i vědou. Vědeckost totiž „odlišuje kritiku od literárního parazitismu a od 

vnějšího kritického přístupu.“113  

Anatomií kritiky Northropa Frye se ve svém Úvodu do literární teorie, který je 

označován za jeden z nejpoužívanějších úvodů do literární teorie, detailně zabývá 

oxfordský profesor literatury Terry Eagleton. Knihu popisuje jako „působivou 

totalizaci“114 a všímá si přitom zejména Fryeovy „vědecké“ metody zkoumání 

literatury. Literatura podle Frye není náhodným souborem textů, ale řídí se určitými 

zákonitostmi (narativní kategorie, mody, archetypy, mýty a žánry). Eagleton 

upozorňuje, že „Fryeova teorie vnímá literaturu jako uzavřené ekologické recyklování 

                                                 
110 HAMAN, Aleš. Literatura v průsečíku pohledů: teorie - historie – kritika. Praha: Arsci, 2003, s. 5.  
111 FRYE, s. 37. 
112 FRYE, Northrop. Anatomie kritiky: čtyři eseje. Brno: Host, 2003, s. 18. 
113 FRYE, Northrop. Anatomie kritiky: čtyři eseje. Brno: Host, 2003, s. 23. 
114 EAGLETON, Terry. Úvod do literární teorie. Praha: Triáda, 2005, s. 125. 
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textů“ a že literatura v jeho pojetí je „jakýmsi kolektivním utopickým snem, který 

přetrvává po celou historii.“115     

Otázkou, zda je literární kritika spíše uměleckou nebo vědeckou oblastí, se důkladně 

zabývali i čeští autoři, kteří se pokoušeli definovat literární kritiku. Připomeňme při této 

příležitosti, že česká literární kritika se začala v českých zemích formovat v době 

národního obrození.116 Mezi prvními českými teoretiky literární kritiky se pak objevil 

Karel Havlíček Borovský, který ve svém pojednání Kapitola o kritice, které vyšlo 

v osmém čísle časopisu Česká včela z roku 1846, vytyčil čtyři zásady, ze kterých by 

měla vycházet každá kritika: 

1) každý kritický soud musí být zdůvodněn; 

2) kritika je soud, který může být i kladný i záporný; 

3) kritik nemusí být spisovatel, aby mohl psát o literatuře; 

4) kritikova práce je obtížnější než pouhá publicistika.117 

Systematičtější definice pak pochází již z počátku 20. století. Literární kritiku 

definoval pro Ottův slovník naučný jeden z našich nejrespektovanějších kritiků 

František Xaver Šalda jako nauku, „jak souditi dílo literární – souditi, tj. uvědomiti, 

zdůvodniti a podepříti si pouhý zmatený a nepřesný dojem záliby nebo nelibosti, jenž 

zůstává v každém pozorovateli (posluchači, čtenáři, divákovi) jako konečný výsledek 

pozoru, prohloubiti jej v soud, tedy něco vědomějšího a zákonnějšího než pouhý dojem. 

Kritika literární předpokládá nutně, že dílo literární ve svém vzniku a provedení  

i v účinu na mysl pozorovatelovu není nic náhodného a libovolného, nýbrž řízeno je 

určitými poměry, vztahy a zákony, jichž vysledováním se právě kritika zanáší. 

Předpokládá tedy kritika v první řadě, aby kritisující uznával, že je možno poznati dílo 

literární jako plod duchový, zvěděti o něm pravdu (objektivnou), aspoň v některých 

směrech a vztazích.“118 

Autor této definice, který svými literárními kritikami zaplňoval časopis Šaldův 

zápisník, se poněkud překvapivě ve slavném eseji Kritika pathosem a inspirací z roku 

1905 přiklonil k názorové linii argumentující, že kritik má být spíše umělcem než 

vědcem. Když se osobní záliba nahrazuje věcným kritériem a intuice metodou, je to 

podle Šaldy vždy špatně, a to i v případě kritiky. „Namluvili vzdělaným hlupcům, že 
                                                 
115 EAGLETON, Terry. Úvod do literární teorie. Praha: Triáda, 2005, s. 126-127. 
116 Zmiňme například kritiky Josefa Dobrovského, Františka Palackého, Františka Ladislava 
Čelakovského či Josefa Jungmanna.  
117 Zde cit. z HAMAN, Aleš. Nástin dějin české literární kritiky. Jinočany: H & H, 2000, s. 34. 
118 ŠALDA, František Xaver. Kritika literární. In: Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie 
obecných vědomostí. Díl 15, Krajčij-Ligustrum. Praha: J. Otto, 1900, s. 191. 
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všecko záleží na methodě a methoda že tvoří kritika. A zatím jest pravdou opak: kritická 

osobnost tvoří si methodu a ne jednu, ale řadu jich od případu k případu, dle 

chvilkových příkazů své citovosti, svého cíle, své nálady, svého pathosu a po případě  

i svého rozmaru – a methoda není kritikovi ničím než výrazem jeho sensibility, trochu 

koloritem a trochu vyzývavou zbrojí, která se nosí z koketnosti a z bravury, aby se 

dokázalo, že i pod ní může se volný duch pohybovat volně a popřípadě i svévolně, 

skákat a tančit volněji než dovede někdo, kdo se jí vůbec neobtížil.“119 

Kritika je pro Šaldu posláním a osudem a kritik se musí podle jeho soudu 

vyznačovat vášnivým vztahem a poměrem k umění. Kritik je umělcem stejně jako 

například básník, a proto musí být vnímavý, citlivý a vznětlivý. „Každý opravdový  

a charakterný kritik tvoří a tvoří cosi významnějšího ještě než jsou literární díla, pracuje 

na čemsi větším než na svých knihách: na inspiraci a pathosu nové, rodící se doby, na 

její nové logice. Tvoří právě tím, že boří. Bořit a tvořit jest v uměleckém životě 

nerozlučitelně spojeno.“120  

Další dva významní čeští literární historici, kteří se zabývali po Šaldovi literární 

kritikou, vnímali literární kritiku naopak spíše jako činnost vědeckou než uměleckou. 

Arne Novák ve svém textu o metodách a směrech literární kritiky z roku 1916 

zdůrazňoval, že „kritizovati, tj. pronášeti soudy o způsobě, hodnotě a vnitřní souvislosti 

děl literárních, není libovolným projevem chvilkového dojmu, osobního zaujetí, nebo 

nahodilého rozmaru, nýbrž vážným úkonem činnosti naukové.“121 Podobně viděl 

kritikovu úlohu také Otokar Fischer ve svém Slově o kritice z roku 1947: „Pravý kritik, 

jenž se od diletanta liší soustavným vzděláním a odbornou připraveností, proniká od 

plytké módnosti k podstatě a jádru tím, že zná dějinné předpoklady, nezapomíná logické 

zákonitosti tradice (…).“ 122 

Za hlavního pokračovatele Šaldova odkazu je však považován až Václav Černý, 

který v roce 1938 založil Kritický měsíčník a který proslul svým dílem z roku 1968 

nazvaným Co je kritika, co není a k čemu je ve světě.123 Právě o jeho pojetí kritiky se 

budeme v metodologii naší práce nejvíce opírat.  Václav Černý zdůrazňuje, že kritika 

není pedagogikou – jejím primárním úkolem není autora nebo čtenáře školit. Podle jeho 
                                                 
119 ŠALDA, František Xaver. Kritika pathosem a inspirací. In: ŠALDA, František Xaver. Boje o zítřek: 
duše a dílo. Praha: Melantrich, 1973, s. 183. 
120 ŠALDA, František Xaver. Kritika pathosem a inspirací. In: ŠALDA, František Xaver. Boje o zítřek: 
duše a dílo. Praha: Melantrich, 1973, s. 198. 
121 NOVÁK, Arne. Kritika literární. Metody a směry. Praha: F. Topič, 1916, s. 7. 
122 FISCHER, Otokar. Slovo o kritice. Praha: Václav Petr, 1947, s. 17-18. 
123 Václav Černý esej označil za jakési „sebezdůvodnění“. Esej přinesla jednak historický přehled 
formování kritiky jako samostatné disciplíny, jednak pokus o její typologii.  
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mínění však kritika není ani uměním. Pokud by totiž byla, parazitovala by na jiném 

umění.  Černý chápe kritiku v ideální formě jako svébytnou vědu, která se má 

vyznačovat tendencí k objektivní pravdě.124 Při konstituování vědy je přitom podle 

Černého nezbytné, aby byla její metoda vědecká. „I kdyby přece jen kritika vědou 

nebyla, kritik bez nejpřísnějšího vědeckého školení neobstojí.“125  

Skutečná kritika se má podle Václava Černého v první řadě ztotožnit 

s umělcovým úmyslem a dílem. Hlavním cílem kritiky je pak kritický soud, který by 

měl vyplývat z poznání nabytého tímto ztotožněním. Takový kritický soud pak může 

být objektivní: jeho měřítka zůstávají estetická a děje se jménem absolutní hodnoty, 

kritik nazírá na umělecké dílo hlubším měřítkem – „úkon kritiky je filosofování.“126  

Z poznání, že dobrý kritik se musí umět ztotožnit s uměleckým dílem a hodnotit ho 

na základě jeho jedinečných vlastností, stejně tak jako z poznání, že kritika má zejména 

vědeckou a filosofickou povahu, budeme v naší práci vycházet především.    

3.2 Dobová kritika Kunderova Žertu v letech 1967-1969 

Z analýzy kulturních rubrik denního tisku a kulturních periodik zjistíme, jak 

mimořádně významný byl pro českou společnost v druhé polovině šedesátých let román 

Žert Milana Kundery. Představoval v domácí literatuře té doby nový, netradiční  

a vzrušující úkaz, a to jak pro čtenáře, tak pro kritickou obec. 

Recenze Žertu v šedesátých letech nalezneme nejen v celém spektru dobového 

tisku od Rudého práva až po Zemědělské noviny, v kulturních časopisech 

a literárněvědných publikacích, ale také v křesťanském či národopisném tisku nebo 

v exilových periodikách. 

Dobovou kritiku si v naší práci vymezíme lety 1967–1969, tedy od prvního 

vydání Žertu až do počátku sedmdesátých let, kdy byl pohled na Kunderu i jeho dílo 

oficiálně přehodnocen a Žert byl stažen z československých knihkupectví i knihoven.   

                                                 
124 Zde se nabízí zajímavé srovnání s pohledem literárního historika Františka Kautmana, který se ve své 
knize K typologii literární kritiky a literární vědy věnoval mimo jiné rozdělení interpretačních postupů na 
literární vědu, literární historii a literární kritiku. Na rozdíl od Černého vnímá Kautman literární kritiku 
jako subjektivní výpověď o kvalitách zkoumaného díla. Literární kritika se podle něj nemůže v tomto 
ohledu nikterak srovnávat s literární vědou a historií, které se při svých výzkumech snaží o maximální 
vyloučení subjektivního prvku. (KAUTMAN, František. K typologii literární kritiky a literární vědy. 
Praha: Primus, 1996, s. 23-24). 
125 ČERNÝ, Václav. Co je kritika, co není a k čemu je ve světě. Brno: Blok, 1968, s. 57. 
126 ČERNÝ, Václav. Co je kritika, co není a k čemu je ve světě. Brno: Blok, 1968, s. 68. 
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3.2.1 Čtyři slavné dobové kritiky Žertu  

Kritické ohlasy na Kunderovu románovou prvotinu se na konci šedesátých let 

objevily v širokém spektru kulturních periodik. Zvláštní pozornost budeme nejprve 

věnovat čtyřem slavným dobovým kritikám Žertu. Hlavním kritériem pro jejich výběr 

byl fakt, že právě tyto čtyři texty vyzdvihl Milan Kundera ve svém  doslovu z roku 1990 

k porevolučnímu vydání románu: „Pamatuju si dodnes na několik skutečně hlubokých 

kritik, které napsali o Žertu v roce 1967 například Opelík, Pohorský, Václav Černý či 

Kožmín.“ 127  

Kundera uznával literární kritiku v Čechách druhé půle šedesátých let zejména 

pro její vysokou úroveň. Jeho respekt si čeští literární kritici zasloužili mimo jiné tím, že 

se dokázali ztotožnit s umělcovým záměrem.  „V interview, který se mnou sepsal Liehm 

v roce 1967, řekl jsem totéž, co jsem pak o deset let později opakoval do omrzení 

v Paříži: historická situace není vlastním předmětem románu, její význam tkví pro mne 

v tom, že osvětluje novým, mimořádně ostrým světlem existenciální témata, která mne 

fascinují: msta, zapomnění, vážnost a nevážnost, vztah dějin a člověka, odcizení 

vlastního činu, rozpolcení sexu a lásky a tak dále. Pro literární kritiku v Čechách druhé 

půle šedesátých let (tehdy neměla česká literární kritika sobě rovnou snad nikde na 

světě, jak jsem si později v cizině uvědomoval) byl takový postoj čímsi 

samozřejmým.“128  

Literární kritici, jejichž texty Kundera označil jako skutečně hluboké, splňují 

požadavky na „ideální“ kritiku směřující k objektivitě tak, jak ji formuloval Václav 

Černý.129  V prvé řadě jsou schopni vžít se do autora díla, ztotožnit se s jeho úmysly  

a zároveň přistupují ke Kunderovu dílu z filosofického hlediska.  

 

Autorem první ze čtyř slavných dobových kritik je literární vědec Zdeněk 

Kožmín. Jeho recenze vyšla krátce po vydání románu v červnu 1967 v oblíbeném 

brněnském měsíčníku pro literaturu, umění a kritiku Host do domu. Těžko bychom 

nalezli větší důkaz pro Kunderův respekt k této kritice než fakt, že byla zařazena jako 

doslov k porevolučnímu vydání Žertu v brněnském nakladatelství Atlantis.  

Už z názvu recenze Román lidské existence vyplývá, že se Kožmín dokázal 

ztotožnit s dílem a pojmenovat přesně jeho podstatu. Literární kritik zcela v souladu 

                                                 
127 KUNDERA, Milan. Poznámka autora. In: Žert. 6. vyd. Brno: Atlantis, 1996, s. 325. 
128 Tamtéž. 
129 ČERNÝ, Václav. Co je kritika, co není a k čemu je ve světě. Brno: Blok, 1968, 81 s. 
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s Kunderovou pozdější interpretací pochopil, že ačkoliv je dílo v naší próze „nejzralejší 

kritikou doby kultu, bylo by nepochopením jeho sémantické výstavby, kdybychom 

v něm viděli jen rekonstrukci 50. let, jen odhalování dobových iluzí.“130 

Kožmín si tak nevšímá pouze aktuálnosti románu, ale nahlíží mnohem dále, 

zkoumá filosofickou podstatu díla.  Literární vědec zdůrazňuje, že Kundera svým 

románem Žert naznačil některé další možnosti existenciální prózy, a to především svou 

„analýzou konkrétních společenských i individuálních determinant lidské existence.“131 

Respekt Kožmína ke Kunderově románové prvotině dokládá i fakt, že se k ní kriticky 

vrátil ještě v roce 1969, a to svým textem Zvětšeniny z moderní prózy.132 

 

Filosofii Žertu se ve své recenzi Dva romány téměř veliké,133 druhé slavné 

dobové kritice, která prvně vyšla v roce 1968134 taktéž v časopise Host do domu, 

věnoval význačný literární vědec Václav Černý. Obdobně jako Kožmín si Černý všímá 

toho, že se Kundera existenciálním románem nejenom inspiroval a osvojil si jeho smysl, 

ale že jej taktéž rozvinul dále a přinesl do něj něco specificky českého. „Je nikoliv 

českým žákem světového existenciálního románu, nýbrž jeho českým představitelem  

                                                 
130 KOŽMÍN, Zdeněk. Román lidské existence. Host do domu. 1967, roč. 14, č. 6, s. 56-57. 
131 KOŽMÍN, Zdeněk. Román lidské existence. Host do domu. 1967, roč. 14, č. 6, s. 56-57. 
132 V tomto textu se Kožmín věnoval detailům moderní prózy, interpretaci konkrétních lidských situací a 
postojů. V případě Žertu se zaměřil na detail osudného vzkazu na pohlednici a na následný výslech, který 
předznamenal vyloučení hlavního hrdiny z fakulty. Kožmín si na této „zvětšenině“ všímal především 
praktik a skrytých jinotajů dogmatické řeči „katů“. (KOŽMÍN, Zdeněk. Zvětšeniny z moderní prózy. 
Plamen. 1969, roč. 11, č. 1, s. 44-50, č. 3, s. 47-53 a č. 5, s. 52-58).    
133 Na stejné téma měl Václav Černý přednášku, o které vyšel článek od autorky Heleny Hodačové 
v deníku Práce. V jeho úvodu Hodačová kritizuje, že Václav Černý, na jehož poválečné přednášky  
o existencialismu chodili lidé „vyhladovělí lety válečné izolace“, a jehož Kritický měsíčník byl 
nejoblíbenějším časopisem vrstvy, která se zajímala o filosofii a literaturu, byl zdiskreditován  
a tabuizován jen proto, „že byl znalcem západních literatur a filosofie“ (HODAČOVÁ, Helena. Dva 
romány téměř světové. Dr. Václav Černý o Kunderovi a Vaculíkovi. Práce. 1968, roč. 24, č. 79 (20. 3.),  
s. 5).  
V rozhovoru před přednáškou se pak Hodačová Černého zeptala, proč si ke své přednášce vybral právě 
díla Kundery a Vaculíka. „Pokládám oba romány za nejlepší výkony naší mladé prózy od Škvoreckého 
Zbabělců. Myslím si, že skutečně dosahují úrovně světové a že se také v brzké době objeví v překladech 
na zahraničním fóru. Budou nás tam dobře představovat také proto, že přinášejí něco specificky českého. 
Jsou to romány mravního svědomí. Dnes se ve světě mnoho experimentuje s románovou tvorbou  
a technikou, ale étos inspirace zdá se mi tam být vedlejší věcí. Vaculík i Kundera, jakožto 
experimentátoři, formou se vyrovnávají kterémukoli modernismu zahraničnímu, přitom však rostou 
z konkrétního a bojovného humanismu nejopravdovější ráže. Jsou to oba velcí umělci lidských typů  
a charakterů.  Typ stranického fanatika a arivisty, jak se projevil na naší půdě a v našem stalinismu, bude 
žít v naší literatuře především dík jim. A také dík jim zůstane v našich dějinách dokumentováno, jakých 
hříchů se stalinismus dopustil na českém člověku, jak ho mravně pokřivil. Jsou to romány usvědčitelské. 
V našem dnešním životě byly výborným úvodem k loňskému sjezdu českých a slovenských spisovatelů, 
který téměř věštily. Nemohu říci, zdali v mladé české literatuře předvídají a chystají nějaký obecnější 
kurs, totiž oživení inspirace mravního svědomí, ale bylo by to jen šťastné a odpovídalo by to nejlepším 
tradicím naší literatury.“ (Tamtéž).   
134 Zde citovaná z: ČERNÝ, Václav. Eseje o české a slovenské próze. Praha: Torst, 1994, 192 s.  
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a prohlásím bez nadsázky, že mu dávám přednost ne snad před všemi cizími 

existencialisty, ale rozhodně před Sartrem…“135   

Oba kritici shodně vyzdvihují Kunderovo mistrovské umění sugestivní 

existenciální typologie postav. Černý ve své kritice píše o charakterech, které jsou 

„nadané plnou tíhou osobní jedinečnosti, a spolu přec i plnou výmluvností obecnou, 

totiž dobovou a kolektivní, každý z nich je nezaměnitelně svůj, a přec zároveň 

vyslovuje celou rozsáhlou rodinu lidí – na této cestě se románový charakter povyšuje 

právě na typ!“136 Podle Zdeňka Kožmína však jednotlivé Kunderovy postavy 

reprezentují více než jen dobové typy: „jsou zároveň výrazem určité existenciální 

polohy života, jsou možností, jak lze žít tváří v tvář hrozbě a realitě absurdity.“137  

Václav Černý považoval Kunderův román „mravního svědomí“ za dílo, které se 

mohlo směle rovnat světové konkurenci, a to jak svou formální vyspělostí, tak  

i originalitou. Stejně jako Kožmín i Černý se ve své kritice nejprve snažil ztotožnit 

s Kunderovým záměrem, ve ztotožnění šel ovšem ještě dále než první z kritiků. 

Kunderu spíše než jako literáta vnímal jako lidskou bytost a podle toho jej také 

hodnotil. Autor prý v kritikovi „rázem probudil pocit bratrství nebo jakéhosi 

povahového a životně stylového pokrevenství.“138 V Kunderovi Černý spatřoval vzácně 

úplný talent. 

 

Třetí slavnou dobovou kritiku, Hoře z rozumu, napsal již v červnu 1967 pro 

Literární noviny literární kritik Jiří Opelík. Ten považuje Žert za ideový román a ve své 

recenzi se mimo jiné důkladně (a na poměry recenzí šedesátých let až nezvykle 

otevřeně) věnuje sexuální inspiraci Kunderova díla. Uvádí přitom zajímavou myšlenku, 

že čtenář chápe autorovy sexuální „plenitele“ nejenom v jejich konkrétním rysu, ale 

taktéž „metaforicky jako představitele nezralé společnosti, která se dosud nepozdvihla 

ze svého prehistorického, rozuměj pudového stadia, protože se jí dosud naprosto 

vymykají z rukou vzájemné lidské vztahy, tj. dějiny.“139   

Opelík, který ke Kunderovu Žertu podobně jako předchozí dva kritici taktéž 

přistupuje z filosofického hlediska, si všímá toho, že Kundera nalézá „fátum“ (podle 

recenzenta v české literatuře zatím bez obdoby) v působení každého lidského činu, který 

                                                 
135 ČERNÝ, Václav. Eseje o české a slovenské próze. Praha: Torst, 1994, s. 36. 
136 ČERNÝ, Václav. Eseje o české a slovenské próze. Praha: Torst, 1994, s. 33-34. 
137 KOŽMÍN, Zdeněk. Román lidské existence. Host do domu. 1967, roč. 14, č. 6, s. 56-57. 
138 ČERNÝ, Václav. Eseje o české a slovenské próze. Praha: Torst, 1994, s. 28. 
139 OPELÍK, Jiří. Kunderovo „hoře z rozumu“. Literární noviny. 1967, roč. 16, č. 23 (10. 6.), s. 5. 
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se dostává do kontaktu s aktivitou druhých. Chaos světa však Kundera podle Opelíka 

neprezentuje chaosem, ale naopak řádem. Opelík upozorňuje na to, že Kundera 

problematizuje i okamžiky svobodné volby, neboť i tento akt je vydán napospas 

stejnému „řádu“ jako každý jiný lidský čin. Živlem Kunderova románu je podle 

recenzenta dialektika okamžiku a trvání. 140 

 

Ve shodě s autorem čtvrté slavné dobové recenze Milošem Pohorským, (který 

napsal svůj text Žert na začátku jedné epiky na přelomu let 1969 a 1970 a později jej 

zařadil do svého souboru kapitol o české poválečné literatuře s názvem Zlomky 

analýzy141), vnímá Opelík Kunderův Žert v přímé návaznosti na autorovu předchozí 

tvorbu.  

Pohorský jako literární historik rozpoznal, že se v Kunderovi, jeho blízkém 

příteli,142 „rodí“ epik už z jeho veršů i ze stati o Vančurovi. Kundera je totiž podle 

Pohorského charakteristiky typ intelektuála, který nic nepíše jenom spontánně, ale vždy 

s ujasněným cílem a racionálními postupem.143  Opelík zas vidí v Žertu návaznost na 

Směšné lásky. Na rozdíl od jiných kritiků si však nemyslí, že román vznikl natažením 

jednoho z námětů povídek Směšné lásky. „Je to skutečná polyfonní románová skladba, 

jaká unese náklad rozbíhavého dění rušných let 1948-1965.“144  

 

Hlavní charakteristikou románu, která se prolíná všemi čtyřmi zmíněnými 

recenzemi, je přímé či nepřímé označení Žertu jako románu deziluze. Literární kritici, 

kterých si Kundera dodnes váží, rozpoznali v románu víc než jen aktualizaci 

historických okolností, románovou polyfonii či existenciální filosofii.  

Kožmín ve své recenzi píše o tom, že příběh se „propadá do nových a nových 

podob lidského zpustošení.“145 Rozpad iluzí se přitom týká úplně všech postav Žertu, 

včetně postav mýtotvorných. Je zřejmé, že kritik pod povrchem svého textu srovnává 
                                                 
140 Tamtéž. 
141 POHORSKÝ, Miloš. Žert na začátku jedné epiky. In: Zlomky analýzy. Praha: Československý 
spisovatel, 1990.  
142 „Ano, tenkrát jsme se potkávali častěji, poté, co jsme se s Brňáky, s Milanem Kunderou a Honzou 
Trefulkou, seznámili na břehu Vltavy v pražském podhradí, na filosofické fakultě. Do Břehové ulice nás 
přivábila estetika. Začínal podzim 1948 a je to dávno. Myslím, že s chutí jsme pak mimo jiné trávili čas 
na literárních i neliterárních cestách, prožívali jsme konkrétní iracionalitu doby a netušili jsme, jak blízko 
všude kolem obchází Franz Kafka. Oběma přátelům jsem za mnoho vděčný, hlavně za ten čas mládí, 
který se zdá krásný.“ (POHORSKÝ, Miloš. Pozdrav Milanu Kunderovi. Tvar. 2004, roč. 15, č. 7, s. 7). 
143 POHORSKÝ, Miloš. Žert na začátku jedné epiky. In: Zlomky analýzy. Praha: Československý 
spisovatel, 1990, s. 270. 
144 OPELÍK, Jiří. Kunderovo „hoře z rozumu“. Literární noviny. 1967, roč. 16, č. 23 (10. 6.), s. 5. 
145 KOŽMÍN, Zdeněk. Román lidské existence. Host do domu. 1967, roč. 14, č. 6, s. 56-57. 
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Kunderovo mistrné dílo s plytkými dílky socialistického realismu, když píše, že „autor 

se vyhnul laciným syntézám, chlácholivým postulátům, nadnormativním zásobám 

optimistických injekcí.“146 

Černý vnímá problematiku stejnou optikou, když ve své recenzi zdůrazňuje, že 

Žert je na prvním místě a povýtce pekelným příběhem, obrazem zkázy, „románem 

lidských duší odcizených pravdě až do úplného zmarnění, vyrabovaných, vykradených 

sebeklamem i lží ze své mravní síly až do poslední nitky lidskosti.“147 

O Opelíkově názoru na Žert jako román deziluze, destrukce a problematizace 

hodnot vypovídá už název recenze. Žertem napsal Kundera podle Opelíka svoje „hoře 

z rozumu“, což kritik vysvětluje následovně: „jen racionalistickému destruktérovi je 

možno čistit pole od plevele iluzí.“148 Opelík si cení toho, že Kundera nastavuje 

společnosti zrcadla a svléká ji obrazně do nahoty. 

Deziluzi románu silně vnímá i poslední z kritiků, Miloš Pohorský149. Podle něj 

končí Žert paradoxním vítězstvím, kdy se ztroskotání stává momentem hodnoty.150  

                                                 
146 Tamtéž. 
147 ČERNÝ, Václav. Eseje o české a slovenské próze. Praha: Torst, 1994, s. 34. 
148  OPELÍK, Jiří. Kunderovo „hoře z rozumu“. Literární noviny. 1967, roč. 16, č. 23 (10. 6.), s. 5. 
149 Pohorský reagoval na Kunderův Žert na konci šedesátých let ještě jednou, a to statí Komika 
Kunderova Žertu otištěnou v časopise Česká literatura v říjnu 1969. Tato Pohorského stať pojednává  
o úloze komiky při utváření smyslu románu a individuálního stylu Milana Kundery. Kritik ji uvozuje 
úvahou, že člověk nemá nad svým osudem téměř žádnou moc a nezbývá mu tedy nic jiného, než se 
bránit. Jednou z možných obran je i smích. Pohorský interpretuje smích neboli komiku Žertu a uvádí 
přitom, že román vyjadřuje „skeptickou kritiku českého charakteru a autoritativní provinciálnosti.“ 
(POHORSKÝ, Miloš. Komika Kunderova Žertu. Česká literatura. 1969, roč. 17, č. 4, s. 335).  
Žert má podle Pohorského místo v románové tvorbě šedesátých let vedle děl Ivana Klímy, Ludvíka 
Vaculíka, Jaroslava Putíka atd., které kritik chápe jako „navazující diskusní příspěvky,“ které rozebírají 
padesátá léta z hlediska jejich dopadu na dnešního člověka. Kunderův román se však podle Pohorského 
„neodmyká snadno“. (Tamtéž). 
Na směšnost jsme v románu Milana Kundery podle Pohorského připraveni (jednak díky Směšným 
láskám, jednak už díky názvu románu), zároveň ale hned od začátku víme, že se bude jednat o „krásnou 
destrukci.“ Jazyková komika zůstává podle Pohorského více na okraji než v předchozích Kunderových 
povídkách. Smích je v Žertu „dlouho pod povrchem, skrytý, vázaný“. (POHORSKÝ, Miloš. Komika 
Kunderova Žertu. Česká literatura. 1969, roč. 17, č. 4, s. 337).  
Směšnost nachází kritik v momentě, kdy si představíme, že každý z vypravěčů žije ve falešném mínění  
o sobě, v mýtu, ale i v kontrastu dvojic analogických situací, z nichž jedna vyzní tragicky a druhá 
komicky (například sebevražda Alexejova a Helenin pokus o sebevraždu).   
Pohorský i v této studii dochází k podstatě románu, tedy k rozkrývání deziluzí. K základním rysům 
Kunderova stylu patří podle něj právě „odkazování na rozpor zdání a podstaty, na nesoulad toho, co si 
lidé o sobě myslí, a čím opravdu jsou, toho, co si o sobě myslí doba, a co opravdu jest, a z toho plynoucí 
přesmykování tragického a komického.“ (POHORSKÝ, Miloš. Komika Kunderova Žertu. Česká 
literatura. 1969, roč. 17, č. 4, s. 340).  
Smích pak do tohoto „rozrušování falešného vědomí“ vstupuje. Kundera podle Pohorského předpokládá, 
že čtenář bude k „obětem“ schopen zaujmout odstup, jaký nabízí a jaký zároveň předpokládá komika. 
Ve své stati v České literatuře se Pohorský pouští do rozkrývání filosofie Kunderova žertu. Ta podle něj 
spočívá ve lhostejnosti historie, v níž žádný omyl nelze napravit. Žert proto ve svém konečném důsledku 
přináší poznání o sobě samém i o době, v níž žijeme.   
Na Pohorského stať o komice Žertu v České literatuře reagoval krátce po jejím vydání estetik a literární 
kritik Oleg Sus v brněnském svazovém měsíčníku Host do domu. Sus uznal Pohorského názor, že životní 
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Zdeněk Kožmín, Václav Černý, Jiří Opelík a Miloš Pohorský ve svých studiích 

dospěli k podobným závěrům – ocenili zejména pravdivé literární zobrazení deziluzí 

české společnosti. Svými texty tak dokládají, že literární kritika, pokud je uchopena 

vědecky, skutečně může směřovat k objektivitě. To, co je pro nás dnes zřejmě 

nejdůležitější, je fakt, že vzhledem k tomu, že se u čtyř slavných kritiků spojovalo 

zaměření na literární kritiku se zájmem literárněhistorickým a teoretickým, zůstávají 

jejich texty jedněmi z mála, které dodnes neztratily na své aktuálnosti. 

3.2.2 Hodnocení Žertu v kulturních rubrikách dobového tisku  

O významnosti Kunderova Žertu pro československou společnost konce 

šedesátých let svědčí skutečnost, že v období krátce po vydání díla vyšly v řadě 

významných deníků recenze hodnotící tento román. Svým rozsahem nevelké, přesto 

však pro naše účely důležité texty vyšly zejména v denících Rudé právo, Zemědělské 

noviny, Mladá fronta, Práce, Svobodné slovo, Lidová demokracie a v brněnském deníku 

Rovnost. 

Všeobecně kladné hodnocení kriticky zaměřeného románu Žert v oficiálních 

denících (v Rudém právu, tiskovém orgánu ÚV KSČ či v Práci, deníku Revolučního 

odborového hnutí), vypovídá o mohutné liberalizaci médií a veřejného života vůbec. 

Jedním z důvodů, které vedly k tak široké podpoře Kunderova románu Žert, bylo 

celospolečenské přehodnocování pohledu na období tzv. „kultu osobnosti“. Tento 

ideologicky zatížený termín demokratizovaná československá média šedesátých let 

běžně používala, aniž by si zřejmě uvědomovala, že se jedná o součást jazyka režimní 

propagandy.151   

 

Zřejmě nejstřízlivější hodnocení Žertu přinesla recenze Štěpána Vlašína Smutná 

dřeň anekdoty otištěná 13. května 1967 v Rudém právu, nejvýznamnějším deníku 

komunistického Československa. Recenzent tiskového orgánu ÚV KSČ sice uznává, že 

Žert si „nesporně zaslouží čtenářskou a kritickou pozornost,“152 nelíbí se mu ale 

                                                                                                                                               
kontext má pro rozehrání žertu svůj význam. Ovšem nesouhlasil s tím, že tímto kontextem bychom měli 
mít na mysli především historii. Jak Sus správně podotýká, „pozor, aby se všechno nevysvětlovalo jen 
z ní – neboť právě to není myslím pro Milana Kunderu jedině podstatné.“ (SUS, Oleg. Periodika 19. Host 
do domu. 1969, roč. 16, č. 19, s. 26). Slovesná „filosofie“ Žertu je podle Suse mnohem celistvější, píše 
dokonce o tom, že Kundera u nás založil prozaický „metažert“, tedy žert o žertu, žert ze žertu. (Tamtéž). 
150 POHORSKÝ, Miloš. Žert na začátku jedné epiky. In: Zlomky analýzy. Praha: Československý 
spisovatel, 1990, s. 280. 
151 Srov. FIDELIUS, Petr. Řeč komunistické moci. Praha: Triáda, 1998, 224 s. 
152 VLAŠÍN, Štěpán. Smutná dřeň anekdoty. Rudé právo. 1967, roč. 47, č. 130 (13. 5.), s. 5.   



   
 

 

36 

  

efektnost a propočítanost románu. Kritický je zejména k metodě vyprávění z několika 

zorných úhlů. 

Vlašínova kritika si však všímá pouze výstavby textu – kompozice, metody 

vyprávění či slohu a zcela opomíjí filosofickou složku Kunderova díla. Netvoří tedy pro 

čtenáře komplexní obraz díla.     

 

Ve stejný den jako v Rudém právu vyšla v Zemědělských novinách v rubrice 

Kniha týdne recenze Kunderův první román Václava Falady.  Zemědělské noviny, které 

označují Žert jako vrchol moderní prózy, se sice také věnují formě románu, na rozdíl od 

Rudého práva však hledají i filosofický přínos Žertu. 

Forma románu připomíná Václavu Faladovi filmový střih osobních zpovědí 

postav, který Kunderovi „umožňuje proniknout až k jejich nejniternějším  

a nejopravdivějším citům a myšlenkám.“153 Klíč k pochopení Kunderova Žertu nachází 

recenzent v závěru románu, v momentě, kdy se hlavní hrdina pokouší zařadit osud 

jednotlivců do soukolí historie. „Kunderovi se podařilo napsat knihu o relativitě 

v lidských vztazích, o jejich dialektičnosti a proměnách.“154 V tom recenzent 

Zemědělských novin vidí nejmarkantnější filosofický přínos Žertu, který je zvláště 

patrný ve srovnání s ostatními československými prózami z posledních let. „Kundera 

překonává v ‚Žertu‘ analýzu, a směřuje k syntéze. Jen tak se mu mohl jeho záměr  

o postižení vztahu včerejška a dneška podařit.“155 

Recenze je dodnes aktuální i z toho pohledu, že předpovídá Kunderově 

románové prvotině „velký společenský význam“ a hlavně „trvalé místo v naší moderní 

próze“.156  

 

Podobně vizionářská byla i recenze otištěná v polovině června v deníku Mladá 

fronta. Recenzent Jaroslav Šimůnek, který celkově hodnotí román jako zdařilý, který si 

zaslouží respekt, píše o oprávněnosti „uznání, jehož se Žertu dostalo, dostává a bohdá 

ještě dostane.“157   

Šimůnkovi se také jako jednomu z mála recenzentů podařilo i na tak malém 

prostoru, jaký nabízí kulturní rubrika deníku, vystihnout kromě formy Žertu také 
                                                                                                                                               
 
153 FALADA, Václav. Kunderův první román. Zemědělské noviny. 1967, roč. 23, č. 115 (13. 5.), s. 2. 
154 Tamtéž. 
155 Tamtéž. 
156 Tamtéž. 
157 ŠIMŮNEK, Jaroslav. Kunderův první román. Mladá fronta. 1967, roč. 23, č. 164 (16. 6.), s. 5. 
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podstatu románu. Dospívá přitom ke stejnému zjištění jako literární kritici Kožmín, 

Černý, Opelík a Pohorský. Fabule Žertu se podle recenzenta vyznačuje destrukcí iluzí 

všech hrdinů, včetně hlavní postavy, Ludvíka Jahna. Šimůnkova recenze v Mladé frontě 

tedy – ačkoliv se jedná pouze o novinový článek – obstojí v konkurenci vynikajících 

soudobých kritiků a dodnes neztrácí na své aktuálnosti.  

 

Recenze Žertu v deníku Revolučního odborového hnutí Práce pochází z pera 

Oldřicha Koska a román je v ní opět vysoce ceněn a chápán nejen jako bolestné 

svědectví o své době, ale také jako výzva k obrodě společnosti. Kosek upozorňuje na to, 

že tragédie Žertu není o nic menší tím, že ji Kundera interpretuje komicky a ironicky. 

„Myslím si, že je v naší literatuře ve srovnání s Kunderou málo takových stránek, které 

by ostřeji zachytily drsné jevy padesátých let.“158 

Na rozdíl od Rudého práva se deník Práce nezabývá pouze kompozicí či 

jednotlivými postavami, ale jde po podstatě románu. Text se zabývá mravním rozměrem 

a aktuálností textu pro současného člověka.159 Přináší tak čtenářům mnohem 

komplexnější obraz Kunderovy románové prvotiny. 

 

Ve Svobodném slově, ústředním deníku Československé strany socialistické,160 

vyšla recenze na Kunderův Žert už v dubnu 1967. Autor krátkého textu, Vlastimil 

Vrabec, si (podobně jako například Opelík161) všímá skutečnosti, že Kundera v románu 

usiluje o vnitřní i vnější kontinuitu se svými předchozími povídkami. Na rozdíl od 

Opelíka však Vrabec zastává názor, že Kundera v románu pouze rozvíjí jejich 

myšlenkové a tematické podněty v širším rámci. Právě Směšné lásky přitom podle 

recenzenta Svobodného slova pasovaly Kunderu na „jednoho z našich nejosobitějších 

prozaiků“.162   

Vrabec si všímá dialogičnosti Kunderova románu a na rozdíl od kritiků Žertu163 

jej neodsuzuje, ale píše, že podnětem k dialogu má být „každý dobrý soudobý 

                                                 
158 KOSEK, Oldřich. Kunderova „lidská komedie“. Práce. 1967, roč. 23, č. 173 (25. 6.), s. 5. 
159 Tamtéž. 
160 Svobodné slovo navazovalo na deník České slovo, název byl změněn v roce 1945. 
161 OPELÍK, Jiří. Kunderovo „hoře z rozumu“. Literární noviny. 1967, roč. 16, č. 23 (10. 6.), s. 5. 
162 VRABEC, Vlastimil. Románový debut Milana Kundery. Svobodné slovo. 1967, roč. 23, č. 102 (13. 
4.), s. 4. 
163 Srov. LOPATKA, Jan. Literatúra špeciálnych funkcií. Slovenské pohľady. 1968, roč. 84, č. 2, s. 133–
137. 
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román“.164  Ve shodě s recenzentem Rudého práva Václavem Faladou Vrabec 

vyzdvihuje Kunderovo úsilí o dílo, které je jednak čtenářsky přitažlivé a jednak nutí 

k zamyšlení. Žert vnímá recenzent v kontextu nejnovější soudobé literatury (vedle 

Fuksovy Variace pro temnou strunu a Vaculíkovy Sekyry) jako „vrchol románové 

produkce posledního roku“.165 Ve své krátké recenzi však Vrabec bohužel nezkoumá 

podstatu díla, ale podobně jako Václav Falada v Rudém právu spíše jen popisuje formu 

románu. 

 

Také podle recenzenta Lidové demokracie Gustava Francla je Žert „nesporně 

jednou z nejzávažnějších próz posledních let“.166 Francl v recenzi s názvem Něco více 

než Žert oceňuje autorovu schopnost práce s kontrastem a považuje Žert za jedno 

z nejpřesvědčivějších svědectví o době 50. let, které kombinuje společenskou závažnost 

s groteskou: „Od dob Čapka-Choda jsme asi neměli v literatuře spisovatele, který by 

dovedl využívat tragické grotesky s takovou bravurou a s tak hlubokým vnitřním 

významem jako Milan Kundera.“167  

Francl nachází v Kunderově Žertu řadu tragikomických grotesek, nepovažuje je 

ovšem (na rozdíl od Václava Halady z Rudého práva) za pouhý vnějškový efekt, ale 

chápe je jako symptomy určitého stavu společnosti. Recenzent polemizuje také 

s názorem,168 že Kundera v románu pouze rozvíjí myšlenkové a tematické podněty ze 

Směšných lásek. Kunderova kniha je podle Francla „zrcadlem plastickým a hlubokým, 

z něhož nutno vyčíst víc než umně svázaný řetěz směšných lásek.“169  

 Recenzent Lidové demokracie se ve své kritice snažil ztotožnit s autorem díla  

a nehodnotil pouze „efektnost“ románu, jeho kritika je tudíž dodnes cenná. 

 

Pozornosti se brněnskému rodákovi Milanovi Kunderovi a jeho románu Žert 

dostalo také v deníku Rovnost. Recenzent Pavel Pešta už v perexu článku Román 

totálních deziluzí naznačuje, že jde o jedno z děl z dob kultu, avšak že jde o dílo 

mimořádné, neboť kultovní příběhy tu jsou „pouze východiskem k analýze, co ona doba 

                                                 
164 VRABEC, Vlastimil. Románový debut Milana Kundery. Svobodné slovo. 1967, roč. 23, č. 102 (13. 
4.), s. 4. 
165 Tamtéž. 
166 FRANCL, Gustav. Něco víc než Žert. Lidová demokracie. 1967, roč. 23, č. 152 (4. 6.), s. 5. 
167 Tamtéž. 
168 Srov. VRABEC, Vlastimil. Románový debut Milana Kundery. Svobodné slovo. 1967, roč. 23, č. 102 
(13. 4.), s. 4. 
169 Tamtéž. 
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zanechala v lidech až po dnešek, jak zformovala (resp. zdeformovala) jejich nitra a kam 

je přivedla.“170  

Pešta si všímá formy románu a píše, že je Kundera mistrem paradoxu a ironie, 

ovšem snaží se v textu odhalit více než jen románovou formu – žerty podle něj nejsou 

samoúčelné, ale „obsahují v sobě drtivý filosofický význam.“ Kunderovu filozofii pak 

Pešta definuje jako skeptickou. Ačkoliv Kundera „nekopíroval život“, podařilo se mu 

podle Pešty vytvořit „svéprávnou uměleckou skutečnost“.171  

 

Ačkoliv v kulturních rubrikách denního tisku není tolik prostoru pro hlubší 

studie románů, a ani čtenáři zpravidla od novinových recenzí neočekávají filosofická 

pojednání, podařilo se několika recenzentům Kunderova Žertu i v denním tisku 

vypořádat se úctyhodně s tak složitým dílem, jakým Kunderův první román bezesporu 

je. Důležitým kritériem, které odlišilo dobré recenze od průměrných, byla snaha kritika 

o ztotožnění se se záměrem autora. Recenze se však vyznačovaly také tím, že 

nehodnotily pouze efekt nebo kompozici románu, ale i jeho filosofickou složku. Někteří 

z kritiků dokázali v románu odhalit jeho deziluzivní povahu. Pokrokoví recenzenti už ve 

své době předpovídali románu dlouhou budoucnost a stálé místo v české literatuře. 

Těmto kritikům dala historie za pravdu. V porovnání se „skutečně hlubokými“ 

recenzemi Opelíka, Kožmína, Černého a Pohorského kladly novinové recenze, nejspíše 

s ohledem na novinového čtenáře, důraz na informaci, že v Kunderově Žertu se snoubí 

atraktivní čtení s vážnějším obsahem, který nutí k zamyšlení.   

3.2.3 Kritiky a studie Žertu na stránkách kulturních a literárních 
časopisů 

Vedle kulturních rubrik dobového tisku se objevily kritické ohlasy na 

Kunderovu románovou prvotinu taktéž v širokém spektru kulturních a literárních 

periodik vydávaných na konci šedesátých let. Dobové kulturní spektrum se dalo rozlišit 

na dva hlavní proudy – na tzv. reformní a na dogmatickou část, výraznou diferenciaci 

pak představovalo také vymezení části mladší generace sdružené okolo časopisu 

Tvář.172 „Hlavní proud literatury a myšlení o ní v šedesátých letech většinou 

světonázorově vycházel z kritického pojetí marxismu a nacházel četné inspirace 

                                                 
170 PEŠTA, Pavel. Román totálních deziluzí. Rovnost. 1967, roč. 82, č. 163 (8. 7.), s. 5. 
171 Tamtéž. 
172 ČORNEJ, Petr. Diferenciace myšlení o literatuře. In: JANOUŠEK, Pavel (ed.). Dějiny české literatury 
1945–1989: III. (1958-1969). Praha: Academia, 2008, s. 153. 
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v existencialismu. Metodologicky bylo pro tuto část literární kritiky příznačné využití 

podnětů literárněvědného strukturalismu.“173   

Studie Žertu se objevily v kulturních periodikách napříč všemi názorovými 

proudy. V porovnání s recenzemi, které vyšly na stránkách deníků, se studie a kritiky 

v kulturních časopisech zabývaly Žertem mnohem zevrubněji a všímaly si také častěji 

literárněvědných i filosofických aspektů díla.  

 

Tak jako se v druhé polovině šedesátých let beletrie odkláněla od socialistického 

konceptu umění, odkláněla se od tohoto pojetí i hlavní (liberální) část literárněkritického 

spektra. V mnohém ohledu „revoluční“ román Žert našel největší přízeň u liberálně 

smýšlejících a proreformních kritiků, kteří často vyzdvihovali právě Kunderovu odvahu 

pojmenovat nepříjemnou pravdu a oceňovali „opoziční“ zaměření románu.  

Někteří kritici chápali aktuální stav krásné literatury jako konec „socialistického 

obrození“. Literatura přicházející po tomto přelomu měla tedy logicky analyzovat 

krizovou situaci člověka.174 Jako o „literatuře z času krize“ psal o beletrii šedesátých let 

kritik Milan Suchomel. V přehledové stati Čas románu z konce šedesátých let, 

(zařazené do knihy Literatura z času krize, která mohla být publikována až 

v devadesátých letech, neboť v roce 1970 byla sazba knihy rozmetána175), se Suchomel 

věnoval mimo jiné Kunderovu Žertu, jednomu z vrcholných děl české literatury, které 

podle něj onu krizi zachycovalo.  

Krizi Žertu přitom Suchomel spatřuje ve zjištění, že žádná z životních hodnot 

(křesťanská víra, folklorní tradice nebo politická ortodoxnost) neobstojí, což ilustruje na 

setkání dvou poražených Ludvíka s Jaroslavem v poslední části románu – „racionální 

kalkul nevyšel a emocionální těžiště se sesulo.“176 Kromě jasně formulované deziluze si 

Suchomel u Kunderových postav všímá také jejich nevyhnutelné nesvobody. Odkazuje 

přitom tak jako jiní kritici na podobnost Kunderových děl s díly evropského 

existencialismu.  

Suchomelova stať je dodnes aktuální a cenná, neboť si kromě románové 

polyfonní formy všímá zejména filosofické podstaty románu. Kritik Kunderův román 
                                                 
173 ČORNEJ, Petr. Diferenciace myšlení o literatuře. In: JANOUŠEK, Pavel (ed.). Dějiny české literatury 
1945–1989: III. (1958-1969). Praha: Academia, 2008, s. 147. 
174 ČORNEJ, Petr. Diferenciace myšlení o literatuře. In: JANOUŠEK, Pavel (ed.). Dějiny české literatury 
1945–1989: III. (1958-1969). Praha: Academia, 2008, s. 148. 
175 SVOZIL, Bohumil a Jiří TRÁVNÍČEK. Milan Suchomel. In: Slovník české literatury po roce 1945 
[online]. 1998, aktualizace hesla 10. 12. 2007 [cit. 2012-03-04]. Dostupné z: 
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=567. 
176 SUCHOMEL, Milan. Literatura z času krize. Brno: Atlantis, 1992, s. 122. 
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nehodnotí povrchně jen jako atraktivní čtivo, ale skrze text se hluboce zamýšlí nad 

stavem celé společnosti. Čas románu totiž Suchomel chápe jako „čas uvědomovaných 

krizí“.177 Aktuálnost Suchomelových myšlenek dokládá i fakt, že byly publikovány 

v devadesátých letech, tedy více než dvacet let po svém vzniku. 

 

Až na konci devadesátých letech mohl vyjít také náčrt filosofa Jana Patočky 

z roku 1968 s názvem Vaculík a Kundera.178 Filosof se ve svém eseji, který se řadí 

k velkému počtu kritik, jež srovnávaly Kunderův Žert s Vaculíkovou Sekyrou, nestaví 

k románům nekriticky.  Svoji výtku oběma dílům, totiž že v prózách není podán vývoj 

toho, „proč se valašští synkové sukovitého otce stali socialisty a proč se odestali“179, 

zdůrazňuje hned zkraje textu.  

Na rozdíl od Vaculíkova románu, který podle Patočky staví na domácích 

kořenech, je podkladem v Kunderově románové prvotině spíše „obecná psychologie 

podstatně osvícenského kulturního typu“.180 Patočka ve své filosoficky pojaté stati staví 

obě prózy do protikladu. Postava Vaculíkova taty jako čistota versus Kunderův Jahn 

jako rousseovská touha po čistotě reprezentované postavou Lucie, dále pak Vaculíkova 

životní jistota versus Kunderova skepse. Kunderův hlavní hrdina se pak podle filosofa 

vyznačuje neschopností katarze.181 

Slabost románu Patočka spatřuje zejména v Kunderově pojetí revolučního 

patosu. Podle Patočky totiž nešlo o patos, ale o složitou Stalinem vybudovanou 

politicko-historickou konstrukci, kterou Kundera popsal příliš psychologicky, a i z toho 

důvodu pak zůstává jeho ostřízlivění u symptomatiky a nepropracovává se „až k jádru 

onoho rozkladu jisté historické substance“.182  

Patočka se v ještě menší míře než Suchomel zabývá literárními aspekty díla. 

Jako filosof polemizuje s Kunderou zejména po stránce mravní a existenciální. Ani jeho 

kritika dodnes neztratila na své aktuálnosti a její publikace na konci devadesátých let 

byla významným přispěním k dotvoření obrazu celkového dobového kritického ohlasu 

na Kunderův Žert.  

 
                                                 
177 SUCHOMEL, Milan. Literatura z času krize. Brno: Atlantis, 1992, s. 139. 
178 Text je převzat z archivního souboru 1986/2 Umění a filosofie (sv.1-3), který přetiskla revue Aluze 
(1999/2) s laskavým svolením Archivu Jana Patočky v Praze. Náčrt Vaculík a Kundera, v němž se 
Patočka vyjadřuje k Vaculíkově Sekyře a ke Kunderově Žertu, do roku 1999 nebyl oficiálně publikován. 
179 PATOČKA, Jan. Vaculík a Kundera (náčrt). Aluze. 1999, roč. 3, č. 2, s. 266. 
180 Tamtéž. 
181 Tamtéž. 
182 PATOČKA, Jan. Vaculík a Kundera (náčrt). Aluze. 1999, roč. 3, č. 2, s. 267. 
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Další literární kritiky, kterými se v naší práci budeme zabývat, byly v šedesátých 

letech nejenom napsány, ale směly být (na rozdíl od dvou kritik výše zmíněných) také 

publikovány. Vycházely zejména ve (ve své době velmi populárních) kulturních  

a literárních časopisech. Svébytnou součást hlavního proudu literární kritiky 

v šedesátých letech představovala například revue Orientace, pro niž byla na konci 

šedesátých let Kunderova románová prvotina velkým tématem. Hned v prvních dvou 

číslech roku 1967 vyšla rozsáhlá studie Ivana Klímy, v témže roce následovala kritika 

Zdeňka Frýborta v rubrice Kritický metr na metr knih. O rok později se Žertu 

v Orientaci věnoval Jiří Brabec a v roce 1969 zde vyšla netradičně pojatá recenze 

Milana Pávka. 

Srovnávací studie Ivana Klímy s prostým názvem Žert a Sekyra: Nový román, 

publikovaná na pokračování v Orientaci ve dvou číslech z roku 1967, je jednou 

z nejzajímavějších recenzí, která je postavena na komparaci Kunderova Žertu  

a Vaculíkovy Sekyry. Spisovatel a publicista Ivan Klíma v ní hodnotí díla svých 

blízkých kolegů spisovatelů, což je na kvalitě srovnávací studie dobře patrné.  

 Když Klíma hodnotí obě knihy, oceňuje v první řadě originalitu tvorby autorů, 

kteří „stojí cele mimo současné módy. Oba autoři, jak je znám z jejich předešlé tvorby, 

tu zůstávají věrni své posedlosti.“183  Patrné to je podle Klímy i v metodologii děl. 

Naproti realistické próze, jejímž ideálem bývá nápodoba, hledají oba autoři podle Klímy 

„svoji šifru“. 

V rozboru Kunderova Žertu se Klíma věnuje zejména tématu skladby (melodii 

postav a proměňujícím se motivům), zabývá se však také filosofickou podstatou 

románu. V Kunderově díle, jak píše Klíma, není obtížné vysledovat dvě základní témata 

– hru (žert) a lásku. Ani jedno z témat však ve výsledku nepřinášejí štěstí, zůstává jen 

„zpustošený svět“.184 Zde se Klíma shoduje s význačnými literárními kritiky, když 

stejně jako oni spatřuje v románu totální deziluzi. Oproti ostatním recenzím přináší 

Klíma navíc zajímavý postřeh, že pro Kunderovy postavy je vlastně nevhodné používat 

slovo „hrdina“, neboť Kundera si libuje spíše v outsiderech. Kunderův člověk navíc  

v románu „stojí obnažen v chladném a neúprosném řádu absurdního dění.“185   

 Už z této Klímovy věty jasně vyplývá, že kritik naznačuje souvislost mezi 

Kunderovou filosofií a existencialismem. Dokládá ji pak dále například skrze motivy 

                                                 
183 KLÍMA, Ivan. „Žert a Sekyra: Nový román. Orientace. 1967, roč. 2, č. 1, s. 84. 
184 KLÍMA, Ivan. „Žert a Sekyra: Nový román. Orientace. 1967, roč. 2, č. 1, s. 86. 
185 KLÍMA, Ivan. „Žert a Sekyra: Nový román. Orientace. 1967, roč. 2, č. 1, s. 85. 
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lidské volby či sebevraždy. Klíma v tomto ohledu podobně jako Černý či Kožmín 

přichází s názorem, že Kundera je však ve svém poznání o několik let dále než 

existencialisté ve čtyřicátých letech. Kunderovu filosofii proto označuje Klíma jako 

„postexistenciální“, která „chce vidět člověka očištěného od posledních iluzí“ a uznává 

přitom, že Kundera v „této vášnivé snaze dobrat se pravdy byť sebevíce hořké, (…), 

došel zatím nejdále v celé moderní české próze.“186  

Hned v následujícím čísle revue Orientace z roku 1967 s Klímovým názorem 

polemizoval v souborné recenzi Kritický metr na metr knih literární kritik Zdeněk 

Frýbort. Román Žert sice podle něj patří mezi „nejzajímavější a nejpodnětnější, ale  

i nejvýraznější a nejosobitější knihy poslední doby,“187 Frýbort však s Klímou 

nesouhlasí v tom, že by Kundera dokázal příběh převést do obecné (filosofické) roviny. 

Podle Frýborta Kundera v celém svém díle tíhne k anekdotě a vždy zůstává jen  

u prožitku. „Románu není možno upřít myšlenkovou originalitu a důslednost v její 

umělecké realizaci, obávám se však, že řešení je právě výsledkem prožitku konkrétní 

historické situace a že nedosahuje roviny obecného řešení, o něž chtě nechtě musí 

usilovat.“188 

Tato kritika Klímy a potažmo i Kunderova díla však není příliš opodstatněná.  

Naopak, s odstupem více než čtyřiceti let patří Klímova recenze k nejerudovanějším 

recenzím a mohla by se směle rovnat kritikám, které Kundera označil v doslovu 

porevolučního vydání Žertu jako „skutečně hluboké“. Dokládá to jednak fakt, že Klíma 

dospěl k podobným závěrům jako již zmínění kritici (viděl v Žertu především román 

deziluze a Kunderu vnímal jako průkopníka specifického českého existencialismu), ale  

i skutečnost, že se Klíma jakožto kolega spisovatelů uměl do textu autorů dobře vcítit  

a pochopit tak jejich záměr. Kritika je však cenná i díky Klímovu mistrnému jazyku.  

Revue Orientace se pak ke Kunderovu prvnímu románu vrátila ještě v roce 1968, 

a to v souborné recenzi Jiřího Brabce s názvem Cesty k svébytnosti české prózy.189 Žert 

je podle Brabce prací přesně komponovanou, což se projevuje stejně „v kompozičním 

rozčlenění jako v komplexním dovršení a vyřešením všech důmyslně zřetězených 

                                                 
186 KLÍMA, Ivan. „Žert a Sekyra: Nový román. Orientace. 1967, roč. 2, č. 1, s. 87. 
187 FRÝBORT, Zdeněk. Kritický metr na metr knih. Orientace. 1967, roč. 2, č. 3, s. 89.  
188 Tamtéž. 
189 Kromě Kunderovy románové prvotiny analyzuje text díla Karla Ptáčníka, Karla Pecky, Vladimíra 
Neffa, Ludvíka Vaculíka či Jaroslava Putíka. Próze se kritik Orientace věnuje z toho důvodu, že se na ní 
podle jeho názoru v posledních letech přesunuje v české literatuře těžisko. „Je tomu do značné míry tak 
proto, že se próza zbavuje vzpomínaného dědictví naturalismu a eklekticismu a nalézá cesty ke své 
svébytnosti, k vymanění se ze zakletého kruhu apartního a řemeslného obměňování.“ (BRABEC, Jiří. 
Cesty k svébytnosti české prózy. Orientace. 1968, roč. 3, č. 4, s. 51). 
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zápletek a motivů.“190 Recenzent Orientace sice uznává, že Kundera jde svou prací proti 

„intelektuálně bezradné, koncepčně neujasněné a tvárně eklektické próze“, ovšem ani 

Žert nehodnotí nekriticky. Upozorňuje zejména na to, že závěr románu svou racionální 

výstavbou svádí k úvahám, zda Žert nezabředá do „přílišné artificielity, která nemá 

daleko do ‚literátskosti‘.“191 Kriticky vnímá také skutečnost, že vypravěč románu 

nenechává žádný prostor pro čtenáře, který je tak spíše divákem.192    

Fenoménu diváctví se pak ve svém velmi netradičním rozboru Kunderova Žertu, 

který přinesla revue Orientace v roce 1969, věnuje Milan Pávek. V textu Vážný žert 

s Žertem píše o „svědectví“ jednoho „představení“, a spíše než hlavní postavou se 

zabývá čtenářem a jeho postupným pronikáním do příběhu, poznáváním postav a jejich 

motivů.  Zajímavá je také úvaha, ve které se Pávek zabývá tenkou hranicí mezi tím, kdy 

se čtenář nachází ve fázi „zprostředkovaného svědectví“ a mezi tím, kdy už „vplyne do 

příběhu“, kdy si vytváří vlastní smysl vyprávění. Za základní zlom v příběhu přitom 

kritik považuje moment, kdy se Ludvíkovi stala křivda: „Od té chvíle nesleduje už 

čtenář člověka v akci, ani interpretaci akce aktérem pouze jako divák, ale podstatně 

rozšiřuje svůj zájem a obměňuje svoji roli o intimní pouto resentimentu a rozhořčení 

jako spoluhráč.“193 

Právě fenoménu spoluhráče a hry vůbec se Milan Pávek věnuje na dalších 

stranách revue Orientace. „Spoluhráč, který při své spoluúčasti na imaginárním příběhu 

je v příjemném bezpečí za hradbou ‚jakoby‘, se najednou octne v nepohodlné situaci, 

začne-li si uvědomovat svou roli z pozice jakéhosi transcendentálního diváka.“194  

Pávek si pak představuje dialog, který spolu vedou spoluhráč a divák, a upozorňuje 

přitom na skutečnost, že role těchto dvou postav se často mění. Na závěr svého 

netradičního rozboru pak přináší ukázku toho, jak by mohl rozhovor mezi divákem  

a spoluhráčem vypadat. Ačkoliv zvolil Pávek atypickou metodu rozboru románu, která 

téměř úplně vynechává literárněvědní hledisko, podařilo se mu vystihnout důležité 

momenty a podstatu románu skrze pohled „z druhé strany“. Jeho text proto dodnes 

zůstává stále aktuální.  

 

                                                 
190 BRABEC, Jiří. Cesty k svébytnosti české prózy. Orientace. 1968, roč. 3, č. 4, s. 55.  
191 BRABEC, Jiří. Cesty k svébytnosti české prózy. Orientace. 1968, roč. 3, č. 4, s. 55.  
192 Tamtéž. 
193 PÁVEK, Milan. Vážný žert s Žertem. Orientace. 1969, roč. 4, č. 3, s. 44. 
194 PÁVEK, Milan. Vážný žert s Žertem. Orientace. 1969, roč. 4, č. 3, s. 45. 



   
 

 

45 

  

Dvě zajímavé a dodnes cenné recenze Kunderova Žertu vyšly v letech 1967  

a 1968 také v informačním týdeníku o aktuálně vycházejících knihách Nové knihy. 

Autor první z recenzí, literární kritik Arno Linke, už v roce 1967 správně předpokládal, 

že román bude nejspíš všeobecně označován jako „politický“, podle kritika jde však 

zároveň stejnou měrou o román psychologický, filosofický i historický.  Na rozdíl od 

řady dosud vydaných, povrchně atraktivních a často alibistických knih, které se 

zabývaly problematikou padesátých let, však spatřuje Linke v Kunderově Žertu zcela 

osobní, hotovou, aktivní výpověď (respektive zpověď). 

Zatímco v jiných knihách autoři u kritiky zúčtování a odsouzení dosahují svého 

vrcholu a končí, Kunderovo téma tu podle literárního kritika teprve začíná. Linke si 

všímá toho, že život jedince je v Žertu povýšen do roviny obecných zákonů. Podle 

literárního kritika je tudíž román, pokud bychom jej měli charakterizovat, nejvíce 

románem filosofickým, „který mohl vzniknout pouze v těchto letech a jenom u nás. Což 

je koneckonců nejlepší vizitka každé literatury.“195 

Další recenzent Kunderova Žertu v týdeníku Nové knihy, Miroslav Petříček, je 

pro román Žert velmi významným kritikem, neboť v roce 1967 napsal vůbec první ohlas 

na román, a to doslov k prvnímu vydání s názvem O nežertujícím autorovi Žertu. V něm 

nazval Petříček Žert „tradičním románem s experimentálními prvky“.196   

V týdeníku Nové knihy si Miroslav Petříček, podobně jako Linke, všímá více 

podstaty než formy románu. Ve svém článku Iluze a hodnoty odhaluje Petříček v Žertu 

román „krutého a možná paradoxně vyhroceného, rozhodně však očisťujícího“ 

společenského sebepoznání.197 Ve shodě s největšími dobovými kritiky Petříček vnímá 

Žert jako román deziluze, podle jeho slov kniha společnost očisťuje ne výmluvami na 

historickou nutnost nebo poukazem na velikost cílů, které všechno ospravedlňují, ale 

„skrytým patosem zpytujícího rozumu, jedině ten může unést nemilosrdnou ‘destrukci 

kulis’, rozeznat iluze od hodnot.“198 

Oba recenzenti Nových knih dokázali ve svých recenzích vystihnout podstatu 

románu, a to zejména tím, že se nejprve ztotožnili s autorem, s jeho generační 

zkušeností a historickými okolnostmi. Nelpěli ovšem pouze na nich a v Žertu dokázali 

rozpoznat moment deziluze, který je obecnější povahy. Recenzenti dokázali ocenit 

                                                 
195 LINKE, Arno. Žert. Nové knihy. 1967, č. 17, s. 1. 
196 PETŘÍČEK, Miroslav. O nežertujícím autorovi Žertu. In: Žert. Praha: Československý spisovatel, 
1967, s. 277-280. 
197 PETŘÍČEK, Miroslav. Iluze a hodnoty. Nové knihy. 1968, č. 40, s. 1. 
198 Tamtéž. 
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skutečnost, že Kunderova románová prvotina experimentuje s dobou a literaturou 

s vynalézavostí svobodného tvůrčího ducha.  

 

Zřejmě jediný dobový článek o světovém ohlasu románu Milana Kundery vyšel 

na konci listopadu 1968 v Listech, týdeníku Svazu československých spisovatelů. 

Ačkoliv se věnoval ohlasu v Maďarsku, Rakousku, Německu či Francii, největší část 

článku tvořily úryvky ze stati Vyobcování z našeho světa (publikované ve francouzském 

deníku Nouvel Observateur) od francouzského kritika Clauda de Roye. Právě na tuto 

kritiku vzpomínal Milan Kundera v poznámce autora k porevolučnímu vydání Žertu 

jako na „jedinou krásnou“ dobovou zahraniční kritiku, která nebyla jen „plytkým 

politickým komentářem“ či „lyrickým výkřikem“.199 

Podle de Roye Žert objevuje „velkého spisovatele“ a je nejkrásnějším románem 

podzimu 1968 vůbec.  To, co na de Royově kritice ocenil Kundera a co ji činí 

v kontextu tehdejších zahraničních kritik výjimečnou, je myšlenka, že „syžet knihy 

(anekdota) překračuje hranici pouhého historického příběhu.“200 Roy nazývá Kunderovu 

knihu „příběhem vyobcování“ podobně jako knihy Bulgakova, Solženicyna ad. Tito 

velcí spisovatelé totiž dle francouzského kritika zveličují to, co je nebo bude zkušeností 

každého člověka: proces vyobcování ze společenství, z vlastních vzpomínek i ze světa 

samotného. Stejně jako největší čeští kritici šedesátých let se tak de Roy zabývá spíše 

než literární formou filosofickou podstatou knihy. 

 

Přestože ve druhé polovině 60. let už nepatřilo ideologické chápání umění  

k hlavní názorové linii, někteří jeho představitelé v literární kritice nadále působili.201 

Pokud jsme v úvodu této kapitoly vymezili dva základní názorové proudy jako reformní 

(liberální) a dogmatický, pak právě měsíčník Impuls, v němž vyšly dvě recenze na 

Kunderův Žert, byl vnímán jako časopisecký orgán „ortodoxně“ marxistické části 

kritického spektra.202 Toto vymezení však nelze chápat nikterak dogmaticky. I autoři 

                                                 
199 KUNDERA, Milan. Poznámka autora. In: Žert. 6. vyd. Brno: Atlantis, 1996, s. 326. 
200 [Autor neuveden]. Claude de Roy o Žertu. Listy. 1968, roč. 1, č. 4, s. 10.  
201 Symbolem dogmatismu byl po celá šedesátá léta například Ladislav Štoll. (ČORNEJ, Petr. 
Diferenciace myšlení o literatuře. In: JANOUŠEK, Pavel (ed.). Dějiny české literatury 1945–1989: III. 
(1958-1969). Praha: Academia, 2008, s. 151). 
202 ČORNEJ, Petr. Diferenciace myšlení o literatuře. In: JANOUŠEK, Pavel (ed.). Dějiny české literatury 
1945–1989: III. (1958-1969). Praha: Academia, 2008, s. 151. 
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Impulsu totiž reflektovali „nové kulturní vzorce“ a tvorbu všeobecně uznávaných autorů 

(například Bohumila Hrabala či Milana Kundery) hodnotili kladně.203  

 

Dokladem skutečnosti, že i marxistické spektrum literární kritiky měnilo svůj 

pohled na funkce literatury, byla recepce Kunderova Žertu v Impulsu.  Měsíčník se 

knize věnoval již na konci března 1967, kdy zde vyšla šestistránková ukázka románu  

a taktéž rozhovor Vítězslava Rzounka s Milanem Kunderou.204 Recenzi Kunderova 

Žertu otiskl Impuls následně v červnu téhož roku. Jako doklad významnosti tohoto 

románu pro část autorů shromážděnou okolo Impulsu můžeme vnímat fakt, že se 

recenze ujal kritik, který Impuls vedl – František Buriánek.  

 Buriánek považuje román za „nejsoučasnější“ z tehdejší dobové prózy, za 

román, který nemá obdoby. K umění Kunderova románu se kritik v recenzi Kunderův 

vážný Žert vyjadřuje pouze okrajově, zmiňuje například promyšlenou kompozici či 

přesný vypravěčský jazyk. Buriánek si totiž všímá především ideové problematiky 

románu. Zcela ve shodě s Kunderovým osobním stanoviskem však nevnímá román jako 

„politický traktát“ či historický obraz poúnorové situace, ale pouze a jedině jako román. 

Charakterizuje Žert především jako román, kterému jde o „nejzávažnější otázky etické, 

o sebepoznání člověka, o tragiku lidského osudu, jejíž velikost je umocněna tím, že jde 

zároveň o osud socialistické revoluce.“205  

Jelikož se František Buriánek dokázal ztotožnit s uměleckým záměrem autora, 

všímá si, že v románu nejde tolik o literární program ani literární techniku, ale  

o člověka, který v sobě zrcadlí něco obecně lidského a zároveň typicky dobového. 

Buriánek je až nečekaně otevřený, když popisuje, že Kundera v Žertu „pravdivě 

vyznačuje palčivost nespravedlnosti a nelidskosti, tím větší, byla-li nespravedlnost  

a krutost dělána ve jménu společnosti usilující o spravedlnost a lidskost.“206 Hlavní 

poselství Žertu však Buriánek vidí dále než v pravdivém zobrazení historie, vidí jej ve 

                                                 
203 ČORNEJ, Petr. Diferenciace myšlení o literatuře. In: JANOUŠEK, Pavel (ed.). Dějiny české literatury 
1945–1989: III. (1958-1969). Praha: Academia, 2008, s. 152. 
204 V rozhovoru s Vítězslavem Rzounkem Kundera uvažuje nad tím, že literatura „prospívá nejvíc 
společnosti ne tehdy, když ji chválí, velebí, propaguje, protože taková literatura nikdy za moc nestojí, 
nýbrž tehdy, je-li to velká literatura, velké umění.“ K velkému umění pak podle něj vede cesta skrze 
„svobodné experimentování“, které si ovšem vyžaduje i od společnosti svobodomyslnost a velkorysost. 
„Nedostatek svobodomyslnosti a velkorysosti se okamžitě mstí malostí kulturního díla. A protože právě 
kulturní dílo bude zastupovat před soudem budoucnosti naši dobu (ekonomické a politické problémy 
upadají brzo v poměrné zapomnění), neměli bychom se ničeho bát víc než této malosti.“ (RZOUNEK, 
Vítězslav. Poeta doctus: Rozhovor se spisovatelem Milanem Kunderou. Impuls. 1967, roč. 2, č. 3, s. 178). 
205 BURIÁNEK, František. Kunderův vážný Žert. Impuls. 1967, roč. 2, č. 6, s. 450. 
206 BURIÁNEK, František. Kunderův vážný Žert. Impuls. 1967, roč. 2, č. 6, s. 448. 
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filozofickém poznání, že „silnější než lidská touha po uplatnění spravedlnosti a hodnot, 

které jsme za hodnoty přijali, je pomíjivost lidského života.“207  

Na příkladu recenzí Kunderova Žertu v měsíčníku Impuls, který byl považován 

za ortodoxně marxistický, jsme si mohli demonstrovat fakt, že román nalezl příznivou 

odezvu nejen u reformního proudu kulturního spektra, ale také v dogmatičtěji pojatých 

periodikách. Na konci šedesátých let se totiž hranice literárního vkusu posunuly napříč 

celou literární kritikou. František Buriánek, autor recenze Kunderova Žertu v Impulsu, 

nebyl dogmaticky zaměřený a dokázal se tak plně ztotožnit s autorem knihy. Ocenil 

nejen literární kvality románu a odvahu autora pojmenovat politické křivdy, ale 

zamyslel se i nad etickou složkou díla a hledal jeho hlubší smysl.   

 

K dogmatičtější větvi kritického spektra patřil z podstaty svého fungování také 

týdeník Kulturní tvorba (od poloviny roku 1964 ho vydával Ústřední výbor KSČ). Ani 

zde však nebyla recepce Žertu jednoznačná. V roce 1967 byla v Kulturní tvorbě otištěna 

velice příznivá recenze Vítězslava Rzounka, na počátku roku 1968 Vladimír Dostál ve 

stejném periodiku označuje román jako „přeceněný“.  

Recenze s názvem Román krize Vítězslava Rzounka, jednoho z vůdčích 

představitelů normalizační literární vědy, byla dalším dokladem toho, že v šedesátých 

letech i oficiální prostranická periodika mohla sympatizovat s demokratizačními trendy. 

Rzounek je z Kunderova románu u vytržení, píše, že Žert „vzrušuje čtenáře, nutí 

k úvaze, vyvolává diskuse“, a ačkoliv má své obhájce i kritiky, všichni se shodují v tom, 

že je „napsán s erudicí a nespornou výrazovou kulturou.“208  

Rzounek ve své recenzi oceňuje zejména aktuálnost Kunderovy kritiky. Dílo se 

však podle něj snaží vyrovnat s morálními problémy minulosti hlouběji a obecněji. 

Román podle recenzenta na několika místech čtenářem „hluboce otřese“.209 Rzounek 

ale oponuje hlasům, které vnímají Žert jako román pesimistický. Hlavní smysl tohoto 

románu krize spatřuje Rzounek v kruté analýze a důsledné skepsi, která pomáhá znovu 

nalézt pošpiněné a odcizené hodnoty.  

Už v roce 1968 však vychází v témže periodiku jeden z negativních kritických 

ohlasů na Kunderův Žert. V článku Letmé ohlédnutí, který se zabývá nejvýznamnějšími 

literárními díly roku 1967, píše Vladimír Dostál o přecenění románů Milana Kundery  

                                                 
207 Tamtéž. 
208 RZOUNEK, Vítězslav. Román krize. Kulturní tvorba. 1967, roč. 5, č. 24, s. 5.  
209 Tamtéž. 
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a Ludvíka Vaculíka. V textu se zřetelně projevuje trend, který Kulturní tvorba 

nastoupila ve svých pozdějších ročnících – trend zřetelné či skryté polemiky  

s liberalizačními tendencemi. 

Vladimír Dostál, autor článku známý svými prostranickými názory, připouští, že 

knihami, o nichž se v uplynulém roce psalo nejvíce, byl Kunderův Žert a Vaculíkova 

Sekyra. Podle jeho názoru však šlo o knihy kritikou přeceněné „z důvodů průhledně 

politických“.210 Z hodnocení dvou románů se dozvíme, že Kundera napsal svůj román 

„suverénněji“ než Vaculík, ale Dostálovi vadí, že čtenáře nenutí přemýšlet, ale že mu 

„vtlouká stanovisko“, s nímž by se podle kritika „dávno polemizovalo, kdyby 

nepanovala umělá názorová uniformita v té naší diferenciaci.“211  

Zajímavá je však z pohledu historického následující Dostálova úvaha, skrze 

kterou se můžeme podívat na to, jak se kritik ve svém odhadu spletl. Ačkoliv jsou podle 

jeho názoru romány „přeceněné“, neměly by být předmětem „vyklizování“. „Jistě se jím 

také nestanou: nebylo by nic nešťastnějšího než násilně posunovat kritéria metodou, 

která před časem udělala slávu Škvoreckého Zbabělcům.“212 Právě Kunderův Žert se 

však v sedmdesátých letech stal předmětem značně násilného vyklizování – byl 

odstraněn z knihkupectví i z knihoven. 

Vladimír Dostál se ke kritice Žertu vrátil v Kulturní tvorbě v roce 1968 ještě 

jednou, a to svým článkem Zkouška hodnot.213  V něm se zabývá kromě Kunderova 

prvního románu také Smrtelnou nedělí Jaroslava Putíka a posuzuje oba romány 

především z hlediska ideologického. Zajímá se přitom o to, jakou roli v nich hraje tzv. 

fučíkovský mýtus.214   

Problematika dobového „přecenění“ románu, kterou se kromě Dostála zabýval 

například Aleš Haman, se s přibývajícími lety od vydání díla nepotvrdila. Kunderův 

Žert vyzdvihují nejen čeští, ale i světoví kritici a literární teoretici více než dvacet let po 

sametové revoluci a rozhodně se dnes už nejedná o „umělou názorovou uniformitu“ ani 

o „průhledně politické důvody“.   

 

                                                 
210 DOSTÁL, Vladimír. Letmé ohlédnutí. Kulturní tvorba. 1968, roč. 6, č. 1, s. 6. 
211 DOSTÁL, Vladimír. Letmé ohlédnutí. Kulturní tvorba. 1968, roč. 6, č. 1, s. 6. 
212 Tamtéž.  
213 DOSTÁL, Vladimír. Zkouška hodnot. Kulturní tvorba. 1968, roč. 6, č. 9, s. 21. 
214 Julius Fučík (1903-1943) patřil k nejvýznamnějším ikonám komunistické ideologie, představoval typ 
tzv. nového člověka. Oficiální kult vycházel především z textu Reportáže, psané na oprátce. (Julius Fučík 
(1903–1943) a jeho Reportáž, psaná na oprátce. In: Antologie ideologických textů. Ústav pro studium 
totalitních režimů [online]. [cit. 2013-01-24]. Dostupné z http://www.ustrcr.cz/cs/julius-fucik-1903-1943-
a-jeho-reportaz-psana-na-opratce). 
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Velmi podobným vývojem jako v Kulturní tvorbě prošla recepce románu Žert 

taktéž v literárním měsíčníku Plamen. V roce 1967 zde vyšla pozitivní studie Milana 

Blahynky a jen o rok později tu byla publikována kritika Aleše Hamana, která názor na 

autorovu románovou prvotinu zcela změnila. 

Podle Milana Blahynky je Žert jakousi syntézou dosavadní Kunderovy práce. 

Autor se v něm vrací k tématům, která použil už ve své poezii215 a pohlíží na ně nově.216 

Blahynka považuje Kunderu za brilantního fabulistu. Žert je pak podle jeho mínění 

„dokonale sestavený a jemný stroj, kde vše má své místo, vše přesně zapadá, se vším se 

počítá.“ 217 Více než formální stránkou románu se však Blahynka zabývá otázkou, proč 

Kundera přešel od poezie k próze. Dospívá k závěru, že pro spisovatele je při jeho 

dnešním (existencialistickém) pohledu na svět už nemožné psát poezii.  

Studie Milana Blahynky v Plamenu se dále snaží vyznačit Kunderovo místo 

v kontextu soudobé prózy. Přes veškeré vědomé či nevědomé inspirační zdroje 

Kunderova díla Blahynka (podobně jako například Ivan Klíma v Orientaci) upozorňuje 

na Kunderovu originalitu, na jeho odlišení od převládající módy. Milan Kundera jde 

podle Blahynkovy studie v Plameni totiž na rozdíl od jiných mladých českých autorů za 

„světovostí“ oklikou, přes typ prózy, který naše literatura v minulosti poněkud 

zanedbávala. Kunderova poetika „aktualizace staré metody“ epiky získává podle 

Blahynky v nové historické situaci nový smysl. V leitmotivu Žertu však recenzent 

nespatřuje pouze analogii k vystřízlivění po letech iluzí o všemocnosti plánované 

budoucnosti, ale zcela ve shodě s Kunderovou intencí vidí v textu více než jen metaforu 

historie. Kundera jde podle Blahynky „až k maximálnímu zobecnění“.218 Prvním klíčem 

k pochopení románu je přitom podle Blahynky románová kompozice. Té se na 

následujících stránkách Plamene kritik dopodrobna věnuje, když rozebírá matematickou 

strukturu Žertu.  

Blahynkova recenze v Plameni je cenná, neboť se věnuje kromě literární formy  

a kompozice i filosofické podstatě románu. Originálně pohlíží také na Kunderovu 

poetiku optikou aktualizace staré metody epiky.  

 

Jak jsme si vymezili hned v úvodu této kapitoly, nejviditelnější polarita 

v dobovém kritickém spektru spočívala v rozlišení liberální a dogmatické části kritiků. 
                                                 
215 Motivy vyloučení ze strany, osobnost Julia Fučíka apod. 
216 BLAHYNKA, Milan. Milan Kundera prozaik. Plamen. 1967, roč. 9, č. 1, s. 51. 
217 BLAHYNKA, Milan. Milan Kundera prozaik. Plamen. 1967, roč. 9, č. 1, s. 50. 
218 BLAHYNKA, Milan. Milan Kundera prozaik. Plamen. 1967, roč. 9, č. 1, s. 47. 
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Vůči těmto dvěma proudům se však vymezovala ještě jedna část literární kritiky, a to 

příslušníci mladší generace spjatí zejména s časopisem Tvář. Postupnou liberalizaci 

literatury v šedesátých letech tato skupina kritiků chápala jako překonávání 

manifestovaného schematismu schematismem latentním, „kamuflovaným“.219  

Jedním z kritiků mladší generace, který vyjádřil svůj zásadní nesouhlas 

s románem Žert, byl Aleš Haman220. Literární měsíčník Plamen publikoval jeho velmi 

negativní kritiku Romanopisci v půli cesty na strom v červenci 1968. Haman v textu 

zkritizoval kromě Kunderovy románové prvotiny taktéž další dvě ostatní kritikou 

mimořádně ceněná díla (Sekyru Ludvíka Vaculíka a Smrtelnou neděli Jaroslava Putíka). 

Aleš Haman přišel s názorem, že tyto tři romány jsou „nedůsledné, polovičaté a jako 

takové pravým obrazem člověka této generace, která zůstává a pravděpodobně už 

zůstane ´v půli cesty na strom svého poznání.“221 

Kunderův Žert sice kritik nepovažuje za „nejslabší z celé trojice“ (jako 

Smrtelnou neděli), ani za „rozháraný“ (jako Sekyru), ale nachází pro něj řadu jiných 

negativních charakteristik. Dikce románu působí podle Hamana jednotvárně, a to 

zejména z toho důvodu, že Kunderovi hrdinové jsou pouze ztělesněnými principy  

a symboly. Haman dále píše o Kunderových „nedůslednostech“, které se podle kritika 

promítají například v kompozici románu. Kritik usuzuje na to, že „autorova pozornost 

není upřena k budování uměleckého obrazu, jako spíše k řešení ideových problémů  

v beletristickém ‚rouše‘.“222 Hamanovi dále vadí, že člověk je v Žertu jen „objektem 

dějin, neuvědomělým hercem ve hře, jejíž smysl mu uniká.“223 V opozici k ostatní 

kritické recepci Kunderova Žertu Haman také odmítá řazení Kundery mezi 

existencialisty, jeho prózy totiž podle příslušníka mladší generace kritiků vyznívají 

spíše jako polemika s tímto filosofickým a uměleckým směrem.   

V závěru své kritiky Haman polemizuje s Václavem Černým, který označil 

autory Ludvíka Vaculíka a Milana Kunderu za „nejmladší generaci“. Z jejich vztahu 

k minulosti lze totiž podle Hamana vyčíst, že jsou daleko spíše příslušníky střední 

generace, která už přichází do usedlých let.224  Jak Haman píše ve svém textu dále, 

                                                 
219 ČORNEJ, Petr. Diferenciace myšlení o literatuře. In: JANOUŠEK, Pavel (ed.). Dějiny české literatury 
1945–1989: III. (1958-1969). Praha: Academia, 2008, s. 153. 
220 V současnosti vůdčí literární kritik. 
221 HAMAN, Aleš. Romanopisci v půli cesty za strom. Plamen. 1968, roč. 10, č. 7, s. 32. 
222 HAMAN, Aleš. Romanopisci v půli cesty za strom. Plamen. 1968, roč. 10, č. 7, s. 31. 
223 Tamtéž. 
224 HAMAN, Aleš. Romanopisci v půli cesty za strom. Plamen. 1968, roč. 10, č. 7, s. 32. 
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kritizovaným autorům „chybí základní pochopení lidsky sebeuvědomovací funkce 

umění.“225  

Z dnešního pohledu na celosvětově vysoce ceněný Kunderův román je 

Hamanova kritika poněkud ideologicky zatížená, a tudíž na rozdíl od řady jiných 

dobových kritik spíše zastaralá. Podobně jako Vladimír Dostál v Kulturní tvorbě vidí 

totiž Haman Kunderův Žert (a spolu s ním i další dvě kritizované knihy) jako dobově 

přeceněný. „Pochybuji však, že budoucím českým a přítomným zahraničním čtenářům a 

kritikům se budou jevit tak významné, jak je vidí naše současná kritika. Aby byly 

skutečnými uměleckými činy, k tomu je v nich příliš ideologie.“226 O významnosti, 

kterou románu přikládají oni „budoucí“ čeští i zahraniční čtenáři a kritici, však svědčí 

jak popularita porevolučního vydání Žertu, tak i zařazení knihy do edice Plejáda 

nakladatelství Gallimard v roce 2011.227  Navíc Aleš Haman svůj pohled na Kunderovo 

dílo časem sám přehodnotil. „Byl jsem tehdy jako tvářista opozičně naladěn vůči 

všemu, co připomínalo establishment. Pochvalné kritiky Žertu, které se tehdy objevily, 

ve mně vyvolaly jistou averzi vůči Kunderovu románu. Později jsem na konferenci v 

Lyonu na začátku nového milénia otevřeně přiznal, že jsem tehdy zaujal příliš přísné a 

strmé stanovisko – ostatně méně radikální, než s jakým vystoupil o něco později Jan 

Lopatka. Názory se vyvíjejí, jde o to přiznat omyl.“228 

 

Dalším kritikem Žertu z mladší generace literárních kritiků srocených kolem 

časopisu Tvář byl Jan Lopatka. Jeho studie Literatúra špeciálnych funkcií vyšla v roce 

1968 ve Slovenských pohľadoch, slovenském literárním měsíčníku,229 a v mnohém se 

vymykala ostatním dobovým recenzím. Lopatka podobně jako Aleš Haman poukazoval 

na to, že literární forma Žertu je pouhým beletristickým rouchem pro řešení ideových 

problémů. Takové knihy (kromě Žertu Milana Kundery například Sekyra Ludvíka 

                                                 
225 Tamtéž. 
226 Tamtéž. 
227 Více viz kapitola 3.4 Recepce Kunderova díla v současnosti. 
228 Osobní rozhovor s prof. Alešem Hamanem, Praha, leden 2013. Více viz Příloha č. 12. 
229 Kunderův Žert nezůstal nepovšimnut ani ve slovenských literárních kritických kruzích. Českou 
literaturou se na Slovensku nejvíce zabýval měsíčník Slovenské pohľady a ve druhé polovině šedesátých 
let také dvouměsíčník Romboid. Zde vyšla už v roce 1967 (formálně) recenze Kunderova Žertu, která 
byla však spíše glosou o autorovi, který volně přechází „se suverénní lehkostí“ od žánru k žánru. Text se 
zabývá Kunderovou poezií, jeho teoretickou prací o umění románu, dramatem i povídkami a vtipně 
podotýká, že bychom se asi už nedivili, „kdyby Kundera začal komponovat a byl spravedlivě odměněný 
za nějakou symfonii.“ ([Autor neuveden]. Milan Kundera je bohatší o ďalšiu literárnu trofej. Romboid. 
1967, roč. 2, č. 4, s. 77). Slovenský časopis se řečnicky táže, zda se u Kundery jedná o „univerzální talent, 
anebo šťastné setkání pronikavého intelektu s dobou, ve které se stírají kdysi výrazné hranice mezi poezií, 
prózou a dramatem.“ (Tamtéž).  
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Vaculíka nebo prózy Vladimíra Párala) chápal Lopatka jako podbízení se vkusu 

většinového konzumenta230 a označoval je jako „literaturu speciálních funkcí“.  Ta se 

podle Lopatkovy definice vyznačuje tím, že „vypadá jako literatura s funkcí svědčit  

o době a prostředí.“231  

Lopatka ve své kritice zesměšňujícím tónem připodobňuje stavbu Kunderových 

příběhů ke stavbě románků meziválečného polopornografického autora Pitigrilliho. 

Oběma autorům jde podle kritika o „konverzační esenci, která se tváří kdovíjak 

hlubokomyslně.“232 Odsudek Kunderova Žertu pokračuje i na dalších řádcích studie. 

Lopatka nemůže zapřít Kunderovy atraktivní úvahy, ironický šarm ani další 

charakteristiky jeho díla, které jsou vděčnými předpoklady pro „hltavé čtení“.233 Podle 

kritického názoru Jana Lopatky však Kundera zvolil cestu nejmenšího odporu. Scénu 

závěrečné hudební produkce a její tragické zakončení pak Lopatka neváhá označit 

slovem „kýč“.234  

Lopatka ve svém textu analyzuje román Žert jako dílo strukturální, což však není 

podle kritika rys nikterak pozitivní. Právě strukturální charakter díla totiž podle Lopatky 

zapříčiňuje jednoduchou stavbu románu a Kunderovo objasňování významu 

jednotlivých scén. Lopatka píše o Kunderově „starostlivém úsilí, aby snad někdo 

nepopletl správnou významovou interpretaci. Takovou, jakou si doba žádá,(…).“235  

Žert podle Lopatky patří k takovému typu knih, které tvoří se čtenářem 

symbiózu, ani toto však není myšleno jako pochvala. Kritik totiž upozorňuje na 

skutečnost, že speciální funkce tomuto typu knih dodává ráz instruktivní příručky.236 Od 

jednodušších typů této literatury se přitom Žert podle Lopatky liší jen tím, že je určen 

pro intelektuály. Produkce tohoto typu, jak dále ve svém textu píše mladý kritik, by 

„nebýt tak vyhrocené kampaně“ nemusela vyvolávat tak zásadní postoje, mohla by být 

snad analyzovaná, ale „s mnohem menším patosem“.237  

Ačkoliv ponecháváme kritikům právo na odlišný názor na Kunderův román Žert, 

z dnešního pohledu vidíme, že některé soudy mladší generace byly možná příliš ostré. 

Byl-li by román Žert skutečně jen kýčovitým polopornografickým hltavým čtením 

                                                 
230 ČORNEJ, Petr. Diferenciace myšlení o literatuře. In: Dějiny české literatury 1945–1989: III. (1958-
1969). Praha: Academia, 2008, s. 153. 
231 LOPATKA, Jan. Literatúra špeciálnych funkcií. Slovenské pohľady. 1968, roč. 84, č. 2, s. 134. 
232 LOPATKA, Jan. Literatúra špeciálnych funkcií. Slovenské pohľady. 1968, roč. 84, č. 2, s. 135. 
233 LOPATKA, Jan. Literatúra špeciálnych funkcií. Slovenské pohľady. 1968, roč. 84, č. 2, s. 136. 
234 Tamtéž. 
235 Tamtéž. 
236  LOPATKA, Jan. Literatúra špeciálnych funkcií. Slovenské pohľady. 1968, roč. 84, č. 2, s. 136-137. 
237 LOPATKA, Jan. Literatúra špeciálnych funkcií. Slovenské pohľady. 1968, roč. 84, č. 2, s. 137. 
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s rázem instruktivní příručky, četli by jej více než čtyřicet let po jeho vzniku další  

a další čtenáři po celém světě? Vycházely by monografie literárních vědců vyzdvihující 

Kunderův první román? Byl by román zařazen do klasiky světové literatury  

v prestižním francouzském nakladatelství? Jen stěží. 

 

Jak jsme se již zmínili dříve, recenze Kunderova Žertu se objevovaly v době 

vydání románu v celém spektru tehdejších kulturních periodik. O román se však zajímal 

i tisk zaměřený na jiné oblasti než na literaturu. Dokladem budiž recenze v časopise 

z oblasti folkloristiky či křesťansky orientovaná periodika, která se Kunderovou 

románovou prvotinou taktéž do hloubky zabývala. 

Recenze Žertu z hlediska folkloristiky se objevila v časopise Národopisné 

aktuality. Její autor, Josef Jančár, si všímá toho, že v Kunderově románové prvotině je 

výrazně obsažen podtext lidové tradice. Podotýká zároveň, že tradic v národním bytí si 

všímala „všechna velká literární díla naší národní kultury“.238 Jelikož Jančár hodnotí 

dílo z hlediska folkloristiky (oceňuje zejména folklorní tradice Slovácka), je pro dílo 

velkou pochvalou, když napíše, že „tím, že umělecký obraz tu zastupuje vědeckou 

analysu, dostává se Kundera blíž k pochopení některých konsekvencí vývoje lidové 

kultury, než někdy dovolují strohá vědecká bádání.“239   

 Kundera podle recenzenta postihuje zejména mnohostrannost vztahů folklorních 

tradic. Jančár v Žertu spatřuje dílo, které sleduje „významnou úlohu folklorní tradice 

v životě člověka“, kterou Kundera vyjadřuje formou básnické transformace i v rovině 

filosofického eseje.240 Z hlediska folklorního časopisu jsou zajímavé i Kunderovy 

pasáže o vývoji lidové písně, které „lze i z vědeckého hlediska akceptovat.“ Podle 

recenze Národopisných aktualit si Žert zaslouží pozornost národopisců i pracovníků 

v oblasti soudobé lidové tvořivosti, a to zejména „pro všechny nové myšlenky o lidové 

kultuře i pro mistrovský způsob jejich podání.“241  

Recenze Josefa Jančára je zajímavým doplněním celkového pohledu na dobovou 

kritiku Žertu. Ačkoliv z literárního hlediska není tak významná, výjimečným způsobem 

ilustruje, jak moc populární byl v době svého vydání Kunderův román a jak hluboce 

zasáhl i neliterární veřejnou sféru.  

                                                 
238 JANČÁR, Josef. Milan Kundera, Žert. Národopisné aktuality. 1967, roč. 4, č. 3-4, s. 52. 
239 Tamtéž. 
240 Tamtéž. 
241 Tamtéž. 
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Kromě folkloristů Žert oslovil i nábožensky orientovaná periodika. V dobovém 

křesťansky orientovaném tisku se po vydání románu objevily hned dvě kritiky. První 

z nich byla recenze Josefa Smolíka Kde láska je láskou a bolest bolestí publikovaná 

v říjnu 1967 v Křesťanské revue. Recenzent viděl přínos knihy v tom, že „dává 

promluvit ´uraženým a poníženým´ z let 1948 – 1957.“242 Ačkoliv by se podle 

křesťansky orientovaného kritika dalo po stránce formální říci o Žertu „ledacos 

kritického“, nachází Smolík v románu i pozitivní aspekty. Recenze si zřetelně všímá 

těch složek románu, které mají co dočinění s náboženstvím a vírou. Na tragických až 

zpustošených osudech Kunderových hrdinů tedy Smolík hledá především otázky po 

odpuštění druhým. Kritik jde ve své úvaze ovšem ještě dále, když pokládá otázku 

odpuštění za Kunderovu snahu porozumět křesťanům.  

Recenze na Kunderův Žert se v Křesťanské revue objevila ještě o dva roky 

později, a to z pera Miroslava Buly pod názvem Nadějná beznaděj. Bula uvozuje svoji 

recenzi myšlenkou, že nelze srovnávat Žert s knihami o koncentračních táborech  

a válce, neboť bezútěšná temnota Žertu je větší o to, že „v této knize není naděje. Není 

tam lásky a víry, není tam žádného světla. (…) V té knize není spasení!“243   

Naději pak recenzent spatřuje především v intenzitě Kunderova poznání, že bez 

naděje není lidský život možný. Shoduje se tak s Josefem Smolíkem, když tvrdí, že 

přímým zdrojem naděje je odpouštění. Stejně jako Smolík Bula chápe, že zdroj 

odpuštění (naděje) v knize není. „Ale potřeba tohoto zdroje pro člověka je vyslovena 

s takovou lidskou silou a uměleckou čistotou, že jen žalmistův příměr jí může být práv: 

jak jelen řve po tekutých vodách, tak tato kniha volá po zdroji naděje. A v tom je její 

nadějnost.“244  

Podle Buly je Žert knihou, kterou by měl číst „povinně každý“, neboť se 

„zakousne do svědomí“. Vyzdvihuje pak ovšem i její zvláštní funkci pro křesťany, kteří 

se v románu mohou na sebe podívat očima druhých.245  

Křesťansky orientovaný tisk si v románu logicky nacházel pro sebe atraktivní 

místa a ta pak analyzoval z hlediska otázek víry. Podobně jako u recenze z hlediska 

folkloristiky nejsou křesťanské kritiky pro naše účely z literárního hlediska nikterak 

klíčové, ale dotváří celkový obraz dobové recepce Kunderova Žertu. 

 
                                                 
242 SMOLÍK, Josef. Kde láska je láskou a bolest bolestí. Křesťanská revue. 1967, roč. 34, č. 8, s. 191. 
243 BULA, Miroslav. Nadějná beznaděj. Křesťanská revue. 1969, roč. 36, č. 2, s. 27. 
244 Tamtéž. 
245 BULA, Miroslav. Nadějná beznaděj. Křesťanská revue. 1969, roč. 36, č. 2, s. 27. 
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V kulturních a literárních periodikách v šedesátých letech byl Kunderův Žert 

recenzován napříč celým názorovým spektrem. Značnou měrou převládalo pozitivní 

hodnocení románu. Někteří tuto skutečnost dokonce komentovali jako „unifikovaný 

pohled“ literární kritiky. Negativní ohlasy se objevily zejména v dogmatičtěji 

zaměřených periodikách (Kulturní tvorba, Plamen), nejednalo se však o pravidlo.  

I v „ortodoxně“ marxistických časopisech totiž vycházely velmi kladné recenze 

(například Impuls). Kriticky Žert přijímali zejména literární kritici mladší generace, 

kteří v Žertu spatřovali pouze angažovanou publicistiku v literárním rouše. Vesměs 

kladně román přijala křesťansky orientovaná periodika či odborné periodikum zaměřené 

na folkloristiku.   

3.2.4 Recenze Žertu v exilu 

Zřejmě první exilovou recenzí na Kunderův román Žert byla kritika Petra 

Dena246 v New Yorku vydávaném čtvrtletníku Proměny.247 Recenze Kunderova prvního 

románu je velmi osobním textem, který nabádá k přečtení Žertu „o žertu, na který  

i každý exulant stále doplácí.“248   

Přestože v době vydání této recenze byla atmosféra v Československu poměrně 

uvolněná, najdeme v jazyce „amerického“ textu Petra Dena a v jazyce recenzí, které 

vycházely v československých literárních časopisech, zřetelné rozdíly.  Demonstrovat to 

můžeme například na následující Denově větě, v níž popisuje osudy Kunderových 

hrdinů: „Osudy lidí jsou osudy pronásledovaných tím, čemu doma se říká ‚deformace 

kultu osobnosti doby stalinismu‘ a čemu my venku říkáme odporné a nutné zjevy 

virulentního komunismu.“249  

Recenzent charakterizuje Kunderu v souvislosti s jeho dříve vydanými 

povídkami jako „výborného vypravěče s velkým srdcem, které hledí cudně zakrýt ironií, 

často cynickou a trpkou.“250 Žert pak Den chápe podobně jako mnozí kritici 

v Československu jako rozšířený příběh z řady Směšných lásek. Jeho charakteristika 

deziluze popsané v Žertu je však opět mnohem přímočařejší než v jakékoli 

československé kritice. Kunderův román podle Dena „líčí vystřízlivění lidí 

z komunistické horečky, vystřízlivění spojené se smutkem sebepoznání, a často 

                                                 
246 Pseudonym, vlastním jménem Ladislav Radimský.  
247 Periodikum vydávala Společnost pro vědy a umění při Československé národní radě americké. 
248 DEN, Petr. Milan Kundera, Žert. Proměny. 1968, roč. 5, s. 79. 
249 DEN, Petr. Milan Kundera, Žert. Proměny. 1968, roč. 5, s. 78. 
250 DEN, Petr. Milan Kundera, Žert. Proměny. 1968, roč. 5, s. 77. 
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narušující podstaty osob, které s celým národem prožívají tragedii svého strašného 

omylu.“251   

Exilový recenzent shledává taktéž v Kunderově Žertu větší zadostiučinění než je 

obvyklé u československých kritiků. Vzpomíná při tom na věty z románu, ve kterých 

Kundera popisuje, jak se komunisté cítili být jen na krok od ráje, který se jim však 

rozplynul pod rukama. „Nejsou tyto a podobné věty zadostiučiněním až příliš tragicky 

slavnostním těm, kteří již před rokem 1948 toto všecko věděli?“252   

Podle recenzenta román deziluze vykládá celý komunismus v zemi jako tragický 

žert, který ničí nejen štěstí lidí, nýbrž i jejich charakter a morálku. To, čím se Denova 

recenze liší od československých kritik, je pouze svobodnější a explicitnější vyjádření 

týchž myšlenek.  

 

Další významnou studii Kunderova Žertu v exilu přinesl v několika číslech z let 

1969-1970 měsíčník Nový život vydávaný Křesťanskou akademií253 v Římě. Rozsáhlá 

studie Experiment s pouští teologa a filosofa Karla Vrány řadí Žert  

k „nejpozoruhodnějším a nejpodnětnějším českým románům poslední doby. Neúprosně, 

velkoryse a důsledně prohodnocuje dvacetiletý experiment, který se dál na těle i na duši 

českého národa.“254 Obraz, který se podle kritika zrodil z potřeby vidět pravou a celou 

tvář i srdce své doby, je sice otřesný, ale také odvážně pravdivý a statečný.  

Vrána není literárním teoretikem a ve své studii se spíše než detailním rozborem 

Žertu zabývá otázkami etickými a teologickými, což recenzi zajímavým způsobem 

povyšuje do filosofické roviny. Vrána přichází s tezí, že marxistický materialismus 

v lidech zadupal přirozenou touhu po pravdě, smyslu, významu.255  Zamýšlí se nad 

Kunderovým ateismem a dospívá k závěru, že Kundera se vzácnou důsledností 

naznačuje hranice všech možností ateistické perspektivy poraženého člověka. Vrána 

s autorem ze své křesťanské perspektivy polemizuje: „Trpný, černý a propastný 

Kunderův pohled na smysl lidských dějin nemůže být pravdivý.“256  

Ačkoliv je zřejmé, že křesťan a ateista nenaleznou vždy společnou řeč (podle 

Vrány je Kunderův román někdy zbytečně hrubý a taktéž „uhýbá před tíživou otázkou 

                                                 
251 DEN, Petr. Milan Kundera, Žert. Proměny. 1968, roč. 5, s. 78. 
252 Tamtéž. 
253 Exilový studijní, informační a dokumentační ústav s nakladatelskou produkcí náboženské a teologické 
literatury. 
254 VRÁNA, Karel. Experiment s pouští. Nový život. 1969, č. 8/9, s. 161. 
255 VRÁNA, Karel. Experiment s pouští. Nový život. 1969, č. 8/9, s. 161. 
256 VRÁNA, Karel. Experiment s pouští. Nový život. 1969, č. 11, s. 213. 
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osobní odpovědnosti ničitelů a pustošitelů“257), má Vrána pro Kunderu slova uznání: 

„Málokomu z našich spisovatelů se podařilo jako Milanu Kunderovi zachytit do příběhů 

svého románu složitou a mnohou tvářnost lidské pouště posledního dvacetiletí.“258 

Vrána tedy ve své recenzi, která je více než na literární teorii zaměřena na 

filosofii Žertu, opět dospívá k podobným závěrům jako literární kritici 

v Československu. Román je podle něj především dílem, které odkrývá deziluzi 

československé společnosti. Jako hluboce věřící člověk v křesťanském periodiku však 

Vrána ve svých úvahách zachází o něco dále, podle jeho názoru by Žert neměl končit 

poznáním deziluze, ale nalezením spásy.   

 

 Exilové recenze z konce šedesátých let se překvapivě svými závěry téměř 

nelišily od dobových recenzí v Československu. Jak literárně zaměřená kritika Petra 

Dena v newyorských Proměnách, tak teologicky pojatá studie Karla Vrány spatřovaly 

v Žertu upřímné a pravdivé umělecké zobrazení deziluze, kterou procházela 

československá společnost. V textech psaných za hranicemi socialistického státu je však 

jasně patrná větší svoboda vyjádření než u recenzí psaných v Československu.  

                                                 
257 VRÁNA, Karel. Experiment s pouští. Nový život. 1970, č. 1, s. 9-10. 
258 Tamtéž. 
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3.3 Přijetí Kunderova Žertu v 70. a 80. letech  

Další – nepříliš radostnou – etapu recepce Kunderova Žertu v naší práci 

vymezíme lety 1970-1989. Jedná se o období normalizace v tehdejším Československu, 

kdy bylo Kunderovo dílo staženo z knihkupectví i z knihoven. O Milanu Kunderovi  

a jeho tvorbě se téměř přestalo psát. Několik „dozvuků“ recepce Žertu z pozdních 

šedesátých let nalezneme ještě v roce 1970, poté už však českoslovenští čtenáři mohli 

přečíst pouze jedinou kritiku v oficiálním tisku, která Žert nově vykládala  

a přehodnocovala. Svobodně se v tomto období o románu mohlo psát pouze v exilových 

či samizdatových periodikách, ani zde však ohlas románu nebyl nikterak velký.    

3.3.1 Dozvuky liberální kritiky z konce 60. let  

Zejména na samém počátku roku 1970, ještě před zastavením řady literárních 

časopisů, vyšly v několika liberálně smýšlejících periodikách (Host do domu, Orientace 

aj.) studie Kunderova Žertu. Autory těchto článků byli význační čeští literární kritici 

(např. Zdeněk Kožmín či Miloš Pohorský). Šlo o poslední svobodné vzepětí české 

literární kritiky na příštích téměř dvacet let. Na rozdíl od předchozích ohlasů na 

Kunderův román Žert se v této době kritici soustřeďují pouze na jeden aspekt či na 

jedno téma díla, které ve svých studiích detailně rozebírají. 

 

Hned v prvním čísle měsíčníku Host do domu259 z roku 1970 vyšla studie 

význačného českého literárního kritika Zdeňka Kožmína Próza a čas, ve které se autor 

zabýval faktorem času v knihách českých autorů, mj. i v Žertu Milana Kundery. Nad 

Kunderovým románem se Kožmín zamyslel spíše z filosofického než z literárního 

hlediska, možná i proto, že Žert chápal jako „filosoficky vyhrocenou analýzu“.260   

Kožmín si v textu pokládá otázku, jaké jsou „všední“ časové rozměry současné 

české prózy a v každé z analyzovaných próz nachází jedno klíčové slovo s časovým 

rozměrem. Kunderův Žert spojuje kritik se slovem dávno, které podle něj „položilo 

otazníky nad možnost idylické kontinuity činů a ukázalo na strmé historické předěly, 

které jsou nepřekročitelné.“261  

 

                                                 
259 Časopis vycházel do dubna 1970, kdy bylo jeho vydávání zastaveno. 
260 KOŽMÍN, Zdeněk. Próza a čas. Host do domu. 1970, roč. 17, č. 1, s. 20. 
261 KOŽMÍN, Zdeněk. Próza a čas. Host do domu. 1970, roč. 17, č. 1, s. 24.  
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Stejně jako si Kožmín Kunderův první román spojuje se slovem dávno, další 

významný literární kritik Miloš Pohorský analyzoval v témže roce v revue Orientace 

problematiku nostalgie v románu. V obou studiích se promítá dobová atmosféra 

tehdejších dnů, která se vyznačovala právě vzpomínkami na „dávno“ a nostalgií. Ani 

v tomto období není publicistika v literárních časopisech čistě kulturní publicistkou, ale 

vykazuje značné přesahy do úvah o celospolečenských problémech a politice.  

Pohorský v úvahách nad Kunderovým Žertem navazuje na svou studii z roku 

1969 otištěnou v časopise Česká literatura,262 kde se zabýval komikou románu. 

Tentokrát zaměřil pozornost na složku nostalgie a všiml si, že ačkoliv se v úvodu 

Kunderova Žertu setkáváme s žertem a „bezvýznamností návratu“,263 konec románu se 

už nese ve zcela jiném duchu: „a vynoří se zapomenuté city, o nichž víme, že bývají 

nepřítelem i likvidátorem smíchu.“264   

Kritik píše o tom, že hrdinu a román pak najednou přepadne nostalgie, ze které 

zůstane něco „nesrozumitelného a slovy nevyslovitelného“.265 Tato nostalgie podle 

Pohorského zapříčiní, že se podíváme na předchozí stránky románu novou optikou  

a uvidíme „hodnoty jako hodnoty dosud neznehodnocené“, nostalgie nám umožní toužit 

po „obnovení znovuobjevených hodnot“.266   

Můžeme si položit otázku, zda hodnoty, které literární kritik v roce 1970 spatřuje 

v Kunderově románu Žert (domov, ke kterému se můžeme vrátit, píseň, poskytující 

hloubku, do níž se lze potopit), nesouvisejí úzce s krutou realitou tehdejšího 

Československa a s potřebou dát sobě i čtenářům alespoň nějakou naději. „I ve 

zpustošeném světě jsou hodnoty“,267 píše Pohorský a dost možná tím má na mysli 

nikoliv padesátá léta, ale počátek sedmdesátých let. 

 

Zajímavý rozbor románu Žert vyšel v roce 1970 taktéž v křesťansky 

orientovaném periodiku, konkrétně v Theologické revui Československé církve jako 

druhá část cyklu Krásné písemnictví a Evangelium. Autor textu, Emil J. Havlíček, 

v sobě snoubí dvě role – teologa a literárního vědce. Výsledný text je tak značně 

inovativní. Na rozdíl od jiných křesťanských recenzí totiž reflektuje kromě 

                                                 
262 POHORSKÝ, Miloš. Komika Kunderova Žertu. Česká literatura. 1969, roč. 17, č. 4, s. 334-347. 
263 POHORSKÝ, Miloš. Nostalgie Žertu. Orientace. 1970, roč. 5, č. 5., s. 74. 
264 POHORSKÝ, Miloš. Nostalgie Žertu. Orientace. 1970, roč. 5, č. 5., s. 75. 
265 POHORSKÝ, Miloš. Nostalgie Žertu. Orientace. 1970, roč. 5, č. 5., s. 78. 
266 Tamtéž. 
267 POHORSKÝ, Miloš. Nostalgie Žertu. Orientace. 1970, roč. 5, č. 5., s. 79. 
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náboženských aspektů také ty literárněvědní a odkazuje na velké množství kritik  

a polemizuje s nimi.  

Havlíček si ve svém textu všímá kromě Kunderova Žertu ještě Sekyry Ludvíka 

Vaculíka a Smrtelné neděle Jaroslava Putíka. Romány už lze podle Havlíčka 

s dvouletým odstupem hodnotit střízlivě. Kunderův Žert přitom teolog považuje za 

nejvýraznější z trojice děl, které způsobily „takřka literární revoluci“,268 a to proto, že se 

jedná o román jako takový, ne „pouze“ o reportážní publicistiku s podtitulem román. 

Milana Kundera navíc do děje svého románu vtáhl osobnost křesťansky orientovanou,  

a tato postava podle teologa „pomáhá klíčovému řešení celého děje.“269  

Havlíček intertextuálně pracuje s různými dobovými literárními kritikami. 

Odpovídá například na otázku z recenze Žertu ve slovenském časopise Romboid – zda 

se u Kundery jedná o „univerzální talent, anebo šťastné setkání pronikavého intelektu 

s dobou, ve které se stírají kdysi výrazné hranice mezi poezií, prózou a dramatem.“270 

Podle Havlíčka „to je v obojím a ještě v něčem. V nezměrné duchovní poctivosti tohoto 

autora.“271 Na tezi Miroslava Petříčka v recenzi Nových knih o tom, že „Kunderův 

román nežertuje ani s dobou, ani s literaturou“272 zase navazuje tvrzením, že Žert 

nežertuje ani s křesťanskou vírou, protože „vůbec nežertuje s životem, bere jej naopak 

svrchovaně vážně.“273   

Teolog si mimo jiné všímá toho, že literární kritika s výjimkou Milana 

Jungmanna nevzala vůbec na vědomí postavu doktora Kostky.274 Podle autora textu je 

to tím, že Kunderova generace a veškerá literatura do roku 1967 „rezignovala na 

zjevenou pravdu, na Kříž a Vzkříšení.“275 

V Kunderově Žertu spatřuje Havlíček ponaučení, že společenská angažovanost 

křesťana by měla vycházet jedině z pramenů Božího slova a ne odjinud. „Falešně 

                                                 
268 HAVLÍČEK, Emil J. Antiteologie Kunderova Žertu. Theologická revue Československé církve. 1970, 
roč. 3, č. 5/6, s. 151. 
269 Tamtéž. 
270 [Autor neuveden]. Milan Kundera je bohatší o ďalšiu literárnu trofej. Romboid. 1967, roč. 2, č. 4,  
s. 77. 
271 HAVLÍČEK, Emil J. Antiteologie Kunderova Žertu. Theologická revue Československé církve. 1970, 
roč. 3, č. 5/6, s. 152. 
272 PETŘÍČEK, Miroslav. Iluze a hodnoty. Nové knihy. 1968, č. 40, s. 1. 
273 HAVLÍČEK, Emil J. Antiteologie Kunderova Žertu. Theologická revue Československé církve. 1970, 
roč. 3, č. 5/6, s. 153. 
274 Tamtéž. 
275 Tamtéž. 
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zpolitizovaný křesťan MUDr. Kostka je pro mne osobně (i když tohle asi Kundera 

vůbec nesledoval) vztyčeným ukazovákem pro československou církev…“276 

 

Havlíčkova recenze je v Československu posledním svobodným zamyšlením nad 

Kunderovým románem Žert v tamních periodikách. Zajímavým příspěvkem, který 

bychom neměli opomenout, však byl v roce 1970 ještě text věnující se Žertu ve světě, 

který vyšel v informačním a propagačním bulletinu nakladatelství Československý 

spisovatel s názvem O knihách a autorech. Kvality Žertu doložil podle nakladatelství 

nejen fakt, že byl román českou literární kritikou označen za jeden z vrcholů české 

poválečné prózy, ale zejména jeho zahraniční úspěch. V tomto na příštích téměř dvacet 

let zřejmě posledním pochvalném textu o Žertu se píše, že „četná zahraniční vydání 

Žertu, zahájená vydáním v německém jazyce v září 1968, nyní dovolují vyslovit 

domněnku, že význam této knihy není vymezen hranicemi literatury národního 

významu, že tyto hranice překračuje a řadí ji k dílům evropského kulturního 

majetku.“277 Žert měl být přitom v době vydání tohoto textu každým okamžikem 

vymazán z historie české literatury. 

V druhé části textu Žert ve světě už jednotlivá zahraniční vydáním románu 

komentuje Milan Kundera. Upozorňuje přitom na zajímavý fakt, že zatímco 

v Německu, kde Žert278 vyšel jako první, psali o knize hlavně kulturní žurnalisté, ve 

Francii se románu279 věnovali největší francouzští autoři jako Louis Aragon, Claude 

Roy, Claude Mauriac, Piotr Rawicz. „Nikde jinde v zahraničí také knize neporozuměli 

lépe než zde. Ačkoli k tomu doba přímo vybízela, nedělali z knihy politickou senzaci, 

nýbrž především záležitost literární.“280    

Kundera dále zmiňuje překlad maďarský281 a turecký282 a u posledně 

jmenovaného připojuje poznámku: „Připadá mi to, jako bych měl kdesi daleko 

nemanželské dítě, o jehož existenci vím, jehož fotografii mi poslali, ale které si žije 

nezávisle na mně svým vlastním životem s matkou, která se ke mně nehlásí.“283  

                                                 
276 HAVLÍČEK, Emil J. Antiteologie Kunderova Žertu. Theologická revue Československé církve. 1970, 
roč. 3, č. 5/6, s. 154. 
277 KUNDERA, Milan. Žert ve světě. O knihách a autorech. 1970, jaro/léto, s. 26. 
278 V německém překladu Der Scherz. 
279 Ve francouzském překladu La Plaisanterie. 
280 KUNDERA, Milan. Žert ve světě. O knihách a autorech. 1970, jaro/léto, s. 26. 
281 V maďarském překladu Tréfa. 
282 V tureckém překladu Şaka. 
283 KUNDERA, Milan. Žert ve světě. O knihách a autorech. 1970, jaro/léto, s. 26. 
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O anglickém překladu284 autor píše, že mu radost neudělal, neboť v něm nakladatel 

vynechal muzikologickou kapitolu a Kundera ho kvůli tomu nařkl z porušení 

autorských práv.285 Naopak italský Žert286 se podle romanopisce povedl. Vůbec největší 

radost měl Kundera asi ze slovinské verze287 románu, protože Slovinsko je jeho po 

Československu nejoblíbenější země.  

Na závěr Kundera píše, že Žert má vyjít ještě španělsky, polsky, japonsky, 

makedonsky, holandsky, norsky, finsky, srbochorvatsky a anglicky v Americe,  

a dodává: „Víte, úspěch knihy v zahraničí je moc hezká věc. Člověku to dodá 

sebevědomí, smělost a já nevím co. Ale kdyby ten úspěch byl sebevětší, nakonec si 

uvědomíte, že tomu, co píšete, rozumějí přece jen nejlépe doma.“288  

Pohled na Kunderovu románovou prvotinu se však měl již brzy zcela změnit 

spolu s nástupem oficiální normalizační literární politiky.  

3.3.2 Oficiální normalizační kritika Žertu v časopise Tvorba  

Ideologicky velmi zatížený až propagandistický text zcela přehodnocující pohled 

na Kunderův Žert vyšel na počátku května 1972 v kulturněpolitickém týdeníku 

Tvorba.289 Je důležité si uvědomit, že od roku 1971 už neexistoval téměř žádný literární 

časopis z široké palety konce šedesátých let. Časopis Tvorba kulturní periodika z této 

doby nahradil, a představoval tudíž v sedmdesátých letech téměř jediný celostátní 

časopis věnující se literatuře.290 Tvorbu neboli časopis pro politiku, vědu a kulturu 

vydávalo291 ústředí komunistické strany a šéfredaktorem listu byl Jiří Hájek.292 

Jiří Hájek, který byl zároveň autorem kritického rozboru Žertu, byl v letech 

1959-1968 šéfredaktorem měsíčníku Plamen, obnovený časopis Tvorba pak vedl od 

roku 1969 do roku 1976. Z listu se pod jeho vedením stala „tribuna oficiálního 

normalizačního kursu nového vedení KSČ“.293  

                                                 
284 V anglickém překladu The Joke. 
285 KUNDERA, Milan. Žert ve světě. O knihách a autorech. 1970, jaro/léto, s. 26. 
286 V italském překladu Lo Scherzo. 
287 Ve slovinském překladu Šala. 
288 KUNDERA, Milan. Žert ve světě. O knihách a autorech. 1970, jaro/léto, s. 26. 
289 Tentýž rok vyšel text také knižně v souboru studií Jiřího Hájka s názvem Konfrontace. 
290 Vedle časopisu Tvorba vycházel ještě Literární měsíčník, který od svého vzniku v roce 1972 
prosazoval program tzv. normalizace v literatuře. 
291 Časopis Tvorba vycházel od léta 1969 až do roku 1991. 
292 ČORNEJ, Petr. Hlavní tendence literární publicistiky. In: JANOUŠEK, Pavel (ed.). Dějiny české 
literatury 1945–1989: III. (1958-1969). Praha: Academia, 2008, s. 68. 
293 „Od počátku v něm vycházely přílohy určené pro stranické vzdělávání a pro doplnění středoškolských 
učebnic, ideologická témata dominovala diskusním kulatým stolům, publikovány byly projevy 
funkcionářů KSČ a rozhovory s nimi, zprávy a diskusní příspěvky ze sjezdů KSČ i uměleckých svazů, 
vzpomínky Leonida Iljiče Brežněva, novoroční prezidentské projevy Gustáva Husáka apod.“ 
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Hájek ve své recenzi uznává, že román byl (společně se Sekyrou Ludvíka 

Vaculíka) skutečně nejpopulárnější a nejreprezentativnější knihou „osudných let“ 1967-

1969. Zřejmě také z toho důvodu se Milan Kundera stal jako jeden z mála oficiálně 

nevydávaných autorů předmětem normalizační kritiky. Jednoznačnost názorů na 

Kunderův první román vypovídala podle Hájka nikoliv o jeho kvalitě, ale daleko spíše  

o „nenormálnosti oněch let“.294 Hájek soudí, že „v atmosféře, která kolem Žertu 

vznikla, bylo věcí jisté občanské odvahy vyslovit byť jen v úzkém kruhu známých proti 

této knize výhrady. To nebyla kniha, která by se mohla stát předmětem individuálních 

úsudků: na vztahu k ní se spíš osvědčovala občanská spolehlivost z hlediska 

programových cílů takzvaného ‚pražského jara‘.“295 

Hájek, ačkoliv román hodnotí především kvůli tomu, že se změnily společenské 

okolnosti, paradoxně zdůrazňuje potřebu podívat se na Žert s odstupem a zhodnotit 

román nejen jako sociologický dokument, ale také jako literární počin: „nemůžeme tuto 

knihu obcházet obloukem a přispívat jen k petrifikaci mýtů, které ji zatím obklopují.“296   

Žert je podle jeho hodnocení především románem myšlenkově i umělecky rozporným. 

Jeho sílu vidí kritik v položení některých palčivých otázek mladých lidí, ovšem za 

„tragédii“ příběhu považuje Hájek fakt, že „Kundera anekdotu o nesmyslných 

důsledcích špatně pochopeného, trošku cynického politického žertování nafoukl do 

rozměrů románu a že svého anekdotického hrdinu instaloval do role soudce celé 

epochy.“297  

Hrdina románu, Ludvík Jahn, kterého Kundera bere podle kritika „smrtelně 

vážně“, je Hájkovi vůbec postavou navýsost nesympatickou, což dokládá jeho 

charakteristika postavy: „narcistní, zoufale do sebe ponořený, cynický a perverzní, 

nalomený a právě proto snadno přizpůsobivý a věru nehrdinský intelektuálský 

playboy.“298 Tato postava je však podle šéfredaktora Tvorby ještě mnohorozměrná (píše 

                                                                                                                                               
(DOKOUPIL, Blahoslav. TVORBA (2) 1969-1991. In: Slovník české literatury po roce 1945 [online]. 
2002, aktualizace hesla 30. 6. 2006 [cit. 2012-03-09]. Dostupné z: 
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=233.  
294 HÁJEK, Jiří. Eugène Rastignac naší doby, aneb Žertování M. Kundery. In: Konfrontace. Praha: 
Československý spisovatel, 1972, s. 72. 
295 Tamtéž. 
296 HÁJEK, Jiří. Eugène Rastignac naší doby, aneb Žertování M. Kundery. In: Konfrontace. Praha: 
Československý spisovatel, 1972, s. 73. 
297 HÁJEK, Jiří. Eugène Rastignac naší doby, aneb Žertování M. Kundery. In: Konfrontace. Praha: 
Československý spisovatel, 1972, s. 74. 
298 HÁJEK, Jiří. Eugène Rastignac naší doby, aneb Žertování M. Kundery. In: Konfrontace. Praha: 
Československý spisovatel, 1972, s. 75. 

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=233
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dokonce o novém socialistickém Eugènovi Rastignacovi299), na rozdíl od ostatních figur 

románu. Hájek to zdůvodňuje tím, že Kundera není schopen zvládnout popsat postavy, 

které by šly za hranice jeho vlastních zážitků (Helena, Kostka, Jaroslav), proto zůstávají 

jen „věšáky na ideje“.300 

Hájka na Jahnovi (a na jeho autorovi) fascinuje to, že deformace takzvaného 

období kultu osobnosti podle jeho názoru jako první překonává sexem. Část čtenářů 

tedy podle kritikovy ironické připomínky může román spokojeně číst jako „mírně 

perverzní pornografii, která je trochu pokažena spoustou nejapného filosofování  

a banální sentimentalitou.“301 Ještě více Hájek román degraduje, když neúměrně jeho 

postavení v knize vyzdvihuje závěrečný „žert“ knihy, kdy Helena požije namísto 

barbiturátů laxativa. Autor tu podle kritika „rozehrává opravdu se značnou sadistickou 

virtuozitou dopodrobna nejnechutnější klozetové scény, které jsou ve svém oboru 

vskutku na celosvětové úrovni.“302  

Právě závěr románu podle Hájka rozhodne o „definitivním myslitelském fiasku“ 

knihy.303 To, co normalizačního kritika popudilo nejvíc, je závěrečné zjištění, že 

nezklamal Ludvík, ale socialismus, že Ludvík je jen jednou z obětí své doby. Tato 

skutečnost je podle Hájka také odůvodněním toho, proč se kniha stala bestsellerem let 

1967 až 1968. „To je přesně to, co muselo být vyřčeno, aby byla otevřena cesta 

k událostem roku 1968, aby skupinka ctižádostivých intelektuálů získala alespoň sama 

před sebou jakési morální oprávnění pro svou roli hrobařů socialismu.“304 Hájek svým 

propagandistickým textem tedy neočerňuje jen Kunderův román, ale také všechny 

aktéry pražského jara. 

Hájek a jemu podobní zapálení normalizační komunisté ani nemohli Kunderovu 

knihu („historickou diskreditaci socialismu“) přijmout kladně, neboť jak dále kritik 

vysvětluje, „přijmout základní myšlenku Kunderovy knihy znamená pro každého, kdo 

                                                 
299 HÁJEK, Jiří. Eugène Rastignac naší doby, aneb Žertování M. Kundery. In: Konfrontace. Praha: 
Československý spisovatel, 1972, s. 78. 
300 HÁJEK, Jiří. Eugène Rastignac naší doby, aneb Žertování M. Kundery. In: Konfrontace. Praha: 
Československý spisovatel, 1972, s. 76. 
301 HÁJEK, Jiří. Eugène Rastignac naší doby, aneb Žertování M. Kundery. In: Konfrontace. Praha: 
Československý spisovatel, 1972, s. 80. 
302 HÁJEK, Jiří. Eugène Rastignac naší doby, aneb Žertování M. Kundery. In: Konfrontace. Praha: 
Československý spisovatel, 1972, s. 82. 
303 Tamtéž. 
304 HÁJEK, Jiří. Eugène Rastignac naší doby, aneb Žertování M. Kundery. In: Konfrontace. Praha: 
Československý spisovatel, 1972, s. 83. 
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byl spjat se zápasy světového revolučního hnutí tolik, jako naplivat sám sobě do tváře, 

přiznat, že všechno, oč bojoval, bylo pošetilým omylem.“305    

Neaktuálnost Hájkovy kritiky se projevila nejvíce v závěru, kdy kritik hodnotí 

Kunderův motiv k napsání Žertu. Podle jeho mínění autor zřejmě nechtěl nic víc, než 

mít se svým románem úspěch. To se mu, jak soudí Hájek, podařilo jen krátkodobě, po 

opadnutí „davové psychózy“ dílo ztratilo své kouzlo. „Autorova myšlenková 

krátkodechost a povrchnost, všechen jeho narcistní exhibicionistický subjektivismus se 

bezprostředně obráží v celé umělosti a neústrojnosti syžetové výstavby románu, v jeho 

tak četných prázdných místech, v malé umělecké intenzitě a nepřesvědčivosti 

charakteropisu jednotlivých postav.“306 

S tímto Hájkovým tvrzením nelze souhlasit. Osud Kunderova Žertu byl sice 

složitý, ale rozhodně se nejednalo o krátkodobý úspěch, což dokládají mnohočetné 

reedice knihy nejen u nás, ale i po celém světě.  Touto kritikou byl však Kunderův Žert 

v oficiální literární sféře definován a na příštích téměř dvacet let uzavřen a zcela se  

o něm přestalo psát. Jeho další recepce se tak přemístila do neoficiální literární sféry – 

do exilových a samizdatových periodik.   

3.3.3 Ohlasy Žertu v neoficiální literární sféře: v exilu a samizdatu   

Jestliže se v oficiálních literárněkritických kruzích po jednom z nejslavnějších  

a nejuznávanějších románů konce šedesátých let za normalizace takřka slehla zem, 

v neoficiální literární sféře na tom Žert nebyl o moc lépe. Několik ohlasů na Kunderův 

první román přinesli kritici až v osmdesátých letech v souvislosti s vydáním Kunderova 

bestselleru Nesnesitelná lehkost bytí (francouzsky 1984).  Žert totiž v exilu vyšel až 

v prosinci 1989 v nakladatelství Sixty-Eight Publishers manželů Škvoreckých 

v kanadském Torontu. 

 

Nejprve v samizdatu307 a posléze i v exilu308 vyšla v druhé polovině 

osmdesátých let stať literárního kritika Milana Jungmanna s názvem Kunderovské 

                                                 
305 HÁJEK, Jiří. Eugène Rastignac naší doby, aneb Žertování M. Kundery. In: Konfrontace. Praha: 
Československý spisovatel, 1972, s. 84. 
306 HÁJEK, Jiří. Eugène Rastignac naší doby, aneb Žertování M. Kundery. In: Konfrontace. Praha: 
Československý spisovatel, 1972, s. 90. 
307 JUNGMANN, Milan.  Kunderovské paradoxy. In: Cesty a rozcestí: kritické stati z let 1982-1985.  
S. l.: 1986 (v samizdatu), s. 341-412. 
308 JUNGMANN, Milan. Kunderovské paradoxy. Svědectví (Paříž).  1986/87, č. 77, s. 135–162. 
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paradoxy, která vyvolala polemiku v pařížském Svědectví, politickém a literárním 

čtvrtletníku československého exilu.309 

  Jungmann, který byl v době vzniku textu už v důchodu,310 uvádí svoji stať 

zamyšlením nad reakcemi, které vzbuzují doma i ve světě Kunderova díla. „Není nic 

divného na tom, že vzbudily nadšení i odmítnutí. Tento dvojí vztah kritiky i čtenářů je  

s Kunderovým literárním působením nerozlučně spjat od počátku, udivující by byl spíš 

opak. Teď však se tato ‚dvojdomost‘  vyhrotila do krajnosti: na Západě bestsellerové 

úspěchy bez nejmenších kritických pochyb a sláva hraničící s hysterií (Kundera jako 

‚guru‘ západní společnosti), doma, v neoficiální vrstvě kultury rozpačité mlčení, jen 

ojediněle ohlas se zřetelnými výhradami.“311 

Ačkoliv se Jungmann ve své stati zabývá zejména románem Nesnesitelná 

lehkost bytí,312 najdeme v textu také několik zmínek o Žertu. Pro studie z osmdesátých 

let je vůbec příznačné, že hodnotí Žert v kontextu dalších Kunderových próz. Podle 

Jungmanna, jemuž na pozdější Kunderově tvorbě vadí hlavně snaha být čtenářsky 

úspěšný za každou cenu, je Žert jakýmsi vrcholem celé autorovy románové tvorby. „Od 

dob Žertu jeho myšlenková úroveň nabývá stále víc na brilanci, ale ztrácí na hloubce  

a závažnosti.“313    

Zatímco pro Kunderu je Žert „dílem prozření“, podle Jungmanna autor ve svém 

prvním románu „teprve získával potřebný odstup od zpracovávané látky, nikoliv však 

ještě od skutečnosti samé.“314 Odstup od látky, jak dále píše Jungmann, umožnil 

Kunderovi „nasytit Žert všepronikajícím skepticismem a tou zvláštní nostalgickou 

náladou deziluze ze zmařeného žertu, která působila jako velká metafora deziluze 

daleko důsažnější a všeobsáhlejší.“315 

                                                 
309 Na článek reagovali literární vědci Květoslav Chvatík a Ivo Bock, básník, překladatel a esejista Petr 
Král, ale i spisovatel Josef Škvorecký. Všichni se svorně Kundery ve sporu o kvalitu jeho „západní“ 
tvorby zastali. 
310 Jungmannovi byla v roce 1969 znemožněna publikační činnost. Do roku 1972 měl svobodné povolání, 
poté 10 let pracoval jako čistič výloh. (JEDLIČKOVÁ, Alice. Milan Jungmann. In: Slovník české 
literatury po roce 1945 [online]. 1995, aktualizace hesla 23. 10. 2007 [cit. 2012-03-10]. Dostupné z: 
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=400&hl=jungmann+). 
311 V souvislosti s neoficiální recepcí Kunderova díla v osmdesátých letech Jugmann uvádí pouze ohlas se 
zřetelnými výhradami J. Vohryzka v Kritickém sborníku č. 1/84 či poznámku překladatele Zdeňka 
Urbánka nad rozhovorem Milana Kundery s Philipem Rothem (JUNGMANN, Milan. Kunderovské 
paradoxy. In: Z dějin českého myšlení o literatuře 4 (1970-1989). Praha: Ústav pro českou literaturu AV 
ČR, 2005, s. 312). 
312 Recepcí tohoto románu se zabývat nebudeme, neboť není předmětem této práce. 
313 JUNGMANN, Milan. Kunderovské paradoxy. In: Z dějin českého myšlení o literatuře 4 (1970-1989). 
Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2005, s. 338. 
314 JUNGMANN, Milan. Kunderovské paradoxy. In: Z dějin českého myšlení o literatuře 4 (1970-1989). 
Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2005, s. 324. 
315 Tamtéž. 
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Literární kritik ve své stati přichází s tvrzením, že Kundera ještě v Žertu nenašel 

svou později příznačnou metodu vyprávění zapojující vševědoucího vypravěče. Naopak 

už v prvním spisovatelově románu nalezneme podle Jungmanna zřetelné kontury hrdiny 

všech pozdějších románů – muže, „jehož jediným zájmem je honba za ženami, honba 

vytrvalá a zoufalá, protože zásadně popírající lásku jako nezbytné citové pouto 

erotického vztahu.“316    

Zajímavostí je, že se Jungmann ke Kunderově tvorbě vrátil samizdatově ještě 

dvakrát. Jednak v září 1987 v samizdatovém Obsahu článkem Otvírání pasti na 

kritika,317 kterým svou bilancí polemiky uzavřel diskusi započatou na stránkách 

Svědectví, a jednak v březnu 1988 v článku Drzé čelo lepší než poplužní dvůr 

v samizdatových Lidových novinách.318 V návaznosti na propagandistický text 

šéfredaktora Tvorby Jaroslava Čejky,319 který se neštítil Kunderu (tak jako už před 

šestnácti lety někdejší šéfredaktor Tvorby Jiří Hájek) označit za lháře, se Jungmann 

v Lidových novinách Kundery zastal, když mimo jiné napsal: „Fakt, že do útoku proti 

Kunderovi, spisovateli intelektuálně nesporně brilantnímu, byl vyslán tento duchovní 

neumětel, svědčí jen o impotenci současné kulturní politiky.“320    

 

Na Jungmannovo „umírněné bilancování kunderovské polemiky“ (článek 

Otvírání pasti na kritika) volně navázal v Obrysu, mnichovském čtvrtletníku nezávislé 

české a slovenské kultury, prozaik a esejista Jiří Kratochvil.321 Z důvodu, že neznal 

celou Kunderovu tvorbu, nechtěl vstoupit do polemiky s Jungmannem a dalšími, 

nicméně pro nás je však jeho příspěvek zajímavý tím, že v něm píše, co ho napadlo při 

nové četbě Žertu. 

Kratochvil si při četbě Žertu v konfrontaci s jeho pozdějšími romány všímá 

skutečnosti, že je kompozice v Kunderově prvním románu „na několika místech 

‚násilně vyšponovaná‘, vidíme trochu křečovité přechody mezi jednotlivými částmi  

                                                 
316 JUNGMANN, Milan. Kunderovské paradoxy. In: Z dějin českého myšlení o literatuře 4 (1970-1989). 
Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2005, s. 324. 
317 JUNGMANN, Milan. Otvírání pasti na kritika. Obsah (samizdat). 1987, č. 83/84, s. 721-733. 
318 JUNGMANN, Milan. Drzé čelo lepší než poplužní dvůr. Lidové noviny (samizdat). 1988, roč. 1, č. 3, 
s. 16. 
319 ČEJKA, Jaroslav. Kýč třetí generace: O jednom románu, ale nejen o něm. Tvorba. 1988, č. 3, s. 3. 
320 JUNGMANN, Milan. Drzé čelo lepší než poplužní dvůr. In: Z dějin českého myšlení o literatuře 4 
(1970-1989). Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2005, s. 353.  
321 KRATOCHVIL, Jiří. O Kunderovi jinak. Obrys (Mnichov). 1989, č. 1, s. 21-23. 
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a dokonce můžeme mít pocit, že forma, kterou autor zvolil, je prostě ‚kůže pro úplně 

jiného živočicha‘.“322  

Podobně jako Jungmann323 i Kratochvil v Žertu ještě spatřuje nedokonalost 

Kunderova vypravěče. Svého autorského vypravěče podle esejisty Kundera naplno 

uplatňuje až v románu Život je jinde, kde už se zbavuje „vypravěčských švů  

a toporností“. Kratochvil píše v souvislosti s Žertem o „vypravěčských křečích“, které 

jsou podle esejisty obzvláště patrné v partech, které nevypráví Ludvík, ale tam, „kde 

mluví postava nejnápadněji vzdálená autorově mentalitě“ – například Helena.324 To 

jediné, co podle Kratochvila románu Žert chybí do velikosti, je fakt, že se v něm 

Kundera ještě „podřizuje u nás tak závaznému románovému kánonu.“325  

 

V lednu 1987 vyšla v nakladatelství Sixty-Eight Publishers v Torontu kniha 

literární kritičky Heleny Koskové, která se snažila nahlédnout na českou prózu generace 

šedesátých let v delší časové perspektivě a v mezinárodním kontextu se zaměřením na 

aspekty spíše literární než politické. Kosková v knize vyzdvihuje Kunderův Žert, který 

podle jejího názoru zpracovává „umělecky nejvýraznějším způsobem otázku postupné 

deziluze komunistů a jejich odpovědnosti vůči druhým,“ který se objevuje například 

také v Hodině ticha Ivana Klímy či v Sekyře Ludvíka Vaculíka.326 

Kundera podle Koskové navazuje na tradici renesanční, osvícenské  

a racionalisticky orientované světové literatury a reprezentuje tak v české literatuře 

„dost vzácnou linii intelektuální prózy“.327 Zajímavý kritický náhled na Kunderův Žert 

Kosková podává v první části své úvahy pojmenované Zrod Kunderovy estetiky 

románu. Odhaluje tu důležitou složku románu, která byla podle ní českou kritikou 

v době vydání díla opomíjena.328 Žert totiž podle literární kritičky aktualizuje otázku, 

která se v době vzniku románu – tedy v letech 1962-1965 – týkala desetitisíců lidí. 

Začátek šedesátých let byl obdobím tichých i veřejných rehabilitací a Kunderovi 

vrstevníci dělali bilanci ztracených let a příležitostí a vraceli se do života, z něhož byli 

                                                 
322 KRATOCHVIL, Jiří. O Kunderovi jinak. In: Z dějin českého myšlení o literatuře 4 (1970-1989). 
Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2005, s. 358. 
323 JUNGMANN, Milan.  Kunderovské paradoxy. In: Cesty a rozcestí: kritické stati z let 1982-1985.  
S. l.: 1986 (v samizdatu), s. 341-412. 
324 KRATOCHVIL, Jiří. O Kunderovi jinak. In: Z dějin českého myšlení o literatuře 4 (1970-1989). 
Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2005, s. 358. 
325 Tamtéž. 
326 KOSKOVÁ, Helena. Hledání ztracené generace. Toronto: Sixty-Eight Publishers, 1987, s. 36-37. 
327 KOSKOVÁ, Helena. Hledání ztracené generace. Toronto: Sixty-Eight Publishers, 1987, s. 153. 
328 Pravděpodobným důvodem byla autocenzura. (KOSKOVÁ, Helena. Hledání ztracené generace. 
Toronto: Sixty-Eight Publishers, 1987, s. 157). 
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vyloučeni. Kundera podle Koskové všechny jejich osudy „ironizuje a desheroizuje, ale 

současně jejich prostřednictvím nastavuje zrcadlo nejen době stalinismu, ale  

i současnosti.“329  

Kosková v knize reaguje také na českou kritiku románu v šedesátých letech. 

Polemizuje například s kritikou Aleše Hamana,330 který Kunderovi vytknul, že je 

v Žertu člověk jen trpným objektem dějin. Jak ale oponuje Kosková, osud hlavní 

postavy Žertu je „charakteristický právě tím, že se stává objektem sil na její vůli 

nezávislých, že je největší měrou diktován zásahy doby.“331 

Na závěr své úvahy se Kosková zabývá principem mystifikace v autorově 

poměru k historii, která je podle ní v jistém slova smyslu hlavním hrdinou románu, 

zároveň ji však autor odmítá brát vážně, ukazuje ji jako souhrn náhod. Vzhledem 

k tomu, že Kosková píše svoji úvahu dvacet let po vydání románu, konstatuje, že s tímto 

časovým odstupem, „ve světle dalšího uměleckého vývoje Kunderovy prózy vystupuje 

do popředí i další aspekt jeho poměru k historii, který by bylo možno označit jako 

vědomí kulturních souvislostí.“332 Kosková zdůrazňuje, že Kunderova erudice 

umožňovala rozbíjet úzký rámec cenzury zevnitř, dobývat vnitřní svobody a chápat 

současnost jako přirozenou součást evropských kulturně historických kontextů.  

„V tomto smyslu měly Směšné lásky a Žert velký význam v procesu liberalizace 

šedesátých let.“333  

 

Kunderovu Žertu se věnuje také kniha esejů o české literatuře Slova a ticho 

Sylvie Richterové, která vyšla v Československém spisovateli v roce 1991. Esej Tři 

romány Milana Kundery, který je předmětem našeho zájmu, však Richterová napsala už 

v roce 1978 v Římě.  

Hned v úvodu eseje poukazuje Richterová na důvody živého čtenářského ohlasu 

Kunderovy prózy. „Přes zvláštní a neopakovatelnou podobu typických českých 

konfliktů, společenských i osobních, dospívá k obecně platným aspektům věci. Kundera 

předvádí konkrétní historický materiál v krajních situacích, odhaluje tak i všechny jeho 

potenciální kvality a nutí čtenáře nejen k hledání odpovědí na naléhavě vyhrocené 

otázky, ale vůbec k novému promýšlení některých základních hodnot moderní evropské 

                                                 
329 KOSKOVÁ, Helena. Hledání ztracené generace. Toronto: Sixty-Eight Publishers, 1987, s. 157. 
330 HAMAN, Aleš. Romanopisci v půli cesty za strom. Plamen. 1968, roč. 10, č. 7, s. 28-32. 
331 KOSKOVÁ, Helena. Hledání ztracené generace. Toronto: Sixty-Eight Publishers, 1987, s. 158-159. 
332 KOSKOVÁ, Helena. Hledání ztracené generace. Toronto: Sixty-Eight Publishers, 1987, s. 161-162. 
333 KOSKOVÁ, Helena. Hledání ztracené generace. Toronto: Sixty-Eight Publishers, 1987, s. 162. 
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kultury.“334 Kunderův styl popisuje Richterová jako čtenářsky přístupný, ačkoliv 

zkoumá složité filozoficko-sémiotické problémy. Žert lze podle ní nazvat 

realistickým335 románem. Pro svého hlavního hrdinu Ludvíka si Kundera podle 

Richterové záměrně vybral čin verbální, který je tudíž mnohoznačný a snadno 

vystaveným omylům a nedorozuměním. „Důvod, pro který Kundera soustřeďuje 

pozornost na slovo, je ještě hlubší: hlavním tématem jeho románu je otázka, čím je 

člověk dějinám a čím jsou dějiny člověku.“ Hrdina Žertu nenajde, jak píše Richterová, 

nikdy odpověď na otázku, je-li jeho životní příběh dílem omylu nebo zákonitosti.336 

Richterová si konečně v Žertu všímá absence jakéhokoli objektivního 

orientačního bodu uvnitř struktury sestavené z vyprávění čtyř osob, které se často 

vzájemně vylučuje. Dále se zabývá motivy Žertu: převahou kontextu, mnohoznačností, 

motivem člověka jako subjektu předepsaného textu nebo motivem zaměnitelnosti osob 

apod.337 

 

V sedmdesátých a osmdesátých letech se recepce Kunderova románu Žert dala 

rozdělit do tří odlišných celků. První tvořily takzvané dozvuky liberální kritiky z konce 

šedesátých let. Autoři kritik, které vyšly ještě na počátku roku 1970 v časopisech Host 

do domu či Orientace, však více než v kritikách ze šedesátých let akcentovali nostalgii 

Žertu, naposledy směl být také připomenut úspěch Kunderova prvního románu 

v zahraničí. Druhou část recepce Kunderova Žertu tvořila oficiální kritika, která v rámci 

normalizace literatury vsadila román do kontextu událostí konce šedesátých let 

v Československu a označila jej za jednu z příčin tzv. pražského jara. Román byl 

označen jako chabé literární dílo, které nemohlo mít dlouhodobý úspěch. Třetí část 

recepce Kunderova Žertu se objevila v neoficiální literární sféře, v exilových  

a samizdatových periodikách. Zde kritici Žert vnímali jednak s velkým časovým 

odstupem, jednak reflektovali skutečnosti, které se dříve v dobových kritikách neřešily. 

Důležitým faktorem těchto recepcí bylo také srovnání Žertu s dalšími Kunderovými 

romány.    

                                                 
334 RICHTEROVÁ, Sylvie. Tři romány Milana Kundery. In: Slova a ticho. Praha: Československý 
spisovatel, 1991, s. 35. 
335 V tom smyslu, že jeho děj vychází z jedné z typických historických situací poválečného 
Československa. (RICHTEROVÁ, Sylvie. Tři romány Milana Kundery. In: Slova a ticho. Praha: 
Československý spisovatel, 1991, s. 36). 
336 RICHTEROVÁ, Sylvie. Tři romány Milana Kundery. In: Slova a ticho. Praha: Československý 
spisovatel, 1991, s. 37. 
337 RICHTEROVÁ, Sylvie. Tři romány Milana Kundery. In: Slova a ticho. Praha: Československý 
spisovatel, 1991, s. 41-46. 
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3.4 Recepce Kunderova díla v současnosti 

Poslední týdny roku 1989 přinesly řadu výrazných změn nejen ve fungování 

československého státu, ale taktéž v kulturní sféře. Do všech oblastí veřejného života 

včetně literatury se postupně vracely za minulého režimu perzekvované osobnosti. 

Krátce po sametové revoluci proto v Československu mohla opět začít vycházet díla 

samizdatových a exilových autorů.  

Kundera v doslovu k porevolučnímu vydání Žertu vzpomínal na události 

prosince 1989, kdy mu do Paříže nenadále dorazil dopis z Brna od Jana Šabaty, 

předsedy nového nakladatelského družstva, jehož literárním vedoucím měl být Milan 

Uhde. „Nabízel mi, že po dvaceti letech, kdy byly zakázány, se ujme vydávání mých 

knih. Ten dopis mne uvedl do podivně šťastné nálady, trochu melancholické. Měl jsem 

náhle před očima Janova otce, Jaroslava, kterému jsem se obdivoval, když mi bylo 

sedmnáct a jemu devatenáct. A měl jsem před očima mladičkého Milana Uhdeho  

a cestu v polích mezi Brnem a Královým Polem, na níž jsme spolu vedli dlouhé 

rozhovory v dobách, když mi ještě nebylo pětadvacet a jemu nebylo dvacet. Zdálo se 

mi, že se uzavírá kruh.“338 

Na jaře 1991, po více než dvaceti letech, vychází Žert znovu v Kunderově rodné 

zemi339, a to v brněnském nakladatelství Atlantis. Tato událost vyvolala nový zájem  

o Kunderův první román v denním tisku a v kulturních časopisech. Obliba Kunderova 

díla u literárních teoretiků i čtenářů podnítila také vznik řady monografií věnujících se 

celé Kunderově tvorbě.340      

3.4.1 České ohlasy na porevoluční vydání Žertu   

Bezprostředně po vydání Kunderova Žertu v roce 1991 vyšly v několika 

denících články reflektující návrat prvního románu významného českého spisovatele na 

domácí knižní trh. Románem se zabývaly jak deníky celostátní (Lidové noviny, MF 

DNES, Právo lidu), tak i regionální (Brněnský večerník).  

Jak však napsal v Lidových novinách literární historik Pavel Janáček, 

v devadesátých letech bylo v porovnání s šedesátými lety, kdy román poprvé vyšel, 

                                                 
338 KUNDERA, Milan. Poznámka autora. In: Žert. 6. vyd. Brno: Atlantis, 1996, s. 319. 
339 V roce 1989 vyšel sice Žert česky, ale v nakladatelství Sixty-Eight Publishers v Torontu.  
340 Kromě recenzí věnujících se reedici románu Žert vyšla také řada textů zabývajících se filmovou 
adaptací románu či srovnáním filmu s románovou předlohou. Těmito texty se však v naší práci zabývat 
nebudeme. 
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„vcelku ticho po pěšině“.341 Podle Janáčka to bylo dáno jednak tím, že se kritika  

v 60. letech už s Žertem vyrovnala důstojně, jednak tím, že „Kunderův ‚příběh Žertu‘ je 

dnes větší událost než reedice Žertu samého.“342 

Texty o Kunderově Žertu se v roce 1991 v denním tisku skutečně nezabývaly 

smyslem románu, většinou spíše pouze poukazovaly na fakt, že se román 

v Československu znovu prodává, věnovaly se osudu knihy i jejího autora.     

 

Rozsáhlejší recenze a studie Žertu se objevily po více než dvacetileté pauze také 

na stránkách kulturních periodik, například v České literatuře, Labyrintu, Nových 

knihách atd. 

V bohemistickém časopise Česká literatura vyšly o Kunderově Žertu v roce 

1992 hned dva literárněvědné příspěvky. Prvním z nich byla studie Jiřího Kratochvila 

s názvem Kunderovské résumé.343 Dalším příspěvkem reagujícím na Kunderův Žert 

byla studie Aleše Kopřivy O Kunderově Ironii a Žertu. Autor studie, který se ve svém 

textu odkazuje na některé kritiky ze šedesátých let, považuje Žert za Kunderův klíčový 

román, jednak díky formě vyprávěcích situací a jednak díky tomu, že je autorův první 

z řady. Kundera tu už podle Kopřivy odkrývá většinu svých velkých témat.    

Za ústřední metodu knihy Kopřiva považuje ironii,344 kterou nachází jak 

v promluvách jednotlivých postav, tak v románu jako celku. Románová ironie podle 

Kopřivy směřuje k mnohoznačné pravdě, která ovšem neposkytuje „jednoduchou 

jistotu, ale jen vědomí plurality.“345 Kopřiva se ve své studii zabývá více románem 

samotným, než reedicí knihy. 

 

Také další z polistopadových recenzí Žertu s názvem Příliš vážný Žert od 

Václava Holance v měsíčníku Labyrint zdůrazňuje skutečnost, že Žert pro Kunderu 

znamenal „odrazový můstek do světové literatury“.346  

Podle recenzenta se jedná o román, který je příliš vážný ne to, abychom se nad 

ním jen pousmáli.347 Holanec přichází v Labyrintu s hypotézou, že je Kunderův první 

                                                 
341 JANÁČEK, Pavel. Příběh Žertu. Lidové noviny. 1991, roč. 4, (15. 7.), s. 4. 
342 Tamtéž. 
343 KRATOCHVIL, Jiří. Kunderovské résumé. Česká literatura. 1992, roč. 40, č. 4, s. 390-392. Text jsme 
si již rozebrali v předchozí kapitole, neboť se jedná o přetisk Kratochvilova článku O Kunderovi jinak 
vydaného v mnichovském Obrysu už v roce 1989. 
344 KOPŘIVA, Aleš. O Kunderově Ironii a Žertu. Česká literatura. 1992, roč. 40, č. 6, s. 616. 
345 KOPŘIVA, Aleš. O Kunderově Ironii a Žertu. Česká literatura. 1992, roč. 40, č. 6, s. 621. 
346 HOLANEC, Václav. Příliš vážný Žert. Labyrint. 1991, roč. 1, č. 4, s. 1. 
347 Tamtéž. 
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román, po dvaceti letech zbavený všeho ideologického, možná aktuálnější než v době 

svého vydání. Všímá si například paralely mezi Ludvíkem Jahnem a některými jedinci 

ve veřejném životě 90. let, kteří se taktéž „snaží pokládat za odpůrce režimu, ač jim 

samotným byla tato role vnucena na základě iracionálního rozhodnutí či právě pouhého 

žertu, přestože oni o své i nadále trvající nevině, ale i loyalitě, nikdy nepochybovali.“348 

Aktuálnost Žertu z tohoto hlediska rozhodně nelze ani po dalších dvaadvaceti letech 

popřít.     

 

Zajímavým příspěvkem do literárního znovuuvedení Kunderova prvního románu 

pro české čtenáře byl článek v týdeníku Nové knihy s názvem Ideální kunderovský 

čtenář, přepis proslovu Milana Uhdeho,349 předneseného na slavnostním uvedení 

románu v Realistickém divadle v Praze.350  

 Uhde v textu vysvětluje vztah české kulturní obce k Milanu Kunderovi na 

metafoře setkání v rodině, která byla rozbita.351 Kundera byl podle Uhdeho autor „vždy 

sporný, vždy napadaný, vždy vzývaný, oceňovaný, vždy vyhledávaný i těmi, kteří ho 

napadali.“352 Uhde byl velice zvědavý, jak čeští čtenáři Kunderův Žert nově přijmou. 

Podle jeho názoru však nemohly nikdy nastat lepší okolnosti, aby si Kunderovi 

obdivovatelé přišli na své.353 V tomto názoru se Uhde nespletl. Kunderova popularita 

v devadesátých letech u českých čtenářů stoupala s každou jeho česky vydanou knihou. 

 

Za další svébytné období románu a nikoli jen za pietní akt považoval nové 

vydání Žertu také bohemista Karel Komárek. V křesťanské revui pro literaturu umění  

a život Akord napsal, že se po revoluci konečně splnilo autorovo přání, aby byl Žert už 

ničím než románem.354  Podle Komárka je román jednou z „mála knih, které se během 

své dvacetileté nepřítomnosti na domácí kulturní scéně také skutečně četly, a to ze 

zájmu, z prosté čtenářské lačnosti, nikoli jen z touhy po zakázaném nebo ze zdvořilosti 

k opozici.“355   

                                                 
348 Tamtéž. 
349 V té době byl Milan Uhde ministrem kultury, také od podzimu 1989 do června 1990 předsedou 
brněnského nakladatelského družstva Atlantis. 
350 Toto uvedení se v Realistickém divadle konalo 7. 5. 1991. 
351 UHDE, Milan. Ideální kunderovský čtenář. Nové knihy. 1991, č. 21, s. 1. 
352 Tamtéž. 
353 UHDE, Milan. Ideální kunderovský čtenář. Nové knihy. 1991, č. 21, s. 3. 
354 KOMÁREK, Karel. Milan Kundera, Žert. Akord. 1992, roč. 17, č. 5, s. 43. 
355 Tamtéž. 
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Komárek si však s nevolí všímá odlišností nového vydání románu od znění 

z konce šedesátých let – jiného členění kapitol či pojmenování kapitol jmény jejich 

vypravěčů. „Nevím, proč bylo nutno takto podcenit čtenáře a zároveň oslabit účinek této 

formální inovace.“356  

V otázce po aktuálnosti versus zastaralosti románu Komárek nehodnotí tak jako 

jiní politickou nebo historickou vrstvu díla, ale všímá si zastarávání jazyka. „Už nyní, 

po dvou desetiletích, můžeme zpozorovat počátky toho, co jednou, řekněme za sto let, 

patrně vyvolá dojem starobylosti či příležitost k parodii. Výrazy jako ‚dosíci‘, častý 

zájmenný tvar ‚mne‘ v přímé řeči a další znaky zatím pouze konkurují prostředkům 

stylizace mluvy.“357 Toto zastarávání jazyka však podle Komárka bývá většinou 

pozitivním příznakem klasičnosti díla.358 V tom je potřeba s Komárkem souhlasit, neboť 

Kunderův Žert je už dnes běžně považován za dílo klasické.359 

V nových interpretacích Žertu bylo ve srovnání s recepcí v šedesátých letech 

poměrně málo pozornosti věnováno náboženským motivům, Komárek se jim však 

zejména na postavě Kostky, který v románu náboženství ztělesňuje, ve své recenzi 

zevrubně věnuje.  

 

Recenze a studie Kunderova Žertu z počátku devadesátých let se v kulturních 

časopisech věnovaly smyslu díla mnohem hlouběji než deníky. S časovým odstupem 

více než dvaceti let od prvního vydání románu však texty často sledovaly jiné rysy než 

kritika v šedesátých letech. Autoři studií hodnotili Žert už v kontextu s ostatními 

Kunderovými díly a často jej považovali za Kunderův klíčový román či minimálně za 

„odrazový můstek“ do světové literatury. Středem zájmu recenzí v devadesátých letech 

se stala otázka aktuálnosti Kunderova díla pro čtenáře krátce po sametové revoluci.   

 

V devadesátých letech začaly taktéž vycházet české monografie věnující se dílu 

Milana Kundery, některé z nich byly reedovány nebo přeloženy.  

Autorem první z českých monografií Svět románů Milana Kundery z roku 1994 

byl literární teoretik a historik Květoslav Chvatík. Jeden z nejvýznamnějších znalců 

Kunderova díla pracuje ve své monografii s teoretickými východisky strukturální 

                                                 
356 KOMÁREK, Karel. Milan Kundera, Žert. Akord. 1992, roč. 17, č. 5, s. 43. 
357 KOMÁREK, Karel. Milan Kundera, Žert. Akord. 1992, roč. 17, č. 5, s. 45. 
358 Tamtéž. 
359 Například viz CHVATÍK, Květoslav. Svět románů Milana Kundery. Brno: Atlantis, 1994, s. 58. 
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naratologie a terminologie, které „rozšiřuje o vlastní koncepci románu opírající se  

o sémiotickou a stylistickou tradici pražské školy.“360  

Chvatíkova monografie se zabývá všemi romány Milana Kundery, Žertu však 

kritik věnuje samostatnou kapitolu Žert nevinnosti a žert historie. Na Kunderovu 

románovou prvotinu nahlíží s odstupem čtvrtstoletí a zdůrazňuje, že Žert je v  mnohém 

směru nejzávažnější Kunderův román. Jednak proto, že byl psán ještě bez ustáleného 

románového konceptu, tedy vlastně nejspontánněji, a jednak proto, že byl psán v „těsné 

blízkosti dobových konfliktů a autorovy osobní zkušenosti s nimi.“ Současně je ovšem 

podle Chvatíka v románu z roku 1967 „již v jádru obsažena imanentní poetika, 

vypravěčský koncept a řada motivů rozvinutých teprve v dalších románech.“361 

Chvatík nenahlíží na román ani jako na společenskokritický, ani jako na 

psychologický či realistický.  Vidí v něm typický příklad polyfonního románu lidské 

existence, který se věnuje základním otázkám lidského bytí „pozdní doby“. Kundera 

podle Chvatíka odhalil ve svém Žertu důležitý rys charakteristický pro totalitní 

ideologie – totální nadvládu znaku nad skutečností, kontextu nad textem a kódu nad 

individuální zprávou. Za centrální téma Žertu považuje pak Chvatík vztah člověka  

a historie.362 

Podle Chvatíka se svým způsobem klamali někteří kritikové, kteří první 

Kunderův román vnímali jako román „ztroskotání“. Kritik vnímá příběh Ludvíka Jahna 

zcela opačně – podle něj je „především příběhem prozření, prohlédnutí.“363 

 

Další česky psanou monografií je v roce 1998 v Olomouci publikovaná kniha 

literární teoretičky Evy Le Grand364 Kundera aneb Paměť touhy.365 Le Grand ve své 

práci souhlasí s tezí Květoslava Chvatíka o „čistých“ románech. „Kunderovy romány 

totiž pro mě nejsou ani ideologickými, ani historickými nebo filosofickými, ani 

autobiografickými romány, nýbrž romány hluboce polyfonními, polysémickými  

                                                 
360 PEŠAT, Zdeněk a Ladislav SOLDÁN. Květoslav Chvatík. In:  Slovník české literatury po roce 1945 
[online]. 1995, aktualizace hesla 18. 1. 2012 [cit. 2012-03-18]. Dostupné z: 
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=390. 
361 CHVATÍK, Květoslav. Svět románů Milana Kundery. Brno: Atlantis, 1994, s. 45. 
362 CHVATÍK, Květoslav. Svět románů Milana Kundery. Brno: Atlantis, 1994, s. 57. 
363 CHVATÍK, Květoslav. Svět románů Milana Kundery. Brno: Atlantis, 1994, s. 133. 
364 V letech 1981-1983 studentka estetiky románu střední Evropy na pařížské École des Hautes Études en 
Sciences Humaines  pod vedením Milana Kundery. 
365 Text Kundera ou La mémoire du désir nebyl prvotně určen pro české publikum, autorka ho původně 
napsala pro kanadské nakladatelství XYZ Éditeur v Montrealu. Přesto dnes tuto monografii řadíme 
k jedné z nejvýznamnějších česky psaných porevolučních knih o Kunderovi. 
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a hlavně (možná především) nádherně ludickými (hravými), fikčními.“366 Vedle Knihy 

smíchu a zapomnění vnímá Le Grand román Žert jako „nejextrémnější“ příklad 

syntetické hry polyfonie a variace. Kunderova bývalá studentka pochopila, že pro autora 

román představuje především průzkum možností lidské existence prostřednictvím 

jednotlivých postav.  

Podle Le Grand se už v Žertu objevuje také Kunderovo eliptické umění – 

v jednom klíčovém slově „žert“ Kundera shromažďuje veškerou zkušenost svého hrdiny 

a kromě toho specifičnost středoevropského poznání – zkušenost s historií 

transformovanou v „systém žertů“. Le Grand v této souvislosti píše o rozvinutí tématu 

ve fenomenologickou (existenciální) metaforu. „Žert“, který se opakuje i několikrát 

v jednom odstavci, se stává zvláštní „fenomenologickou“ kategorií sám o sobě.367  

 

Podobně vnímá Kunderův Žert také Helena Kosková, autorka další 

z kunderovských monografií. Ve své knize Milan Kundera z roku 1998 Kosková píše, 

že v Žertu funguje samotná zápletka jako metafora, která vystihuje existenciální kvalitu 

života v totalitním státě. Autorka román přirovnává ke Kunderovu oblíbenému dílu Muž 

bez vlastností368 a připomíná, že ačkoliv je východiskem Kunderova románu (stejně 

jako u Musila) vlastní zkušenost, ani jeden z autorů nepíše historický, nýbrž 

fenomenologický román – analýza doby je zde povýšena do obecné polohy. Na základě 

toho Kosková vysvětluje světový ohlas Žertu.  

Kosková taktéž upozorňuje, že ačkoliv román podává svědectví o době po roce 

1948, předmětem Kunderova zájmu není doba jako taková, ale zkoumání existenciální 

situace člověka.369 Falešné mýty jednotlivých postav má pak podle Koskové 

dekonstruovat skeptický postoj Ludvíkův. Jeho soucit se světem je podle Koskové 

jednou z prvních variací existenciálních témat pozdějších Kunderových románů. 

 

Narativní strategií Žertu se ve své práci Vyprávět příběh: naratologické kapitoly 

k románům Milana Kundery z roku 2001 detailně zabývá Tomáš Kubíček. Žert chápe 

jako „román několika vědomí“.370 Polyfonie románu je však podle Kubíčka oslabena 

                                                 
366 LE GRAND, Eva. Kundera aneb Paměť touhy. Olomouc: Votobia, 1998, s. 22. 
367 LE GRAND, Eva. Kundera aneb Paměť touhy. Olomouc: Votobia, 1998, s. 124-125. 
368 Milan Kundera označil v jedné z anket Literárních novin toto dílo Roberta Musila jako nejlepší román 
uplynulého století. 
369 KOSKOVÁ, Helena. Milan Kundera. Jinočany: Nakladatelství H&H, 1998, s. 84-85. 
370 KUBÍČEK, Tomáš. Vyprávět příběh: naratologické kapitoly k románům Milana Kundery. Brno: Host, 
2001, s. 41.  
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tím, že jedinou plnoprávnou postavou příběhu je Ludvík. Ludvíka Kubíček vidí jako 

značně odlišného od ostatních tří postav – jeho existence totiž není spjata  

s „nadosobními ideály“. Motiv Ludvíkova „odidealizování“ je pro Kubíčka „výchozím 

motivem románu“.371  

Narativní výstavba podle Kubíčka v Žertu nese interpretační klíče a pomáhá 

vytvářet noetickou platnost textu.372  

 

V pořadí pátou a v době vzniku tohoto textu zatím poslední česky psanou 

kunderovskou monografií je pak práce Jakuba Češky s názvem Království motivů. 

Motivická analýza románů Milana Kundery z roku 2005. Z řady knih o Kunderovi se 

poměrně vymyká. Jednak musíme vzít v úvahu ten fakt, že Jakub Češka (nar. 1971) už 

patří do zcela jiné generace literárních teoretiků než například Chvatík, Le Grand či 

Kosková. Navíc, jeho příspěvek ke kunderovskému bádání přináší metodologicky nový 

pohled na Kunderovu románovou tvorbu. Je založen na motivické analýze, přičemž 

nezkoumá jednotlivé romány odděleně, ale pohlíží na celý „románový svět“ Milana 

Kundery, a zkoumá souvislosti jeho motivů. Inspirován francouzským naratologickým 

strukturalismem, Češka strukturálně analyzuje Kunderovo vyprávění. Explicitní 

hodnocení Kunderova románu Žert však v Češkově monografii nenalezneme.  

 

O kvalitách Žertu se už v českých literárněvědných kruzích po roce 1989 

nepochybuje. Kunderovské monografie pracují již s autorovým prvním románem jako 

s dílem klasickým. Literární teoretici zaměřující se na Kunderovy romány už 

v současnosti Žert chápou ve shodě s autorovým záměrem nikoliv jako román 

historický373 či ideologický, ale jako román lidské existence, román polyfonní, který je 

v časovém odstupu více než dvaceti let po svém prvním vydání konečně „pouze  

a jedině“ románem a ničím jiným. Ačkoliv se některé texty o Kunderově Žertu zaměřují 

spíše na filosofii díla,374 jiné na narativní struktury375 a další na motivickou analýzu,376 

                                                 
371 KUBÍČEK, Tomáš. Vyprávět příběh: naratologické kapitoly k románům Milana Kundery. Brno: Host, 
2001, s. 44.  
372 KUBÍČEK, Tomáš. Vyprávět příběh: naratologické kapitoly k románům Milana Kundery. Brno: Host, 
2001, s. 66-67.  
373 Zajímavou úvahu nad historií v Žertu napsala v knize esejů Místo domova literární teoretička Sylvie 
Richterová. Žert sehrál podle Richterové historickou roli, jakou mohl sehrát jenom román, a to díky svým 
estetickým kvalitám. Spojencem vlastního románového díla se podle Richterové stal čas, který po určité 
době vytrhl Žert ze zajetí aktuality. Richterová nejenže nechápe Žert jako román historický, ale vnímá ho 
dokonce jako antihistorický. Číst jej jako historický je podle Richterové vlastně protimluv. 
(RICHTEROVÁ, Sylvie. Místo domova. Brno: Host, 2004, s. 172-178). 
374 Květoslav Chvatík, Eva Le Grand, Helena Kosková. 
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všichni autoři se shodují v tom, že Žert je, řečeno slovy Květoslava Chvatíka, především 

„pozoruhodným uměleckým výkonem.“377   

3.4.2 Francouzský ohlas na vydání Kunderova souborného díla  
v edici Plejáda 

V březnu 2011 se dostalo Milanu Kunderovi jedno z nejvyšších ocenění 

literárního světa. Gallimard, Kunderovo „domovské“ francouzské nakladatelství, vydalo 

souborné dílo spisovatele v prestižní edici Bibliothèque de la Pléiade, exkluzivní knižní 

řadě klasiků francouzské i světové literatury. Román Žert (společně s dalšími 

Kunderovými díly) tak byl ve Francii „oficiálně“ zařazen mezi klasická díla světové 

literatury.  

Toto „kanonizování“ Žertu je obzvláště pozoruhodné, když se alespoň stručně 

zmíníme o přijetí Kunderova prvního románu ve Francii na konci šedesátých let. 

Frankofonní kritika zde totiž Žert v první etapě přijala většinově378 jako svědectví  

o životě v komunistickém Československu, v díle si všímala především ideologických 

souvislostí a literárním kvalitám románu nepřisuzovala význam. Kniha byla velkou částí 

francouzské kritiky redukována na „dokumentární román“. Pro ilustraci uveďme citaci 

z článku Annette Colin-Simard, který vyšel na podzim 1968 v týdeníku Journal du 

dimanche: Žert je „románem ideologickým, politickým. Z hlediska románového je dost 

nudný, ale z hlediska dokumentárního je zajímavým svědectvím života země 

východního bloku z dob Stalinových.“379 Francouzskou dobovou recepcí Kunderova 

Žertu se ve své diplomové práci detailně zabývala Barbora Hašková, která problematiku 

shrnula následovně: „Frankofonní kritika jen výjimečně vystoupila z ideologické  

a sociopolitické problematiky. Jako kdyby to ve Francii 60. let byl jediný způsob, jak 

přijmout dílo z východu, jehož autor není oficiálně znám jako disident. Kritika, která 

rozdělila svět na dva bloky, tak bránila recepci díla založené striktně na jeho literárních 

kvalitách.“380     

                                                                                                                                               
375 Tomáš Kubíček. 
376 Jakub Češka. 
377 CHVATÍK, Květoslav. Svět románů Milana Kundery. Brno: Atlantis, 1994, s. 58. 
378 Zde bychom neměli opomenout poznámku Milana Kundery z roku 1970, že francouzští spisovatelé 
porozuměli románu přece jenom lépe než kritici jinde ve světě (KUNDERA, Milan. Žert ve světě. O 
knihách a autorech. 1970, jaro/léto, s. 26). 
379 COLIN-SIMARD, Annette. La Plaisanterie de Milan Kundera. Le Journal du dimanche. 24. 11. 1968, 
s. 7. 
380 HAŠKOVÁ, Barbora. Česká a francouzská recepce románů Žert a Totožnost Milana Kundery. Praha, 
2009, s. 46. 
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V naší práci se blíže podíváme na současnou reakci francouzských médií na 

vydání Kunderova souborného díla v prestižní edici nakladatelství Gallimard, ještě 

předtím si však tuto edici ve stručnosti představíme. Edice Bibliothèque de la Pléiade 

(česky překládáno jako Plejáda) nakladatelství Gallimard vznikla v roce 1931 a bývá 

označována jako literární Panteon. Samotný název Plejáda obsahuje řadu literárních 

konotací – jedná se o název sedmi Atlasových dcer a jejich souhvězdí, dále je zde 

patrný odkaz na francouzskou renesanční básnickou skupinu z poloviny 16. století, 

která se sdružovala kolem Pierra de Ronsarda a Joachima du Bellay a v neposlední řadě 

Plejáda odkazuje na dvě nejstarší školy antických básníků.381 

V edici vyšla díla klasiků francouzské (například Molière, François Rabelais, 

Honoré de Balzac, Marcel Proust či vůbec nejprodávanější autor edice Antoine de 

Saint-Exupéry), ale i světové literatury (Johann Wolfgang Goethe, Ernest Hemingway, 

Franz Kafka, William Faulkner atd.), bilingvní antologie cizojazyčné poezie, ale  

i soubory děl staré literatury čínské, arabské či sanskrtské atd.382  

Edice je výjimečná nejen svým obsahem, ale také luxusní formou, v jaké knihy 

vycházejí. Díla autorů jsou v této edici tištěna v komfortním kapesním formátu  

(105 x 170 mm) na biblovém papíře, vázána v kůži se zlatou ořízkou a prodávána  

v pouzdře.  

Vydání v prestižní edici se dosud dožilo jen 13 autorů, mezi které patřili tři 

nositelé Nobelovy ceny za literaturu - Roger Martin du Gard, André Gide a Saint-John 

Perse.  Milan Kundera je tedy v pořadí čtrnáctým spisovatelem, který se dožil této 

pocty. První svazek jeho Díla v edici Plejáda tvoří česky psané romány (Směšné lásky, 

Žert, Život je jinde, Valčík na rozloučenou, Kniha smíchu a zapomnění a Nesnesitelná 

lehkost bytí v překladech Marcela Aymonina a Françoise Kerela). Druhý svazek pak 

obsahuje román Nesmrtelnost, divadelní hru Jakub a jeho pán, stať Umění románu  

a celé dílo, které Kundera napsal ve francouzštině (Pomalost, Totožnost, Nevědomost, 

Zrazené testamenty, Opona a Setkání). 

 

Soubornému vydání díla Milana Kundery v prestižní edici Plejáda nakladatelství 

Gallimard se věnovala velká část francouzského mediálního spektra. Články  

o spisovateli českého původu a o jeho díle byly publikovány nejen ve všech třech 
                                                 
381 MOLČANOV, Denis. Milan Kundera v Plejádě nesmrtelných… In: Literární.cz [online]. 27. 2. 2011 
[cit. 2013-01-16]. Dostupné z: http://www.literarni.cz/rubriky/aktualni/clanky/milan-kundera-v-plejade-
nesmrtelnych_8282.html.  
382 Tamtéž. 
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nejvýznamnějších francouzských denících (Le Monde, Le Figaro, Libération), ale také 

v předním francouzském zpravodajském týdeníku (L´Express). Celý tematický blok 

svého dubnového vydání navíc události věnoval významný francouzský literární časopis 

Le Magazine Littéraire. 

 

 Velké francouzské deníky, ať už levicové, nebo konzervativní, se ve svých 

článcích zabývaly Kunderovým vstupem do Plejády poměrně důkladně. Souborné 

vydání Kunderova díla v prestižní edici přitom hodnotili veskrze pozitivně. Například 

konzervativní list Le Figaro, ve kterém vyšel na začátku března článek Milan Kundera 

entre dans La Pléiade, píše o mimořádné poctě, jaké se autorovi dostalo, a přirovnává 

Kunderovo zařazení do edice ke kanonizování. Zároveň si však autor článku 

Mohammed Aissaoui při jmenování autorů, vedle nichž se nyní Kundera v edici ocitl 

(Marcel Proust, Honoré de Balzac, François Rabelais, Molière či Johann Wolfgang 

Goethe), klade otázku, kdo dělá komu větší čest – spisovatelé vydavateli, nebo 

vydavatel spisovatelům? Le Figaro upozorňuje na skutečnost, že se dosud teprve třináct 

autorů dožilo chvíle, kdy si mohli sáhnout na své knihy vytištěné u Gallimarda v tak 

zvané „bílé kolekci“.383 

Jak píše Le Figaro, ačkoliv se často knihy v Plejádě dočkávají dodatečných 

úprav, Kunderova edice je zcela příkladná. O biografii se podle deníku postaral 

„nejlepší znalec spisovatele“ François Ricard, který píše o Kunderových dílech - jejich 

vzniku, vydání i přijetí – „střízlivě“. Samotné Kunderovy romány a novely jsou pak 

v této edici vydány na základě spisovatelem schválených textů, což list hodnotí velmi 

kladně: „Jejich stylistická jednota je strhující. Francouzský překlad jeho českých knih je 

stejně jazykově úsporný jako styl knih, které již spisovatel sám napsal ve 

francouzštině.“384    

Slavný francouzský list Le Monde se události vydání souborného Kunderova 

díla v edici Plejáda věnoval kratším informativním článkem Kundera et manga dans 

notre choix de lectures v pravidelném výběru z četby. Podobně jako list Figaro deník 

zdůraznil, že Kundera je teprve čtrnáctým spisovatelem, který se do prestižní kolekce 

Gallimard dostal ještě za svého života. Deník píše o tom, že ačkoliv je Kundera 

                                                 
383 AISSAOUI, Mohammed. Milan Kundera entre dans La Pléiade. In: Le Figaro [online]. 8. 3. 2011, 
aktualizováno 14. 3. 2011 [cit. 2013-01-14]. Dostupné z: 
http://www.lefigaro.fr/livres/2011/03/08/03005-20110308ARTFIG00796-milan-kundera-entre-dans-la-
pleiade.php. 
384 Tamtéž. 

http://www.lefigaro.fr/livres/2011/03/08/03005-20110308ARTFIG00796-milan-kundera-entre-dans-la-pleiade.php
http://www.lefigaro.fr/livres/2011/03/08/03005-20110308ARTFIG00796-milan-kundera-entre-dans-la-pleiade.php
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původem český spisovatel, srdcem i kulturou už je mu bližší Francie. Le Monde si 

taktéž všímá toho, že si Kundera přál, aby jeho romány a eseje nebyly doprovázeny 

žádnými kritickými poznámkami ani biografií. Hlavní originalita této edice však podle 

deníku tkví právě v tom, že u každé knihy v obou dvou svazcích figuruje i biografie 

díla, která vypráví o jeho historii, o přechodu z jednoho jazyka do druhého  

a v neposlední řadě i o přijetí Kunderova díla.385 

Levicový deník Libération publikoval naopak rozsáhlou kritiku souborného 

vydání Kunderova díla v edici Plejáda s názvem Les testaments fidèles. Autor kritiky, 

Philippe Lançon, se ptá, co zbude po Milanu Kunderovi? Přichází totiž podobně jako 

deník Figaro s názorem, že spisovatel byl díky vydání souborného díla v prestižní 

kolekci nakladatelství Gallimard „vytesán do mramoru“ a že se tedy vlastně jedná  

o jakési smuteční „konečné vydání“ jeho díla.  

V odpovědi na otázku, co po Kunderovi zbude, zmiňuje Lançon hlavně drzost, 

která se u spisovatele projevovala zejména „v humoru, přesnosti, volnomyšlenkářství.“ 

Kunderovu drzost vidí deník ve spisovatelově snaze iritovat přátele a vyprovokovat 

nepřátele svými soudy a svým pesimismem. „V tomto smyslu nijak nepolevil: být 

nepříjemný zůstává jednou z jeho ctností.“386 Libération dále píše, že díky 

chronologickému řazení knih v souborném vydání spatřujeme, že autor stárne se svým 

čtenářem – vzdaluje se postupně od svých původních citů, od rodné země atd. 

„Románovost jeho děl časem překračuje románová meditace.“387 Deník Libération se 

shoduje s ostatními listy také v pohledu na Kunderovu změnu jazyka, kterým píše. 

„Nezeslábl. To, co se v jeho díle změnilo více než jazyk, je jeho vědomí.“388 

Philippe Lançon se ve své kritice taktéž zabývá Kunderovým uměním románu  

a jeho příslušností k předchůdcům (François Rabelais, Denis Diderot, Robert Musil, 

Hermann Broch). Na rozdíl od většinového pohledu však razí názor, že Kundera byl 

spíše než dědicem odkazu těchto autorů jejich prostředníkem: „učinil jejich románové 

formy populárními.“389 

List Libération si jako jediný z francouzských deníků v kritice Kunderova 

souborného díla všímá i skutečnosti, že v Plejádě nezaznělo ani slovo o aféře z roku 
                                                 
385 Kundera et manga dans notre choix de lectures. In: Le Monde [online]. 25. 3. 2011 [cit. 2013-01-15]. 
Dostupné z: http://www.lemonde.fr/week-end/article/2011/03/25/kundera-et-manga-dans-notre-choix-de-
lectures_1498203_1477893.html. 
386 LANÇON, Philippe. Les testaments fidèles. In: Libération [online]. 24. 3. 2011 [cit. 2013-01-15]. 
Dostupné z: http://www.liberation.fr/livres/01012327353-les-testaments-fideles. 
387 Tamtéž. 
388 Tamtéž. 
389 Tamtéž. 
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2009, kdy český časopis Respekt vytáhl policejní dokument z roku 1950, kde se 

objevilo jméno Milana Kundery, který měl ve svých 21 letech zradit svého přítele 

disidenta. List to považuje za oprávněné, neboť „vše v této aféře o pomluvě a křivém 

obvinění z minulosti se zdálo být ubohé. Kundera to popíral, Nobelův výbor ho podpořil 

a čtenář přece není polda.“390 

Naopak, list chválí, že Kunderovo souborné dílo vyšlo v Plejádě v „Kunderou 

revidované nahotě“ bez detailní biografie a poznámkového aparátu univerzitních 

profesorů. Předmluva a biografie děl z pera Kunderova kanadského obdivovatele 

Françoise Ricarda je podle deníku Libération přesná a nasycená respektem. 

Všechny tři významné francouzské deníky (Le Figaro, Le Monde a Libération) 

tedy ocenily souborné vydání Kunderova díla a spisovatelovo „kanonizování“ či 

„vytesání do mramoru“ považovaly za vhodné a oprávněné. Na dvousvazkovém Díle 

Milana Kundery v edici Plejáda oceňovali shodně zejména stylistickou jednotu 

Kunderou schválených a revidovaných textů a také střízlivou předmluvu a biografii děl 

od kanadského znalce Kunderových děl Françoise Ricarda.     

 

Vydání Kunderova souborného díla v prestižní edici nakladatelství Gallimard se 

podrobně věnoval také francouzský zpravodajský týdeník L'Express. Autor článku 

Kundera, le grand oeuvre André Clavel391 se podobně jako žurnalisté z francouzských 

deníků pozastavuje nad tím, že Kundera se díky svému vstupu do „monumentu“ 

                                                 
390 Tamtéž. 
391 André Clavel napsal na stejné téma rozsáhlý článek Milan Kundera entre à la Pléiade pro švýcarský 
deník Le Temps. V tomto článku rovněž kritizuje skutečnost, že dva svazky Plejády nechávají čtenáře 
trochu „hladové“- předmluva je podle jeho názoru příliš „light“ a zcela chybí i spisovatelova biografie. 
(CLAVEL, André. Milan Kundera entre à la Pléiade. In: Le Temps [online]. 2. 4. 2011 [cit. 2013-01-15]. 
Dostupné z: http://www.letemps.ch/Page/Uuid/cd5aaebe-5c8b-11e0-9da6-
ce95df6be661/Milan_Kundera_entre_%C3%A0_la_Pl%C3%A9iade#.UPUryyfWhjY). Bez zajímavosti 
ovšem není ani další článek, Kundera en Pléiade, une édition sans substance, který vyšel ve stejném 
deníku a jehož autorem je Jérôme Meizoz, neboť šel v kritice ještě dále. Vydání Díla Kundery je podle 
něj charakterizováno až „fanatickou věrností“ spisovatelovi. Spíše než o čistém textu (texte pur), o kterém 
píší francouzská média, by bylo podle Meizoze lepší mluvit o vyčištěném textu (texte épuré). Autor 
článku v Le Temps je zklamán tím, že se Plejáda nedržela svého výborného renomé edice, která přispívá 
k historickému, lingvistickému či sociologickému poznání literárních děl. U souborného vydání 
Kunderova Díla Plejáda „rezignuje na snahu o obsáhlý historický text“, a přináší tak pouze komerční 
zhodnocení tím, že představuje méně nákladné dílo určené pro okamžitý prodej. To, že edice přináší 
„odhistoričtěnou“ propagaci Kundery jako univerzálního spisovatele však neklade Le Temps za vinu 
Kunderovi. U něho se jedná o právo, neboť aspiruje na spontánní umění, koherentní a osvobozené od 
všech historických okolností. „Když se však k takovému přístupu uchýlí univerzitní profesor a 
renomovaná a seriózní kolekce, tak je tu něco znepokojujícího. Historikové a filologové asistují komerční 
operaci, která přivádí jejich metody, vědění a práci do kolejí cyklické devalvace.“  (MEIZOZ, Jérôme. 
Kundera en Pléiade, une édition sans substance. In: Le Temps [online]. 5. 4. 2011 [cit. 2013-01-15]. 
Dostupné z: http://www.letemps.ch/Page/Uuid/d8924618-5ef0-11e0-b400-
2f487c1e634a/Kundera_en_Pl%C3%A9iade_une_%C3%A9dition_sans_substance#.UPUsnifWhjY). 

http://www.letemps.ch/Page/Uuid/cd5aaebe-5c8b-11e0-9da6-ce95df6be661/Milan_Kundera_entre_%C3%A0_la_Pl%C3%A9iade#.UPUryyfWhjY
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/cd5aaebe-5c8b-11e0-9da6-ce95df6be661/Milan_Kundera_entre_%C3%A0_la_Pl%C3%A9iade#.UPUryyfWhjY
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vydavatelského domu (do edice Plejáda) vlastně dostává do svého hrobu ještě za života, 

což je pro spisovatele situace poněkud neobvyklá. L'Express píše o „posvěcení“ 

spisovatele, „pro kterého má literatura význam duchovního hledání“. Plejáda je totiž 

podle týdeníku „mauzoleem“ určeným pro nesmrtelné postavy literatury. 

Clavel si všímá skutečnosti, že do dvousvazkového vydání se dostala sbírka 

novel, divadelní hra, 9 románů a 4 eseje, tedy že Kunderovo souborné dílo není oproti 

zvyklostem Plejády kompletní. „Ani stopy, ani jediná ukázka knih z Kunderova 

mládí.“392 Clavelovi v souborném vydání chybí také spisovatelova biografie  

a chronologický přehled jeho života. „Musíme se spokojit s lakonickým komentářem 

Françoise Ricarda, který se letmo dotýká práce mistra a staví se do pozice jeho 

respektujícího následovníka.“393 I přes tyto výhrady týdeník připouští, že souborné 

vydání umožňuje propojit si „velké, vizionářské a ohromně objevné dílo“, které spolu 

s díly Philipa Rotha a Johna Maxwella Coetzeeho patří k „nejvolnějším  

a nejobrazotvornějším dílům naší doby“.394  

Romány Milana Kundery mají podle týdeníku L'Express takovou sílu a váhu 

proto, že se nespokojí s tím nás pobavit a rozptýlit. Týdeník vyzdvihuje skutečnost, že 

Kundera vystavěl své romány jako „existencionální sondy vhozené směrem  

k rozbouřeným horizontům doby, jejíž slepé uličky a iluze popisuje.“395 Kunderovo dílo 

umí podle týdeníku naší době nabídnout osvobozující terapii, nejcennější z možných 

vykoupení: smích, někdy nietzcheovský, jindy rabelaiovský, který tříští v románech 

předsudky, dogma a naše domnělé jistoty.396 

Podle dalšího článku L'art de l'essai par Milan Kundera, který vyšel ve 

francouzském zpravodajském týdeníku L'Express, Francouzi neprávem opomíjí 

Kunderu jako spisovatele, který ve svých esejích z let 1986 až 2009 představuje 

moderní společnost vskutku „šokujícími formulacemi“. Podle autora textu, Bertranda 

Dermoncourta, by byl omyl vidět v Kunderových esejích „důkaz usychání jeho 

literárních aspirací, jako kdyby esej byla ze své podstaty podřazená románu.“397 

Naopak, autor týdeníku L'Express velmi oceňuje, že se do souborného vydání 

                                                 
392 CLAVEL, André. Kundera, le grand oeuvre. In: L'Express [online]. 30. 3. 2011 [cit. 2013-01-16]. 
Dostupné z: http://www.lexpress.fr/culture/livre/kundera-le-grand-oeuvre_977571.html. 
393 Tamtéž. 
394 Tamtéž. 
395 Tamtéž. 
396 Tamtéž. 
397 DERMONCOURT, Bertrand. L'art de l'essai par Milan Kundera. In: L'Express [online]. 30. 3. 2011 
[cit. 2013-01-16]. Dostupné z: http://www.lexpress.fr/culture/livre/l-art-de-l-essai-par-milan-
kundera_977581.html. 
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Kunderova díla v edici Plejáda právem dostaly také Kunderovy eseje. To, co mu vadí, je 

fakt, že nejsou čtenáři nijak objasněné – že u nich chybí biografické detaily i jakékoliv 

vysvětlení. 

Autoři článků ve zpravodajském týdeníku L´Express byli ve svém hodnocení 

Díla Milana Kundery v Plejádě celkově méně vstřícní než jejich kolegové 

z francouzských deníků. Jejich kritika se však netýkala toliko Milana Kundery (jehož 

spisovatelský um byl v článcích hojně chválen), nýbrž směřovala spíše k vydavatelům 

edice. Žurnalisté týdeníku L´Express nakladatelství Gallimard vyčítají nedodržení 

klasického formátu edice Plejáda – tedy oproštění se od vydání skutečně veškerých 

literárních počinů, které autor zplodil (zde je kritika mířená vůči tomu, že do vydání 

nebyla zařazena díla, která spisovatel napsal za svého mládí). Kritizováno bylo i úplné 

vynechání spisovatelovy biografie a některých historických okolností týkajících se 

Kunderových románů a dalších děl.      

 

 Dosah souborného vydání Kunderova díla v edici Plejáda ocenil kromě velkých 

francouzských deníků a týdeníku také jeden z významných francouzských literárních 

časopisů, měsíčník Le Magazine Littéraire. Ten ve svém dubnovém čísle z roku 2011 

věnoval spisovateli rozsáhlý tematický blok, který připravil editor Maxime Rovere. 

K českému čtenáři se výbor z textů publikovaných ve francouzském časopise dostal 

díky překladu Denise Molčanova v příloze Světová literatura měsíčníku Host (8/2011).  

Host nabídl například překlad rozhovoru Metafyzika románu, který vedl Maxime 

Rovere s Françoisem Ricardem, autorem biografie Milana Kundery uvedené 

v souborném vydání autorova díla. Francois Ricard, literární kritik a univerzitní 

profesor působící na McGillově univerzitě v Montrealu, který je považován za jednoho 

z největších znalců děl Milana Kundery, v rozhovoru pro Le Magazine Littéraire 

vysvětluje, že s dílem Milana Kundery se v literatuře změnily dvě důležité věci. Jednak 

místo a definice románu, který přestává být považovaný za další z řady literárních žánrů 

a stává se díky Kunderovi plnohodnotným uměním. „Z románu pojatého jako umění  

s vlastní historií (odlišné od poezie nebo divadla), metodou (próza, ironie), látkou 

(postava) a především vlastním námětem (lidská existence) vytvořil Kundera jednu  

z dalších podob vysokého umění naší doby, nejdříve v praxi a později také teoreticky, 

když v esejích Umění románu počínaje a Setkáním konče vytvořil dlouhou meditaci nad 
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tím, co bych se nebál nazvat metafyzikou románu.“398 Jednak se díky Kunderovi 

obnovila goethovská myšlenka „světové literatury“, neboť podle Ricarda jeho dílo nelze 

považovat ani za české, ani za francouzské. Kunderovo dílo patří „do prostoru románu, 

který přesahuje pojmy, jako jsou národ a jazyk. A takových spisovatelů není podle 

Kunderova znalce v současnosti mnoho – Kundera je čten ve všech velkých jazycích 

Evropy a Asie, jeho dílo studují po celém světě a jeho vliv lze rozeznat u kritiků  

i romanopisců, ať jsou odkudkoliv.“399 

Ricard se také věnuje ožehavé otázce, kterou je způsob četby Kunderova díla. 

Autor Kunderovy biografie upozorňuje, že ačkoliv byl spisovatel téměř do pádu 

Berlínské zdi chápán jako disident a angažovaný autor, jeho dílo tvrdí pravý opak. 

„Politika i historie jsou přítomny, ale pouze jako zásobárna konkrétních situací 

(situačních pastí), díky nimž se otvírá jediná věc, o kterou autorovi románů může jít: 

nevyčerpatelná složitost existence. (…) Číst Kunderovy romány jako socio-politické 

dokumenty tedy znamená jejich nutné znetvoření a zneuznání jejich hodnot.“400  

 Právě takové čtení Kunderova prvního románu Žert však v rozhovoru Tvorba 

usmířená s myšlenkou, který pro Le Magazine Littéraire vedl Alexis Lacroix, přiznává 

Kunderův přítel, francouzský spisovatel, filozof a esejista Alain Finkielkraut: 

„Vzpomínám si na svou první četbu Žertu, když u nás v roce 1968 vyšel. I já jsem se 

nechal strhnout květnovým hnutím a tu knihu jsem četl s obrázky potlačení pražského 

jara před očima.“401  

Problematikou chápání Kunderova díla na pozadí historických událostí se věnuje 

v měsíčníku Le Magazine Littéraire také francouzský spisovatel François Taillandier. 

Ve svém článku Román jako svobodné pásmo zmiňuje halasnou, avšak problematickou 

předmluvu Louise Aragona k prvnímu francouzskému vydání Žertu, která se již 

v dalších vydáních díla neobjevila, ačkoliv v ní Aragon vyjádřil svůj respekt k Žertu. 

Podle Taillandiera totiž Aragon využil předmluvy v Žertu, aby dal najevo svůj 

nesouhlas s událostmi pozdních šedesátých let v Československu. „Kolik úsilí však 

Kunderu následně stálo neustálé vysvětlování, že nechce být čten jako disidentský 

spisovatel přicházející ze země za železnou oponou. Stejně tak se musel obořit proti 

výkladu svého díla, který ho téměř výlučně umisťoval do souvislosti s autory střední 
                                                 
398 ROVERE, Maxime. Metafyzika románu. Rozhovor s Françoisem Ricardem. Host. 2011, roč. 27, č. 8, 
s. 71.  
399 Tamtéž. 
400 Tamtéž. 
401 LACROIX, Alexis. Tvorba usmířená s myšlenkou. Rozhovor s Alainem Finkielkrautem. Host. 2011, 
roč. 27, č. 8, s. 75. 



   
 

 

87 

  

Evropy, nebo dokonce slovanského světa či prostoru, jemuž se říkalo východní 

Evropa.“402  

 Pohled na Kunderu jako na dědice středoevropského románu, který známe  

u Roberta Musila nebo Hermanna Brocha, je podle britského spisovatele Adama 

Thirlwella skutečně snadný, ba dokonce přirozený. Sám však s tímto pojetím ve svém 

článku Skandální lehkost tohoto bytí polemizuje a uvažuje nad tím, zda by „první 

skutečnou poctou Milanu Kunderovi nemělo být právě odmítnutí obvyklých 

středoevropských kategorií – filozofie, vážnosti a dalších plejádovských rekvizit. 

Skutečnou poctou, kterou může Kunderovi romanopisec vzdát, je naopak ocenění jeho 

naprosté nevázanosti.“403 Důvodem, proč Kunderu neřadit ke středoevropským 

romanopiscům je přitom podle Thirlwella skandální povaha Kunderovy romanopisecké 

techniky, zejména stylu.  

Nad Kunderovou příslušností k tak zvané „velké plejádě“ romanopisců ze 

střední Evropy404 se v článku „Velká plejáda“ anti-lyrismu z tematického bloku 

francouzského literárního časopisu zamýšlí také Martin De Haan, nizozemský literární 

kritik žijící ve Francii. Na rozdíl od Thirlwella s takovýmto zařazením Kundery 

souhlasí. To, co Kunderu se středoevropskými autory spojuje, je podle De Haana anti-

lyrismus. „Romanopisce nezajímá pravda vědecká (sociologická, psychologická), ale 

pravda románová, jinými slovy vyvrácení romantické lži.“405   

De Haanovi dává za pravdu zejména Kunderova esej Únos Západu aneb 

tragédie střední Evropy, která vyšla roku 1983 v časopise Le Débat, ve které Kundera 

obhajuje pojem střední Evropa i oprávněnost řazení středoevropských autorů do jedné 

kategorie. 

Francouzský literární časopis Le Magazine Littéraire se ve svém tematickém 

bloku věnovaném spisovateli Milanu Kunderovi zabýval také problematikou jeho 

přechodu od češtiny k francouzštině. Francouzský spisovatel Benoit Duteurtre píše ve 

svém článku Sňatek z rozumu o tom, že Kundera vždy tíhnul k nenápadnému, 

střízlivému stylu bez vyumělkovanosti. „To je jediný obsah prohlášení, jímž se Kundera 

zříká rodného jazyka: jako by se omezením výrazových prostředků chtěl ještě zásadněji 

                                                 
402 TAILLANDIER, François. Román jako svobodné pásmo. Host. 2011, roč. 27, č. 8, s. 72. 
403 THIRLWELL, Adam. Skandální lehkost tohoto bytí. Host. 2011, roč. 27, č. 8, s. 77. 
404 Franz Kafka, Robert Musil, Hermann Broch a Witold Gombrowitz. 
405 DE HAAN, Martin. „Velká plejáda“ anti-lyrismu. Host. 2011, roč. 27, č. 8, s. 74. 
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přiblížit tomu, co nám chce sdělit.“406 Podle Duteurtra totiž rozdíly mezi Kunderovým 

českým a francouzským způsobem stavby vět či volbou slov neexistují. 

 Literární měsíčník Le Magazine Littéraire nabídl vzhledem k tomu, že 

spisovateli věnoval celý tematický blok, nejširší pohled na osobnost Milana Kundery. 

Na rozdíl od francouzských deníků a týdeníku, které se ve svém ohlase věnovaly 

zejména kvalitě aktuálního souborného díla spisovatele v edici Plejáda, měsíčník Le 

Magazine Littéraire se hodnotou samotné edice nezabýval. Nabídl rozhovory se znalci 

Kunderova díla a články literárních kritiků a spisovatelů, kteří u významné příležitosti 

zhodnotili celkový Kunderův význam pro světovou literaturu.   

                                                 
406 DUTEURTRE, Benoit. Sňatek z rozumu. Host. 2011, roč. 27, č. 8, s. 86. 



   
 

 

89 

  

Závěr 
Milan Kundera je v současnosti zřejmě nejslavnějším spisovatelem českého 

původu vůbec. Jeho doma i v zahraničí ceněné dílo se vždy těšilo velkému zájmu 

čtenářů, ale také literárních kritiků a teoretiků.  O osobnosti Milana Kundery a o jeho 

díle byly napsány stohy recenzí, esejů a knih. V naší rigorózní práci jsme se zaměřili 

zejména na domácí kritickou recepci Kunderova Žertu. Tento román totiž umožňuje 

podívat se důkladněji na proměnu kritického chápání díla v průběhu více než čtyřiceti 

let.  

Kunderova románová prvotina vyšla poprvé v dubnu 1967 a v Československu 

způsobila velký rozruch. Ačkoliv se Kundera zařadil po bok nové generace moderních 

prozaiků (Josef Škvorecký, Bohumil Hrabal apod.), přesto byl jeho román v lecčem 

průlomový. Bezprostředně po publikaci románu se zdvihla velká vlna kritického  

i čtenářského zájmu. Žert vyšel třikrát krátce po sobě a stal se v Československu jednou 

z nejsledovanějších literárních událostí pozdních šedesátých let. Recenze, studie a další 

literárněvědné příspěvky týkající se Žertu vycházely nejen v roce vydání díla, ale také 

v následujících dvou letech. 

Zvláště cennými recenzemi šedesátých let byly čtyři slavné kritiky, které 

vyzdvihl v doslovu k porevolučnímu vydání Žertu Milan Kundera. Význační literární 

kritici Zdeněk Kožmín, Václav Černý, Jiří Opelík a Miloš Pohorský ve svých studiích 

dospěli k podobným závěrům – na románu Žert ocenili zejména jeho literární kvality, 

chápali jej nikoli jako román historický či politický, ale spíše jako román existence, 

román deziluze. Vzhledem k tomu, že se u čtyř slavných kritiků spojovalo zaměření na 

literární kritiku se zájmem literárněhistorickým a teoretickým, zůstávají jejich texty 

jedněmi z těch, které dodnes neztratily na své aktuálnosti. 

Kritická recepce Žertu se v šedesátých letech běžně objevovala také v denním 

tisku. Ačkoliv v kulturních rubrikách deníků není tolik prostoru pro hlubší studie, 

podařilo se několika recenzentům vypořádat se s Žertem úctyhodně. Důležitým 

kritériem, které odlišilo dobré recenze od průměrných, byla snaha kritika o ztotožnění se 

se záměrem autora. Recenze se však vyznačovaly také tím, že nehodnotily pouze efekt 

nebo kompozici románu, ale i jeho filosofickou složku. Někteří z kritiků dokázali 

v románu odhalit jeho deziluzivní povahu. Pokrokoví recenzenti už ve své době 

předpovídali románu dlouhou budoucnost a stálé místo v české literatuře.  
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Kunderův Žert byl dále v šedesátých letech recenzován v kulturních a literárních 

periodikách, a to napříč celým názorovým spektrem. Značnou měrou převládalo 

pozitivní hodnocení románu. Někteří tuto skutečnost dokonce komentovali jako 

„unifikovaný pohled“ literární kritiky. Negativní ohlasy se objevily zejména 

v dogmatičtěji zaměřených periodikách (Kulturní tvorba, Plamen), nejednalo se však  

o pravidlo. I v marxisticky orientovaných časopisech totiž vycházely velmi kladné 

recenze (například Impuls). Kritičtěji zaměřená byla směrem k Žertu mladší generace 

kritiků, která nevěřila nové „liberalizované“ literatuře, pokládala ji pouze za 

angažovanou publicistiku v beletristickém převleku. Vesměs kladně román přijala 

křesťansky orientovaná periodika i odborné periodikum zaměřené na folkloristiku.   

Exilové recenze z konce šedesátých let se překvapivě svými závěry téměř 

nelišily od dobových recenzí v Československu. V románu spatřovaly pravdivé 

umělecké zobrazení deziluze, kterou procházela československá společnost. V textech 

psaných za hranicemi socialistického státu byla však jasně patrná větší svoboda 

vyjádření než u recenzí psaných v Československu.  

Na začátku roku 1970 bylo celé Kunderovo dílo staženo z knihkupectví   

a z knihoven a až na oficiální marxistickou kritiku nově vykládající význam díla pro 

čtenáře byl Žert v době normalizace de facto zapomenut. V sedmdesátých  

a osmdesátých letech se recepce Kunderova románu Žert dala rozdělit do tří odlišných 

celků. První tvořily takzvané dozvuky liberální kritiky z konce šedesátých let. Autoři 

kritik, které vyšly ještě na počátku roku 1970 v časopisech Host do domu či Orientace, 

však více než v kritikách ze šedesátých let akcentovali nostalgii Žertu. Druhou část 

recepce Kunderova Žertu tvořila oficiální kritika, která v rámci normalizace literatury 

vsadila román do kontextu událostí konce šedesátých let v Československu a označila 

jej za jednu z příčin tzv. pražského jara. Román byl označen jako chabé literární dílo, 

které nemohlo mít dlouhodobý úspěch, protože se pouze „svezlo“ na módní vlně. 

Alternativní recepci Kunderova díla už normalizační režim nepřipouštěl. Třetí část 

recepce Kunderova Žertu v sedmdesátých a osmdesátých letech se tak objevila 

v neoficiální literární sféře, v exilových a samizdatových periodikách. Zde kritici Žert 

vnímali jednak s větším časovým odstupem, jednak reflektovali skutečnosti, které se 

dříve v dobových kritikách neřešily. Důležitým faktorem těchto recepcí bylo také 

srovnání Žertu s dalšími Kunderovými romány.    

Až po roce 1989 se mohl Milan Kundera a spolu s ním i jeden z jeho velmi 

ceněných románů Žert navrátit zpět do oficiálního českého literárního života. V českých 
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periodikách opět začaly vycházet recenze a studie románu, nově také vznikla řada 

kunderovských monografií.  Texty o Kunderově Žertu v denním tisku se nezabývaly tak 

jako v šedesátých letech smyslem románu, většinou spíše pouze poukazovaly na fakt, že 

se román v Československu znovu prodává, věnovaly se osudu knihy i jejího autora.    

Recenze a studie Kunderova Žertu v kulturních časopisech z počátku devadesátých let 

se věnovaly smyslu díla mnohem hlouběji než deníky. S časovým odstupem více než 

dvaceti let od prvního vydání románu však texty často sledovaly jiné rysy než kritika 

v šedesátých letech. Autoři studií hodnotili Žert už v kontextu s ostatními Kunderovými 

díly a často jej považovali za Kunderův klíčový román či minimálně za „odrazový 

můstek“ do světové literatury. Středem zájmu recenzí v devadesátých letech se stala 

otázka aktuálnosti Kunderova díla pro čtenáře krátce po sametové revoluci.   

O kvalitách Žertu se už v literárněvědných kruzích po roce 1989 nepochybuje.  

I v šedesátých letech kritika přijímala Kunderův Žert vesměs kladně, ale stále se na 

širokém kritickém spektru nacházeli kritici, kteří Žert odmítali. Kunderovské 

porevoluční monografie pracují již s autorovým prvním románem jako s dílem 

klasickým. Literární teoretici zaměřující se na Kunderovy romány už v současnosti Žert 

chápou ve shodě s autorovým záměrem nikoliv jako román historický či ideologický, 

ale jako román lidské existence, román polyfonní, který je konečně „pouze a jedině“ 

románem a ničím jiným. V otázkách po „správné“ kritické reflexi Kunderova Žertu tak 

v polemice dala historie za pravdu spíše linii význačných literárních kritiků 60. let 

(Kožmín, Černý, Pohorský, Opelík). Kritické hlasy, které považovaly Žert za román, 

který je „příliš ideologický“ na to, aby mohl překročit svou dobu (dogmatičtěji 

zaměřené kritiky v 60. letech, kritici mladší generace 60. let a zejména normalizační 

kritika v Tvorbě), se ukázaly jako mylné.      

„Oficiální“ zařazení Žertu do klasické světové literatury pak v naší práci 

demonstrujeme na vydání souborného díla Milana Kundery v prestižní edici Plejáda 

nakladatelství Gallimard. Této události se věnovaly významné francouzské deníky, 

týdeníky i literární časopisy. Ve svých interpretacích Kunderova díla se francouzští 

kritici shodovali s českou porevoluční kritikou, Žert (a další Kunderovy knihy) již 

považovali za dílo klasické a o jeho literárních kvalitách nepochybovali.   

Při analýze jednotlivých kritických reakcí na první román Milana Kundery 

v různých dobách docházíme k závěru, že každý si v Žertu může najít „to své“. Někteří 

vidí v Žertu román historický, jiní román politický, další román psychologický nebo 

filosofický. Dokládá to především skutečnost, že Žert je románem mnohovrstevnatým, 
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který nezůstává pouze v jedné rovině, ale připouští řadu různých výkladů. Jeho kritická 

recepce však také dokládá relativnost a nestálost literární kritiky, literatury samotné  

a nakonec i nestálost a relativnost společenských okolností a života vůbec.  

Román Žert je už více než čtyřicet let stále týmž textem. Jak si tedy vysvětlit 

prudké změny v ohlasech na něj? Společenské a politické okolnosti v Československu 

způsobily, že jedna jediná kniha je nejprve všeobecně vyzdvihována pro své kvality 

téměř napříč celým kulturním spektrem, následně je direktivně stažena z prodeje, 

vyřazena z knihovních regálů a v oficiální propagandě stržena jako bezcenná, 

reflektována neoficiálně pouze v exilu a samizdatu a následně je po revoluci opět 

vrácena do oficiální literární sféry a zde je obdivována. Příběh Žertu proto není jenom 

příběhem jedné knihy, ale je také příběhem jednoho velkého spisovatele a v neposlední 

řadě je i příběhem více než čtyřicetileté historie našeho národa a jeho hodnot. 

Summary 
Diploma “Milan Kundera's ‘The Joke’ supervised. Critical reception of the novel 

in the context of its release and today” describes the path of the first novel written by 

probably the most famous writer of Czech origin. Stack of reviews, papers and books 

has been written about Kundera's personality and his work. This thesis analyzes critical 

reception of the novel ‘The Joke’ in Czechoslovakia, which enables it to outline the 

shift of the critical acceptance of the work during more than forty-year long period. 

  We found out that it was not until The Velvet Revolution in 1989 that the 

qualities of the novel were without doubts accepted in the sphere of literary theory. In 

contrast to extremely negative reviews published in the 1970s, critical reception of the 

novel was altogether positive in the sixties. Even so, in wide scale of period journals 

and literary magazines, we could always spot reviews which rejected the novel. Today, 

papers and monographs appreciate ‘The Joke’ as a classic work. Literary theorists 

focusing on Kundera's novels these days agree with the author that the novel should be 

considered neither as historical or ideological but rather as existential and polyphonic. 

From the nineties, ‘The Joke’ has finally been accepted merely as a novel and nothing 

more. When the question of the “proper” critical reflection of the novel is considered, 

we can assert that history vindicated influential literary critics from the sixties (Kožmín, 

Černý, Pohorský, Opelík). Critical voices which considered ‘The Joke’ “too 

ideological” for its influence to exceed the era for which it was written proved to be 

fallacious. 
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Analyzing each single critical reaction to the first novel of Milan Kundera, we 

came to the conclusion that this work carries completely different meanings to different 

people. Some consider the novel as a historical piece, some see it as political, some as 

psychological and others as philosophical. This illustrates that ‘The Joke’ is  

a significant work, which does not inspire at one level only, but it offers different 

dimensions and allows a number of interpretations.  

In addition, critical reception of the novel illustrates relativity and inconsistence 

of literary critique, literature itself and after all, relativity and inconsistence of the social 

conditions and the life on the whole. We suppose that the story of ‘The Joke’ has not 

been only the story of one particular book but rather it has been the story of one great 

author of Czech origin. Last but not least, it has also demonstrated the story of more 

than forty years long history of our nation and its values. 
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Příloha č. 12: Osobní rozhovor s kritikem Žertu, prof. PhDr. Alešem Hamanem, 

DrSc., Praha, leden 2013 

 

Prof. Aleš Haman se narodil 26. června 1932 v Josefově u Jaroměře. Vystudoval 

bohemistiku a literární vědu na Filosofické fakultě University Karlovy. Od roku 1957 

pracoval v Ústavu pro českou literaturu ČSAV. V roce 1972 z politických důvodů 

musel změnit zaměstnání, stal se bibliografem ve Státní (později Národní) knihovně 

ČSR. V roce 1982 přešel do oddělení výzkumu a metodiky knihovnictví. V roce 1990 se 

vrátil do Ústavu pro českou a světovou literaturu a začal přednášet na Pedagogické 

fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Od roku 1999 působil na katedře bohemistiky 

Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Na nově vzniklé 

Filozofické fakultě Jihočeské univerzity spoluzaložil Ústav estetiky, který po celé první 

tři roky existence vedl.  

Odborné články, studie a kritické reflexe publikoval již od šedesátých let v České 

literatuře, Plameni, Kulturní tvorbě, Tváři nebo Lidové demokracii. V osmdesátých 

letech směl publikovat pouze v odborných knihovnických časopisech, zejména ve 

Čtenáři. V roce 1976 publikoval v samizdatu studii o Vladimíru Páralovi Dvakrát Páral 

pod pseudonymem H. Rak. Jako editor připravil do tisku například knihy Jana Nerudy, 

Ignáce Herrmanna, Ludvíka Aškenázyho. Od 90. let publikoval v Literárních novinách 

a Tvaru řadu studií a recenzí. V posledních letech vydal několik výborů – Prozaické 

surfování (2001), Východiska a výhledy (2002), Literatura v průsečíku pohledů: teorie, 

historie, kritika (2003) a monografii Trvání v proměně. Česká literatura 19. století 

(2007). Žije v Praze.407 

                                                 
407 BLAŽÍČEK, Přemysl a Jiří TRÁVNÍČEK. Aleš Haman. In: Slovník české literatury po roce 1945 
[online]. 1995, aktualizace hesla 12. 12. 2007 [cit. 2013-01-30]. Dostupné z: 
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=376 
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Román Žert se stal jednou z nejsledovanějších literárních událostí pozdních 60. let. 

Vaše kritika Romanopisci v půli cesty na strom, která vyšla v červenci 1968 

v Plameni, hodnotila kromě Kunderova Žertu ještě Sekyru Ludvíka Vaculíka  

a Smrtelnou neděli Jaroslava Putíka. Napsal jste, že tyto tři romány jsou 

„nedůsledné, polovičaté a jako takové pravým obrazem člověka této generace, 

která zůstává a pravděpodobně už zůstane v půli cesty na strom svého poznání.“ 

Mohl byste přiblížit důvody, které Vás k tomuto hodnocení Žertu vedly? 

Byl jsem tehdy jako „tvářista“ opozičně naladěn vůči všemu, co připomínalo 

establishment. Pochvalné kritiky Žertu, které se tehdy objevily, ve mně vyvolaly jistou 

averzi vůči Kunderovu románu. Později jsem na konferenci v Lyonu na začátku nového 

milénia otevřeně přiznal, že jsem tehdy zaujal příliš přísné a strmé stanovisko – ostatně 

méně radikální, než s jakým vystoupil o něco později Jan Lopatka. Názory se vyvíjejí, 

jde o to přiznat omyl. 

Literární kritika 60. let byla velmi ceněna a Kundera o ní dokonce v doslovu k 

porevolučnímu vydání Žertu napsal, že neměla sobě rovnou nikde na světě. Máte 

nějaké vysvětlení pro to, proč byla právě v Čechách literární kritika na tak vysoké 

úrovni? Bylo to způsobeno tím, že se u tehdejších kritiků spojovalo zaměření na 

literární kritiku se zájmem literárněhistorickým a teoretickým? 

Myslím, že máte pravdu – tehdejší literární kritiku psali většinou lidé, kteří vyrůstali 

pod vlivem strukturalismu (i když v mém případě, stejně jako v případě Přemysla 

Blažíčka a dalších, jsme si k ortodoxnímu strukturalismu zachovávali jistý odstup); to 

zřejmě ovlivnilo náš vztah k literatuře jako k slovesnému umění, které nebylo možno 

zbavit estetického aspektu. 

Jaký byl mezi kritiky pozdních 60. let vztah – přátelili jste se, četli jste své kritiky, 

inspirovali jste se navzájem? 

Po pravdě řečeno, četli jsme své kritiky nepochybně navzájem, ale já jsem nikdy 

nepatřil k lidem, kteří by potřebovali konfrontovat své názory mimo tištěná periodika. 

  



   
 

 

113 

  

V 70. letech byl celkový pohled na Kunderův Žert dramaticky proměněn. Jiří 

Hájek ve své kritice v Tvorbě román dokonce označil za jednu z příčin pražského 

jara. Proč právě Žert? 

Protože Žert v sobě obsahoval subversivní momenty, které pomáhaly korodovat ztuhlé 

myšlení cestou umělecké stylizace, nepotřeboval k tomu ideologické podpěry. 

Ocenění se Milan Kundera v Čechách dočkal znovu až po roce 1989. Také Vy jste 

se již stavěl na stranu jeho obhájců. V roce 2007 jste byl předsedou komise, která 

udělila Kunderovi Státní cenu za literaturu. Taktéž jste v roce 2009 editoval 

sborník Pocta Milanu Kunderovi vydaný ke spisovatelovým osmdesátinám. Co Vás 

vedlo k přehodnocení Vašeho původního názoru na Kunderovo dílo? 

Stářím člověk zraje a dokáže nalézat hodnoty tam, kde je zpočátku nebyl s to objevit. Po 

seznámení s dalšími pracemi tohoto autora jsem dospěl k názoru, že jde o osobnost, 

která byla s to nalézt hodnotová stanoviska, kterým byla schopna dát adekvátní 

umělecký výraz, jímž převýšila řadu svých vrstevníků. 

Jak nahlížíte na Kunderovu novější tvorbu? 

 Kundera zůstává ve srovnání s valnou většinou současných autorů – romanopisců 

spisovatelem, který dokázal dát české próze punc světovosti, aniž by se musel podbízet 

panujícím módám, aniž by pozbyl osobitosti, která je příznačná pro význačné zjevy naší 

beletrie, a aniž by se rozplynul v trendech, které ovládly sklonek 20. a začátek 21. 

století. 

Setkal jste se v poslední době s Milanem Kunderou? Jaký je dnes jeho názor na 

českou literární kritiku, na její proměny a vůbec na přijetí jeho díla v Čechách? 

Setkal jsem se s ním naposled loni v říjnu. Považoval za zajímavý jev současné beletrie 

nástup ženských autorek, v čemž neviděl vždy pozitivní účinek. Pokud jde o českou 

kritiku, dá se říci, že její stanoviska jdou většinou mimo něho (nepochybně mu učinila 

radost naše publikace k jeho osmdesátinám, ale skandální mlčení kolem jeho jubilea 

nijak zvlášť nekomentoval u vědomí fakt, že v Čechách jeho kritický duch  

a francouzský esprit nenacházel příliš obdivu). 
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Jak jste reagoval na vydání souborného díla Milana Kundery v prestižní edici 

Plejáda nakladatelství Gallimard? Očekával jste, že se Kunderovi dostane tak 

mimořádného ocenění?  

Vydání Kunderova díla v Plejádě bylo pro mne velkým a příjemným překvapením, 

protože takové pocty se českému autorovi hned tak nedostane (i když je to zároveň akt, 

jímž si Francie chce jeho dílo přisvojit pro sebe).  

Co je podle Vás na díle Milana Kundery tak výjimečného? 

Výjimečný je na Kunderovi jeho duch, jenž dokáže obsáhnout (byť i někdy s trochou 

nadsázky) hlavní problémy i hrozby naší dnešní civilizace. 
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