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Abstrakt:

Diplomová práce Literárněkritické dílo Jana Lopatky na pozadí jeho osobní 

knihovny si klade za cíl literárněhistorický a kritický popis díla Jana Lopatky, 

pokus o jeho charakteristiku a vymezení tematických bloků, kterým se 

Lopatka systematicky věnoval, s ohledem na jeho osobní knihovnu. 

Diplomantka se bude soustředit na porovnání významu, jenž je věnován 

vymezeným blokům v Lopatkově knihovním fondu, a významu, který 

zastupují v Lopatkově literárněkritické činnosti. Na základě kompletního 

soupisu jeho osobní knihovny, který autorka práce připravila, a její znalosti se 

pak pokusíme Lopatkovo dílo charakterizovat hlavně v této souvislosti. 

Pozornost bude věnována také rukopisům, strojopisům a Lopatkovým 

poznámkám v knihách. 

Abstract:

The thesis highlights the literary-critical work of Jan Lopatka in the context of 

his personal library. It is a literary-historical and critical description of his work 

by characterizing and defining thematic blocks, which Lopatka systematically 

pursued in his personal library. It centers on a comparison of the significance 

of his work and pinpoints defined blocks in Lopatka’s library fund and their 

significance in his literary criticism. Based on a complete inventory of his 

personal library (prepared by the author of this thesis) and its knowledge, 

research characterizes his work mainly from this perspective. Attention will 

also be paid to manuscripts, typescripts and notes in his books.
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Úvod

Diplomová práce Literárněkritické dílo Jana Lopatky na pozadí jeho osobní 

knihovny si klade za cíl literárněhistorický a kritický popis díla Jana Lopatky, 

pokus o jeho charakteristiku a vymezení tematických bloků, kterým se 

Lopatka systematicky věnoval, a to s ohledem na jeho osobní knihovnu. 

Lopatkova tvorba bude posuzována vzhledem k době, ve které vznikala, 

vzhledem k tehdejším literárním a literárněkritickým trendům a zvykům, a 

bude s nimi konfrontována. Autorka doufá, že na základě této konfrontace 

mimo jiné vykrystalizuje výjimečnost Lopatkova přístupu k tomu, co bylo za 

kvalitní literaturu běžně považováno, a naproti tomu, co za kvalitní literaturu 

považoval Jan Lopatka. 

Na základě kompletního soupisu jeho osobní knihovny, který autorka 

práce připravila a jenž je přílohou této diplomové práce, a jeho znalosti se pak 

pokusíme Lopatkovo dílo charakterizovat hlavně v této souvislosti. Pozornost 

bude věnována také rukopisům, strojopisům a Lopatkovým vepsaným nebo 

vloženým poznámkám v knihách.

Diplomantka se soustředí na porovnání významu, jenž je věnován 

vymezeným tématům (konkrétní literární problematice, konkrétnímu autorovi 

nebo dílu) v Lopatkově knihovním fondu, a významu, který zastupuje 

v Lopatkově literárněkritické činnosti.

Na začátku práce zmíníme pouze v krátkosti základní údaje ze života 

Jana Lopatky. Následovat bude podrobný popis jeho osobní knihovny 

v podobě, v jaké jsme v roce 2009 přistoupili k soupisu knižních jednotek a 

dokumentů v ní obsažených. Zde se budeme věnovat popisu způsobu

rozdělení knihovny do jednotlivých bloků a některým jeho zvláštnostem a 

pokusíme se toto rozdělení zdůvodnit, samozřejmě i s ohledem na témata, 

kterým se Lopatka věnoval ve své vlastní literárněkritické tvorbě. Zmíníme se 

o organizaci knihovny a o tematickém i časovém rozptylu, který pokrývá. 

Pozornost práce pak již přesuneme přímo k Lopatkově dílu, které se 

pokusíme nejprve popsat v obecné rovině, kdy se ve stručnosti zmíníme o 

různých rolích, které Lopatka jako autor zastával (teoretik, kritik, redaktor, 
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editor), poté se již budeme věnovat konkrétnímu porovnávání obsahu 

knihovny s obsahem Lopatkova díla. Postupovat budeme nejprve směrem od 

knihovny k dílu, když na základě autorů, které Lopatka ze své knihovny sám

vydělil, porovnáme význam jejich díla v poměru k dílu Jana Lopatky. Vyňatí 

autoři jsou v této práci řazeni za sebou tak, jak byli řazeni v knihovně, ač 

v soupise jsou za sebou řazeni abecedně dle příjmení. Stejný postup pak 

bude použit ještě u dvou velkých témat Lopatkovy tvorby a koneckonců i jeho 

života, ač přímo fyzicky v knihovně vyděleny nebyly. Prvním tímto tématem je 

Egon Bondy, druhým pak obecně underground. V další části práce budeme 

pokračovat opačným směrem, tedy od Lopatkovy vlastní kritické a 

literárněvědné tvorby ke knihovně. Jednotlivá Lopatkova díla, jejichž obsah

konfrontujeme s osobní knihovnou, řadíme chronologicky dle doby vzniku. 

Vzhledem k tomu, že celé Lopatkovo dílo je v současné době vydáno, bude 

možné se zabývat výhradně publikovanými pracemi.
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Život

Jan Lopatka byl český literární kritik, redaktor a editor. Narodil se v roce 1940 

ve Zdíkově. Jeho matka byla švadlena, jeho otec zedník. V roce 1957 začal 

studovat bohemistiku, historii (a o rok později ještě estetiku) na Filozofické 

fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde roku 1962 odpromoval s diplomovou 

prací Vančurova próza v rozhlase: K teoretickým základům rozhlasové 

reprodukce slovesného díla. Poté nastoupil do Československého rozhlasu, 

kde strávil šest let, a redigoval spolu s Jiřím Ledererem rozhlasový časopis 

Studie a úvahy (do roku 1969). Po celou dobu existence měsíčníku Tvář (tedy 

v letech 1964 až 1965 a 1968 až 1969) byl Jan Lopatka jeho externím 

redaktorem. Na konci šedesátých let působil dva roky v nakladatelství 

Horizont a podílel se přípravě edice Tangens v Československém spisovateli. 

Tato edice ale nakonec realizována nebyla. Mělo se jednat o knižnici 

experimentální literatury, v níž měli být zastoupeni autoři, jež ve své redakční 

politice prosazovala Tvář, a to jak současní literáti, tak tzv. zapomenutá nebo 

potlačená jména českého písemnictví, stejně jako překlady.

Po roce 1969 pracoval Lopatka v různých povoláních mimo svůj obor, 

vesměs v technických zaměstnáních. Pracoval však také na samizdatech. 

V roce 1977 byl jedním z prvních signatářů Charty 77. Do roku 1982 pracoval 

v Ústavu technického rozvoje informací, pak byl hlídačem v Družstevní službě 

Praha a normalizaci zakončil jako referent ve Stavebním bytovém družstvu 

pracovníků energetiky a dopravy. Vedle toho se věnoval kritické práci v 

samizdatu. Od poloviny osmdesátých let spoluvydával Kritický sborník, pro 

kulturní rubriku Lidových novin psal portréty spisovatelů, jež sám vybíral. V 

devadesátých letech byl postupně redaktorem Literárních novin a Respektu, 

vedl seminář literární kritiky na katedře české literatury na Filozofické fakultě 

Univerzity Karlovy. Začátkem roku 1993 skončil Lopatkův pracovní poměr 

v Literárních novinách, a to na základě podnětu Společnosti pro Literární 

noviny. Po jeho odchodu se někteří spolupracovníci Literárních novin obrátili 

na Výbor Společnosti pro literární noviny s žádostí o Lopatkovo setrvání v 

redakci. Na dopis odpověděl Ludvík Vaculík. Návrh zamítl s odvoláním na 
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Lopatkovu údajnou závislost na alkoholu. V dubnu 1993 byla kritikovi za 

Radiojournal v ko(s)mickém věku udělena cena Toma Stopparda. V červenci 

1993 spáchal sebevraždu.

Po Lopatkově smrti vyšlo mnoho nekrologů (Doležal, Vohryzek,

Stankovič…), z nichž nelze nezmínit nekrolog Jana Lukeše reagující na 

Stankovičův projev, v němž autor zpochybňuje Lopatkovu porevoluční 

kritickou tvorbu. Tvrdí, že „vývoj jeho kritické metody v čase měl podobu 

jakoby se stále zužujícího trychtýře“, přičemž „po listopadu 89 […] zůstal 

bezradný nad tvorbou, kterou už nebylo možné jeho dosavadními kritérii 

vůbec měřit, ani pozitivně, ani negativně“1. Lopatkovi vyčítal mravní patos a 

neliterární kritéria. Lukešova argumentace ovšem vycházela z konformních, 

běžně provozních pozic kulturního redaktora Lidových novin; v rovině 

estetických norem kritikovu práci nepřiblížil ani v nejmenším. Ke konci svého 

exkursu do života a díla Jana Lopatky Lukeš dokonce nevkusně naznačil, že 

Lopatka nedokázal vzdorovat svobodě a že jeho rozhodnutí dobrovolně odejít 

ze života bylo správné.

                                                          
1 Lukeš, J: Osamělost literárního kritika. In: Lidové noviny 22. 7. 1993, s. 3.
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Osobní knihovna Jana Lopatky

Knihovna Jana Lopatky se nachází v soukromém vlastnictví. V současné 

době je původní fond knihovny rozdělen na několik částí, o které se podělila 

kritikova rodina. Jako původní celek, z něhož byl pořízen soupis, který je 

přílohou této práce, knihovna nadále neexistuje.

Knihovní pozůstalost Jana Lopatky obsahovala zhruba dva a půl tisíce 

svazků (z toho asi tři sta padesát samizdatů), přes tři sta rukopisů a strojopisů 

(převážně se jedná o dobově chartistické dokumenty, dokumenty VONS atp.) 

a přes čtyři sta exemplářů časopisů a novin. 

Původní fond byl rozdělen na literaturu naučnou a na beletrii, beletrie 

dále na českou, české samizdaty a světovou beletrii. Naučná literatura byla 

rozdělena na oborovou odbornou literaturu a literaturu duchovní (většinou 

filozofii). Vše bylo řazeno dle abecedy. 

Autoři, o něž se Lopatka zvláště zajímal, a zároveň byli také nejčastěji 

zastoupeni co do počtu jednotek knih, byli řazeni v rámci české beletrie

zvlášť, a nikoli podle abecedy jako ostatní beletrie. Zajímavostí je, že mezi 

„vyňaté“ autory se neřadil Egon Bondy. Důvodem je asi to, že většina jeho 

díla v té době měla podobu strojopisů, rukopisů a samizdatů. V Lopatkově

pozůstalosti je asi sedmdesát takových jednotek (proti tomu například třicet 

jednotek Jakuba Demla, který je v knihovně řazen zvlášť). Soubor Bondyho 

díla, který se nacházel v Lopatkové knihovně, je jednou z 

nejpozoruhodnějších sbírek Bondyho díla vůbec. Nachází se zde několik 

unikátů nebo děl, která existují jen v jednotkách kusů.

Česká a světová literatura, vyňatí autoři (Jakub Deml, Bohumil Hrabal, 

Karel Poláček. Jaroslav Hašek a Egon Hostovský), samizdaty, naučná 

literatura a literatura filozofická nebo filozoficko-náboženská tvořili společně 

hlavní část Lopatkovy knihovny. Jednalo se o více než padesát osm metrů 

knih.

Knihovna začínala literaturou českou, následovaly samizdaty a literatura 

světová. Pod nimi bylo zvlášť řazeno zmíněných pět autorů. Další fyzicky

oddělenou knihovnu pak tvořila literatura odborná a literatura filozofická a 
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náboženská. V této knihovně byly také časopisecké ročenky a několik desítek 

titulů časopisů a novin. Ty byly vřazeny mezi odbornou literaturu.

Co do tematického dělení obou knihoven je nápadné zvláštní vydělení

samizdatů, které jsou řazeny za abecedně srovnanou českou beletrii zvlášť, a 

nejsou do ní včleněny. Důvodem není to, že by Lopatka chtěl takto vyčlenit

literaturu undergroundovou, což by se jako vysvětlení nabízelo, poněvadž 

mezi českou beletrií jsou vřazeni i undergroundoví autoři vydaní standardně, 

tedy tiskem.

Jedná se vždy o samizdaty v pevné vazbě. Větší část samizdatů však 

nebyla součástí hlavní knihovny a byla uložena separátně – stejně tak většina 

novin a časopisů. Strojopisy a rukopisy byly taktéž povětšinou uloženy

odděleně.

Samizdaty, noviny, časopisy, strojopisy, rukopisy a různé dobové 

dokumenty tedy nebyly z většiny součástí hlavní Lopatkovy knihovny, 

netvořily žádný homogenní celek, nebyly řazeny dle žádného systému a 

nacházely se na různých místech (v krabicích, ve skříních a zásuvkách a 

podobně).

Dvě hlavní knihovny (beletrie a naučná literatura) byly přehledně 

organizovány. Autorka usuzuje, že k nim původně náležel i soupis knih, byť

třeba neúplný a týkající se jen a pouze tištěných knih, nikoli časopisů a 

samizdatů, protože některé knihy měly na vakátu vepsané číslo, které 

neodkazovalo na stránku v knize. Manželka Jana Lopatky, Jaroslava

Lopatková, která byla při sestavování soupisu velice nápomocná, tuto 

domněnku nevyloučila. Možné je, že soupis se ztratil, když se Lopatkovi 

stěhovali z Malé Strany do Templové ulice na Starém Městě. Je to však jen 

hypotéza. Knihy, jak už bylo zmíněno, byly řazeny dle abecedy – naučná 

ovšem od konce abecedy k začátku. Mezi odborné knihy byly vřazeny 

odborné či literární časopisy, almanachy nebo soubory článků. V rozhovoru 

z roku 1986 Lopatka zmiňuje své slovníky: „…nerad používám i jakákoli jiná 

označení, protože všechno, co je označené, je neobyčejně zjednodušující, a 

je to jenom k použití de facto. Vzniká z toho manuál, jako jsou ty moje naučné 

slovníky, které – jak v knihovně vidíš – mi končí u ‚Q‘, v nejlepším případě.“2

                                                          
2 V životě je někdy třeba vyjádřit se chodsky. Rozhovor s Františkem Stárkem, In: Šifra lidské existence, s. 395–
416.
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Jednalo se ale zřejmě o Lopatkovu knihovnu ještě na Malé straně, kde byla 

pravděpodobně uspořádána jinak. Časopisy, strojopisy a rukopisy ani 

slovníky nebyly řazeny dle žádného klíče. Při sestavování soupisu autorka 

přiřadila jednotlivé časopisecké tituly k sobě, ač v původním fondu byly 

rozděleny. Původní rozdělení je v soupisu respektováno pouze v případech, 

že některá čísla jednoho titulu byla také zároveň součástí hlavní knihovny. 

Autorka předpokládá, že takové členění mělo význam v tom, že se jednalo o 

svazky, které Lopatka chtěl mít neustále po ruce. Tyto jsou tedy v soupisu 

uvedeny tam, kde se ve fondu prakticky nacházely, a stejný titul uvádíme pak

ještě jednou, celistvě v části s ostatními časopisy, novinami či strojopisy. Mezi 

odbornou literaturou se nacházely také samizdaty, byly vřazeny dle abecedy 

mezi tiskem vydané knihy.

Co do časového rozptylu pokrývá Lopatkova knihovna široké pole, od 

nejstarších památek po literaturu devadesátých let dvacátého století. O něco 

málo bohatší je literatura česká. Nejpočetněji je zastoupena literatura druhé 

poloviny dvacátého století, hlavně literatura undergroundová, a z odborné 

literatury převažuje literární teorie a kritika. Poměrně hojně je zastoupena i 

filozofická literatura, historická odborná literatura a knihy o psychologii či 

psychiatrii. Vzhledem ke komplexnosti Lopatkovy sbírky knih je 

zaznamenáníhodný nízký počet knih od českých autorů devatenáctého

století, snad kromě Máchy. Například od Boženy Němcové, ač s jejím 

jménem a odkazem ve svém díle Lopatka operuje poměrně často, je 

v knihovně pouze Babička. Od Karolíny Světlé nebo Terézy Novákové není 

v knihovně jediný svazek. Od Nerudy měl Lopatka jen Čtyři knihy básní.

Velké množství knih obsahuje různá věnování, Lopatkovy vlastní vpisky 

a poznámky. Do knih jsou vloženy články z novin a časopisů relevantní 

k tématu knihy či jsou opatřeny odkazy na ně. Jan Lopatka měl ve zvyku 

poznamenávat si na titulní list knihy odkaz na problematickou stránku. Někdy 

se jednalo pouze o číslo stránky, na níž byla vepsána glosa, někdy byla glosa 

připojena hned u čísla stránky na titulním listu v několika případech byl vložen 

papír s analogicky poznamenanými čísly na strany a s Lopatkovými glosami. 

Vpisoval-li kritik do knih, tak obyčejnou tužkou. Nejčastější byla podrtržení. 

Byl velmi pečlivý. Jeho systém poznámek a vpisků byl i pro nového

neznalého čtenáře srozumitelný. Poznámky jako takové pak už nikoli. Byly 
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zkratkovité, heslovité. Velmi často se jednalo o jednoslovná hesla typu viz 

Ivan a podobně. Leckdy je možné – výlučně však se znalostí knihy nebo ve 

chvíli, kdy si čtenář (spíše však náhodně) spojí Lopatkovu poznámku 

s konkrétní jeho studií – odhadnout, jakým směrem se mohla Lopatkova 

úvaha ubírat. Většinou je to ale složité. Lopatkovy poznámky plnily nejčastěji 

funkci jakési druhé editace. Ve velkém množství případů byly také dány u 

bibliografie nebo edičních poznámek, často i na obálkách knih. Jako 

„nezvaný“ editor byl Lopatka přísný. Často jde o glosy velmi jízlivé a celkem

vtipné.

Kritik si zaznamenával i knihy, které si z jeho knihovny čtenáři vypůjčili, 

a to vložením samostatného listu formátu A5 s názvem knihy, která 

v knihovně v daný moment chybí.

V knihovním fondu se nacházelo rovněž několik málo exemplářů knih, 

které byly vydány po Lopatkově smrti. Do soupisu jsou řazeny. Jedná se o 

zanedbatelné množství titulů, u nichž je téměř vždy jisté, že je Lopatka znal.
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Dílo

Do české literární kritiky vstoupil Lopatka už jako student. Jeho první 

samostatná publikace byla spjata s rozhlasem. Jednalo se o brožuru 

Estetická problematika vztahu rozhlasu a prózy. Jako teoretik začínal tedy 

Jan Lopatka s otázkou po tom, co zůstane z díla po jeho (rozhlasové)

adaptaci. Sledoval proces ubývání hodnot při dramatizaci. Zabýval se 

dramatizací větu po větě. Základním předpokladem byl fakt, že dobrou 

rozhlasovou adaptaci nelze udělat ze špatného textu. Palčivější otázkou však 

pro Lopatku představoval problém opačný, totiž to, že ne každý dobrý text je 

možné přetavit na kvalitní rozhlasovou inscenaci. Podstatným tématem 

Lopatkova celoživotního díla byla dramatizace jako taková, nejen rozhlasová. 

Vracel se například k Janu Grossmanovi. Jednou z nejvíce 

opoznámkovaných knih v jeho knihovně bylo Jak nepsat hru od Waltera

Kerra. Tématu se budeme více věnovat při popisu Radiojournalu 

v ko(s)mickém věku a Šifry lidské existence, kde téma dramatizace a 

rozhlasu stojí v popředí.

Lopatka psal o knihách, u nichž bylo v dané době takřka zázrakem, že 

vůbec vycházely. Jeho přístup byl však stejně bezpředsudečný, i kdyby 

tohoto faktu vůbec nebylo. Nebral ani sebemenší ohled na to, že je dobře, že

knihy vycházejí, a dle toho by s nimi mělo být zacházeno, respektive že pod 

takovým úhlem pohledu by měly být posuzovány. Lopatkovy práce s sebou 

nesly určitý druh naprosté bezohlednosti k vnějším okolnostem díla. Ve své 

kritice autor zcela samozřejmě předpokládal čtenářovo poměrně hluboké 

povědomí o tématu. Ve svých kritikách nic nevysvětloval, neuváděl. Lopatka 

tvrdil, že kritika se zabývá věcmi, které nejsou v pořádku („Knihy soudím, 

když mě naserou,“ řekl v jednom rozhovoru), a že kritik musí být s knihou 

sám. Tato jakási izolovanost autora a s tím úzce související čtenářská 

náročnost jeho prací připomíná F. X. Šaldu. Máme na mysli obsahem a 

vyzněním, nikoli jazykem a stylem, jež měl Šalda přiměřenější době, 

z našeho hlediska květnatější a doslovnější. Lopatka píše stroze, účelně, 
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přesně, ostře, a obecně se o jakémkoli jeho psaní traduje, že nikdy 

nevznikalo lehce.

Lopatka byl Šaldovou kritikou nicméně podstatně ovlivněn. Spolu 

s Janem Mukařovským platil tzv. zakladatel české kritiky v době Lopatkova 

studia za značnou autoritu. Naproti tomu je v jeho díle patrná jistá distance

vůči kritickým kritériím Václava Černého. Příklady lze najít v textech Co je a 

co není kritika nebo v Z dějin české kritiky. V knihách Václava Černého byly

Lopatkovy poznámky. Ty, které jsme našli v Pamětech IV., byly použity ve 

stati Malér3. Četné poznámky byly také v Tvorbě a osobnosti I. Naproti tomu 

v knihách a samostatných studiích F. X. Šaldy nalezneme poznámky pouze v 

jednom ze svazků Spisů F. X. Šaldy. Další osobnost, která Lopatku 

formovala, byl určitě Jakobson (v knihovně jsme našli jen Základy českého 

verše a bratislavské vydání knihy Lingvistická poetika (výber z diela), které

však bylo vypůjčeno).

Lopatka jako čtenář, dle jeho knihovny, a jako kritik, a koneckonců i jako 

editor, tendoval spíš k nesyžetové literatuře, která mu byla bližší. Jedinými 

opravdu „syžetovými autory“ mezi jeho oblíbenci byli Poláček a Hašek. Ve 

svých textech se poměrně ostře opřel například do Škvoreckého Zbabělců

nebo lépe řečeno do Škvoreckého obecně: „…plastičnost, zručnost, 

sentiment, dekorativnost… Nejsou to kritéria vzatá z podstatně jiné oblasti, 

než je literární tvorba? Nehodí se spíš k uměleckému průmyslu typu taneční 

či náladové skladby? Od té se přece vyžaduje zručnost, virtuozita, nápaditost, 

a nejen to, vyžaduje se, aby tato zručnost nebyla samoúčelná, ale byla 

lehkým (jen zdánlivě lehkým) projevem hlubšího zázemí myšlenkového –

sloganu. […] Často se vyskytuje názor, že od románu Zbabělci se dá u 

Škvoreckého až na malé výjimky hovořit o stálé a výrazné regresi. Zdá se to 

být prokazatelné, neodlišoval bych však Zbabělce od ostatního víc než je 

nutné“4. Nutno však dodat, že později svůj pohled na Zbabělce zmírnil. Ve 

Škvoreckého knihách v Lopatkově knihovně ale nenajdeme žádné vpisky, 

pouze do Zbabělců vložený přepsaný projev Zpověď spisovatele svého věku 

věnovaný Lopatkovi. Principálně Lopatkovi snad ani nevadila žánrově lehčí 

literatura, pokud se nevydávala za něco jiného. Kritik neměl rád předstírání 

                                                          
3 Malér. In: Lopatka, J.: Šifra lidské existence, s. 293–295.
4 Starý a nový Škvorecký. In: Lopatka, J.: Předpoklady tvorby, s. 78–79.
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hloubky a filozofického dumání. V otevírání nových pohledů je jeho kritika 

neocenitelná. 

Jako editor Lopatka například připravil v roce 1970 české číslo 

Slovenských pohľadů. Obsahovalo autory, kteří už nemohli v Česku

publikovat, nebo bylo jasné, že brzy nebudou moci. Jednalo se o poslední 

vystoupení několika literátů na (neurčitě) dlouhou dobu. Editoval Havlovy 

Dopisy Olze. Připravil řadu děl Egona Bondyho. V jistém smyslu je vlastně 

jeho objevitelem. Nelze nezmínit také Šavle meče Ladislava Dvořáka, Knihu 

Josefovu Josefa Vohryzka nebo Ve dvou se to lépe táhne Jaroslava Haška a 

Zdeňka Matěje Kuděje. Z odborné literatury pak Slovník zakázaných autorů, 

sborník Ptáci vítají jitro zpěvem, poddůstojníci řvaním (příspěvky 

z konference k 100. výročí narození Karla Poláčka). Připravil také kompletně 

Hančovy Události, původně pro knižnici Tangens. 

Velmi podstatná je také jeho účast na Edici Expedice. Soupis všech knih 

a autorů vydaných Edicí Expedice byl součástí knihovny. V Edici Expedice 

vyšly ostatně poprvé Předpoklady tvorby a Radiojournal v ko(s)mickém věku

(opatřené řadou rukopisných poznámek). Z knih vydaných Edicí Expedice, 

kterých měl v knihovně Lopatka velké množství, jeho největší, možná 

redakční zájem, soudíce dle poznámek v knihách, vzbudily Paralelní úvahy 

Martina Palouše, kniha Básník svobody a lidskosti Zdeňka Hrubého, Hejdova 

Lady Felthamová, Kabešova Pěší věc a Sen o zlu Evy Kantůrkové. 

Se jménem Jana Lopatky je spojeno několik periodik. Jedná se o 

časopis Studie a úvahy, který redigoval, Rozhlasovou práci, Českou 

literaturu, Literární noviny, Divadlo, Nové knihy, Divadelní noviny, Scénu, 

Slovenské pohľady a hlavně o časopis Tvář. Po roce 1969 mají v autorově 

bibliografii své místo samizdatové časopisy (Spektrum, Forum, Kritický 

sborník…) a exilová periodika (Paternoster, Proměny, Svědectví). 

Měsíčník Tvář, spjatý se jmény A. Stankoviče, E. Mandlera, B. Blažka, 

V. Havla, J. Němce a dalších, vznikl na základě usnesení Svazu spisovatelů 

roku 1963 a zanikl hned po druhém ročníku (1965). V Tváři se setkali autoři 

různého zaměření, kteří se ale na přelomu prvního a druhého ročníku rychle 

shodli na způsobu, jakým připravovat jednotlivá čísla časopisu. To způsobilo, 

že měsíčník se stal mimoběžným vzhledem k dominujícímu společenskému a 
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politickému napětí mezi představiteli Novotného režimu a těmi, kdo se 

pokoušeli komunistickou praxi reformovat. I. M. Jirous později napíše, že jeho 

seznámení s tvářisty mělo značný vliv pro formování undergroundu 70. let, 

„anebo to bylo tak, že samotné undergroundové pojetí tvorby souznělo s tím, 

co bylo kdysi v Tváři z uměleckých postojů preferováno“.5 Měl tím na mysli 

hlavně J. Lopatku, J. Němce, Z. Hejdu, A. Stankoviče. Samotné 

undergroundové pojetí tvorby totiž docela korespondovalo s uměleckými 

postoji časopisu Tvář. Jirous vidí analogii v tom, že cílem obou skupin bylo 

vystavět jiný hodnotový svět, něco, co by se stavělo na odpor proti vládnoucí 

moci, resp. establishmentu. V jednom ze svých dopisů z vězení dokonce 

Jirous své ženě píše, že Lopatka je jeden z mála lidí, jehož úsudek je pro něj 

důležitý.

V Lopatkově knihovně se nacházela všechna čísla Tváře z roku 1965, 

jedno dvojčíslo z roku 1964, všechna čísla roku 1968, včetně čísla, které 

nakonec ani nevyšlo. To bylo opoznámkované s množstvím korektur, byla do 

něj vložena taktéž opoznámkovaná studie Jiřího Pechara Interpretace a 

pochopení (tj. polemický ohlas na studii Bohumila Doležala Interpretace jako 

věc dobré vůle; editor ho otiskl v roce 1995 v knižním výboru z Tváře). Z roku 

1969 bylo v knihovně sedm čísel. Už nevydané číslo 7/1969 bylo 

nerozřezané, nekompletní, s opakujícími se stranami. Do jednoho z archů 

byly vloženy texty Egona Bondyho, které Lopatka poznámkoval a upravoval 

pomocí vystříhávání nebo škrtání. Je otázka, zda tyto operace byly součástí 

redakční přípravy zářijové Tváře 1969, nebo pocházejí z mladší doby.

Kritický odkaz Jana Lopatky se do jisté míry zhodnocoval ve skupině

vytvořené kolem Revolver Revue, kterou redigovali mladší autoři. (V

exempláři čísla dvacet dva jsme našli dopis od Terezie Pokorné, která po 

Lopatkovi žádala příspěvek pro Revolver Revue. Po smrti Jana Lopatky byla 

podstatná část čísla 26 Janu Lopatkovi věnována).

                                                          
5 Jirous, I. M.: O české undergroundové kultuře 70. a 80. let. In: Machovec, M.: Pohledy zevnitř, s. 78–79.
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Vyňatí autoři

Egon Hostovský 

V knihovně Jana Lopatky se nacházelo šestnáct titulů od Egona 

Hostovského. Lopatkovy poznámky bylo možné najít u Tří nocí, Půlnočního 

pacienta, u Domu bez pána a u Osamělých buřičů. U knih Egona 

Hostovského mělo nezanedbatelné množství jednotek fondu věnování od 

autora Václavu Havlovi. Nacházel se zde také tisk k výstavě Návraty 

Památníku národního písemnictví od Hostovského a Čepa. Do publikace byl 

vložen soupis exponátů k výstavě.

Lopatkovi na Hostovského předválečných dílech vadí speciálnost 

tématu, naopak má rád jeho poválečné prózy, a to hlavně Tři noci a 

Všeobecné spiknutí. Jinak není Hostovský v Lopatkově díle nijak 

frekventovaným jménem. Je zvláštní, že si jej Lopatka v knihovně vydělil 

zvlášť. Z tohoto faktu a také proto, že většina knih obsahovala dedikace

Václavu Havlovi nebo Olze Havlové, autorka usuzuje, že je možné, že šlo o 

zápůjčku od Havlových, pravděpodobně k projektu, který Lopatka nakonec 

neuskutečnil.

Jakub Deml

V knihovně se nacházelo třicet knih Jakuba Demla. V knize Píseň vojína 

šílence, která byla vydána v samizdatu, byly Lopatkovy poznámky a věnování 

od autora. Šlépěje byly v knihovně dvojí, vydání z roku 1931 a z roku 1937. 

Miriam se v knihovně nacházela třikrát. Jednalo se o vydání z roku 1921, 

z roku 1969 (Miriam a jiné práce) a z roku 1990. K Demlovi byl přičleněn také 

jeden díl Vodičkova sborníku Chléb a slovo z roku 1948. Mezi samizdaty pak 

byly řazeny tři svazky Demlových spisů z edice Rukopisy VBF, a to Není 

dálky, Tepna a Oltář v poli.

Ve svém díle pracuje Lopatka se jménem Jakuba Demla velmi často. 

V Předpokladech tvorby cituje z Cesty k Jihu, několikrát zde také přirovnává 

deníkové zápisky Hančovy k textům Demlovým (v Demlovi vidí obdoby k dílu

Vasilije Rozanova), hledá mezi nimi shody a rozdíly, porovnává jazykové



19

styly. Druhá část Předpokladů tvorby, Šifra, je uvozena citací ze 

Zapomenutého světla, které překvapivě Lopatka v knihovně neměl, ač sám 

připravoval strojopisné vydání jeho textu. V Posudcích několikrát použil 

Lopatka Demla jako příklad. Deníkovým knihám Jakuba Demla je z velké 

části věnována jedna z Lopatkových stěžejních studií Literatura v

katakombách?, kde kritik vede paralely mezi texty Demlovými a Hančovými. 

Citacemi z Demla je protkána další Lopatkova zásadní práce, a to Paralelita 

okraje a středu, která je, můžeme-li to tak říci, středobodem posmrtného 

výboru Šifra lidské existence. 

Bohumil Hrabal

Vlastních knih Bohumila Hrabala se v Lopatkově knihovně nacházelo třicet 

osm, přičemž anglické vydání I served the King of England bylo vypůjčeno. 

Pět samizdatových vydání pak spočívalo v knihovně mezi samizdaty, a 

nebylo vřazeno mezi zbylé, vydělené, knihy Bohumila Hrabala. Jednalo se o 

samizdat Postřižiny, Něžný barbar (1970), o Texty, o Příliš hlučnou samotu

v islandštině a dále o Příliš hlučnou samotu, Tři teskné grotesky z roku 1971 

a Pražskou ironii z roku 1985. Lopatkovy poznámky byly v tomto vydání 

Postřižin a Něžného barbara, v samizdatovém vydání Textů, kde byla také 

dedikace Lopatkovi od Hrabala. Vita nuova z '68 Publishers byla v knihovně 

oxeroxovaná. Svatby v domě byly v knihovně v podobě xeroxu samizdatu.

Samizdat Městečka, kde se zastavil čas byl řazen k Bohumilu Hrabalovi, 

nikoli k samizdatům. K Hrabalovi byl zařazen sborník prací k 75. narozeninám 

Bohumila Hrabala Hrabalina z roku 1990, dále Karasové Moře modré, také 

Pozor! Dům doposud obydlen od Michaela Špirita a Testy Vladimíra 

Boudníka od Merhauta a Rothové Hlučná samota a hořké štěstí Bohumila 

Hrabala. Naopak zde nebyl řazen Za hádankami Bohumila Hrabala, pokus 

interpretační, který byl mezi samizdaty. Bylo zde také několik čísel 

periodického sborníku Haňta press z roku 1990 a jedno z roku 1991. Mezi 

strojopisy se našel také text Bohumila Hrabala, Ludvíka Vaculíka a Václava 

Havla datovaný rokem 1989 v Praze (možná určeno pro Sborník Praha 1989 

– Krameriova expedice) a třístránkový strojový průklep s poznámkou 

Symposion (pravděpodobně: Brutus Östlings bokförlag Symposion). Mezi 
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odbornou literaturou byl nalezen přepis Moderní prózy – Poupata Bohumila 

Hrabala, který připravil Arno Linke.

Bohumil Hrabal je pro tvorbu Jana Lopatky zcela zásadním autorem a 

tématem. V Předpokladech tvorby se Hrabalovi věnuje hned první studie 

Tvorba a spisování, kde jsou analyzovány prózy Ostře sledované vlaky a 

Bambino di Praga. Obě knihy Lopatka v knihovně měl. Ve studii Nebývalé 

problémy textologické rozebírá Lopatka Jarmilku, soubor Pábitelé, text 

Krásná Poldi, okrajově Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet, a to 

především z hlediska textového vývoje. V knihovně jsme mohli z těchto titulů 

najít všechny, konkrétně Jarmilku z roku 1992 od Pražské imaginace z edice 

Hrabalových spisů, Pábitele od Mladé fronty z roku 1964, soubor Bambino di 

Praga, Barvotisky, Krásná Poldi z roku 1990 (Československý spisovatel) a 

Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet z roku 1965 (první vydání z Mladé 

fronty). Tyto knihy byly bez Lopatkových vpisků. 

V posmrtně vydaném souboru lektorátů Posudky je Hrabalovo jméno 

používáno často jako příklad nebo analogie, chce-li Lopatka dokreslit nějakou 

svou myšlenku. To je například hned u prvního lektorátu na Cenu za Rubikon 

Jitky Henrykové (text nebyl vydán), kdy Lopatka pomocí Hrabalova příkladu 

popisuje rozdíl mezi psaním lektorským a kritickým: „…objektivitu lektora je 

podle mého názoru nutno chápat tak, že třeba jako kritik může mít výhrady 

k Hrabalovi, ví ovšem, že jde o tak svébytný projev, že především je nutné ho 

vydat a pak diskutovat.“6 Několikrát zde upozorňuje na rozdíly mezi 

Hrabalovými texty v podobě, v jaké byly vydány, a v podobě před vydáním, 

kdy úpravy měly na publikované texty vliv značně poškozující. V posmrtném 

rozsáhlém výboru Šifra lidské existence je Hrabal zastoupen v řadě prací. Ve 

studii O diskusích, velké literatuře a Bohumilu Hrabalovi přisuzuje kritik 

Hrabalově tvorbě v dobovém kontextu „funkci očistnou“. V této studii, jež měla 

být původně recenzí, vymezuje Lopatka Hrabalovo dílo stručnou 

charakteristikou jako „umění prostoru“. V závěru studie Lopatka píše: 

„Kdybych chtěl význam Hrabalova literárního činu shrnout do několika slov, 

bylo by to asi takhle: přesvědčuje bez výhrad – a taky bez komentáře –, že 

lidská schopnost regenerace je nedohledná, že člověk je nezničitelný.“7

                                                          
6 Jitka Henryková. Cena za Rubikon. In: Lopatka, J.: Posudky, s. 5–7.
7 O diskuzích, velké literatuře a Bohumilu Hrabalovi, In: Lopatka, J.: Šifra lidské existence, s. 115–122.



21

Lopatka několikrát nazývá Hrabalovu prózu iluzivní. Jde o iluzi, která je 

postavena na romantice a idealizaci, ale jejímž výsledkem je deziluze. V Šifře 

lidské existence najdeme také recenzi Hrabalovy tehdy nově vydané knihy

(1968) Morytáty a legendy. Tu jsme v Lopatkově pozůstalosti našli. Zde se 

Lopatka opět zabývá tím, jak se mění Hrabalova tvorba od rukopisu po 

oficiální vydání. Ale jinou než vydanou verzi povídek z Morytátů a legend 

jsme v knihovně ani v dokumentech nenašli, ač je jasné, že Lopatka musel 

mít k dispozici autorovy rukopisy. Vzhledem k tomu, že sám Hrabal označil na 

konci šedesátých let Lopatku za toho kritika, na jehož názory je zvědav 

nejvíc, není vyloučené, že zápůjčka strojopisů pocházela přímo od něho.

Karel Poláček

V knihovně bylo devatenáct knih od Karla Poláčka. Jedno vydání prózy Bylo 

nás pět bylo vypůjčené. Lopatkovy vpisky a poznámky jsme našli ve vydání 

Bylo nás pět z roku 1958, v Posledních dopisech Doře z torontského vydání, 

ve výboru O humoru v životě a v umění, v Domu na předměstí, v Hedvice a 

Ludvíkovi, v Bez místa I.–IV. a v souborném vydání Okresní město, Hrdinové 

táhnou do boje, Podzemní město, Vyprodáno z roku 1955. V knize Hlavní 

přelíčení byly jak Lopatkovy poznámky, tak i vložený papír s referátem o 

knize. V knížce Michelup a motocykl bylo věnování od Gaiy Schulzové.

K Poláčkovi měl Lopatka také přiřazenu knihu Komika jako nástroj kritiky 

maloměšťáctví v díle Karla Poláčka od Aleny Hájkové. V knížce byly 

Lopatkovy poznámky. K Poláčkovi byla také zařazena sbírka novináře a 

básníka Zdeňka Lebla (1950) Žena na pravoboku s dedikací od autora, což

považujeme za „knihovnický“ omyl. Mezi Poláčka Lopatka dále zařadil 

Židovskou ročenku z roku 1983-84 (byla opatřena Lopatkovými glosami), dále 

druhé číslo Zpráv z Obce spisovatelů z roku 1992 a Stanovy a seznam členů 

Obce spisovatelů také z roku 1992, dále také sborník připomínající semináře 

a sborníky věnované Karlu Poláčkovi v letech 1962, 1967 a 1982 - Sto let 

Karla Poláčka a též knižní soubor originálních fotografií ze sympózia, taktéž 

pod názvem Sto let Karla Poláčka. Do sborníku byla vložena pozvánka na 

celostátní sympózium v Rychnově, poznámky k projevům, které zde byly 

předneseny (včetně Lopatkova vlastního). Dále sem byly vřazeny texty

Lopatkovy studie Ptáci vítají jitro zpěvem, poddůstojníci řvaním a xerox 
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kapitolky Ze života Karla Poláčka mariášníka a spisovatele z knihy Alcantara 

od J. A. Winna, pak také xerox části Okresního města a studie Z. K. Slabého: 

Torzo? Prozatím… V oddíle Poláčkových knih byla také kulturní a 

společenská revue Oko – první číslo z roku 1992, do které bylo vloženo čtvrté 

a páté číslo Češtináře, Zpravodaje katedry českého jazyka a literatury 

v Hradci Králové z roku 1992.

Poláček představoval pro Lopatku od osmdesátých let velké téma. Píše 

o něm například: „…budu přímo a konfesijně i obchodně propagovat Karla 

Poláčka. To je podle mého názoru náš největší spisovatel století, kterého 

nešťastně zastínil Karel Čapek.“8 Je Lopatkou několikrát zmiňován 

v Radiojournalu v ko(s)mickém věku. Dílo Karla Poláčka považuje Lopatka za 

snadno převeditelné do akustické roviny, a tedy dobře rozhlasově 

adaptovatelné. To nevyplývá z toho, že by Poláček byl autorem lehčího 

žánru, ale z toho, že Lopatka obecně soudí, že dobře adaptovatelná literatura 

je taková, v které převládá vždy jedna složka. Konkrétně u Poláčka je to velké 

množství dialogů. Jeho dílo je hodně mluvné, konverzační. V

samizdatové Šifře je jedna studie věnována Poláčkovým Posledním dopisům 

Doře (uvozena je citací z O humoru v životě a umění). Kritika vydání z '68 

Publishers upozornila na nezbytnost správné textologické práce 

s materiálem. Na poláčkovském sympóziu, které Lopatka spolupořádal, 

přednesl kritik komentář ke knize Hlavní přelíčení. Lopatka zde píše: 

„Flexibilita, analogie, všechny možnosti jazykové, které v tom jsou, patří právě 

k té tradici, která je možná starší, než je formalistická otázka termínů, jako je 

sujet a fabule; otázka, která zdůrazňuje příběh jako elementární věc, přes 

kterou se traduje slovesnost z doby před tím, než měla písemnou formu. 

K tomu se to vrací.“9 Poláčka několikrát zmiňuje jako pozitivní vzor nebo jako 

bod, s nímž možno srovnávat, také v Posudcích. 

Jaroslav Hašek

V oddíle vyčleněném Jaroslavu Haškovi měl Lopatka jen šest Haškových 

knih. Lopatkovy vpisky byly ve svazcích: Velitelem města Bugulmy, Osudy 

                                                          
8 S Janem Lopatkou o kritičnosti a o tom třetím. Rozhovor s Janem Kolářem. In: Lopatka, J.: Šifra lidské 
existence, s. 451–456.
9 Ptáci vítají jitro zpěvem, poddůstojníci řvaním. In: Lopatka, J.: Šifra lidské existence, s. 314–319.
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dobrého vojáka Švejka II. (velmi výrazně na straně 11) a Osudy dobrého 

vojáka Švejka III.–IV. K Jaroslavu Haškovi Lopatka pak také zařadil knihy Ve 

dvou se to lépe táhne – ve třech hůře, Ve dvou se to lépe táhne: hrst 

vzpomínek na pestré cesty po Čechách se mrtvým Jaroslavem Haškem 

(1923), Ve dvou se to lépe táhne II. (1923) a své vydání Ve dvou se to lépe 

táhne: hrst vzpomínek na pestré cesty po Čechách s Jaroslavem Haškem 

z roku 1971. Ve všech vydáních byly hojné Lopatkovy poznámky a glosy. 

Vpisky byly též v Lidském profilu Jaroslava Haška, korespondence a 

dokumenty a Megerově Jaroslav Hašek doma a Jaroslav Hašek zajatec číslo 

294217. Od Karla Vaňka si zde Jan Lopatka zařadil Švejka v ruském zajetí a 

v revoluci I. a II., v druhém díle byly Lopatkovy poznámky. Do této části 

knihovny Lopatka řadil též Opočenského Čtvrt století s Jaroslavem Haškem a 

Langenova Jaroslava Haška. Byl zde založen také Mědílkův soupis 

Bibliografie Jaroslava Haška.

Hašek je zmiňován v Lopatkově Radiojournalu v ko(s)mickém věku, 

v Předpokladech tvorby pak také, ale jen velmi okrajově. U Jaroslava Haška 

Lopatka obdivoval to, jak dokázal „bravurně personifikovat – většinou až 

k hořkému konci“. V Posudcích zmiňuje Haška několikrát, zejména v tom 

smyslu, že posuzovaný text viditelně z Haška čerpá a kopíruje jej, konkrétně 

zmiňuje Haškovu povídku Hodina pravopisu. Ve výboru Šifra lidské existence 

uvádí také Haškovu korespondenci, která se proti zbytku Haškova díla „hemží 

hravou promyšleností jednotlivostí“. Proti tomu Švejk a Haškovy povídky jsou 

chvatné, improvizované („Tok řeči je tu prvotní, všechno ostatní je druhotné,“ 

píše Lopatka v medailonku věnovaném Haškovi). Stylový rozdíl mezi 

korespondencí, již měl Lopatka k dispozici, a tvorbou zamýšlenou k vydání je 

v Šifře lidské existence zmíněn na více místech.
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Egon Bondy 

Přestože v knihovně Lopatka Bondyho nevydělil, budeme jej považovat za 

jednu z nejpodstatnějších částí jak jeho knihovny, tak pochopitelně jeho díla (i 

jeho života). 

V knihovně měl Lopatka šedesát šest samostatných ucelených Bondyho textů

psaných pod jménem Egon Bondy a další tři pod jménem Zbyněk Fišer. Část 

Bondyho díla byla řazena běžně mezi české abecedně řazené tituly, část 

mezi samizdaty a část byla také mezi strojopisy a rukopisy. Lopatkovy 

poznámky se nacházely ve strojopise Šamana, v Divokém pojednání z roku 

1975, dále ve 4. části Poznámek k dějinám filozofie. Věnování od Bondyho 

Lopatkovi je v Deníku dívky, která hledá Egona Bondyho. Bondyho podpis byl 

také ve 2000 z Edice Půlnoc z roku 1951. Věnování od autora Boudníkovi 

bylo pak v strojopise Fϋr Bondys unbekannte Geliebte aneb nepřeberné 

bohatství. V Lopatkově knihovně byl také původní strojopis Trhacího 

kalendáře s autorovými rukopisnými opravami, do něho byl vložen Bondyho 

rukopis se seznamem oprav.

Lopatkova sbírka Bondyho díla je velice obsáhlá. Mezi nejzajímavější 

kusy patří také autorizované texty Básní od července 1964 do konce roku 

1970 (v jedné z verzí byla, pravděpodobně Lopatkou, dopsána data) a Básní 

od ledna 1960 do června 1963. Pravděpodobně unikátní je původní vydání 

Trapné poezie z Edice Půlnoc. Lopatka vlastnil také první původní autorský 

strojopis Básní Egona Bondyho od srpna 1954 do září 1958 a původní vydání 

Dagmary aneb nademocionality z Edice Půlnoc, což je jeden ze tří 

dochovaných exemplářů. V knihovně byl nejpůvodnější autorský strojopis 

Básní 1958–1959. Nebyl ale kompletní, autor z něj několik stránek vytrhal. 

Deník dívky, která hledá Egona Bondyho z edice Ve všední den i v neděli, 

který vyšel původně v nákladu šesti výtisků, je pravděpodobně dalším 

unikátem v Lopatkově sbírce. Dále jsme zde našli originál původního 

strojopisu Zbytků eposu. Knize chyběl titulní list. V knihovně byly také 

původní autorské strojopisy sbírek Básně z let 1954 až 1955, Básně z roku 
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1965 a Básně z roku 1966 a jeden ze tří různých raných rukopisů Básní 

z roku 1960.

Mezi Lopatkovými strojopisy a rukopisy se našla také fotokopie 

psychiatrické anamnézy Zbyňka Fišera. Tato byla zaznamenávána zřejmě 

v průběhu několika let a poté ofocena pravděpodobně s vědomím lékařovým, 

nepochybně proti předpisům. Z Lopatkových vlastních opisů z 60. a 70. let 

zde byla sbírka Totální realismus (říjen–prosinec 1950), Pražský život

(listopad 1950–leden 1951), Dagmara aneb nademocionalita (Edice Půlnoc, 

únor 1951), Smysl poezie, Velká kniha (básně) (Edice Půlnoc, listopad 1951 

– únor 1952), Malá kniha (březen 1952 – duben 1953), Zbytky eposu (1954–

1955).

Bondy je samozřejmě předmětem Lopatkovy tvorby ve vysoké míře. 

V Předpokladech tvorby o něm skutečně trefně a přitom zcela jednoduše říká, 

že „reprezentuje i osvobození výrazu, ať už elementárně lyrického –

písňového –, či lyrismu, získaného trpce a draze za cenu cynické hříčky.“10

V Posudcích najdeme lektorát, nebo v tomto případě spíš návrh na vydání, na 

Básně a legendy. Jednalo se o posudek na texty Egona Bondyho z prvních tří

let jeho tvorby – Totální realismus, Velká kniha, Für meine unbekannte 

Geliebte a Malá kniha. Šlo o texty, které měl Lopatka rád, které připravil 

k vydání sám se svolením autora a po konzultacích s ním. Důvodem, proč by 

mělo být dílo vydáno, je dle Lopatky to, že texty přinášejí pohled na dobu, 

kterou zatím autenticky málokdo popsal. V Šifře lidské existence je Egonu 

Bondymu, respektive jeho hrám pro divadlo Radima Vašinky Orfeus

věnována drobná studie Divná sezóna. Dále je zde text s názvem Egon 

Bondy, živá legenda. Text byl určen pro Lidové noviny. Zásluhu Bondymu 

Lopatka přiznával zejména za „zrušení metafory“ v poezii. Když Lopatka 

uvažoval o předchůdcích totálního realismu, domníval se, že by to mohly být 

Kolářovy Dny v roce. S padesátými lety je spojena snaha o zachování textů, 

proto tyto také vycházely ve velmi nízkých nákladech, v počtu pěti šesti 

výtisků. A právě některé z nich jsou součástí Lopatkovy pozůstalosti.

                                                          
10 Ptají se, já se kroutím, jak můžu, ale nakonec stejně vypovídám. In: Lopatka, J.: Předpoklady tvorby, s. 177.
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Underground

Za výrazný tematický okruh Lopatkova zájmu považujme undergroundovou 

tvorbu a vydělujeme ji tak zde jako samostatný blok. 

V prvé řadě bychom měli zmínit I. M. Jirouse a M. Knížáka. V knihovně 

byly dvakrát Magorovy labutí písně z edice Libri prohibiti (náklad byl dvě stě 

číslovaných výtisků), Magorovy labutí písně, vydání Poezie mimo domov, ve 

kterých bylo věnování a šestistránkový dopis od „Magora“ pro Jana Lopatku o 

Egonu Bondym. Jednalo se zřejmě o návrh odborného článku, který byl určen 

k publikování. Mezi samizdaty byl zařazen Magor dětem z roku 1986 a 1987, 

Zpráva o III. českém hudebním obrození z roku 1978 a Magorova krabička 

s věnováním z roku 1979. Mezi strojopisy byla vložena studie Nebyla nikdy 

v troskách, tematicky se vztahující ke stati Václava Černého Další studie o 

knihách Edice Petlice a pro ni. Mezi dokumenty byl také text Monotónně zní 

píseň dnů… Ivanu Martinu Jirousovi je v Šifře lidské existence, kromě 

několika dalších zmínek, věnovaná stať Případ Magor, kde Lopatka Magorovi 

přiznává poetický talent, jehož má na rozdávání, na rozdíl od hudebního 

nadání, jehož se mu dle Lopatky nedostává.

Zpočátku byla s výrazem undergroundu spjata hlavně hudební produkce 

skupiny The Plastic People of the Universe. První text, který Lopatka 

opětovně napsal od konce šedesátých let, byla obhajoba pro právníky při 

procesu s Plastiky v roce 1976. V Posudcích můžeme najít jednu jeho verzi 

pod názvem Písňové texty. Tatáž verze je součástí Hnědé knihy. Tu jsme v 

knihovně našli pod názvem K záležitostem Plastic People of the Universe a 

DG 307, datováno léto až podzim 1976, nadepsáno jako Texty k procesu 

s českým undergroundem, výbor z tzv. „hnědé knihy“. K textům skupiny DG 

307 se Lopatka vyjadřuje v Posudcích. Její tvorbu považuje ve srovnání 

s tvorbou Plastiků za patetičtější. Nicméně ladění písňových textů obou 

skupin má dle Lopatky mnoho společného – zrušení metafory, apelující 

charakter, smysl pro humor, lehkost, odsouzení měšťáckého způsobu života. 

Útok obou kapel se dá chápat jako esteticko-mravní, zamířený na konzumní 

společnost. Analogii v rovině textů nachází Lopatka mezi Gellnerem, 
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Macharem, Sovou a na druhé straně stojícími DG 307 a Plastiky. Svatopluk 

Karásek byl v Lopatkově knihovně zastoupen samizdatovým vydáním Textů 

písní. Byla zde také Modrá kniha, tj. sborník k šedesátým narozeninám J. 

Němce a k padesátinám Sv. Karáska. Od Charlieho Soukupa jsme mezi 

dokumenty našli prózu Oslátko. Zmínit musíme také básníka Andreje 

Stankoviče, blízkého přítele Jana Lopatky. Na Stankovičovu Patagonii 

najdeme v Posudcích lektorát z roku 1970, jejíž poezii přiřkl Lopatka 

mimořádný literární význam. Kritik oceňoval originální způsob, jakým Andrej 

Stankovič zachází s jazykem. V knihovně můžeme také nalézt po Lopatkově 

smrti vydanou sbírku To by tak hrálo, aby nepřestalo a mezi dokumenty pak 

Otevřený dopis Miloši Formanovi. Šesti knihami byl v Lopatkově knihovním 

fondu zastoupen také Vlasta Třešňák. 

V době, kdy bylo undergroundové hnutí už silné, se zakládaly také 

různé časopisy. Zmíníme zde Vokno a exilový Paternoster. Z Vokna jsme 

našli mezi dokumenty několik překopírovaných článků. Jednalo se konkrétně 

o životopis Jima Čerta v prvním čísle Vokna z roku 1979 a dále o 

devětaosmdesátistránkový xerox Bojovníků a trpitelů Milana Balabána, 

zřejmě z roku 1987. V pozůstalosti jsme našli také kopii Stárkových Voknovin 

datovaných listopadem 1989. Mezi časopisy bylo dvaadvacet čísel časopisu 

Paternoster. Lopatkovi chyběla do kompletní sestavy první dvě čísla časopisu 

z roku 1983, číslo 12 z roku 1985, číslo 19 z roku 1987, číslo 22 z roku 1988. 

Po roce 1990 měl Lopatka dvě čísla Paternosteru z celkem čtyř vydaných. 

V Lopatkově knihovně bylo obrovské množství dokumentů týkajících se 

Charty 77 a následně Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Příkladem 

uvedeme strojopis Záznamu o mém výslechu v Ruzyni Václava Říhy, který se 

„proslavil“ díky soudkyni Mileně Němcové, nebo Dva pohledy na fenomén 

Charty 77 z roku 1986 od politika a filozofa Rudolfa Battěka. Od Battěka jsme 

mezi samizdaty našli také třístránkový strojopis z roku 1988 nazvaný O 

vybírání popelnic: úvahník. Rudolf Battěk je také jedním z autorů 

podepsaných pod Příspěvkem k problematice důchodců z roku 1980, který 

jsme též našli mezi velkým množstvím dokumentů Charty 77. Battěka se týkal 

rovněž například dopis, který byl jménem Charty 77 v listopadu 1980 

adresován Amnesty International, a který byl též nalezen mezi dokumenty. 
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V knihovně jsme našli devět Sdělení Výboru na obranu nespravedlivě 

stíhaných. Lopatkovy poznámky byly v čísle 132 a 135.
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Předpoklady tvorby

Předpoklady tvorby vyšly poprvé v Edici Expedice v roce 1978 a kritické 

vydání pak v roce 2010. Kritické vydání obsahuje texty z let 1965 až 1969

sdružené pod názvem Předpoklady tvorby a texty z let 1969 až 1983 pod 

názvem Šifra. Šifra vyšla samostatně v roce 1983. Předpoklady tvorby a Šifra 

vyšly společně také v roce 1985 v Edici Petlice a tiskem poprvé v roce 1991.

Pro vydání z roku 1978 napsal předmluvu Václav Havel. Tato předmluva 

je pak použita pro všechna další vydání. Havel shrnuje trefně Lopatkovy 

práce v Předpokladech, když píše, že „všechny jeho texty se tak či onak 

vztahují k témuž tématu, totiž právě k tématu pseudoliteratury, zmystifikované 

literatury, literatury jako šikovného sepisování, jako kalkulace…“. Proti tomu 

staví „svět literatury, která se na nic neohlíží, nejméně na nějaký dobový vkus 

a ohlas, a která jde zoufale cestou své vnitřní nutnosti…“11 K tomu píše 

podobně také například Kubálek v Lidových novinách, když upozorňuje na to, 

že podstatou Lopatkovy tvorby je demystifikace. Lopatka dle něj zkoumá, jak 

málo jsou některá prozaická díla literaturou a do jak velké míry jsou vlastně 

„jen šikovně sepsaným odrazem dobové konvergence či předen daného 

ideologického schématu.“12 Havel poukazuje také na nadčasovost 

Lopatkových textů, na jejich nepoplatnost době, a hlavně na to, že se kritikovy 

recenze postupem času ukázaly jako adekvátní, a tedy jaksi věštecké, když 

texty, které zavrhl, nepřežily nebo se čtou jen velmi málo, a texty, které mohly 

na první pohled vypadat jen jako kuriozity, ale u nichž Lopatka rozeznal 

kvalitu a pojmenoval ji, a tím na ona díla mimo jiné také upozornil, jsou téměř 

bez výjimky přijímány nadále a „žijí“. Důvodem, proč tomu tak je, je také 

Lopatkův přístup k samotnému textu, o němž chce psát. Posuzuje samotný 

materiál od základu, vždy znovu od začátku, bez předběžného hodnotícího 

očekávání. 

Texty první části Předpokladů tvorby pěkně ilustrují vzrůstající roli 

literární kritiky v době druhé poloviny 60. let, kdy se kulturní prostředí v Česku 

postupně zbavovalo ideologických dogmat a bylo uvolněnější. To 
                                                          
11 Havel, V.: Úvodem. In: J., Lopatka: Předpoklady tvorby, s. 10.
12 Kubálek, D.: Spor o dílo a odkaz Jana Lopatky. In: Lidové noviny, 12. října 1993.
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samozřejmě vedlo k pokusům o přiblížení literární kritiky k nedeformované 

praxi běžné v západních kulturách. Druhá část knihy, Šifra, je příkladem 

literární kritiky vznikající pro „paralelní“, samizdatový okruh, bez možnosti 

oslovovat široké publikum. Lopatka využívá kromě recenze také jiných žánrů 

jako je posudek, komentář či dopis nebo rozhovor.

Ze zahraničních autorů zmiňuje Lopatka (v Posudcích) například Balzaca a 

jeho Ztracené iluze a Lesk a bídu kurtizán, kdy s Balzacem srovnává 

Vančuru. Balzaca ve své knihovně kritik ale neměl. Poměrně hojně byl 

Lopatkově knihovně zastoupen Graham Greene, jehož v Předpokladech 

zmínil dvakrát. Jeho jméno padne také v Posudcích. Jmenován je zde 

konkrétně Konec dobrodružství, jedna z nemnoha knih z Lopatkova fondu 

světové literatury opatřená jeho poznámkami. Od Grahama Greena měl 

Lopatka v knihovně dvanáct knih, včetně vypůjčeného Našeho člověka 

v Havaně a anglicky psané knihy The Human Factor. V jednom z rozhovorů 

se Lopatka o Greenovi vyjádřil jako o jednom z autorů, které měl rád a kteří 

mu způsobují v dobrém slova smyslu „utrpení“. U Grahama Greena jmenuje 

v rozhovoru Jádro věci, „protože do smrti nepochopím, o čem je…“13

Z dalších zahraničních spisovatelů je v Předpokladech Alfredem de 

Musset uvozena druhá část knihy, Šifra, a to citací ze hry Neradno s láskou 

zahrávat si, resp. S láskou nejsou žádné žerty. V knihovně měl Lopatka prózu 

Zpověď dítěte svého věku. V recenzi na Umění románu Lopatka v roce 1969 

zmiňuje, že před několika týdny vyšla Auerbachova Mimesis (zmiňuje taktéž v 

šaldovské studii z roku 1967, kde konkrétně jmenuje Odysseovu jizvu, a 

upozorňuje na jistou shodu mezi Šaldou a Auerbachem). Zmíněnou knihu 

Lopatka v knihovně měl. Cituje z ní například i ve svých lektorských 

posudcích.

Ve studii Mimořádný zájem o poezii, tedy v lektorátu věnovaném 

písňovým textům The Plastic People a DG 307, cituje Lopatka z Bachtinova 

díla François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance, které měl 

rovněž v knihovně (podobně pak také ve studii Literatura v katakombách?). 

                                                          
13 S Janem Lopatkou o kritičnosti a o tom třetím. Rozhovor s Janem Kolářem. In: Šifra lidské existence, s. 451–
456.
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Od Bachtina měl také práce Formální metoda v literární vědě a Román jako 

dialog, jejž opatřil množstvím poznámek. .

Z českých autorů se Lopatka věnoval například také Janu Benešovi, 

jehož knih měl v knihovně sedm. Poznámky jsme našli ve svazcích Na místě, 

Situace, Zelenou nahoru a Do vrabců jako když střelí. V knize Až se se mnou 

vyspíš, budeš plakat bylo osobní věnování Lopatkovi. Benešovo jméno 

používá Lopatka také ve svých lektorátech, kde s Benešovými texty 

porovnává posuzované tituly (například Kočky a bezkočky Julie Salcheorvé 

nebo u posudku Úniků Karla Pecky).

Jedním z poměrně výrazných Lopatkových témat, nejen 

v Předpokladech, byl Jaroslav Foglar. V Předpokladech je mu věnována 

studie Sláva a úskalí amatérismu, jíž v Posudcích odpovídají čtyři dobrozdání

na knihy: Dobrodružství v zemi nikoho, Hoši od Bobří řeky, Záhada hlavolamu 

a Stínadla se bouří. Přitom jsme v Lopatkově fondu nenašli jedinou knihu

Jaroslava Foglara. 

Jiří Gruša je v Předpokladech dotýkán několikrát. Jeho Dotazníku je 

věnována recenze-posudek (také jako lektorát v Posudcích; bez průvodního 

dopisu, jenž je uveden v Předpokladech). V Lopatkově fondu bylo šest 

Grušových knih. V Mistr panny aneb Ackermann aus Behaim bylo věnování 

od autora. Ve sborníku ke Grušovým padesátinám Světlá lhůta bylo věnování 

a byla do něj vložena Lopatkova stať bez názvu. Další dvě knihy byly 

Cenzura a literární život mimo masmédia a Verfemte Dichter, eine Anthologie 

aus der ČSSR.

Havlovým Dopisům Olze je věnována poslední odborná studie Šifry, 

která nese název Šifra jako možné východisko interpretace. Podívejme se 

tedy nyní na to, jak to bylo s Havlem v Lopatkově knihovně. Našli jsme zde

dvacet šest Havlových knih, několik jeho opisů samizdatů, strojopis Milý pane 

Ludvíku a první číslo Dokumentů doby. Část byla řazena běžně mezi českou 

beletrii a část mezi samizdaty. Havlovy kompletní spisy, vydané po Lopatkově 

smrti v roce 1999 nebyly rozbaleny (jejich pátý svazek tvoří Dopisy Olze 

v Lopatkově edici). Věnování od autora pro Lopatku obsahují Protokoly, 

Dopisy Olze z roku 1992, kam byl vložen také lístek od paní Novákové 

z nakladatelství, Dopisy Olze z roku 1985 (torontské vydání), Largo desolato, 

Dálkový výslech a Heřmanické úvahy (pro Lopatku s rodinou). V Letters to 
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Olga bylo věnování od překladatele. V Protokolech byl vložen dopis Václava 

Havla adresovaný Lopatkovi. Lopatkovy poznámky byly Dopisech Olze z roku 

1983, v Cartas a Olga v překladu Moniky Zgustové, v Briefe an Olga 

v překladu Joachima Grusse (vložené na papíře), kam byl také vložen dopis 

od Václava Havla.

Lopatka v Předpokladech rozebírá Smuteční slavnost Evy Kantůrkové. 

Od této autorky bylo v knihovně také několik knih a Smuteční slavnost z roku 

1967 byla mezi nimi. Dále zde byl strojopis Mých přítelkyň z domu smutku 

z roku 1984 s věnováním od autorky. V Povídkách pro Bleka (o Blekovi) byla 

vložena korespondenční adresa na věznici Ruzyně, dopis Jiřího Kantůrka 

adresovaný PEN klubu, vánoční fejeton od E. Kantůrkové O vědmě, Lechu 

Wałęsovi, smyslu, účelu a jiných odtažitých věcech z prosince 1980. 

Lopatkovy korektury byly ve Snu o zlu z Edice Expedice. 

Mezi Lopatkovy oblíbené autory patřil rovněž Ladislav Klíma, což je 

zřejmé například z jedné stati z Šifry lidské existence, kde Klímu cituje a 

následně píše: „…napsal Ladislav Klíma a Magor má kliku, že se mi podařilo 

najít takové pěkné zarámování právě od Klímy.“14 V Posudcích píše 

například, že Klímovy texty patří mezi texty „literárně poctivé“. V kritikově 

fondu se našlo mnoho jeho knih. Poznámkami byly doplněny samizdaty Jsem 

absolutní vůle a Cholupický den. Na Cholupický den napsal Lopatka 

doporučující lektorát pro edici Tangens, v něm mimo jiné uvádí, že nebylo-li 

by možné vydat rukopis v této edici, přimlouvá se za vydání v jakékoli jiné 

řadě. V knihovně jsme našli také Klímovu divadelní hru Husité. Existovala ve 

dvaceti exemplářích. Lopatkův exemplář byl označen číslem čtyři. 

K Milanu Kunderovi měl Lopatka ambivalentní vztah. Na jednu stranu 

Kunderovi přiznává, že přináší „atraktivní úvahy, aforismy, ironický šarm, 

skeptické hloubky“. Na druhou stranu ale mu vyčítá profánnost, křečovitou 

touhu po osobitosti a to, že ve své snaze být jakýmsi úplným interpretem 

doby do značný míry selhává jako spisovatel uměleckých děl. 

V Předpokladech lze nalézt několik zmínek a rozbor Žertu. V Lopatkově 

knihovně měl Lopatka dva „sešity“ Směšných lásek, Monology, Umění 

románu (1960) a opisy překladů dvou čísel amerického Vogue. V jednom bylo 

                                                          
14 Případ Magor. In: Lopatka, J.: Šifra lidské existence, s. 368–370. 
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interview s Milanem Kunderou Cesta bludištěm, v druhém článek věnovaný 

Kunderovi. Do Umění románu s podtitulem Cesta Vladislava Vančury za 

velkou epikou byly vloženy Lopatkovy poznámky ke knize na zvláštním listu. 

Máchu zmiňuje Lopatka v Předpokladech několikrát. Sympatičtější je mu 

„nepopularizovaná část“ jeho díla (stejně tak i u Němcové), kdy preferuje, a u 

Lopatky by se to dalo i dost snadno předvídat, jeho deníky proti ostatku 

Máchova díla (u Němcové je to zase její korespondence). V knihovně bylo pět 

Máchových děl – Intimní K. H. Mácha, výbor Jasná noc mně vzhůru vábí, třetí 

svazek kritického vydání Literární zápisníky, deníky, dopisy, Deník z roku 

1976 s ilustracemi Jiřího Koláře a Máj (vydání z Hyperionu). Do Deníku byly 

Lopatkovy poznámky ke knize vloženy na samostatném listu. K tématu Karla 

Hynka Máchy se vážou také samizdatový svazek Růženy Grebeníčkové 

Máchovské studie a sborník z roku 1967 Realita slova Máchova, Vyskočilova 

monografie Básník, do níž byla vložena vlastní studie Máchovské dopisy a 

deníky (z České revue, roč. 16, 1923, č. 1), a Krejčího práce Karel Hynek 

Mácha. 

S Vladimírem Páralem je u Lopatky situace podobná jako s Kunderou. 

„…veškerá invence, vynalézavost, úspornost jsou vynaloženy na cíl 

neúměrně nízký…“15 nebo „…největší manko je tu ve sféře, ve které se tyto 

texty především prosazují a ve které by skutečně byly významné, pokud by 

právě v ní podstatně a na samém začátku neuhnuly z cesty…“16 Touto sférou 

má Lopatka na mysli autentickou, neodvozenou výpověď. V Posudcích také 

opakuje, že zájem Páralův se soustředí především na úspěch konzumentský 

a v neposlední řadě obchodní. Najdeme zde také posudek na Soukromou 

vichřici. Kritik ji přirovnává k Veletrhu splněných přání a podrobně se zabývá 

výstavbou textu, která se mu nakonec zdá poněkud mechanická. V interním 

posudku současně upozorňuje, že jde v zásadě o detail, že text je jinak 

v souvislostech vydávané literatury docela kvalitní. Soukromá vichřice je dle 

Lopatky „…božsky bezohledná a jednostranná, což je v našich domácích 

poměrech stále vzácné. Je nejsilnější v detailech, zejména tam, kde nejde 

jednoznačně jen o satiru (sexuální scény, záchodová problematika –

s vynalézavostí takové ráže jsem se dosud nesetkal). Vymyká se navyklým 

                                                          
15 Tvorba a spisování. In: Lopatka, J.: Předpoklady tvorby, s. 22. 
16 Literatura speciálních funkcí. In: Lopatka, J.: Předpoklady tvorby, s. 55. 
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schématům mezí, za které se nesmí, zábran a běžně pociťované 

hierarchizace důležitosti námětových jevů.“17 V Lopatkově fondu byla 

Soukromá vichřice a Veletrh splněných přání, do kterého byl vložen novinový 

výstřižek o Mladém muži a bílé velrybě.

V Předpokladech najdeme také recenzi Peckovy horečky, které kritik 

vyčítá schematičnost a myšlenkovou pseudohloubku. Dva lektoráty na dílo 

Karla Pecky najdeme také v Lopatkových Posudcích. První je posudek na 

povídkový soubor Na co umírají muži a je s jistými drobnými výhradami 

doporučující. Druhý je posudek na tři prózy sdružené v textu Úniky, u nichž 

Lopatka kritizuje zejména filozofující meditativní pasáže. V závěru lektorátu 

Lopatka píše o své nejistotě: „Nevím. Kdyby byla nutnost vydat jeden 

z rukopisů, které jsem zatím měl, byl by to snad tenhle. Ale, jak je vidět, 

pochybností mám tisíc.“18 V knihovně jsme našli pět Peckových děl. 

V Motácích nezvěstnému byly Lopatkovy poznámky a věnování manželům 

Lopatkovým. V samizdatové Rekonstrukci byl autogram autora.

O vztahu Lopatky ke Škvoreckému jsme již hovořili výše. V knihovně 

měl Lopatka osm jeho knih. Ve Zbabělcích byl vložený strojopis eseje nebo 

přednášky Zpověď spisovatele svého věku věnovaný Lopatkovi.

V Předpokladech můžeme dále najít také rozbor Vaculíkovy Sekyry, kterou 

Lopatka odmítl. Autorovi vyčítal mimo jiné povrchnost a neautenticitu tématu. 

Dovolíme si zde připomenout také humorné zmínky o Vaculíkovi v rozhovoru 

s autory Slovníku zakázaných autorů, kde se o spisovateli mluví jako o 

někom, na koho nelze zapomenout, protože se vždy při práci zjevoval, aby 

„buzeroval“, který ale tak „nějak k tehdejší atmosféře patřil“. V Posudcích se 

Lopatka zmiňuje o Vaculíkově Českém snáři, u kterého, jak píše, se hned 

obával, že si najde napodobitele, což se stalo, a Lopatka v Posudcích 

lektoruje právě takový plagiát. V knihovně bylo šest Vaculíkových knih. 

Lopatkovy poznámky jsme našli v Sekyře. Mezi rukopisy jsme shledali 

Vaculíkův fejeton Poznámky o statečnosti (dvě verze, na dvou různých 

místech). Mezi samizdaty byl Český snář s poznámkami. 

Jméno Vladislava Vančury je spjato s Lopatkovou kritikou už od jejího 

počátku. Lopatku zajímá hlavně převoditelnost Vančurova díla do podoby 

                                                          
17 Vladimír Páral: Soukromá vichřice. In: Lopatka, J.: Posudky, s. 267–268. 
18 Karel Pecka: Úniky. In: Lopatka, J.: Posudky, s. 271–273.
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rozhlasové adaptace. Vančurovo dílo se mu jeví, stejně jako například 

Poláčkovo nebo Čapkovo, jako vhodné pro tento typ zpracování. Lopatka to 

nazývá „auditivností“. V Předpokladech tvorby se věnuje reedici Vančurova

Konce starých časů ve stejnojmenné studii. Vančurovi se také pochopitelně 

věnuje v kunderovské recenzi Umění románu. V knihovně měl Lopatka 

sedmnáct knih Vladislava Vančury a tři odborné práce, které o něm

pojednávají. Poznámky byly pouze u Kunderova Umění románu. 

Samotné Předpoklady tvorby byly v Lopatkově knihovně čtyřikrát. Jde o 

vydání z roku 1978, vydání z Edice Expedice, které zde bylo dvakrát, a 

rukopis Předpokladů tvorby datovaný rokem 1969. Poznámky jsme našli 

přímo v knize u vydání z roku 1978. Na vložených listech pak byly u vydání 

z Edice expedice. Předpoklady z roku 1969 byly věnovány paní Lopatkové.
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Radiojournal v ko(s)mickém věku

Radiojournal vyšel poprvé v Edici Expedice v roce 1984 jako 177. svazek. 

Tištěné vydání vyšlo po autorově smrti v nakladatelství Inverze v roce 1993. 

Radiojournal je podrobná analýza rozhlasových her a rozhlasových 

čtení na pokračování (zbylé Lopatkovy práce týkající se rozhlasu tvoří část 

Šifry lidské existence). Vladimír Just v předmluvě k Radiojournalu, jež nese 

název K anatomii jednoho kýče, píše, že Lopatka „přistoupil k obskurnímu 

materiálu bez jakýchkoli apriorismů, spíše s jakousi metodicky naivní důvěrou 

a respektem k tvaru a funkci, se zvědavostí botanika nejprve látku pod 

mikroskopem poznat a teprve po tom o ní vydat nález“.19 Ve shodě s Justem 

se domníváme, že Radiojournal vystupuje z Lopatkovy literární tvorby právě 

jistou, pro Lopatku extrémně nevšední, kritickou „shovívavostí“ k materiálu. 

Již jsme zmínili, že Lopatkovi nevadila triviální produkce, nevydávala-li se za 

nic jiného, a na Radiojournalu je to dobře vidět. K seriálu Jak se máte, 

Vondrovi? Lopatka říká, že vede „k zjištění šikovné, ale v podstatě prázdné a 

ve vlastním obsahovém výsledku nepravdivé aplikace živých dramatických 

forem komediální morality, migrující už od commedia dell'arte, Goldoniho 

nebo i Molièra“.20 Lopatka v Radiojournalu cituje opakovaně Jak nepsat hru 

Waltera Kerra. V exempláři v Lopatkově knihovně najdeme mnoho odkazů 

směřujících k textům z Radiojournalu. Je jasné, že Lopatka se při psaní velice 

dobře bavil tím, že aplikoval Kerrovy teorie právě na tento materiál. Píše 

například: „Úsměvné rozpaky, které tyto (Kerrovy) citáty v souvislosti 

s uvedeným materiálem vyvolávají, tkví především v jednom: zdá se, že 

poznatky a požadavky formulované Kerrem, konečně došly svého 

definitivního naplnění.“21 Nebo: „…jde o podstatně odlišné materiálové 

východisko Kerra a naší situace, neboť zažíváme na ‚rampě‘ rozhlasu zcela 

jiné situace než je intelektualizované divadlo, které esotericky brání vyjít vstříc 

                                                          
19 Just, V.: K anatomii jednoho kýče. In: Lopatka, J.: Radiojournal v ko(s)miském věku, s. 8.
20 Entepente a seriál neboli „soucíl a báseň“. Seriály Ivana Bednáře a Karla Steigerwalda. In: Lopatka, J.: 
Radiojournal v ko(s)miském věku, s. 37.
21 Rozhlasové seriály. In: Lopatka, J.: Radiojournal v ko(s)miském věku, s. 13.
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profánním náladám publika.“ 22 V Radiojournalu najdeme i jiné Lopatkou 

zbudované zábavné korespondence, a to například mezi jistou determinací 

popsanou ve hře Záchranka a determinací z tezí Aristotelových, kdy Lopatka 

konstatuje, že „jako Aristoteles postulovat poznatek, že nejnižší tvoři se rodí

ze svého milieu, tj. např. žáby z bahna či vši z určitého typu biologické

nečistoty (doufám, že to příliš nesimplifikuji), rodí se svět podobného umělého 

prostředí malých hereckých homunkulů ze zprostředkovaného pocitu 

představ o žánrové dětské literatuře.“

V rozhovoru z roku 1990 pro divadelní čtrnáctideník Scéna Lopatka říká,

že Radiojournal vznikl vlastně tak, že jeho kamarád Jaromír Ptáček ho chtěl 

psaním textů zaměstnat, protože měl pocit, že nemá práci. Lopatka musel 

psát tři strany za den. Při psaní, říká Lopatka, si uvědomil, že základem 

adaptace je text a to, co se s ním děje posléze, není tak důležité, jak se může 

zdát. Tyto faktory hrají mnohem větší roli u divadelních dramatizací, kde se 

více pracuje s vizualizací a prostorem. Kritik zde dochází k závěru, že 

v rozhlase nelze, aby se ze špatného textu dala vytvořit dobrá inscenace, a 

ani naopak, že by se dobrý text dal předělat na opravdu špatnou inscenaci.

Na rozhlasové seriály klade Lopatka, i přes zmíněný laskavější přístup, 

naprosto stejné požadavky jako na literární díla. Kritizuje mimomravní ladění 

příběhů, jejich nepravdivost, neautenticitu, stylizovanost a nehodnověrnost. 

Toto lze najít především u dílů Nesvadbových. Zásadní myšlenkou, která 

vyděluje kritiku tohoto specifického typu dramatické produkce od jiných 

Lopatkových prací, je zjištění, že „dramatická a poměrně šikovná výstavba 

některých částí Koenigsmarkových (na rozdíl od dialogizovaného traktátu, 

který byl obvyklý především u Nesvadby, ale i u Dvořáka, Záchranky, Jana 

Stejskala) ještě plněji než úporná didaktičnost vyjeví podstatnou obsahovou 

nepravdivost.“23 Lopatka se i v analýzách v Radiojournalu zabývá tématem, 

do jak velké míry ovlivňuje účel daného textu jeho podobu a zda je přímá 

úměra mezi hodnotou funkce textu a jeho hodnotou konečného výtvoru.

Radiojournal se snaží odpovědět na otázku, kolik zůstane původního 

díla v jeho adaptaci. Autor dochází k tomu, že problém je hlavně 

v interpretaci, která s přítomností adaptátora nutně přichází. Je třeba udržet i 

                                                          
22 Hra o představivost II – aneb jak si hrajeme. In: Lopatka, J.: Radiojournal v ko(s)miském věku, s. 107.
23 Uzavřeme seriál? In: Lopatka, J.: Radiojournal v ko(s)miském věku, s. 78.
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v adaptaci jakousi nedořečenost, tajemství a prostor pro další interpretaci a 

významové čerpání díla. To je nárok, který klade na dramaturga adaptace. 

Z mnoha autorů seriálu Jak se máte, Vondrovi? (například Josef 

Nesvadba, Karel Steigerwald, Nataša Tanská, Jana Knitlová, Helena 

Benešová, Viktorie Hradská, Roman Ráž, Marie Šedivá, Zuzana Kočová, 

Josef Pohl, Eva Poláková, Bohumil Nepovím, Jan Stejskal, Zdeňka Psůtková, 

Jan Vedral, Ivan Bednář, Petr Markov, Helena Albertová, Jan Dušek, Nataša 

Tanská, Jaromír Ptáček, Jiří Hubička, Oldřich Knitl, Lucie Bělohradská, Pavel 

Hanuš, Jan Uhrin, Ivan Kříž, Pavel Kraus, Karel Hvížďala, Pavel Landovský, 

Jiří Marek, Lumír Dvořák, Jan Otčenášek) najdeme v Lopatkově knihovně 

čtyři knihy od Pavla Landovského. Jedná se o Soukromou vzpouru, rozhovor 

s Karlem Hvížďalou, s věnováním od Hvížďaly Lopatkovi, dále dvakrát knihu 

Sanitární noc (jednou samizdatová verze z roku 1976, jednou od Dilie) a 

Chudobinec aneb případ pro vesnického policajta z Edice Expedice. Karel 

Hvížďala věnoval Lopatkovi také svoje České rozhovory po světě. Kromě 

toho byl v Lopatkově knihovně také dvakrát rozhovor Bělohradského 

s Hvížďalou Myslet zeleň světa (jednou samizdat z roku 1985 a jednou 

vydání z Mladé fronty) a byla zde také kniha rozhovorů Benefice (rozhovor 

přes oceán). Z dalších autorů seriálu měl Lopatka v knihovně také Oheň chce 

dobré dřevo od Ivana Kříže, od Oldřicha Knitla pak Jsem historik umění a zvu 

vás na čaj, kam bylo vloženo Lopatkovo vyjádření ke knize, jež nebylo nikdy 

uveřejněno. Josef Pohl byl v knihovně zastoupen tím, že připravil knihu 

Signály doby, Sekyra, listování ve stejnojmenném románu Ludvíka Vaculíka.

V Radiojournalu Lopatka poměrně hojně pracuje se jmény Karla Čapka, 

Jaroslava Haška, Karla Poláčka a Františka Xavera Šaldy. Jméno Čapka, 

Haška a Poláčka je většinou zmíněno v souvislosti s kritikou toho, že 

rozhlasové hry z nich často těží a využívají jejich postupy a syžety nebo je 

karikují. O Haškovi a Poláčkovi jsme se v souvislosti s knihovnou již zmínili. 

Karel Čapek byl v knihovně Jana Lopatky zastoupen čtrnácti knihami. 

Četnými Lopatkovými poznámkami je opatřen výbor Poznámky o tvorbě

(1960). V knihovně Lopatka neměl drama Matka, z něhož v Radiojournalu 

cituje. Rovněž zde nebyla Továrna na absolutno, kterou Lopatka porovnával 

s rozhlasovou adaptací (v Šifře). Čapkovo dílo, hlavně jeho povídky,

považuje (vedle díla Poláčkova, nebo Vančurova) za dobře převoditelné na 
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rozhlasovou hru. Dovolíme si zde připomenout jeden z Lopatkových 

lektorských posudků zařazených v knize Posudky, kdy kritizuje neobyčejnou 

plytkost posuzovaného rukopisu o 151 stranách (není podstatné jakého) a 

v závěru píše: „Jeden myslitelný sloupek typu sloupků Karla Čapka o rozsahu 

50–150 ř. rukopisu by zahrnul v podstatě vše, co obsahuje přítomný rukopis.“ 

Šaldu nalezneme v soupisu jedenatřicetkrát, přičemž výbor České medailony 

(1959) byl někomu zapůjčen. Do Lopatkovy sbírky patřily také Listy o poesii a 

kritice – vzájemné dopisy F. X. Šaldy a F. Chudoby nebo se sem řadilo 

Přátelství z konce století, vzájemná korespondence F. X. Šaldy se Zdenkou 

Braunerovou. Lopatkovy poznámky byly pouze ve Spisech F. X. Šaldy, ve 

svazku 5 - Loutky i dělníci boží. Do Pistoriusovy Bibliografie F. X. Šaldy pak 

Lopatka vložil soupis literatury o Šaldovi. Kritik měl v knihovně také původní 

obálky Šaldova zápisníku a Kritického měsíčníku. Dvakrát je v Radiojournalu 

zmíněno jméno Karla Václava Raise, v knihovně nebyla jediná jeho kniha. 

(Zvláštní absenci knih autorů 19. století jsme již zmiňovali výše.)

Samotný Radiojournal v ko(s)miském věku byl v Lopatkově knihovně ve

dvou exemplářích, jednou označen jako nekorigovaný opis. Obě vydání byla 

z Edice Expedice. V obou knihách byly Lopatkovy korektury a glosy k textu. 

V nekorigovaném opisu byl vložený telegram informující Jana Lopatku o 

udělení ceny Toma Stopparda za Předpoklady tvorby a Radiojournal 

v ko(s)mickém věku za rok 1992.
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Šifra lidské existence

Kniha Šifra lidské existence vyšla po Lopatkově smrti v roce 1995. Výbor z 

Lopatkova díla sestavil editor svazku, Michael Špirit, na materiálu ještě 

Lopatkou připravované knihy Paralelita okraje a středu. Jiný název zvolil 

editor po konzultacích s redaktorem svazku s ohledem na termíny a jimi 

myšlené významy, které byly Lopatkou používány v jeho díle a rozhovorech o 

umění. Výbor byl koncipován tak, aby spolu s Radiojournalem, Předpoklady a 

Posudky obsáhl kompletní Lopatkovo dílo. K přípravě Šifry vedlo editora 

„vědomí uzavřenosti jeho [Lopatkova] díla spolu s jeho roztroušeností po 

tištěných i samizdatových časopisech, sbornících a knihách jiných autorů, 

tedy jeho nesnadná dostupnost, nás přivedla k tomu, abychom projekt 

Paralelita okraje a středu z jara 1993 zásadně rozšířili, zpřístupnili Lopatkovu 

tvorbu v celé její rozmanitosti žánrové a tematické; jsme si vědomi toho, že 

sám autor by byl při výběru mnohem nemilosrdnější, ale co naplat: byli jsme 

postaveni před hotovou věc.“24

Šifra lidské existence spolu s Radiojournalem v ko(s)mickém věku 

sdružuje Lopatkovy práce tykající se rozhlasových adaptací. Dále jsou zde 

Lopatkovy stati z let 1963 až 1969, a to ty, které nejsou v Předpokladech, a 

také Lopatkovy přednášky. V případě polemik jsou zde otištěny také reakce 

Lopatkových oponentů. V Šifře lidské existence lze najít pohromadě také 

všechny Lopatkovy rozhovory, kde figuruje jako respondent a některé další, 

kde je respondentů více, nebo v jednom případě kde se Lopatka táže někoho 

jiného. Editor šifru rozdělil do pěti oddílů dle žánru a tématu materiálu. 

Šifrou lidské existence Lopatka mínil jakousi podstatu. Domníval se, že 

je to něco, co by mělo obsaženo v literární tvorbě. Díla, která toto „něco“

neobsahují, jsou pro něj pouhým spisováním. Lopatkovým literárním ideálem 

je opravdový dokument doby. K vytvoření opravdového dokumentu doby je 

třeba také trocha outsiderství. Tím se Lopatkovi oblíbení autoři vyznačují.

Martin Hybler ve své recenzi25 na Šifru lidské existence píše, že Lopatka 

hledá originální dílo, které bude neodvozené. V něm vidí skutečnu literaturu. 
                                                          
24 Špirit, M: Ediční poznámka. In: Lopatka, J.: Šifra lidské existence, s. 493.
25 Hybler, M.: Cesta do Stínadel. In: Kritická příloha Revolver Revue 5/1996, s. 92–100.



41

Originalitu většinou očekával nejen u díla, ale také v životě samotných autorů 

nebo spíš v zachycení doby, ve které tvořili nebo o které tvořili. 

Ze zahraničních autorů, které měl Lopatka zastoupené v knihovně, se 

v Šifře lidské existence zmiňuje o Beckettovi. Děje se tak v rozhovoru 

s Františkem Stárkem, když hovoří o tématech děl autorů podstatných –

autorů doby. V Lopatkově pozůstalosti jsme našli pět Beckettových knih 

s dramaty, včetně dvou samizdatů – Všichni, kdož padají v překladu Josefa 

Kaušitze a Čekání na Godota z roku 1963 v překladu Jiřího Koláře. 

V osobním fondu bylo osm knih Léona Bloye. Toho Lopatka zmiňuje 

výhradně vedle Jakuba Demla, resp. ho staví na roveň s ním, v Posudcích 

pak také v souvislosti s dílem Jana Hanče. Lopatka oba autory nazývá 

solitéry a outsidery. Ve sbírce světové literatury u Lopatky poměrně vyčníval 

také Dostojevskij, který je v Šifře lidské existence také často citován. Lopatka 

cituje z jeho Dopisů, které měl v knihovně. Dostojevskij patřil mezi Lopatkovy

oblíbence mimo jiné také pro své outsiderství. V knihovně jsme našli třináct 

knih přímo od Dostojevského, pak také Život s Dostojevským od jeho druhé 

ženy, Hráče Dostojevského od Grossmanna. Vypůjčeny byly knihy Bílé noci a 

Zločin a trest. Zařazena abecedně – nikoli tematicky u Dostojevského – pak 

byla kniha Dostojevský od A. Suarése (1920) a stejně tak Studie o F. M. 

Dostojevském od T. G. Masaryka (1932). 

V Šifře lidské existence se také poměrně často pracuje se jménem 

Sørena Kierkegaarda, místy se kritik opírá o jeho názory, místy jej cituje (i 

v Radiojournalu, Posudcích, v Předpokladech ve studii o Škvoreckém). 

V knihovně měl Lopatka čtyři jeho knihy – In Vino veritas a Svůdcův deník 

v beletrii a Nemoc k smrti a Současnost mezi odbornou literaturou. Zmíněna 

je několikrát také Naděžda Mandelštamová. Od té jsme v Lopatkově 

pozůstalosti nalezli Mojí závěť psanou rusky, byl do ní vložen strojopis 

s překladem. V obou byly Lopatkovy poznámky. Dále zde byla kniha Konec 

naděje vydaná v Indexu. Od Osipa Mandelštama jsme shledali samizdat 

Čtvrtá próza, Dopisy z roku 1983 a Výbor z díla z roku 1983, vše Edice 

Expedice. Ve starších textech můžeme v Šifře lidské existence najít také text 

Proust žalobník, která je vlastně ironickou a neobyčejně vtipnou kritikou 

článku Petra Pujmanna. Zaznamenána je zde i Pujmannova odpověď a zase 
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reakce Lopatkova. Lopatka vlastnil osm z celkových čtrnácti svazků Hledání 

ztraceného času. Prousta zmiňuje také několikrát v Posudcích. 

V Šifře lidské existence Lopatka několikrát zachází se jménem Václava 

Bendy, a to jednak v souvislosti s Paralelními akty filozofie, vydávaným 

souběžně se samizdatovým Kritickým sborníkem, a jednak v souvislosti 

s Edicí Expedice. V Lopatkově fondu jsme našli samizdat z roku 1981 a 

samizdat z roku 1980 Z dopisů z vězení a mezi rukopisy a strojopisy Pohádku 

pro děti číslo dvě (dva strojopisy), dále pak samizdat Hra s textem, kde byly 

Lopatkovy korektury textu. 

V Šifře lidské existence (a také v Předpokladech a Posudcích) je také 

několikrát opakováno jméno výtvarníka a Hrabalova přítele Vladimíra 

Boudníka. V knihovně od Boudníka byla Propagace v praxi – jeden originál a 

čtyři další kopie. Dále měl Lopatka výtisk Corpus delicti a zvlášť jednotlivé 

listy knihy, mezi něž byly vloženy negativy s obálkou knihy. Poznámky jsme 

našli ve strojopise Maškarního plesu. V knihovně bylo také vydání Lodě 

(1952) z Inverze pravděpodobně z roku 1990, svazek byl označen jako druhý. 

Ve třetím oddíle Šifry lidské existence můžeme nalézt studii věnovanou 

prozaickému dílu Viktora Fischla, kde ho Lopatka mimo jiné nazývá autorem, 

jehož „hrdinou“ je adverbium. Jeho kritika je k autoru vstřícná. V knihovně 

jsme našli Fischlovu Píseň o lítosti s věnováním, Kuropění s poznámkami a 

vpisky, Hovory s Janem Masarykem s poznámkami a Všechny moje strýčky 

také s poznámkami, dále Dvorní šašky s věnováním, do nichž byl vložen 

novinový výstřižek s recenzí Dvorních šašků od Vladimíra Píši z Rudého 

práva z 6. srpna 1990. Mezi dokumenty jsme pak našli bibliografii Viktora 

Fischla sestavenou M. Špiritem, dotyčný článek Prozaik Viktor Fischl, rukopis 

článku nazvaný Příslovečné určení V. F. a Kuropění.

V souvislosti s Šifrou lidské existence nelze pominout Jana Hanče, 

jehož Události byly pro Lopatku jedním ze stěžejních témat, jak pro literárního 

vědce, tak pro editora. Hančovy sešity byly v Lopatkově knihovně přítomny ve 

třech různých podobách. Bylo zde samizdatové vydání s Lopatkovými 

glosami, původní strojopis a nakonec dvakrát Události vydané 

v Československém spisovateli v roce 1991. Také v Posudcích lze nalézt dva 

lektoráty věnované Janu Hančovi. První je z roku 1969 a zdá se, že se 

nejedná o klasický posudek, ale o průvodní text k dílu, o němž už bylo 
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rozhodnuto, že bude vydáno. Lopatka v něm nicméně zdůrazňuje také 

obchodní stránku případného vydání Událostí, kde se opírá o čtenářský 

úspěch časopisecky již vydaných Hančových úryvků z knihy. Druhý posudek 

je návrhem na vydání ilustrovaného sešitu Událostí taktéž z roku 1969. 

Citací vzpomínkových knih Josefa Hiršala uvedl Lopatka svou 

přednášku Co je to literární skupina? Děje se tak v souvislosti s tématem 

surrealismu a Skupinou 42. Lopatka měl pět Hiršalových knih, včetně 

Preludia a Trojcestí, kde je spoluautorem Bohumila Grögerová. Osobní 

věnování od Hiršala bylo ve Vínku vzpomínek, v Trojcestí a v Písni mládí. 

Vladimíra Holana cituje Lopatka v kritickém článku o týdeníku Tvar. 

V knihovně bylo šestnáct Holanových knih, včetně jeho překladu Melancholie

s překladatelovým věnováním. Našli jsme zde také kopii rukopisu nazvaného 

Básník, datovaného 1951–1952. Mezi odbornou literaturou byl zařazen 

svazek Úderem tepny, sborník ze semináře k interpretaci básnického díla 

Vladimíra Holana.

V Šifře lidské existence má svůj prostor také Jiří Kolář, který dle Lopatky 

provozoval „poctivé spisovatelství“, jehož výsledkem jsou texty, které lze číst 

jako dokumenty doby. Jmenován je například vedle Hrabala nebo Hanče. 

Kolář byl pro Lopatku významnou osobností podzemí. O jeho Prométheových 

játrech a Dnech v roce uvažoval jako o možných předchůdcích totálního 

realismu. Lopatka vlastnil sedm knih, z toho dvoje Prométheova játra – jedno 

torontské vydání z roku 1985 a jedno standardní vydání z Československého 

spisovatele 1990. V knihovně byly také Koláže z Editions Einaudi.

O knihách Věry Linhartové Lopatka v Šifře lidské existence píše: 

„Jestliže z pěti vydaných rukopisů jsou dva neutrální a tři takové, že jejich 

vydání se zdá nezbytné, je to myslím roční bilance docela slušná.“26

Linhartovou jako pozitivní příklad zmiňuje také ve svých lektorských 

posudcích. V knihovně měl Lopatka Rozpravu o zdviži, Meziprůzkum nejblíž 

uplynulého, Twora a strojopis Překladatele z roku 1969. Jedna kniha také 

obsahovala věnování určené Věře Linhartové. Jednalo se o Slova a ticho od 

Sylvie Rychterové.

                                                          
26 Cesty za prózou. In: Lopatka, J.: Šifra lidské existence, s. 155–165. 
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V Šifře lidské existence najdeme také recenzi na prvotinu Karla Misaře, 

U nás je klid, přijatou Lopatkou téměř bez výhrad. V již citovaných Cestách za 

prózou pak o této prvotině píše: „Epičnost, nekomplikovaná akceptovatelnost, 

ležérní fabulační jistota, inteligentní exploatace nejjednodušších literárních 

technik, to jsou příznaky, jejichž vpád do období rozsáhlých diskuzí o 

podstatě moderní prózy působí jako jev velice osvěžující.“ Karel Misař je 

v Lopatkově knihovně zastoupen právě svou prvotinou U nás je klid, ve které 

je Misařovo věnování, a dále knihou Smutek a naděje románu, kterou napsal 

spolu s Milošem Pohorským.

Karlovi Peckovi a jeho Únikům věnoval Lopatka recenzi Svět 

v miniatuře. Ta končí slovy: „Nemusím snad připomínat, že tu nejde o ortel 

nad Peckovým autorstvím, ale o některé charakteristické rysy soudobého 

rozšířeného literárního myšlení, kterých podle mého názoru nezůstal 

v Únicích ušetřen.“27 Tím rysem je jakási snaha o univerzálnost nebo 

návodnost textu v tom smyslu, aby se četl dobře, čehož důsledkem je, že 

postavy prózy skutečně nežijí, nejsou autentické. V knihovně jsme našli 

samizdatové vydání Šedesátníka z roku 1988, Veliký slunovrat, Motáky 

nezvěstnému opatřené Lopatkovými poznámkami a věnované od autora 

manželům Lopatkovým, Hru na bratrství a samizdatové vydání Rekonstrukce 

s Peckovým autogramem. 

K Pelcovu …a bude hůř měl Lopatka výhrady. Digest zveřejněný ve 

Svědectví se mu zdál levný a kýčovitý. Celou prózu ovšem Lopatka pokládal 

za „vcelku dobrou a rozumnou“. Soudil, že se jedná o text, který ukazuje 

směr, kterým jít, aby se napsal opravdu dobrý text. Román …a bude hůř, 

které měl Lopatka v knihovně ve verzi z roku 1985, je opatřen velkým 

množstvím Lopatkových poznámek. V knihovně měl kritik od tohoto autora 

ještě soubor …a povídky z roku 1991.

Vstřícná recenze prvotiny Jiřího Stránského, knihy Štěstí, resp. jejího 

vydání po rozpadu komunismu, je ve třetím oddíle Šifry lidské existence. 

Lopatka píše například, že „Stránský je vyrovnaný a promýšlející prozatér“. 

V knihovně jsme našli tři Stránského knihy – Zdivočelou zemi s osobním 

věnováním Lopatkovi od autora a dvě různá vydání Štěstí. Jedno bylo z roku 

                                                          
27 Svět v miniatuře. In: Lopatka, J.: Šifra lidské existence, s. 187–190.
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1969 z Mladé fronty (to které se dle Lopatky prodávalo jen nedopatření) a 

druhé bylo právě recenzované vydání z nakladatelství Panorama z roku 

1990. V mladším vydání bylo pět věnování a také Lopatkovy glosy. 

Lopatka se také vyjadřuje k Trefulkově knize Třiatřicet stříbrných 

křepelek, která je „spíš než knížkou jen slovem do diskuze o próze“ a 

„důsledkem je, že nepůsobí jako „prožívání dělání věcí“, ale jako 

„konstatování, registrování dělání věcí“, jako odeznívající informace o věcech 

a děních.“28 V knihovně Lopatka tuto knihu neměl. Našli jsme jen O bláznech 

jen dobré, kde bylo množství Lopatkových poznámek a Velkou svatbu, vydání 

z Indexu z roku 1982. Trefulka je pak také zmíněn mezi autory Edice Petlice. 

Jmenovat bychom také měli překladatele Jana Vladislava, z jehož 

nápadu vzešel Kritický sborník, a jehož jméno je v Šifře lidské existence také 

několikrát vysloveno. Mezi odbornými knihami byly Malé mortality z roku 1984 

a mezi slovníky bylo O edici Kvart po letech, které bylo vydané k výstavě 

V.Z.D.O.R. (výstava nezávislé literatury v samizdatu a exilu 1948–1989).

Další autorkou, jíž bychom neradi opomenuli, je Alena Vostrá, jejíhož 

Boha z reklamy Lopatka zhodnotil v Šifře lidské existence pochvalně až 

nadšeně. Napsal dokonce, že by knihu doporučil k vydání, v případě, že by 

bylo na něm napsat lektorských posudek. Boha z reklamy Lopatka vlastnil, 

stejně tak další dvě autorčiny knihy. Šlo o Tanec na ledě z roku 1988 a Než 

dojde k vraždě z roku 1985. V obou knihách bylo věnování od autorky. 

V Tanci na ledě byly vloženy dopisy, úvahy a promluvy Aleny Vostré. V knize 

Než dojde k vraždě byl vložen osobní dopis Vostré pro Jana Lopatku.

Z kolegů literárních vědců, které Lopatka poměrně často cituje, lze 

jmenovat Miroslava Červenku. Z jeho díla Lopatka vlastnil vydání Linquistic 

and Literary Studies in Eastern Europe s věnováním od autora, vydání 

Wiener Slawistischer Almanach Band 4 z roku 1979 taktéž s věnováním od 

autora, samizdat z roku 1989 Z večerní školy versologie a dále standardní 

vydání výboru Styl a význam, studiích o básnících (1991) a Statistických 

obrazů verše (1971). V knihovně byl také Slovník básnických knih (1990), na 

němž se Červenka podílel. 

                                                          
28 Tolik knih o životě. In: Lopatka, J.: Šifra lidské existence, s. 137–147.
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Dalším kolegou, tentokrát z Tváře, byl také Bohumil Doležal, který je 

v Lopatkově pozůstalosti zastoupen jedinou knihou – samizdatem Poznámky 

k Masarykovi a národnímu obrození. Lopatka na Doležala v Šifře lidské 

existence narazil několikrát, hlavně v souvislosti s Tváří. Zde je na místě 

zmínit také Zbyňka Hejdu, který je v Šifře lidské existence rovněž připomenut. 

V Lopatkově fondu jsme nalezli například stockholmské vydání Blízkosti 

smrti, do kterého Lopatka vložil strojopisy Hejdových básní – báseň Lekce 

z poetiky censurovaného básníka věnovanou od Hejdy pro Daniela Strože, 

vydavatele Poezie mimo domov. Bylo zde také vydání Básní z Torstu z roku 

1996. Mezi samizdaty byly s věnováním a s Lopatkovými poznámkami knihy 

Lady Felthamová z Edice Expedice a Tři básně z KDM.

Od bývalého kolegy z Tváře šedesátých let, filosofa Ladislava Hejdánka, 

jsme mezi samizdaty nalezli knihu Reflexe v politice a otázka politického 

subjektu, Lopatkovými poznámkami opatřeného Člověka a víru s věnováním 

od autora. Mezi strojopisy byl xerox Dopisu č. 3 z Dopisů příteli, dále pak 

Dopisy příteli datované rokem 1979 - dopis č. 12, 16, 17 a konečně u odborné 

literatury Dopisy příteli z Oikoymenh z roku 1993. Do knihy Heroes of the 

Bible (1966) od Manuela Komroffa si Lopatka vložil posudek L. Hejdánka na 

knihu ze 17. listopadu 1968. S Tváří je spojeno také jméno Jiřího Němce. 

V knihovně byly tři různé verze Únosu Európy, jejímž spoluautorem je Martin 

Hybler. Jedná se o samizdat z roku 1982, samizdat z Edice Expedice z roku 

1985 a nesvázaný exemplář strojopisu s Lopatkovými poznámkami. Dále zde 

byl výtisk Modré knihy J. Němce a Sv. Karáska, sborníku vydanému ku 

příležitosti narozenin obou a také sborník Jiřímu Němcovi k narozeninám a 

Ivanu Martinu Jirousovi k návratu z Mírova z roku 1977 Nějakej vodnatelnej 

papírovej člověk, do kterého Lopatka vložil svůj rozhovor se sebou samým 

Ptají se, já se kroutím, jak můžu, ale nakonec stejně vypovídám (zařazený do 

Šifry z roku 1983). 

Citací literárního a divadelního kritika Jana Grossmana je uvedena 

Lopatkova studie z roku 1964 Existuje rozhlasová teorie? S Grossmanem má 

Lopatka společné čtené autory – Haška, Kafku, Skupinu 42. Kritik vlastnil 

Grossmanovy Analýzy a měl je hojně poznačeny. V šaldovské studii 

připomíná Lopatka kolegu, literárního kritika Bedřicha Fučíka a jeho 

Čtrnáctero zastavení. V Šifře je také medailonek k devadesáti letům Bedřicha 
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Fučíka, kde píše ke Čtrnáctero zastavením, že jde o „sublimní, tedy o jemnou 

prozatérskou kultivovanost, plaše a stydlivě zakrývanou. Máte-li se jako 

redaktoři i čtenáři Lidové demokracie o něco starat v tzv. kulturní oblasti, 

starejte se, prosím o to, aby tyto texty byly co nejdřív zpřítomněny, stejně jako 

texty edic autorů, jež připravoval v době od začátku šedesátých let: Deml, 

Zahradníček, Čep, Kostohryz.“29 Čtrnáctero zastavení měl Lopatka 

v knihovně dvakrát – jedno z toho vypůjčeno a druhé byl samizdat z Edice 

Expedice. Ze stejné edice pocházel ještě ze Zastavení samostatně vyčleněný 

Oběšený Harlekýn. Kromě toho zde bylo ještě Sedmero zastavení a Tři 

studie. 

Arne Nováka Lopatka citoval v Šifře lidské existence vícekrát. V jeho 

osobní knihovně je od Nováka Duch a národ z roku 1936, Přehledné dějiny 

literatury české od nejstarších dob až po naše dny a dva výtisky Kritiky 

literární z roku 1925. Z textů v Šifře lidské existence je patrný Lopatkův zájem 

o dílo Jana Patočky. Lopatka například sledoval postup při vydávání jeho díla 

a ediční činnost kolem jeho pozůstalosti. V kritikově knihovně byl Patočka 

jedním z nejčastěji zastoupených českých filozofů. Našli jsme zde jedenáct 

jeho děl. Šlo například o samizdat Masaryka z roku 1980, Negativní 

platonismus a Ladislava Klímu, pokus o rozbor klíčových tezí. Mezi odbornou 

literaturou pak byla řazena další díla, mezi nimi také kopie Co jsou Češi?

(Malý přehled, pokus o vysvětlení). Lopatka měl v knihovně také samizdat 

z Edice Expedice z roku 1987 Krize rozumu a přirozený svět, pokus o nástin 

smyslu a pohybu myšlení v díle Jana Patočky od Erazima Koháka a také 

knihu Filozof Jan Patočka od Ivana Dubského. Ta obsahovala osobní 

věnování od autora Lopatkovi a jeho manželce. 

V textech věnovaných rozhlasu a adaptaci, které jsou řazeny v Šifře 

lidské existence na začátek, Lopatka poměrně často cituje z disertační práce 

Václava Růta Divadlo a rozhlas z roku 1936, jejíž kopii jsme našli mezi 

dokumenty. Další jméno, které je záhodno zmínit, je Oleg Sus. Na začátku 

druhé části výboru nalezneme Lopatkovu recenzi Susovy knihy Metamorfózy 

smíchu a vzteku, jejíž stati považoval Lopatka za bezesporu kvalitní, avšak 

měl k nim také několik výhrad, které se týkaly nepovedeného uspořádání 

                                                          
29 Devadesát let Bedřicha Fučíka. In: Lopatka, J.: Šifra lidské existence, s. 366–367.
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knihy. Následně je zde otištěna reakce na Lopatkovu kritiku od Jana Skácela. 

Mezi samizdaty měl Lopatka v knihovně Sborník památce Olega Suse z roku 

1988 a v odborné literatuře byla zařazena recenzovaná kniha Metamorfózy 

smíchu a vzteku z roku 1963. Poměrně časté jsou citace Josefa Vohryzka, s 

nímž Lopatka úzce spolupracoval. V knihovně jsme našli prózu Chodec, o níž 

psal Lopatka také recenzi, pak oba díly Lopatkou uspořádané Knihy Josefovy 

z Edice Expedice, přičemž do druhého dílu byl vložen text Josefa Vohryzka 

Návrat. O Chodci Lopatka soudil, že důvodem toho, že budí jakési rozpaky, je 

možná to, že text vyšel knižně, a ne časopisecky. Krátkost této prózy je dle 

něj natolik signifikantní, že nutně budí už jen svou délkou určité rozpaky. 

Obecně Lopatka Chodci vyčítá, ostatně jako spoustě dalších děl, neutrálnost, 

nedostatek naléhavosti, ostentativní snahu nebýt obyčejným psaním. 

Lopatkova kritika Chodce je ale mírná, přiznává próze společenskou platnost 

a užitečnost alespoň do té míry, že píše: „Prohrává-li Vohryzek, prohrává ve 

hře, o které se autorům větší části naší prózy posledních let ani nesnilo, ať už 

byla okolo nich dělána jakákoli kampaň.“30

Samotná Šifra lidské existence v Lopatkově knihovně samozřejmě byla, 

a to několikrát, respektive mimo knihovnu, ve skříních, nicméně byla 

připravena a vydána až po smrti Jana Lopatky.

                                                          
30 Cesty za prózou. In: Lopatka, J.: Šifra lidské existence, s. 155–176.
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Posudky

Posudky jsou souborem Lopatkových lektorských posudků, tedy interních 

materiálů jednotlivých nakladatelství, u nichž Lopatka s vydáním nepočítal. 

Ale z faktu, že některé lektoráty Lopatka sám zveřejňoval a ty zbylé si 

schovával, se lze domnívat, že by proti jejich soubornému vydání snad nic 

nenamítal. Svazek tvoří texty z let 1965 až 1992 a spolu s Předpoklady 

tvorby, Radiojournalem v ko(s)mickém věku a posmrtně vydanou Šifrou lidské 

existence dává dohromady celoživotní literárně kritické dílo Jana Lopatky. 

Posudky vyšly v roce 2005. Sestavil je Michael Špirit. Jde o lektoráty pro 

nakladatelství Mladá fronda, Práce, Blok, Lidové nakladatelství a některé 

pravděpodobně také pro Československého spisovatele, pro nakonec 

nerealizovanou edici Tangens.

Nad celým souborem lze konstatovat, že vykazuje pro lektorské posudky 

neobvyklou (pro Lopatku ale naopak obvyklou) pečlivost, propracovanost. 

Kniha Posudky povyšuje lektoráty na regulérní žánr literární kritiky. Celý 

soubor provází Lopatkův dlouhý povzdech nad tím, že literatura má být 

svébytnou uměleckou tvorbou, a nikoli tedy něčím co slouží nějakému jinému 

cíli, nejméně tomu politickému. Michael Špirit v doslovu k Posudkům píše: 

„Leitmotivem autorových lektorátů až do odmlčení na počátku sedmdesátých 

let jsou poukazy na neexistující přirozenou stratifikaci literatury, podle níž by 

se orientovala ediční politika jednotlivých nakladatelských domů“ a 

„Lopatkovy posudky jsou mimo jiné snahou chybějící provozní zvrstvení 

zakládat.“31 V posudcích zaznívá zklamání z toho, že literatura se vydává 

pouze se zřetelem na to, zda bude konzumentsky a obchodně úspěšná. Toto 

zklamání, místy až kapitulující, vede Lopatku k sarkastickým glosám v duchu 

tvrzení „vydat to lze; vydal lze koneckonců dnes cokoli“. 

Lektorát na prózu Spasitelé od Bohuslava Blažka přirovnává text 

k Dostojevskému: „…pojítkem s tuto poetikou je výstavba textu…“32

V Blažkově rukopise vidí sice Lopatka jisté problematické jevy spjaté 

s různými úvahami, nakonec však tato místa textu shledává „sympaticky 
                                                          
31 Špirit, M: Doslov. In: Lopatka, J.: Posudky, s. 392–403.
32 Bohuslav Blažek: Spasitelé. In: Lopatka, J.: Posudky, s. 20–21. 
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zranitelnými“. V Posudcích je ještě lektorát na Blažkovy Nemravné povídky, 

Tři předmluvy, u nichž Lopatka vidí jako nutné ohlazení textu ve smyslu 

politických soudů, což však zároveň vnímá jako problém, neboť se obává, že 

tím by text zároveň hodně pozbyl na svém původním kouzlu. Hovoří zde 

v tom smyslu o rozdílu mezi Hrabalovými texty vydanými a nevydanými. 

Spasitelé nakonec vyšli v roce 1970, ale náklad byl z velké části zničen. 

V knihovně jsme našli čtyři knihy Bohuslava Blažka zařazené mezi odbornou 

literaturou. Šlo o Metodu explicitace zamlčených předpokladů v ekologii, 

knihu Jaké děti nejsou napsanou spolu s Jiřinou Olmrovou, publikaci Mezi 

vědou a nevědou z vydavatelství Pressfoto a dále zde byl výtisk vydaný 

Památníkem národního písemnictví v roce 1982 s názvem Expozice 

Jaroslava Haška, úvodní studie, libreto a podklady k literárnímu scénáři 

Za celkem zbytečné považoval Lopatka vydání Třiceti jednoho prozaického 

textu Karla Eichlera. V Posudcích píše, že v rukopisu byly dva typy próz –

texty syžetově volné a texty s běžnými motivy a syžetem. Druhý typ byl

Lopatkovi milejší, v prvním neviděl valný smysl. Soubor byl, zřejmě 

s úpravami, vydán pod názvem Antipašije v roce 1966. V knihovně měl 

Lopatka od Eichlera ještě Početí leguána z roku 1968. 

„František Kautman je poeta doctus.“33 Tak začíná Lopatka svůj posudek na 

Alternativy Františka Kautmana pro nakladatelství Práce. Posudek je to 

neutrální. Lopatka smutně shrnuje, že vybrané prózy by šly vydat, neboť 

vycházejí i horší věci. Posudek je z roku 1969. V knihovně měl Lopatka od 

tohoto autora kopii rukopisu prózy Mlčení datovaný rokem 1986 s věnováním 

od Kautmana a Knihu Svět Franze Kafky. Kautmanovo jméno měl Lopatka 

poznamenáno také u soupisu autorů Edice Petlice. 

Veskrze pozitivní je posudek na texty Milana Knížáka, v němž Lopatka spíše 

uvažuje nad tím, kde „končí kompetence odborné sféry umění a umělecké 

historie a kritiky a začíná kompetence sociální úvahy o možné sociální škodě, 

kterou může text způsobit…“34 V knihovně jsme našli Knížákovy Cestopisy 

s věnování od autora, Básně 1954–1990, samizdatové vydání Amerických 

zápisků a samizdatové vydání Asibásní z roku 1989. Podpisem Milana 

Knížáka byl opatřen také svazek Procesy hlavně pro mysl, písemné záznamy 

                                                          
33 František Kautman: Alternativy. In: Lopatka, J.: Posudky, s. 73–74. 
34 Texty Milana Knížáka. In: Lopatka, J.: Posudky, s. 147 - 148.
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některých akcí z let 1977–1981, jehož je autorem. Mezi dokumenty jsme našli 

text Dobroslava Zborníka pojmenovaný Komplexní hodnocení a posudek na 

hudbu Milana Matěje Kašpara Knížáka.

V Posudcích najedeme dva lektoráty věnované Ivanu Matouškovi, jeden na 

Album a jeden na Nové lázně. Oba posudky jsou doporučující, ač Lopatka 

přiznává, že si je vědom, že jde o náročnější texty, které si budou obtížněji 

hledat čtenáře, dodává ale, že to není starost lektora. Od Matouška jsme 

v knihovně našli tři různá vydání Alba, a to samizdatové vydání z roku 1987, 

samizdatové vydání z Edice Expedice z roku 1987 a vydání z Mladé fronty 

z roku 1991, všechny s Lopatkovým doslovem. V knihovně byly z tohoto 

vydání tři exempláře; do jednoho byl vložen dopis od Jiřího Navrátila pro 

Lopatku a tento exemplář byl také opatřen věnováním od autora. Dále zde 

byly Nové lázně z roku 1992 s věnováním od autora a vloženým blahopřáním 

do nového roku. 

Doporučující je rovněž posudek na Sedmikoutí Milana Nápravníka z roku 

1969. V témže roce vydal Československý spisovatel Naprávníkův Moták, 

který Lopatka v knihovně měl. Kritik napsal rovněž dva lektorské posudky na 

texty Bohumila Nuska, od něhož měl v knihovně Hledání uzlu z roku 1967. 

Lektorát na Texty je doporučující s návrhem na rozdělení do dvou knížek po 

doplnění autorem. U druhého rukopisu projevuje Lopatka výhrady k zjevné 

přímočarosti textu, k nedostatku překvapujících momentů. Ironie zaznívá 

z posudku na Jednou provždy Lenky Reinerové, od které měl Lopatka 

v knihovně text Sklo a porcelán, neskutečně skutečné příběhy. V lektorátu 

Lopatka píše: „Rozhodně nepokládám tento rukopis za jakkoli zajímavý. 

Vydatelný je – jako cokoli.“35

V Posudcích jsou také dva lektoráty na Pavla Řezníčka, a to na Strop a na 

Alexandra v tramvaji. V obou posudcích Lopatka upozorňuje na inspiraci 

surrealismem. Všímá si korespondence mezi názvy Zazi v metru a Alexandr 

v tramvaji. Texty považuje za publikovatelné, pochybuje ale o jejich 

zveřejnění v souvislostech vydávaných textů. Od Řezníčka měl Lopatka 

v knihovně šest knih. Tři z nich byly vydány standardně - Kráter Resnik a jiné 

básně, Strop a Zvířata, do nichž autor připojil věnování. Mezi samizdaty jsme

                                                          
35Lenka Reinerová: Jednou provždy. In: Lopatka, J.: Posudky, s. 60–61.



52

pak našli knihy L'Imbecile (Saint-Nazaire, 1986), Přelety kladkostroje a Vedro 

s osobním věnováním od autora. 

Posudek na Texty Karla Sidona patří k těm smutnějším. Lopatka konstatuje, 

že za poctivým rukopisem je cítit obrovský kus práce, „proto taky nemůže 

vyvolávat ironii, ale nervózní krčení rameny.“36 K vydání Texty Lopatka 

nedoporučil. Běžně mezi českými knihami jsou řazeny knihy Sen o mém otci 

a Sen o mně, do kterého bylo vepisováno a byly do něj vloženy noviny Nové 

knihy z roku 1970 a poznámky Jana Lopatky na zvláštním papíře. Mezi 

samizdaty pak byly Brány mrazu z roku 1981 a Boží osten z roku 1975. 

Kandidátská práce Václava Smitky týkající se problému umění a masmédií se 

také stala materiálem pro jeden z posudků Jana Lopatky. Lopatka doporučuje 

publikaci především u těch kapitol textu, které ho zaujaly. Dalším 

hodnoceným dílem Václava Smitky v Posudcích byla studie Poznámky 

k vztahu kultury, umění a masových sdělovacích prostředků, která 

pravděpodobně vycházela z téhož materiálu jako dříve posuzovaná 

kandidátská práce a kterou Lopatka shledává k publikaci přijatelnou. 

V pozůstalosti Jana Lopatky jsme nalezli také Archeologii lidských životů –

koláž kazuistických příběhů a úvah z gerontologie s věnováním, vydanou až 

po Lopatkově smrti. Dále zde byly strojopisy pojmenované Studie, 

sémantické problémy, taxonomie umění a Konfese, reflexe a profese a Edice 

rozhlasové práce, vysílání (legálního) čs. rozhlasu 21. – 27. 8. 1968 a 

rozhlasové pořady Živá slova a Nedělní zahraničně-politická poznámka 

v období leden–srpen 1967–1968 s věnováním od Smitky. 

V Posudcích najdeme také hodnocení prózy s názvem Zákaz vjezdu do ráje 

Jany Štroblové. Lopatka několikrát zopakuje, že se jedná o text autorky 

zkušené, proto jí také vyčítá několik drobností typu opakující se anekdoty. 

Jinak rukopis k vydání doporučuje. Od Štroblové měl kritik v knihovně sbírku 

básní z roku 1958 Protěž s věnováním od autorky. V posudku ji zmiňuje. 

Dalším spisovatelem zastoupeným v Lopatkově knihovně (knihou Anonymní 

povídky) je Pavel Švanda, jenž si zasloužil doporučující posudek na svůj text 

Hodina profesora Bojera. Lopatkovi se líbí deníkovost a upřímnost 

posuzované prózy. Doporučující posudek si od Jana Lopatky vysloužila 

                                                          
36 Karol Sidon: Texty. In: Lopatka, J.: Posudky, s. 10–11.
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Jindra Tichá a její Z Nového Zélandu až na kraj srdce. V knihovně měl 

Lopatka její Už se neshledáme v tomto životě s vloženým dopisem od autorky 

datovaným 3. května 1993. V posudku Lopatka doporučuje změnu názvu. 

Próza vyšla v roce 2005 pod názvem Jak se investuje do nemovitostí na 

Novém Zélandu aneb Cesta do podnikatelovy duše. Doporučující posudek 

věnoval Lopatka také Janu Trefulkovi a jeho knize o Bláznech jen dobré. Tu 

měl také v knihovně opatřenou svými glosami. Další kniha byla Velká svatba, 

vydání z Kolína nad Rýnem z roku 1982. Trefulkovo jméno bylo také mezi 

jmény autorů Edice Petlice. Dokonce tři lektoráty v Posudcích se věnují dílu 

Stanislava Váchy, od nějž byla v knihovně kniha Vedoucí místo. Lektoráty 

spojuje Lopatkovo vnitřní přesvědčení, že takové texty by vycházet nemusely, 

avšak (a zase ten stejný povzdech) je si vědom, že vycházejí texty horší. 

Ve třech lektorátech je jako pozitivní příklad pro autory, pokoušející se o 

vydání textů pracujících s prvky asociace, uvedeno jméno Jeana Cayrola. 

V knihovně jsme od tohoto francouzského autora našli dvě knihy, jediné, 

které u nás v té době vyšly, a to Stěhování a Cizí tělesa. V Posudcích 

Lopatka několikrát použije jméno Sigmunda Freuda, jehož dílo znal. 

V knihovně měl šest jeho psychoanalytických knih, včetně O člověku a kultuře 

z roku 1990. V Posudcích je často zmiňován Raymond Queneau, například 

Koření života, které měl Lopatka v knihovně. Dále jsme zde našli také Odile, 

Zazi v metru (vypůjčená), Svatého Bimbase, Stylistická cvičení v podobě 

samizdatu a Tuhou zimu. Několikrát ve svých posudcích přirovnává texty 

posuzovaných autorů k Borisi Vianovi a jeho Pěně dní. Její vydání z roku 

1967 měl v knihovně.
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Závěr

Na začátku této práce byl stanoven obecný předpoklad, že obsah Lopatkovy 

knihovny bude korespondovat s obsahem jeho díla. Dále byly vymezeny 

tematické bloky, ty byly s knihovnou konfrontovány a pozornost se upírala na 

průsečíky těchto dvou rovin. Některá z témat byla definována samotnou 

podobou knihovny, potažmo tedy Janem Lopatkou, jiná z témat vzešla 

z Lopatkova díla (byla středobodem jeho zájmu) a zbylá témata byla tvořena 

přímo vydanými Lopatkovými knihami. Tato témata se mezi sebou 

pochopitelně různě prolínala a doklady těchto analogií jsou popsány na 

předchozích stránkách této práce. 

Do jisté míry matoucí může být v tomto ohledu zařazení lektorovaných knih 

do Lopatkovy knihovny ve chvíli, kdy její obsah chápeme jako svébytnou 

referenci o Lopatkově vkusu, protože předpokládáme, že Lopatka si tyto 

knihy pořídil (či je přímo od nakladatelství dostával) právě proto, že na ně 

psal posudek, který mu byl zadán. Nicméně u některých lektorovaných autorů 

je vidět, že psal-li Lopatka posudek na knihu, která ho zaujala, nebo na 

autora, který ho zajímal, opatřil si i další jeho díla. To byl případ Fischlův, 

Stránského, Trefulky, Vostré, Blažka nebo Matouška.

Ve středu zájmu stála také druhá strana předpokládané korespondence mezi 

knihovnou a dílem, a to možnost, že budou existovat autoři (nebo celá 

témata), kteří zabírají prostor buď v díle Jana Lopatky, nebo naopak v jeho 

knihovně, avšak nebudou mít svůj adekvátní odraz na opačné straně

(příkladem je dílo Boženy Němcové a autorů 19. století obecně).

Na tomto místě si dále dovolíme zmínit několik zvláštností. 

Co se týče autorů, jimž přiřkl Lopatka v knihovně zvláštní vydělené místo, lze 

říci, že tito měli analogicky významné místo také v jeho díle. Autorka však 

došla k závěru, že mezi tyto Lopatkovy spisovatele se zřejmě ve skutečnosti 

neřadil Egon Hostovský a že separátní místo v knihovně mu bylo dáno 

z jiného důvodu, totiž že se ve skutečnosti nejednalo o knihy Jana Lopatky. 

Dovolíme si na tomto místě vypíchnout jednu drobnou zvláštnost – Lopatka, 

ač vnímán jako stoupenec nesyžetového typu prózy, vyčlenil ve své knihovně 
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zvláštní místo autorům, o jejichž díle lze, samozřejmě s nadsázkou, říci cokoli 

kromě toho, že by byla nesyžetová.

V Lopatkově knihovně byla hojně zastoupena literatura filozofická a díla 

s psychologickou či psychiatrickou tematikou. Jako výrazná osobnost jak 

v Lopatkově díle, tak v jeho knihovně, se ukázal Jan Patočka zastoupený 

jedenácti vlastními díly (a ztělesněný navíc dvěma knihami pojednávajícími o 

něm samém). Dalším příkladem je psycholog Sigmund Freud, s jehož 

jménem Lopatka ve svých textech hodně operuje a jehož knih vlastnil sedm. 

Výborně se předpokládané korespondence ukázaly, samozřejmě vyjma 

předem definovaných témat, také na příkladu rozhlasové dramatizace. Ta 

byla Lopatkovou celoživotní látkou. Zmínili jsme k tomu Waltera Kerra a jeho 

spis Jak nepsat hru, z něhož pocházejí citace provázející Lopatkův

Radiojournal. V této souvislosti lze také uvést Viktora Šklovského, jehož knihy 

Lopatka vlastnil tři a který se mimo jiné jako scénárista také věnoval převodu 

literárních textů do jiných rovin. Lopatka s jeho jménem ve svém díle pracuje 

poměrně často. 

K dramatizaci a jejímu materiálu, přímo také k dramatizaci rozhlasové, pak 

hovoří také disertační práce Václava Růta Divadlo a rozhlas, jíž Lopatka 

vlastnil a kterou zmiňuje i ve svém díle. V Lopatkově knihovně jsme našli více 

než třicet různých knih a prací věnovaných přímo problematice rozhlasu, 

rozhlasové četby, práci s textem v rozhlase a samozřejmě další díla týkající 

se dramatizace, naříklad Schwitzkeho knihu Rozhlasová hra, která byla 

protkána Lopatkovými vpisky a podtrhávkami, stejně pak publikace Das 

Hörspiel od Friedricha Knilliho. Důvody, které Lopatku vedly ke zkoumání této 

problematiky, a závěry, které vyvodil, byly již zmíněny, stejně tak autoři, 

jejichž dílo bylo dle Lopatky dobře převoditelné z roviny psané literatury do 

roviny literatury čtené. 

Za jednu z nejvzácnějších částí knihovny považujeme Lopatkovu sbírku díla 

Egona Bondyho. Lopatka vlastnil unikát Básní od července 1964 do konce 

roku 1970, původní vydání Trapné poezie z Edice Půlnoc, první původní 

autorský strojopis Básní Egona Bondyho od srpna 1954 do září 1958, 

původní vydání Dagmary aneb nademocionality z Edice Půlnoc dále původní, 

ale nekompletní, autorský strojopis Básní 1958–1959, originál původního 

strojopisu Zbytků eposu, původní autorské strojopisy sbírek Básně z let 1954 
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až 1955, Básně z roku 1965 a Básně z roku 1966 a jeden ze tří různých 

raných rukopisů Básní z roku 1960. Dalším unikátem je Deník dívky, která 

hledá Egona Bondyho z edice Ve všední den i v neděli.
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Příloha

Soupis knihovny respektuje původní rozdělení osobní knihovny, kde byli 

nejčastěji zastoupení autoři zařazeni separátně. Jejich díla řadíme na začátek 

kompletního soupisu dle abecedy. 

Pro samizdaty vřazené mezi standardní knihy pořádané podle abecedy 

zavádíme v záznamu symbol ♣. 

Seznam použitých zkratek a symbolů

♥ - poznámky J. L.

♦ - věnování (není-li uvedeno jinak, od autora pro J. L.)

♣ - samizdat 

♠ - vloženo

Ø – výpůjčka

SNaK – Středočeské nakladatelství a knihkupectví

Čs. spisovatel – Československý spisovatel

SNKLHU – Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění

SNKLaU – Státní nakladatelství krásné literatury a umění

RR – Revolver revue

EE – Edice Expedice

kurzívou knihy vydané až po Lopatkově smrti
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