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Úvod 

Tato práce se převážně soustřeďuje na analýzu prozaické tvorby Milana 

Begoviée, která je téměř výhradně věnována postavě ženy. Snaží se zdůraznit 

neprávem opomíjený, avšak vyjímečný způsob autorova ojedinělého formálního i 

tématického zpracování ústředního motivu, jehož prostřednictvím ztělesňuje 

všestranně nahlížený pro fil ženské duše. 

V mnoha tvůrčích aspektech Begoviéův opus zcela splňuje kritéria 

nejvyšší úrovně světové literatury. O to více překvapuje, navzdory 

nepodloženému mýtu o autorově ustašovské orientaci v období druhé světové 

války, trvale nízký zájem, který domácí literární sféra projevuje o Begoviéovu 

osobitou tvorbu. Je velmi obtížné najít v chorvatské literatuře dílo, které by 

podobně jako Begoviéův společenský román "Giga Bariéeva" mělo schopnost 

aktuální výpovědi a zároveň nadčasové, aby i po uplynutí mnoha desetiletí od 

svého vzniku neztratilo pro současného čtenáře přitažlivost. 

Cílem této práce je u příležitosti sto třicátého výročí narození původem 

dalmatského literáta Milana Begoviée upozornit případné české zájemce o 

chorvatského autora na kompozičně vyjímečné zpracování dané tematiky, které 

nesmírně citlivě zobrazuje psychologii chorvatské ženy na počátku dvacátého 

století. Milan Begovié do prozaického zobrazení svých ženských hrdinek obratně 

promítá konzervativní pohled příznačný pro soudobou chorvatskou společnost, 

který současně konfrontuje s proudem evropského emancipačního procesu. 

Zmíněný kontrast autor navíc obohacuje o svůj vlastní osobitý pohled na postavu 

ženy. 

Práce zároveň usiluje o stručné dokumentování rozličných uměleckých 

přístupů a hledisek, které Milan Begovié důmyslně promítá do své tvorby. Jedná 

se o autora, jenž byl v Čechách, na rozdíl od chorvatského prostředí, velmi 

pozitivně přijímán. Nejvýznačnějšího českého ocenění se Begoviéovi dostalo 

v podobě slavné filmové adaptace jeho divadelní hry "Amerikanska jahta u 

splitskoj luci" pod názvem "Bílá jachta ve Splitu", kterou v roce 1939 režíroval 

Ladislav Brom. Osobnost Milana Begoviée a jeho dílo proto rovněž tvoří součást 

bohatých česko-chorvatských vztahů. 
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1. Chorvatská literární scéna 

-Snahy esteticky modernizovat tradiční chorvatskou literaturu podle 

západoevropského modelu 

Přelom devatenáctého a dvacátého století probíhá ve znamení "fin de 

siěcle" a jeho formálně estetických změn. Chorvatští umělci, zejména 

představitelé "mladých", si bolestně uvědomují uměleckou zkostnatělost 

chorvatské literatury. Příčinu zmíněné strnulosti vidí zejména v její prostorové 

izolaci a tématické problematice, která nikdy nepřesahuje rámec chorvatského 

kulturního prostoru. 

Na rozdíl od předcházejících generací přicházejí "mladí" do kontaktu 

s evropskými velkoměsty jako jsou Paříž, Praha a Vídeň. Pod vlivem evropského 

kosmopolitizmu se rovněž seznamují s překlady Edgara Allana Poea a Charlese 

Baudelairea. Spíše než lartpourlartistické rysy francouzského parnasizmu však 

jejich pozornost upoutává soudobý ideologický návrat k romantickému idealizmu 

a důsledně odmítavý postoj vůči estetice realistického období. 

Chorvatští intelektuálové, kteří jsou obeznámeni s moderními duchovními 

proudy Evropy jako například Antun Gustav Matoš, si uvědomují absurditu 

možného úsilí poevropštit z estetického hlediska uzavřenou chorvatskou 

literaturu. Tyto umělecké tendence by v chorvatském prostoru jistě byly vnímány 

jako směšné a násilně vyumělkované. Ve snaze seznámit domácí veřejnost 

s moderní ideologií se chorvatští umělci také střetávají s duchovní zaostalostí 

některých oblastí. Na počátku minulého století není tato problematika zřejmá 

pouze v chorvatských zemích. 

Rovněž José Ortega y Gasset, význačný španělský intelektuál počátku 

dvacátého století, ve své pokrokové revue "Revista del Occidente" důrazně 

poukazuje na intelektuální zaostalost a vysokou míru analfabetizmu, příznačnou 

převážně pro andaluské regiony. 

Obdobné politicko-intelektuální snahy se objevují i v chorvatské kulturní 

sféře, kde vystupují pod pokrokovým názvem "zaokret prema Europi". Na 

počátku dvacátého století zde i nadále přetrvává problém vysokého procenta 

4 



analfabetizmu, jež převažuje zejména u venkovského obyvatelstva. Malá uzavřená 

chorvatská literatura je beznadějně odsouzena setrvat v izolačním postavení pro 

jazykovou bariéru, na kterou nutně naráží v rámci mimo chorvatského území. 

Mnohem lepší pozici zaujímá v chorvatském prostoru německy psaná literatura 

vzhledem k několikasetletému politickému začlenění chorvatských zemí do 

habsburského soustátí. 

Chorvatsky psaná literatura se však i na samotném chorvatském území 

vyznačuje výraznou elitářskou povahou. Je určena pouze intelektuální chorvatské 

menšině. Počet obyvatel schopných číst chorvatsky psanou literaturu je velmi 

nízký, jak také uvádí Krešimir Nemec. "Jako se broj nepismenih na prijelazu 

stoljeéa brzo smanjivao, postotak je još uvijek visok i 1910. godine iznosi 34,4%. 

Približno 80% stanovništva bavi se poljoprivredom, dok svega 48 000 ljudi ima 

srednjoškolsku naobrazbu. Zagreb, jedini pravi kulturní centar, dostigao je 1900. 

godine 60 000 stanovnika (1910: 74 000), od kojíh 11% još uvijek navodi kao 

materinskijezik njemački ili maaarski. ,,1 

A. G. Matoš v roce 1905 komentuje žalostnou situaci chorvatské literatury 

následovně: "Hrvatska knjiga nema kritičara, nema čitalaca, nema kupaca. 

Svemu tome valja pribrojiti i nedostatak profesionalnih književnika, bijedne 

autorske honorare, odnosno nemoguénost da se živi od literature i nesmetano 

radi. ,,2 

Nelze opomenout ani národnostní útlak chorvatské společnosti během 

působení bána Khuena Héderváryho, z jehož přímého vlivu se chorvatská 

společnost vymaní až v roce 1903. Jediným projevem domácí literární scény byla 

vzhledem k uvedeným společensko-politickým okolnostem tradiční realistická 

narativní linie. 

Kontinuita chorvatského realistického románu sahá od poloviny 

devatenáctého století až po první desetiletí století dvacátého. Tento druh 

románové tvorby dodržuje přesně stanovenou charakteristiku sociální a prostorové 

determinace. V chorvatském prostoru se oproti jiným evropským zemím 

realistický román udržuje poměrně dlouho v původní neměnné podobě, neboť 

moderní formální prostředky pronikají do chorvatské umělecké oblasti nesmírně 

pomalu. K radikálnějšímu rozchodu s realistickým kánonem dochází až po 

1 Krešimir Nemec - Povijest hrvatskog romana od 1900. do 1945. godine, Zagreb, 1998, S. 9 
2 tamtéž, S. 10 
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nástupu avantgard, vyvrcholení těchto pokrokových tendencí pak představuje zrod 

nového románu. 

Chorvatský realistický román nepřekračuje rámec klasického opusu Ante 

Kovačiée nebo Eugena Kumičiée. Později se objevují jejich přímí neorealističtí 

pokračovatelé jako jsou Josip Draženovié, Viktor Car Emin nebo Josip Kosor, 

kteří navazují na literární tradici objektivní reprodukce skutečnosti. V této chvíli 

stále ještě není překonán Šenoův románový model, který směřuje k sociálně 

angažované literatuře. 

Stále přetrvává původní didaktická funkce románové tvorby, uplatňuje se 

klasický prvek černo-bílé antiteze pro výstižné tématické znázornění dobra a zla. 

V zobrazení povahového profi1u postav chybí hlubší psychologická 

charakteristika jedince. Do popředí naopak vystupuje ideologická a sociální 

příslušnost postavy. 

Milan Šarié a Milan Marjanovié podporují svými afirmativními projevy 

první nesmělé projevy modernistických snah, které jsou úplně nejdříve 

zaznamenány v poezii. Inspiračním zdrojem uvedených tendencí je tvorba světově 

uznávaného lva Vojnoviée, A. G. Matoše nebo Milana Begoviée. M. Begovié 

zcela splňuje představy tehdejšího ideálního typu kosmopolitního umělce. Po 

studiích ve Vídni působí jako divadelní dramaturg v Hamburku, ve Vídni a 

později také v Záhřebu. Právě secesní Vídeň má největší vliv na formování 

předních chorvatských umělců. 

K vytlačení tradičního pojetí románu dochází nesmírně pomalu, první 

výraznější pokus o překonání klasického narativního modelu je zaznamenán v díle 

Milutina Cihlara Nehajeva "Bijeg" (1909, "Útěk"). 

Snahu o pozvolný růst umělecké povahy chorvatské prózy navíc omezují 

opodstatnělé obavy z ještě početnějšího snížení čtenářského publika. Namísto 

předpokládaného zvýšování estetického rázu literatury se však v chorvatském 

prostoru projevuje zcela protichůdná tendence. Úroveň vnější formální podoby 

románu podléhá úmyslné degradaci, tak aby bylo dosaženo maximální odezvy u 

čtenářů. " Uz to sve je više bilo književnika kaji su književnost, a i s druge strane 

umjetnosti, počeli doživljavati kao robu i kaji su pisali djela trivijalna i 

namijenjena vrlo širokom čitateljstvu pa zato i knjige s umanjenim estetskim 
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očekivanjem. Nastajali su tako paralelni književni svjetovi, paralelni po 

vrijednosti i po junkciji.,,3 

V prvních desetiletích minulého století se v chorvatské próze paralelně 

vyskytují dvě souběžné vývojové tendence. Mnozí umělci navazují na předešlé 

tvůrčí prozaické šablony a tvoří líbivé, kompozičně nenáročné příběhy. Kromě 

tradičního pozitivizmu je součástí této konzervativní tendence rovněž vysoké 

zastoupení deterministického naturalizmu, nechybí ani teorie Hippolyta Taina o 

dědictví. 

Na druhé straně nelze opomenout působení skrytých tendencí, které usilují 

o kompoziční narušení klasické fabulační roviny a současné začlenění moderních 

formálních prostředků do doposud nenáročné prózy. Tento dezintegrační 

vývojový směr zcela opomíjí hledisko národního principu, který obvykle 

představuje ústřední motiv realistické prózy. Nepřehledná národnostní otázka, ve 

které se střetávají protichůdné proněmecké, projugoslovanské a nezávislé 

pro chorvatské tendence, má za následek naprostou ignoraci národnostního 

hlediska v literatuře. Uvedená skutečnost zvyšuje okrajové postavení elitářského 

proudu chorvatské literatury. 

Ačkoliv jsou moderní umělecké směry v chorvatské literatuře ve srovnání 

s ostatní Evropou zpočátku velmi slabě zastoupeny, přesto je možné zaznamenat 

nastupující sklon k významovému oslabení objektivní roviny díla. Také jeho 

pozitivistická náplň je postupně nahrazována rostoucím prvkem subjektivního 

vnímání skutečnosti. Středem autorova zájmu již není schematicky rozvíjená 

fabule, avšak psychoanalytické zobrazení jednotlivých postav. Vy jímku 

nepředstavuje ani psychologický hloubkový náhled do hrdinova podvědomí a 

následné odhalování jeho utajených vrstev. Podle teorie Sigmunda Freuda právě 

z této roviny vycházejí všechny impulzy, které se zřetelně projevují ve vnějším 

chování hrdiny. Vzruchy skrytého podvědomí se tak začleňují do objektivní linie 

díla. 

Rostoucí význam subjektivního psychonalytického hlediska v próze 

výrazně omezuje didaktickou úlohu realistické tvorby předcházejícího období. 

Pod vlivem požadavků modernizmu roste význam uměleckého pojetí díla, které 

doposud plnilo téměř bezvýznamnou úlohu doplňku obsahové náplně. 

3 Slobodan Prosperov Novak - Povijest hrvatske književnosti II., Split, 2004, s. 182 
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-Výchovná úloha popularizační literatury: historický román a ženská 

literatura 

Souběžně s elitářskou linií prózy se paradoxně stále více uplatňuje žánrově 

znehodnocené pojetí literatuty, hovoří se o tzv. "žánrově pokleslé literatuře". 

Krešmir Nemec tuto uměleckou tendenci označuje jako "proces trivijalizacije".4 

K zmíněnému literárnímu proudu patří také romantické historické romány. 

Za nejvýznamnější autorku této oblíbené tvorby je považována Marija Juriéová

Zagorka. Ačkoliv se jedná především o popularizační vlnu literatury, přesto 

uvedený literární druh zároveň plní úlohu osvěty. Autorka si klade za cíl seznámit 

s chorvatsky psanou literaturou co největší počet čtenářů, zejména z řad měšťanů. 

Tuto úlohu nejlépe dokumentuje její fejetonistický román "Grička vještica" 

(1912-14, "Gričská čarodějnice", č. 1930, 1996), jenž vychází během dvou let 

v záhřebském deníku "Male novine". 

M. Juriéová-Zagorka přizpůsobuje podobu svých dalších úspěšných 

historických románů osvědčenému modelu románu na pokračování. Jednotlivým 

fabulační úsekům obratně dodává příslušnou dávku napětí, která udržuje 

čtenářovu pozornost. "Pisani u obrocima, ti romani prolongiraju čitateljevu 

napetost svakim nastavkom, trudeéi se da se svaki odjeljak završi stanovitom 

napetošéu ili neriješenom motivacijskom sugestijom. ,,5 

Popularizační romány M. Juriéové-Zagorky jsou založeny na bohatě 

rozvíjené fikční fabuli, která je navíc obohacena o značně nepravděpodobné, 

uměle vytvořené efektní dějové zápletky. Hromadění stále více absurdnějších 

prvků umožňuje další volné pokračování nevěrohodného příěhu. "Fabula je 

uzbudljiva, napeta, sračunata na goZicanje čitateljeve mašte. Epizode su 

zaokružene cjeline, ali svaka u sebi uvijek sadrži neku tajnu/enigmu koja se treba 

razriješiti u daljnjem fabularnom razvoju. Spletke u visokim krugovima, dragulji 

koji donose nesreéu, tajanstveno podrijetlo Zikova, djelovanje fatalnih žena ... ,,6 

Fiktivní syžetová linie však vždy vyrůstá na barvitém podkladě skutečných 

historických událostí. Oblíbený popularizační žánr tedy zároveň plní i morálně 

didaktickou úlohu. Ve svých románech M. Juriéová-Zagorka revoltuje proti 

4 Krešimir Nemec - Povijest hrvatskog romana od 1900. do 1945. godine, Zagreb, 1998, s. 66 
5 Slobodan Prosperov Novak - Povijest hrvatske književnosti II., Split, 2004, s. 198 
6 KrešimirNemec -Povijest hrvatskog romana od 1900. do 1945. godine, Zagreb, 1998, s. 274 
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úmyslné germanizaci chorvatského obyvatelstva, proti Vídni a Khuenovu 

státnímu aparátu. Za politicky tendenčním podtextem autorčiných románů stojí 

postava samotného biskupa Josipa Juraje Strossmayera, jenž ji motivuje 

k zmíněnému charakteru její románové tvorby. "Vaša je zadaéa da svojim 

historijskim romanima prisilite hrvatske čitaoce da napuste pogubno njemačko 

štivo. Uzalud je pisati članke kojima ih pozivljete da napuste njemačku knjigu. 

Uzalud je grditi i dokazivati na sastancima i u novinama, uzalud vam je bila vaša 

inače izvrsno provedena organizacija protiv njemstva, aU kad hrvatski čitatelj 

dobije u ruku hrvatsko štivo koje ée privuéi njegovo zanimanje za domaée 

hrvatske dogaaaje, onda ée on okrenuti glavu njemštini i svim interesom prihvatiti 

hrvatsko štivo. To éete s vašim umijeéem postiéi u historijskim romanima. ,,7 

M. Juriéová-Zagorka je rovněž první autorku tzv. ženské literatury. 

Nicméně za původní iniciátory subjektivní ženské prózy jsou považováni vždy 

mužští autoři, kteří zobrazují zdánlivě objektivní reprodukci ženského vnímání 

reality. čtenáři předkládaná údajná názorová perspektiva ženy ve skutečnosti 

představuje fingovanou myšlenkovou promluvu samotného autora. Prvotním 

představitelem této tendence je Milo Mistra se svým románem "Brak Nade 

Ivaniéeve" (1919-20, "Sňatek Nadi Ivaniéové"), který vychází na pokračování 

v záhřebském deníku "Novosti" podobně jako o deset let později Begoviéův 

společenský román "Giga Bariéeva". 

Dalším autorem, který svoji tvůrčí pozornost soustřeďuje na ústřední 

ženskou postavou je Janko Ibler se svým románem "Zora", 1920. Janko Ibler 

zcela nově zasazuje do chorvatské literatury otázku ženské emancipace. Hlavní 

hrdinka Zora představuje ztělesnění soudobých kosmopolitních duchovních 

podnětů. V zhledem k uplatnění evropských modernistických vlivů román 

překypuje odvážnými erotickými scénami. 

Souběžně s ženskou tématickou rOVInOU J. Ibler nastiňuje polemiku 

ohledně sociálního kontrastu mezi moderním velkoměstem a patriarchálním 

venkovským prostředím. Zpočátku autor nepřekračuje rámec běžného zobrazení 

v duchu tradičního manicheizmu. Proti čtenářově očekávání však J. Ibler postupně 

odhaluje negativní stránku zakořeněného patriarchálního zřízení, které se rovněž 

promítá do partnerských vztahů. Emancipovaná Zofka se na počátku románu 

7 Krešimir Nemec - Povijest hrvatskog romana od 1900. do 1945. godine, Zagreb, 1998, s. 74-75 
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vyznačuje některými rysy fatální ženy, postupně se však bez sebemenší známky 

odporu podřizuje stanoveným patriarchálním konvencím. Závěr příběhu tak 

doznívá v pesimisticky zkostnatělém tónu. 

Trilogie Mare Ivančanové "Uskrsnuée Pavle Miliéeve" (1923, "Vzkříšení 

Pavly Miliéové"), se vyznačuje odlišným tématickým zpracováním. Je zde patrný 

podíl ženské tvůrčí perspektivy, který se promítá do přesvědčivého senzuálního 

vykreslení pocitů hlavní hrdinky. Tento aspekt také umocňuje subjektivní 

autentičnost ryze ženské výpovědi v první osobě. 

Román dokumentuje patriarchální uspořádání chorvatské společnosti na 

počátku dvacátého století. Autorka zde rozvíjí leitmotiv hledání skutečné podstaty 

ženství, příznačný pro tvorbu Federica García Lorcy. Za jediný možný autentický 

symbol realizace ženství se pokládá mateřství. S tímto stanoviskem se ztotožňuje 

také hlavní hrdinka Pavla, která dosáhne skutečného štěstí až v mateřství. 

Ačkoliv uvedené romány usilují o moderní analytický náhled na vztah 

muže a ženy, přesto zachovávají určité zkostnatělé rysy příznačné pro klasické 

fabulační zpracování. Ve významové rovině je navíc patrný pozůstatek 

dogmatického přístupu k ženské tematice, který vyplývá z mnohasetletého 

neměnného stavu společenských hodnot. 

Z uvedené tématické struktury představuje Begoviéův román "Giga 

Bariéeva i njezinih sedam prosaca" (1930-31, knižně 1940, "Giga Bariéová a 

jejích sedm nápadníků") revoltující protipól k tradičnímu realistickému kánonu, 

jehož tvůrčí potenciál je využíván v chorvatském prostoru téměř do konce první 

poloviny dvacátého století. 

Mimo proud popularizační triviální literatury s milostnou tematikou stojí 

rovněž autobiografický román M. Juriéové-Zagorky "Kamen na cesti" ("Kámen 

na cestě"), který vychází v letech 1934-1936 na pokračování v "Ženském listě" a 

následně v roce 1936 v "Chorvatském deníku". Kniha jako celek vychází až 

v roce 1938. Román je hořkým svědectvím manželských vztahů, přičemž 

reflexivní pesimistický tón kontrastuje s frivolní milostnou tematikou autorčiných 

historických románů. 

M. Juriéová-Zagorka je také iniciátorkou chorvatského detektivního žánru. 

Příkladem je román na pokračování "Kneginj a iz Petrinj ske ulice" (1910, 

"Kněžna z Petriňské ulice"), který dosahuje mimořádného čtenářského úspěchu. 

Autorka tak opožděně reaguje na vlivy popularizačního detektivního žánru, jenž 
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vzniká v Anglii a ve Francii v šedesátých letech devatenáctého století. Kriminální 

romány samozřejmě existují již v předcházejících staletích. Problematikou jejich 

rozlišení se zabývá například Josef Hrabák. "Z hlediska žánrového se detektivní 

román částečně překrývá s románem s tajemstvím a s románem kriminálním. 

V čem spočívá jeho rozlišující znak? Román s tajemstvím nemusí být detektivní 

(nemusí jít o odhalení zločinu), román kriminální nemusí obsahovat rozluštění 

něčeho tajemného, detektivní román jaksi syntetizuje oba jmenované žánry. 

V detektivním románu (nebo novele) nejde o prosté vypravování o zločinu, ale 

pozornost je upřena k metodě, jakou je odhalován viník. Z tohoto hlediska by se 

tedy dalo říci, že román je zvláštní odnoží vypravování" s tajemstvím ".8 

Kromě tradiční kriminální zápletky používá autorka stejných 

romaneskních prvků jako v předešlých dobrodružných románech. "Bila je 

neiscrpne imaginacije, a izmišljanje je sama bit naracije. Bila je i veliki, u nas još 

nedosegnuti kombinator u stvaranju zapleta. ,,9 

Popularizační linie meziválečného románu vyniká tvůrčím konformizmem 

autora, neboť čtenář především touží po úniku z tíživé reality. Tato tendence úzce 

souvisí s nepříznivými politickými okolnostmi meziválečného období. Proces 

trivializace a postupná ztráta estetických hodnot v literatuře je rovněž podmíněna 

nástupem marxistického hnutí ve východní Evropě. 

-Opatrné projevy evropského avantgardizmu v chorvatském realistickém 

kánonu 

Popularizační tvorba paralelně koexistuje s avantgardním proudem, který 

též ovlivňuje meziválečnou chorvatskou literaturu, byť velice nepatrně. 

Avantgardní směr vzniká kolem roku 1914 jako reakce výrazového vzdoru vůči 

první světové válce. Umělecká tvorba ze svého okolí přejímá agresivní náboj, 

který následně výrazově zhmotňuje. Avantgarda nepopírá pouze bezútěšnou 

okolní realitu, avšak kriticky přistupuje ke všem dosavadním uměleckým 

projevům. Největší odpor vzbuzuje modernizmus svou vybroušenou estetickou 

formou. Avantgarda ho proto označuje jako přehnaně vyumělkovaný, elitářský 

umělecký projev buržoazie. Avantgardisté zároveň pociťují naléhavou nutnost 

8 Josef Hrabák - Čtení o románu, Praha, 1981, s. 247 
9 Krešimir Nemec - Povijest hrvatskog romana od 1900. do 1945. godine, Zagreb, 1998, s. 79 
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změnit umělecké výrazové prostředky. Snaží se minimalizovat uměleckou stránku 

tvorby a formální výrazové prostředky přizpůsobit zrychlenému dynamickému 

rázu daného období. Umělecký projev však nezprostředkovává věrný obraz 

reality, avšak vyniká osobitou, nezávislou podobou. 

Básnická tvorba excentrického představitele chorvatského avantgardizmu 

Janka Poliée Kamova odráží futuristické principy formulované v roce 1909 

Filippem Tommasem Marinettim. J. Polié Kamov se neúspěšně snaží 

proniknout na domácí uzavřenou literární scénu a vyvolat odezvu 

tradicionalistické chorvatské společnosti. 

Výraznější pozornosti dosahuje J. Polié Kamov až svým šokujícím 

třídílným románem "I sušena kaljuža" (1907-09, "Vyschlá kaluž"), který je však 

publikován až v roce 1957, téměř padesát let po svém vzniku. Jedná se o 

nejvyhraněnější projev této rozvratné umělecké tendence. Uvedený román ještě 

přesahuje pojetí avantgardizmu jako ostrého protikladu vůči romanesknímu 

sentimentalizmu, který je v této chvíli stále hojně rozšířen. Pro své opožděné 

vydání však román ztrácí aktuální výpověďní hodnotu. Nicméně nelze popřít jeho 

inovační význam, který tkví v důsledném popření tradiční syžetové linie 

příznačné pro realizmus. "Hrvatsku književnu laž razorio je Kamov upravo 

brutalno i suprostavio joj bizarne i groteskne slike koje ponekad izazivaju pravi 

estetski šok. Kamov prelazi granice dopuštenoga, ruši tabue, potkopava 

autoritete, razara norme i konvencije. Sve ono što je u vizuri graaanskog morala 

bilo potisnuto, društveno nepoéudno ili zabranjeno, sve ono o čemu je hrvatski 

roman dotad uglavno šutio ili pak govorio u eufemizmima, našlo je svoju 

tematizaciju u ,,!sušenoj kaljuži ": blasfemija, seksualne perverzije, incest, 

psihičke aberacije, alkoholizam, fiziološke manifestacije ... 10 

Svým polemickým dílem J. Polié Kamov odmítá všechna formální řešení 

románu, která vycházejí z neměnného tradičního pojetí. Avantgarda nepřipouští 

sebemenší zastoupení modernistického uměleckého principu. Nicméně J. Polié 

Kamov do své tvorby též začleňuje odmítané duchovní postupy přelomu století, 

jak dokládá metaforický název jeho románu. 

Moderní estetické prvky autor podrobuje záměrné tvůrčí deformaci, která 

zdůrazňuje nesmyslnost jejich existence. Název románu evokuje lidský mozek, 

10 Krešimir Nemec - Povijest hrvatskog romana od 1900. do 1945. godine, Zagreb, 1998, s. 61 

12 



jehož současný stav je výsledkem předcházejících psychologických procesů, 

jedná se tedy o určitý druh parodie Freudovy psychoanalytické teorie. Šokující 

stránku svého románu J. Polié Kamov rovněž pojímá jako projev radikálního 

politického odporu, který se neomezuje na skryté narážky, příznačné pro Šenoovu 

dobu. 

K soudobým tématickým a formálním podnětům modernizmu, jež 

přicházejí ze západní Evropy, přistupují chorvatští autoři nesmírně obezřetně. 

Postupně se odhodlávají k nesmělým technickým zásahům do kompozice 

tradičního narativního schématu. Krešimir Nemec výmluvně označuje zmíněný 

přístup chorvatských umělců pod názvem" oprezna inovacija ".11 Tuto tendenci 

lze velmi snadno odůvodnit, neboť v období vrcholné fáze modernizmu ještě stále 

není vyřešeno státoprávní postavení chorvatského národa. Jeho pozice zůstává 

ohrožena stejným způsobem jako v době ilyrizmu. Chorvaté proto i nadále 

zachovávají tvůrčí věrnost osvědčené předloze Šenoova románu. 

Na počátku dvacátého století dochází pouze k nepatrnému pozměnění 

vnější podoby narativní kompozice. Neprojevuje se výraznější odklon od tradiční 

tematiky, jelikož autoři nemohou opomíjet didaktickou úlohu literatury, jejíž 

vůdčí postavení přetrvává v chorvatské literatuře již po několik desetiletí. 

Otázkou také zůstává jak by již beztak nízký počet čtenářů chorvatské 

literatury zareagoval na radikální formální rozklad zakořeněné modelové struktury 

Šenoova románu. Tuto skutečnost dokládá polemická recepce díla J. Poliée 

Kamova v chorvatském prostoru. Vomezených projevech chorvatského 

modernizmu sice intuitivně tušíme vlivy evropského modernizmu" Ponajprije u 

tematskom sloju osjeéa se usmjerenost prema karakterističnim preokupacijama 

fin de siťclea: erotizmu, neurozi, dekadentnom osjeéaju zasiéenosti i slabljenja 

životne energije. ,,12, nicméně zde není zastoupena modernistická tematika útěku 

do imaginárního světa typická pro hispanoamerický prostor. Tato tendence se 

projevuje anachronickým umístěním dějové linie a naprostým popřením zásahů 

vnější reality do umělecké tvorby. 

Představitelem směru "opatrné inovace" je M. Cihlar Nehajev se svým 

románem "Bij eg". Z formálního hlediska román plně respektuje tradiční 

realistické normy. Autor zároveň uplatňuje prvky deterministického naturalizmu, 

II Krešimir Nemec - Povijest hrvatskog romana od 1900. do 1945. godine, Zagreb, 1998, s. 44 
12 tamtéž, s. 45 
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nechybí ani teorie pozitivizmu Hippolyta Taina. V díle je silně redukována dějová 

skladba, do popředí vystupuje psychoanalytická studie profilu hlavního hrdiny s 

autobiografickými rysy. Román by rovněž bylo možné zařadit do linie pozdního 

psychologického realizmu, což ovšem znemožňuje úplná absence fabule. 

Psychoanalytický román "Bij eg" je lépe klasifikovat jako nezávislou 

atematickou studii skryté podoby lidského nitra. Chybí zde realistický prvek 

bezpočetného zástupu románových postav, jenž je o několik desetiletí později 

přejímán metafikčním pojetím románu, s úmyslem přesvědčivě zobrazit 

širokoúhelnou souhrnnou vizi reality. Z uvedeného stanoviska román "Bij eg" 

představuje psychologický rozbor jediného ústředního hrdiny, což dokazuje 

prudký odstup modernistického hnutí od obvyklého pozitivizmu. Modernizmus 

má v oblibě silně zastoupenou subjektivní rovinu. 

Výraznou tématickou složku modernizmu představuje společenský 

nonkonformizmus postav podbarvený erotickou složkou. Tento prvek však není 

v próze M. Cihlara Nehajeva zřetelněji zastoupen. Kromě modernistického 

kritéria nepřítomnosti dějové linie lze román "Bij eg" skutečně spíše považovat za 

projev pozdní vlny psychologického realizmu. 

V tvorbě M. Cihlara Nehajeva je rovněž patrný tvůrčí rozpor meZI 

realistickým a modernistickým přístupem, který je nejpříznačnější pro tvorbu M. 

Begoviée. Přes zřejmý realistický podklad románu "Bij eg" je próza M. Cihlara 

Nehajeva považována za lehké přiblížení soudobým pokrokovým evropským 

tendencím. 

Begoviéovo tvůrčí porušení realistické harmonie románu spočívá v 

zobrazení modernistického duchovního pozadí okolní reality. Tento rys je 

založen na převaze smyslové povahy vjemů. 

-Chorvatská literatura meziválečného období 

Meziválečný expresionizmus nachází v chorvatském prostoru ještě menší 

odezvu než modernistické hnutí. Podobně jako modernizmus představuje 

expresionizmus radikální popření předešlých koncepcí pozitivistického realizmu a 

naturalistického determinizmu. 

Modernisté usilují především o umělecké oživení vyprázdněných 

výrazových prostředků, což by následně umožnilo novým způsobem zachytit 
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"krásno" subjektivně vnímané reality. Hlavním záměrem je kubistické zobrazení 

krásy libovolného prvku, obvykle se však upřednostňují předměty neurčitého 

exotického původu. 

Expresionizmus se již tolik nezaměřuje na výrazovou stránku, spíše 

implicitně zahrnuje nový společenský náhled na svět, jenž prochází neodvratným 

procesem krize. Vykresluje vzrušené stavy mysli pod tlakem zrychlené reality 

s destruktivními sklony. Expresionizmus zachycuje převážně negativní rysy 

reality, proto zde není místo pro modernistický senzualizmus nebo romantický 

sentimentalizmus. Není však možné vnímat expresionizmus jako myšlenkový 

proud s okleštěnou schopností výrazu, který se zaměřuje pouze na věcný obsah 

určitého objektu. 

Expresionizmus reflektuje hrdinovy protichůdné vnitřní stavy. Tento 

myšlenkový kontrast zachycují ostré metaforické kontrasty s vysokým 

podtextuálním obsahem barokní sugesce. Nejsilněji je zakořeněn v Německu, kde 

vzniká jako přímá impulzivní reakce na první světovou válku. Z této skutečnosti 

vyplývá souvislostní tématický vztah mezi formální estetickou stránkou baroka a 

expresionizmu. Expresionizmus lze považovat za přímé navázání na barokní 

duchovní proud, jak také uvádí Jiří Pechar. "Válečná zkušenost v německém 

expresionismu zesílí aspekty, kterými připomíná barokní senzibilitu, jež se rovněž 

utvářela v reakci na prožitek válečných katastrof - od náboženských válek 

šestnáctého století až po válku třicetiletou. 13 

Expresionizmus s dynamickým výrazovým prvkem je spíše vhodnější pro 

dramatická ztvárnění než pro prózu. Hlavním představitelem nevýrazného proudu 

chorvatského expresionizmu je Ulderiko Donadini se svými romány "Sablasti" 

(1917, "Přízraky"), "Vijavice" (1917 , "Vánice") a "Kroz šibe" (1921, "Výprask"). 

Ve své tvorbě U. Donadini vychází hlavně z četby Fjodora Michajloviče 

Dostojevského. Odtud také pocházejí jeho excentrické postavy, které se pohybují 

na hranici šílenství. "Donadinijevi romani svojevrsne su kronike bolesti, nervoze, 

ludila, duševne tame - u svakom slučaju analize psihijatrijskih slučajeva. Sukob 

duše i tijela, zanosa i zbiljnosti, ostavlja u akterima ove proze osjeéaj praznine i 

ništavila. Oni su lišeni bilo kakvog duhovnog i socijalnog uporišta, njihov je svijet 

B . ,<14 og napustlO. 

13 Jiří Pechar- Dvacáté století v zrcadle literatury, Praha, 1999, s. 115-116 
14 Krešimir Nemec - Povijest hrvatskog romana od 1900. do 1945. godine, Zagreb, 1998, s. 93 
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V jistém smyslu U. Donadini ve své tvorbě navazuje na román J. Poliée 

Kamova "lsušena kaljuža", který popírá všechny aspekty reality nahlížené 

z libovolného zorného úhlu. Z tvorby J. Poliée Kamova přejímá U. Donadini 

především blasfemické prvky, kterými důsledně znevažuje sebemenší kladnou 

hodnotu podnětu, jenž vychází z okolní skutečnosti. 

Meziválečnou literaturu lze obecně charakterizovat jako směs 

nerozlišitelné povahy. Pod vnějším tlakem moderních evropských podnětů 

pronikají i na odloučenou chorvatskou literární scénu změny v tvůrčím přístupu 

k inspiračním zdrojům umělecké tvorby, které se odrážejí v tvůrčím zpracování 

díla. Relativně příznivé přijetí zmíněných vlivů v chorvatském prostoru dokládá 

přítomnost umírněného modernistického či expresionistického směru, jenž 

úspěšně rozkládá nebo alespoň silně narušuje strukturu tradiční fabule. 

Románová tvorba v duchu Šenoova realizmu však trvá i v první polovině 

dvacátého století. Po mírném ústupu v období umělecké převahy modernistických 

impulzů dochází k prudkému znovuoživení realistické koncepce v meziválečném 

období. Tradice realizmu nebyla v chorvatské próze doopravdy přerušena ani 

v době nejpříznivější recepce nových duchovních proudů ze západní Evropy, 

přesto lze příčinu opětovného kříšení objektivistického přístupu hledat v sociálně

politickém pozadí válečných katastrof. 

V chorvatském prostoru je navíc ještě nutné vzít v úvahu nevyjasněné 

postavení chorvatského etnika v rámci mnohonárodnostní Habsburské monarchie. 

Nepříznivé politické okolnosti a ekonomický nedostatek zvyšují úlohu věcné 

reprodukce skutečnosti, znovu se tedy mění umělcův náhled na realitu. 

Modernistická perspektiva silně podbarvená subjektivizmem ustupuje 

v celoevropském měřítku do pozadí, v chorvatské literatuře lze dokonce hovořit o 

jejím zániku. "Prvi svjetski rat presudno je izoštrio čovjekove spoznaje. Sve se 

više vjerovalo da je svíjet nemirno mjesto i da mu je društvenost nepovratno 

iščašena. Okrutni i strašni rat zauvíjek je iz umjetnosti izagnao kult čiste 

I · ,,15 '}epote. 

V meziválečné chorvatské próze se paralelně rozvíjejí dvě vzájemně 

nezávislé tvůrčí roviny, které se ovšem shodují v totožném popírání nadměrných 

estetických okras modernistického textu. První meziválečnou linii představuje na 

15 Slobodan Prosperov Novak - Povijest hrvatske književnosti II., Split, 2004, s. 221 
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formální strukturu nenáročný směr sociálně angažovaného realizmu. 

Pozitivistické hnutí získává pod vlivem komunistické doktríny východní Evropy 

nový ideologický náboj. Cílem této sociální tendence je zobrazit všedními 

výrazovými prostředky podstatu ideologicky výbušné reality. Estetická hodnota 

literárního textu je minimalizována, do popředí se opět dostává černo-bílé 

tématické pojetí, které ještě umocňuje čtenářovu pasivitu. Autor, jenž plní funkci 

didaktického moralizátora, znovu ideologicky zhmotňuje sám sebe na stránkách 

vlastního románu. 

Druhá tvůrčí linie mezi dvěma válkami se výrazně odklání od sociálně 

angažované prózy. Rovina nově pojatého psychoanalytického románu nepřímo 

navazuje na ústřední modernistickou tématiku úniku z okolního světa. Podněty 

pro tento ideologický postoj spočívají v chaotické, všestranně vyčerpané vizi 

meziválečné skutečnosti. Námět uvedené tvůrčí linie na rozdíl od čistě 

modernistického pojetí zachovává podkladový obraz reality, byt' v nepřímé 

sugestivní podobě. Deformovaný obraz skutečnosti však nyní nepředstavuje 

přímý obraz autorovy představivosti. Naopak je výsledkem subjektivního vnímání 

hlavního hrdiny, autorovy interpretace nejsou v textu zastoupeny. Projevují se 

také formální impulzy evropských literárních škol, prozaické texty se často 

přibližují dynamické filmové technice. 
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2. Chorvatský literát Milan Begovié 

-Biografie Milana Begoviée 

Milan Begovié (19. 1. 1876, Vrlika - 13. 5. 1948, Záhřeb) 

V roce 1894 Milan Begovié maturuje společně se svým 

přítelem Vladimirem Nazorem na splitské reálce. Po dvouletém studiu přírodních 

věd vstupuje roku 1897 na vídeňskou univerzitu, kde absolovuje sedm semestrů 

romanistiky a rovněž slavistiky pod vedením významného slavisty Vatroslava 

Jagiée. 

V roce 1900 se poprvé žení s klavíristkou Paulou Goršetiéovou, z tohoto 

manželství se narodí dvě děti, syn Branko a dcera Božena. V letech 1903-1908 

působí jako profesor na Vyšší reálné škole ve Splitu, práce pedagoga však 

Begoviée výrazněji neuspokojuje, neboť se touží věnovat především vlastní 

tvorbě. V roce 1908 se za svého lázeňského pobytu ve Štýrsku náhodně 

seznamuje s baronem Alfredem Bergerem, ředitelem hamburského divadla 

"Deutsches Schauspielhaus", na kterého mladý Chorvat velmi zapůsobí. Begovié 

tedy odchází za svým dlouhodobým mecenášem do Hamburku, kde má velký 

úspěch. V roce 1910 dokonce získává stálé místo činoherního režiséra. Během 

čtyřletého pobytu v Hamburku tvoří velmi málo, přesto jeho zdejší působení 

reprezentují následující díla: sbírka pozdní lyriky "Vrelo" (1912, "Vřídlo"), 

novela "Nerotkinja" (1909, "Neplodná"), či drama "Stana Biučié" (1909, 

"Stana Biučiéová"). Poté co baron Berger roku 1912 přechází do Vídně, Begovié 

opouští spolu s rodinou Hamburk a začíná působit ve vídeňském divadle "Neue 

Wiener B-uhne". V letech 1913-1914 též zastává funkci divadelního režiséra 

v Novém Sadu. 

Po vypuknutí války je ze zdravotních důvodů převelen v rámci rakousko

uherské armády k zásobovacímu oddílu, jako politicky podezřelá osoba však 

zůstává pod trvalým dohledem vídeňské cenzury. Begovié je válkou silně 

deprimován, až do roku 1920 se proto vůbec něvenuje psaní. Za války se 

seznamuje se svou další ženou, Vídeňankou Annou Marií Spitzerovou. Z druhého 
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manželství se roku 1918 narodí syn Bruno. Bezprostředně po válce zůstává i 

nadále ve Vídni, až do konce roku 1919 je zdejším členem Jugoslávské vojenské 

mlse. 

V roce 1920 se vrací do Záhřebu, kde působí jako redaktor levicově 

orientovaného časopisu "Kritika", je rovněž redaktorem deníku "Novosti" a od 

roku 1923 i "Savremeniku". Stává se členem Jugoslávského novinářského 

sdružení. 

V roce 1927 se Begovié potřetí žení, tentokrát se Záhřebčankou Danicou 

Rabenhaltovou. Téhož roku je na žádost bývalého intendanta záhřebského divadla 

Vladimira Tresčece uveden do funkce pomocného dramatického ředitele 

Chorvatského národního divadla. Roku 1928 je v bělehradském parlamentu 

spáchán atentát na chorvatského politika Stjepana Radiée. Tuto neblahou 

skutečnost Begovié promítá do své dramatizace románu Augusta Šenoy 

"Diogenes" s výmluvným názvem "Hrvatski Diogenes" (1928, "Chorvatský 

Diogenes"). Uvedené dílo též věnuje Stjepanovi Radiéovi. Za těchto vypjatých 

okolností je odvolán ze svého postavení v Národním divadle a přidělen jako 

profesor do chlapeckého reálného gymnázia. V tomto období paradoxně vznikají 

autorova nejlepší díla: společenský román "Giga Bariéeva", drama "Bez treéega" 

(1933, "Bez třetího", č. 1950) a "Amerikanska jahta u splitskoj luci" (1930, 

"Americká jachta ve splitském přístavu", č. 1931, 1970 jako "Bílá jachta ve 

Splitu"). 

Roku 1931 se stěhuje na svůj nově koupený zámek Bisag-grad v blízkosti 

Záhřebu. Penzionován je však až následujícího roku. Během nerušené samoty na 

Bisag-gradu píše další společenský román "Sablasti u dvorcu" (1952, "Přízraky 

na zámku") a rovněž některá díla lehce bulvární orientace. Současně však vzniká 

hodnotná tvorba jako "Dva bijela hljeba", (1934, "Dva bílé chleby"), "Puste 

želje", (1942, "Marná přání") či "I Lela ée nositi kapelin" (1936, "Lela 

dostane klobouček", č. 1937). 

U Begoviée se v tomto období mnohem silněji ozývají zdravotní obtíže. 

Nicméně stále zamýšlí napsat pokračování svého úspěšného románu "Giga 

Bariéeva", tentokrát však z perspektivy hrdinčiny dcery. Rovněž shromažďuje 

materiál ke svému stěžejnímu dílu "Bij eg iz života" ("Útěk ze života"), které 

zamýšlí věnovat svému duchovnímu i tvůrčímu ideálu Lvu Nikolajeviči 

Tolstému. Begoviéovo předpokládané vrcholné drama však bohužel zůstává 
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pouze v jeho poznámkách. Za existence Nezávislého státu Chorvatska vede 

divadelní rubriku v deníku "Hrvatski narod". Chorvatský stát podporuje vydávání 

Begoviéových starších děl, zasazuje se i za hojná uvedení jeho dramat v zahraničí. 

Po roce 1945 však nový režim Milana Begoviée zcela zavrhne. Sdružení 

chorvatských spisovatelů mu zabraňuje veřejnou literární činnost. Autor žije 

v naprosté společenské izolaci, v bídě a těžce nemocen. Jeho hrdost mu však brání 

požádat o pomoc i své vlivné syny. Roku 1948 umírá v Záhřebu následkem 

mozkové příhody. 

-Umělecký protil Milana Begoviée 

Osobnost Milana Begoviée bohužel i v současné době stále zůstává ve 

stínu pro lživá, vykonstruovaná obvinění politického charakteru. V poválečném 

období Begovié získává nijak nepodložené přízvisko aktivního stoupence 

ustašovského režimu. Toto nařčení však odporuje jeho vnitřnímu apolitickému 

založení, neboť Milan Begovié se nikdy neztotožňuje s žádným politickým 

programem. Rovněž odmítá jakékoliv tendenční projevy v umění. 

Na autorovu osobnost je nutné nahlížet v první řadě jako na umělce. Je 

pravda, že Begovié mlčky akceptuje existenci domácího režimu profašistické 

orientace. Nicméně Nezávislý stát Chorvatsko poskytuje Begoviéovi umělecké 

uznání a statut váženého umělce, po jakém v rodné zemi vždy touží. Režim 

Nezávislého státu Chorvatska zajišťuje hojné vydávání autorových předešlých děl, 

v této době navíc stále přetrvává zvyk chápat umění jako "řemeslo", jež poskytuje 

nutné živobytí. Milan Begovié stále udržuje četné kontakty se zahraničními 

umělci. Vysoká popularita jeho osobnosti má proto především sloužit k důstojné 

reprezentaci režimu v zahraničí. 

Otázkou však zůstává, zda se Begovié doopravdy ztotožňuje s domácím 

politickým systémem. Jak sám v jednom záhřebském interview naznačuje, jeho 

zamýšlený román s prostým názvem ,,1944" má představovat komplexní 

společenskou fresku, avšak mnohem ostřejšího a kritičtějšího rázu než předešlý 

román "Giga Bariéeva". Podle jeho vlastních slov je současná realita mnohem 

bolestnější, než tomu bylo za první světové války. Begoviéovi vždy nejvíce záleží 
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na vlastním uměleckém úspěchu, je proto nepatřičné odsuzovat jeho pasivní 

akceptování chorvatského válečného režimu. 

Begoviéova tvorba je v chorvatském prostoru přijímána značně 

rozporuplně. Autorovi škodí přízvisko excentrického kosmopolity, které také on 

sám podporuje. Milan Begovié zosobňuje modernistickou vizi nevyhraněného, 

všestranně nadaného umělce, která vychází z renesančního pojetí. Požadavky této 

koncepce naprosto splňuje. Autorovy literární předpoklady se zakládají na 

dokonalé znalosti evropské literatury, především z románské oblasti. Během 

svého působení ve Vídni a v Hamburku Begovié překládá pro záhřebské Národní 

divadlo francouzskou, španělskou a italskou literaturu. Romanistickou tvůrčí 

perspektivou je nejsilněji ovlivněna autorova próza, což dokazuje námět 

elegického zoufalství neplodné ženy. Tento shodný motiv je paralelně zastoupen 

v díle Milana Begoviée, Luigiho Pirandella a Federica García Lorcy. 

Begoviéova tvorba rovněž dokumentuje jeho dokonalou znalost 

dramatického umění. Ve Vídni a v Hamburku jakožto dramaturg přizpůsobuje pro 

zdejší inscenace hry nejrůznějších světových autorů. Své scénické zkušenosti 

promítá i do prozaických ztvárnění v podobě nápadných vizuálních efektů, které 

mají u čtenáře vyvolat sled emocí. Aby dosáhl co největší působivosti, autor 

v některých okamžicích přejímá lehce lascivní tón, který mu chorvatští literáti 

často zazlívají. Nicméně i tento frivolní aspekt Begoviéovy tvorby tvoří součást 

jeho uměleckého formování, jelikož například ve vídeňském divadle "Neue 

Wiener Btihne" je k bulvární stylizaci her donucen požadovaným vkusem publika. 

Dramaturgické zkušenosti pomáhají Begoviéovi rovněž utvářet živý 

psychologický profil ženských postav. Na základě přímého kontaktu s herci je 

schopen intuitivně odhadnout podobu jejich sebemenší vnější reakce. Ztvárnění 

mnohých Begoviéových hrdinek vznikají na základě předlohy skutečných žen 

z autorova okolí, některé postavy zobrazují jeho druhou ženu Annerl Spitzerovou. 

Nejpůsobivěji jsou znázorněny typologické postavy venkovských žen, které jsou 

zasazeny do dalmatského kraje, jako Jeca z novely "Dva bijela hljeba" či Stana, 

ústřední protagonistka stejnojmenného dramatu. 

Autorova psychoanalytická perspektiva obohacená o provokativní erotické 

Vlze je však pro konzervativní chorvatské publikum zcela nepřijatelná. Na 

podobné zpracování tradiční tematiky nejsou Chorvaté v této chvíli ještě 

připraveni. Například ohlas dramatu "Stana Biučié" je v Záhřebu mizivý, hlavní 
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důvod spočívá v jeho technicky neobvyklém způsobu jevištního ztvárnění. . 
Experimentální rysy Begoviéovy tvorby výrazně odporují suchopárné domácí 

tradici, proto v chorvatském prostředí narážejí vždy na odpor. Naopak 

v západoevropském prostoru zaznamenává "Stana Biučié" pro své přitažlivé 

zobrazení autentické balkánské duše mimořádný úspěch. 

-Odraz osobnosti Milana Begoviée v jeho tvorbě 

Milan Begovié je společensky rehabilitován až v devadesátých letech 

minulého století. Po několika desetiletích znovu ožívá jeho mýtus "skutečného 

Evropana". Toto odvážné označení je velmi překvapující, neboť jihoslovanský 

prostor pro svůj obtížný politický vývoj stále zůstává v kulturní izolaci od ostatní 

Evropy. Zdůrazňovaný statut Evropana spíše poukazuje na Begoviéovo duchovní 

spříznění se zeměmi západní Evropy. 

Milan Begovié bývá často právem považován za typického kosmopolitu 

přelomu devatenáctého a dvacátého století. Tuto skutečnost názorně dokazuje 

jeho umělecká schopnost uchopit určité inspirační téma v rozličných žámových 

podobách. Neméně úspěšný je Begovié v druhotné tvůrčí roli "uměleckého 

učedníka", jenž se pouze částečně podílí na výsledné realizaci díla. Pod 

označením druhotného uměleckého tvůrce se rozumí Begoyiéovo působení ve 

funkci divadelního dramaturga ve Vídni a v Hamburku. Podle kritického 

stanoviska domácích literátů se autorovo působení ve Vídni nejvíce projevuje 

v jeho příliš ornamentální výrazové tendenci, jež je v chorvatském prostoru stroze 

odmítána. 

V souladu s obecným evropským posunem uměleckého přístupu k okolní 

realitě, která získává stále dynamičtější podobu, Begovié začleňuje do své tvorby 

rovněž některé rysy avantgardistické estetiky. Nejvýraznější prvek představuje 

snaha umírněně reprodukovat v literárním projevu letmé filmové záběry, které 

ztělesňují dynamický sled moderní doby. 

Uvedené Begoviéovo hledisko pravděpodobně nejsilněji podporuje 

avantgardistická orientace soudobé tvorby Luigiho Pirandella. Begoviéovu slabost 

pro italské prostředí vysvětluje jeho vnitřní založení romanisty, navíc autorova 

matka Filomena Bressanová je italského původu. Begovié udržuje sL. 

Pirandellem osobní i písemný kontakt. Přejímá estetické prvky Pirandellova 
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tvůrčího přístupu, stejně tak i některé ústřední obsahové motivy. Nesmírně 

obdivuje dramatické pojetí italského autora, které spočívá v alegorickém 

překročení hranice mezi snem a skutečností, též v zobrazení provokativních 

sexuálních vizí jako přímého odrazu nespoutané činnosti snového podvědomí 

postavy. Frano Čale považuje Begoviée za přímého Pirandellova pokračovatele 

v oblasti soudobé dramaturgie. Příznačnou pirandellovskou koncepcí se vyznačuje 

především Begoviéova hra "Pustolov pred vratima", (1925, "Dobrodruh před 

branou, Č. 1925). "Radnja se temelji na koncepcijama relativizma kakav je autor 

upoznao pišuéi o Pirandellu i prevodeéi ga. Nije riječ, dakle, samo o izvanjskom 

djelovanju na njegovu dramaturgiju, na moderni izraz dramske strukture, nego 

ima osim formalnih i bitnijih tragova uzora, pa i u nekim pojedinostima ... 16 

Použití neobvyklých estetických přístupů, příznačných pro 

západoevropskou literaturu dokazuje Begoviéovu kosmopolitní uměleckou 

orientaci. K použití zmíněných inovačních prvků ve vlastní tvorbě však autor 

přistupuje velmi obezřetně. Begovié vždy vede v patrnosti uzavřenost 

chorvatského literárního prostoru, proto pouze náznakově přizpůsobuje 

zkostnatělé fabulační zpracování domácí prózy moderním evropským vlivům. 

Navzdory rozličným tvůrčím experimentům však Begovié vždy zůstává 

umírněným realistou. On sám se hlásí k návaznému realistickému proudu 

literatury. Uznává však pouze jeho evropskou variantu, didaktické zaměření 

chorvatského realizmu naopak důrazně odmítá. 

Begovié opakovaně zdůrazňuje svou preferenci plastického zobrazení 

literárních postav, v jeho případě převážně ženských hrdinek. Čtenáři se tak 

předkládá živé ztvárnění vnitřního i vnějšího profilu, jenž hrdinku společensky 

determinuje. Begovié ctí tvůrčí dogma devatenáctého století, na základě kterého 

postavy defilují před čtenářovýma očima. Přítomný prvek nápadného scénického 

dynamizmu je možné odůvodnit autorovým příznačným smyslem pro jevištní 

inscenace dramatických her. 

Z plejády význačných autorů evropského realizmu je pro Begoviée 

nepřekonatelným vzorem Lev Nikolajevič Tolstoj, kterému Begovié jakožto 

detailní znalec jeho života i tvorby zamýšlí věnovat své vrcholné dramatické dílo 

"Bijeg iz života". Na uvedeném dramatu se chystá pracovat v osamoceném 

16 Juraj Gracin - Begovié i Pirandello in "Recepcija Milana Begoviéa", Zagreb-Zadar, 1998, s. 162 
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prostředí svého zámku Bisag-gradu po vynuceném penzionování z funkce 

dramatického ředitele Chorvatského národního divadla v Záhřebu. K realizaci 

zamýšleného díla, ve kterém by autor mohl uplatnit všechny své umělecké 

zkušenosti, však nakonec nedochází vzhledem k okolnostem jeho politického i 

společenského zavrženÍ. Pro osobu Begoviéova typu, uvyklou stálé pozornosti 

okolí, proto závěr života představuje obzvláště bolestnou etapu. 

Begovié rovněž na základě estetických pravidel realizmu respektuje 

pudovou teorii příznačnou pro naturalistický směr. Tato tvůrčí linie se odráží 

v projekci dominantních charakterových rysů jedince, což autor názorně dokazuje 

ztvárněním některých výrazně negativních postav. Inspirační podklad tematiky 

svých prozaických děl Begovié prvotně nachází v patriarchálním prostředí rodné 

Vrliky. Podle předlohy skutečných osob z dalmatského Záhoří ztvárňuje 

charakterový profil svých prozaických postav, které odpovídají potřebné 

typologické charakteristice. Begovié však následně původní realistický podklad 

díla umělecky ozvláštňuje, snaží se ho učinit atraktivním pro čtenářské i divadelní 

publikum v celé Evropě. 

Kritérium vrozené determinace, jež se promítá do hlavních rysů lidského 

charakteru, ovlivňuje i autorův osobní život. Begovié záměrně nadsazuje význam 

pudové podstaty své existence, jejíž součástí je údajný turecký původ jeho předků. 

Na základě domnělého "begovského" předurčení se autor stylizuje do role 

bezohledného egoisty, naprosto nekompromisního ve vztahu k ženám. Svůj 

nevázaný přístup k partnerským vztahům rovněž ospravedlňuje zděděním 

orientálních povahových rysů. 

Begoviéova prozaická tvorba potvrzuje jeho dokonalou intuitivní znalost 

ženské duše. Detailní psychoanalytické obrazy ztělesňují umělecky nejsilnější 

sekvence jeho díla. Bezchybná rekonstrukce ženského chování i myšlení spíše 

odpovídá hodnotící perspektivě ženského subjektu. Rozhodně bychom podobné 

autentické zobrazení ženského vnímání neočekávali od egoistického 

patriarchálního muže, jakým Milan Begovié je a za jakého především chce být 

považován. "Objasnjavajuéi - ako ne i opravdajuéi - svoj senzualizam, erotizam, 

kartaštvo i gurmanstvo, Begovié je često iznosio svoje tursko, tj. muslimansko, i to 
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begoviéevsko porijeklo, svakako na temelju svoga prezimena. Tako i u pripovijesti 

D . k v " 17 " un}a u ovcegu . 

V charakterovém ztvárnění Begoviéových hrdinek však chybí emancipační 

prvek, který čtenář nepochybně očekává. Tato skutečnost dokládá Begoviéovu 

tvůrčí umírněnost, jež spočívá v respektování tradičního modelu realizmu. 

Samotný autor se vnitřně ztotožňuje s patriarchálním založením svého 

otce, v jeho próze se tak objevují mužské postavy identické charakterové 

orientace. Dandyovský mužský profil ztělesňuje Dušan z novely "Dunja u 

kovčegu" či Baze z dramatu "I Lela ée nositi kapelin". Tyto postavy typologicky 

předjímají pozdější vyhraněné ztělesnění mužského egoizmu, tedy ztvárnění 

nezvěstného Marka Bariée v dramatu "Bez treéega". 

Ze své tvorby Begovié nejvýše cení dramata. Dynamické repliky 

dramatického charakteru jsou často zastoupeny i v jeho próze. Autor úmyslně 

porušuje hraniční předěl prozaického i dramatického plánu, spojuje je do 

synkretické podoby žánrově neurčitého útvaru, což svědčí o jeho akceptování 

modernistického pojetí. 

V Begoviéově koncepci vychází prvek žárlivosti, hojně zastoupený v jeho 

díle, z pudové mužské podstaty. Profil Begoviéova otce, jenž zcela bezdůvodně 

podezřívá svou ženu Filomenu z nevěry, se přímo odráží v prototypickém 

zobrazení postav žárlivých mužů. Begovié vztah muže a ženy zobecňuje na 

významově odlehčenou paralelní linii, která tvoří vazbu mezi samcem a 

samičkou. Zmíněná zlehčující koncepce bývá často doslovně citována 

chorvatskými literárními kritiky. "A životna igra svjetla i sjene nigdje se ne vidi 

tako jasno i izrazito kao u odnosu muškarca i žene, koji su neumoljivo upuéeni 

jedni na drugo ... Slikajuéi odnose muškarca i žene ja vjerujem da slikam temeljne 

oblike i odnose svoga života. ,,18 Begovié uvádí na zahraniční jeviště archetypální 

obraz balkánského patriarchálního muže, což bývá hodnoceno jako prozíravý, 

téměř obchodní tah. Pudová autentičnost zastoupená v charakterovém ztvárnění 

muže poukazuje na prapůvodní instinktivní podstatu vztahu muže a ženy. Toto 

surové pojetí partnerského poměru je nesmírně přitažlivé pro vnímání západní 

Evropy. 

17 Mirko Žeželj - Pijanac života, Zagreb, 1980, s. 7 
18 Marko Sapunar - Novinarski rad Milana Begoviéa in "Recepcija Milana Begoviéa", Zagreb
Zadar, 1998, s. 392 
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Neomylným smyslem pro technickou úpravu dramatického ztvárnění 

v přímé závislosti na místě inscenace Begovié značně předjímá svou dobu. Je 

vůbec prvním autorem, kterému se podaří proniknout na jeviště neslovanských 

zahraničních metropolí. "Treée je polje recepcije širi europski kulturni prostor 

s Parizom, Londonom, Rimom, Madridom, Berlinom, Moskvom te skandinavskim i 

baltičkim prijestolnicama kao središtima. Veé to polje ostalo je našim 

dramatičarima, uz nadasve rijetke iznimke nedostupno ... Milanje Begovié podosta 

čvrsto zakoračio i na treée polje. Evo samo nekoliko podataka u prilog toj tvrdnji: 

drama Bez treéega uprizorena je u Parizu, Budimpešti i gotovo svim veéim 

njemačkim gradovima, Pustolov pred vratima u Beču, Rimu, Pragu, Bergenu, 

Bukureštu i Sofiji, Amerikanska jahta u splitskoj luci Hamburgu, a neprovjeren 

je zapis o izvedbi Gospoďe Walewske u San Peterburgu, uoči Prvoga svjetskoga 

rata. Stoga nas ni ne čudi što je Begovié svoje tekstove, prije svega Male 

komedije, Bofjeg čovjeka, Pustolova pred vratima i Amerikansku jahtu u 

splitskoj luci, držao zanimljivim i za američko kazališno i filmsko tržište, što je, 

nimalo skromno, pokušao doprijeti do Brodwaya i do Hollywooda. ,,19 

Touto cestou se Begovié snaží překonat dlouhotrvající společenskou 

uměleckou izolaci chorvatského kulturního prostoru. Autorovo úsilí je však 

v domácím prostoru přijímáno nesmírně kriticky. Begovié je obviňován 

z naprostého nedostatku vlasteneckého cítění a z ješitné snahy zviditelnit se. 

Během jeho působení ve funkci činoherního ředitele Chorvatského národního 

divadla je autorovi nespravedlivě přisuzována komerční vypočítavost, jež se 

odráží v bizarních, fraškovitých inscenacích zcela průměrných dramatiků, které 

Begovié uvádí na scénu Národního divadla v Záhřebu. 

Begoviéovi je rovněž vytýkána naprostá absence sociální angažovanosti a 

společenský nezájem. Na druhé straně mu však kritici přisuzují schopnost 

intuitivně odhalit aktuální potřeby divadelního publika. Mirko Žeželj autora 

označuje jako "veverku,,2o, jež vždy obratně "zakormidluje" ocasem a stylizuje 

svá díla do podoby, jakou v daném okamžiku vyžadují chorvatští diváci. 

19 Cvjetko Milanja - Milan Begovié danas in "Recepcija Milana Begoviéa", Zagreb-Zadar, 1998, 
s.20 
20 Mirko Žeželj - Pijanac života, Zagreb, 1980, s. 360 
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Milan Begovié ve své osobě obratně spojuje literáta i umělce, jak též uvádí 

Antun Barac " u Begoviéevu se stvaralaštvu neprekidno bore literat i umjetnik ,,21. 

Nesoustřeďuje se pouze na vybroušenost formálního výrazu. Na základě 

syntetického propojení rozličných podnětů se především snaží vytvořit dílo, které 

by splňovalo kritéria evropské umělecké úrovně. Begovié také podle 

západoevropského vzoru poukazuje na nutnost změnit přístup státu k chorvatským 

autorům, tak aby mohli nerušeně žít ze své práce. Na smutnou sociální situaci 

chorvatských autorů upozorňuje již v roce 1905 A. G. Matoš: "Svemu tome valja 

pribrojiti i nedostatak profesionalnih književnika, bijedne autorske honorare, 

odnosno nemoguénost da se živi od literature i nesmetano radi. Za pisanje 

romana treba vremena, a naši su pisci, kako je primijetio Nehajev, "robovi 

ureda ": profesori, činovnicž, učitelji. Dok se npr. Zola mogao nekoliko sati 

dnevno mirno prepustiti pisanju, naši književnici mogu koristiti vrijeme tek nakon 

naporna rada, kad su veé duševno i tjelesno iscrpljeni. ,,22 

Přes mnohokrát zdůrazňovanou schopnost přizpůsobit se aktuální 

estetické tendenci, Begovié ostře odmítá své ztotožnění se sociální orientací 

příznačnou pro umělecká ztvárnění třicátých let. Uvedený literární proud 

nepovažuje za hodný umělcovy pozornosti, angažovaná literatura podle 

Begoviéova mínění nepředstavuje skutečnou uměleckou tvorbu. Toto stanovisko 

je zcela pochopitelné, neboť se jedná o autora, který jakožto dokonalý znalec 

estetiky vídeňské secese obohacuje fádní výrazovou linii chorvatské prózy o 

ornamentální prvky. Umělecky prázdný, nevýrazný text angažovaného rázu u 

Begoviée nevzbuzuje sebemenší touhu po umělecké odezvě. 

Vedle absence sociálněkritické tematiky je Begovié rovněž nemístně 

kritizován za komercializaci scény Chorvatského národního divadla. Je však nutné 

připustit zřejmou skutečnost, že vzhledem k nízkému finančnímu rozpočtu divadla 

Begovié jakožto ředitel činohry neúměrně zaplavuje záhřebské jeviště bulvární 

produkcí. Časté zařazování zahraničních inscenací navíc zapříčiňuje tématické 

odloučení chorvatského publika od domácí problematiky. Toto tvrzení však nutně 

vyvolává polemiku nad skutečným charakterem společenské úlohy divadla. 

"Drugo je pitanje, naravno, jesu li puno i zadovoljno gledalište neprijeporan znak 

da je kazalište izgubilo dignitet, da se "srozalo" na pučko zabavište umjesto da 

21 Krešimir Nemec - Povijest hrvatskog romana od 1900. do 1945. godine, Zagreb, 1998, s. 224 
22 tamtéž, s. 10 
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bude "hram nacionalne kulture" gdje se ljudi skupljaju ne zato što žele, nego 

stoga što je to obveza prosvijeéenih rodoljuba. ,,23 

Begovié je zapravo bio konformist, premalo je držao do svoje ličnosti, premalo 

originalan, prilagoaavao se svim modama, težio za uspjehom na književnom 

tržištu, i uspijevao na njemu - iako je u boljem dijelu svoga djela težio i prema 

trajnom uspjehu. Težnja za tržišnim uspjehom razorila je mnogo od dubine 

njegova umjetničkog stvaranja - ali ne samo kod njega. Togaje i sam bio svjestan 

i osjeéao je i priznavao veéu umjetničku autentičnost Ivu Vojnoviéu, M Krleži, 

Ujeviéu, pa i svome pobri Vladimiru Primorskom (Nazoru). Svoju umjetnost 

nastojao je očistiti od svake trenutne tendencioznosti, načiniti je kozmopolitskom, 

humanom - alije nije uspio očistiti od trčanja za uspjehom pošto-poto. ,,24 

Begovié byl vystavěn přímé kritice nejen z politických důvodů. Nelibost 

rovněž vzbuzují některé zahraniční tématické prvky jeho tvorby a charakter 

používaného jazyka. Z čistě gramatického kritéria se Begovié přizpůsobuje 

požadované změně z etymologického pravopisu devatenáctého století na 

fonologicko-pravopisnou normu vukovské školy. Problematickou stránku však 

spíše představuje stylistická podoba autorova literárního výrazu. Begovié silně 

obdivuje L. N. Tolstého a jeho výtvarně pojatý způsob plastického ztvárnění 

postav. Přesto však přistupuje k modernizaci svého prozaického vyjádření 

prostřednictvím potlačení barvité linie, jež ztělesňuje popisnou scenérii. 

Nepřítomnost zmíněného výtvarného prvku nahrazuje kondenzací jazykové 

výpovědi. Expresivní zhuštění tak zahrnuje i tuto chybějící koloritní rovinu. 

Navzdory mnohaletému pobytu v zahraničí Begovié stále pociťuje silné 

emotivní vazby k rodné Vrlice. Milovaný dalmatský kraj Begoviéova dětství je 

mnohokrát ztvárněn v jeho díle. Znalci Begoviéova souhrnného díla se shodují na 

vymezení pevné linie, jež z lingvistického hlediska dělí jeho opus na tvorbu s 

prvotním vesnickým zaměřením a druhotným městským. Autorův rodný kraj se 

odráží v novelách "Dunja u kovčegu", "Nerotkinja", v dramatu "Amerikanska 

jahta u splitskoj luci" a v dramatické adaptaci původně prozaického ztvárnění "I 

Lela ée nositi kapelin". Uvedený tvůrčí směr se vyznačuje užitím zjednodušeného, 

stylisticky odlehčeného jazykového vyjádření, pro který je příznačná výrazová 

plynulost. Tuto výpověď determinovanou vesnickým prostředím rovněž obohacují 

23 Boris Senker - Kazališni čovjek Milan Begovié, Zagreb, 1985, s. 72 
24 Mirko Žeželj - Pijanac života, Zagreb, 1980, s. 359 
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jadrné jazykové prvky místního charakteru. Jejich oživující ráz je velmi vhodný 

pro dramatická ztvárnění. 

Naopak díla věnovaná tematice města zosobňují autorovu snahu 

promítnout složitější strukturu městské společnosti do mnohem komplexněji 

utvářeného literárního výrazu. V této souvislosti Je často zmiňován tzv. 

Begoviéův artizmus. " U sjeéanjima iz mladosti, s lokalnodalmatskim temama, tu 

je stil intuitivan, živ, prirodan, s dahom mladosti, s obiljem humora, sav u radnji i 

dijalogu, bez zadržavanja na analizama i opisima. I jezik je u tim novelama svjež i 

sočno narodan, u početku ne sasvim čist, a zatim sve čistiji, jedriji i puni srži. 

Prepuno je lokalnog govora, s mnogobrojnim stranim izrazima, pa 

s konstrukcijama. Dijelom tu ima i namjernog traženja svježine lokalnog 

kolorita ... 

U novelama i romanima s velikovaroškim, uglavno zagrebačkim temama, jezik i 

stil manje je neposredan, a više analitički. I u njemu ima slikovitosti, svježih 

poreaenja, duha, poante i brzine, aU je ipak knjiškiji i tromiji od onog 

lokalnodalmatinskog, korektniji, ali pasivniji intelektualniji, više 
. ,{; . 25 
mj ormatlvan ... 

Chorvatští literáti často znevažují nadměrnou zdobnost autorova 

uměleckého výrazu, je však nutné si uvědomit, že Begovié vstupuje do chorvatské 

literatury v době vyostřeného sporu mezi generacemi starých a mladých. 

Modernistickou sbírku básní "Boccadoro" Begovié koncipuje z pOZIce 

začínajícího umělce. Snaží se oživit zkostnatělý, výrazově chudý chorvatský 

jazyk, obohatit ho o výrazové prostředky příznačné pro kosmopolitní duch 

západní Evropy. Autor zamýšlí vytvořit novou "salonní" mluvu, která by odrážela 

jeho zkušenosti získané v zahraničí. Na druhé straně si však dobře uvědomuje 

přitažlivost autentického surového výrazu, který velmi věrně reprodukuje elegické 

projevy ženských hrdinek, jak dokazuje novela "Dva bijela hljeba" či "Dunja u 

kovčegu". 

Kamenko Subotié se na základě komparativního kritéria dokonce 

domnívá, že chorvatština ve srovnání se srbštinou lépe vyhovuje jazykovému 

zpracování románů, neboť postrádá opravdovou výrazovou originalitu nutnou pro 

folklorní zobrazení. "Hrvatski pjesnici nisu originalni, nemaju srca, 

25 Mirko Žeželj - Pijanac života, Zagreb, 1980, s. 356 
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temperamenta, individualnost im je slaba, u hrvatskoj poezijí nema 

osjeéaja ... Hrvati su po opsežnosti i kompozicijí svojih pripovedačkih rado va blíží 

romanu nego Srb i, dočim su u líriei ízostalí daleko iza Srba. Ovi nadmašuju 

Hrvate toplínom osjeéaja i jačinom mašte. ,,26 

Kritiku rovněž vzbuzuje nadměrné zastoupení erotizmu v Begoviéově 

tvorbě. Citový dramatický konflikt obvykle přechází z emotivní linie do silně 

koncentrované erotičnosti, v mnoha případech se dokonce hovoří o použití 

pornografického diskurzu. Tento aspekt je příznačný pro Begoviéova 

fejetonistická díla, která pravidelně vycházejí na pokračování v záhřebském tisku 

pod pseudonymem "Ezop s Griča". Kritické označení frivolních, hravých scén 

jako pornografie je však značně nadsazené. 

Erotické prvky v Begoviéově tvorbě výrazně obohacují dosavadní fádní 

realistickou prózu, koncipovanou na základě černo-bílého tvůrčího pnncIpu. 

Přítomnost erotiky ještě umocňuje bizarní nádech některých výrazově 

odlehčených scén, které svědčí o žánrovém příbuzenství s fej etonistickými 

novinářskými útvary, publikované ve sbírce "Nasmijana srca" (1923, 

"Usmívající se srdce"). 

Podstata mnohých dramat, především Begoviéova stěžejního díla "Bez 

treéega" spočívá v autorově postupném soustředění zachytit primitivní pudovost, 

která je obsažena ve vztahovém protikladu ústřední hrdinky a jejího muže Marka. 

K existenci archetypálního instinktu, jenž ztělesňuje sugestivní pozadí tohoto 

netradičně pojatého partnerského svazku, přistupuje Begovié 

z psychoanalytického hlediska. Autor podrobně odhaluje podstatu zmíněného 

vztahu, přičemž tuto analýzu lze považovat za ojedinělou vzhledem k uzavřenosti 

a značné archaičnosti tehdejší chorvatské literatury. 

-Milan Begovié - dramatik 

Milan Begovié je často označován jako tvůrce dramat v próze. Tato 

skutečnost odpovídá modernistické kosmopolitní schopnosti vnímat mnoho 

uměleckých podnětů současně. Nejedná se pouze o impulzy omezené na literární 

sféru. Begoviéova mnohovrstevná recepce se projevuje v nadměrné výrazové 

26 Zvonko Kovač - Kritička recepcija Milana Begoviéa u susjednim slavenskim kulturama in 
"Recepcija Milana Begoviéa", Zagreb-Zadar, 1998, s. 115 

30 



zhuštěnosti, jež prorůstá několik rozličných podtextových rovin díla. Begoviéova 

próza proto ztělesňuje strukturovanou barokní pyramidu založenou na metaforické 

náznakovosti. Výsledkem je žánrové prolínání Begoviéovy dramatické a 

prozaické tvorby. 

Begoviéova dramata však není možné podobně jako prózu jednoznačně 

rozdělit na vesnickou a městskou linii. Kromě dramat hravého renesančního 

charakteru se Begovié věnuje tvorbě ryze folklorních dramat, jako například 

"Božji čovjek", (1924, "Boží člověk", č. 1924). 

Folklorní charakter dramatu ztělesňuje zemité pojetí lásky mezi vesnickou 

dívkou Marou a hajdukem Krstanem. Zobrazení nepatřičného partnerského vztahu 

inspirovaného tvorbou Davida Herberta Lawrence ještě umocňuje existence 

polemického milostného trojúhelníku. Erotické zobrazení instinktivní pudovosti je 

podáno v původním explicitním vyjádření na rozdíl od cenzurované podoby 

subjektivních snových reflexí Gigy Bariéové. "Al ja sam sva od krvi, Damjane! 

Ja katkad gorim i gorim gdje god se taknem sama sebe opečem. Htjela bih katkad 

da me netko uzme na ruke i samo tresne sa mnom o zemlju. Da me zaguši, da me 

zadavi. Ah, moje noéi! Otkad je ono gotova moja vjenčana košulja, pritisnem je 

uza se i tako ležim ... Draga me ono platno kao nečije ruke .... Potiše: Kao muška 

usta ... 27 Marin život však nakonec poznamená útrpná rezignace, společná pro 

všechny Begoviéovy ženské postavy bez vy jímky. 

Begovié se podobně jako L. Pirandello rovněž věnuje tvorbě abstraktního 

dramatu, založeném na principu významového prolínání snu a skutečnosti. 

Freudova metoda byla již v částečně upravené verzi použita v románu "Giga 

Bariéeva". Drama "Pustolov pred vratima" však v plném rozsahu zachovává její 

původní syrovou podobu, sen je téměř nerozlišitelný od skutečnosti. Uvedené 

drama podobně jako román "Giga Bariéeva" též obsahuje koncepci Bergsonovy 

nepřerušené časové fluidity, která je v románu ztotožňována s hrdinčiným 

čekáním na návrat manžela. Agneza z dramatu "Pustolov pred vratima" naopak ve 

snaze vzdorovat ubíjejícímu plynutí času se snaží najít konečnou podobu lásky 

v mnohaprostorové iluzorní rovině, vykonstruované vlastní fantazií. "Šta me 

mučite gospodine? Šta me ubijate? Recite mi gdje je, gdje je on? Da poaem 

27 Milan Begovié - Drame, Zagreb, 1996, s. 112 
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k njemu i zagrlim njegova koljena, da se bacim preda nj, da mu rečem šta sam sve 

radi njega učinila. 

Kako je mogao sve to čuti i znati, a nije došao kmeni? Njega sam tražila, njemu 

sam se dala, njegovi su bili oni cjelovi i zagrljaji, na nj sam mislila milujuéi 

onoga podlaca. Odvedite me k njemu, zaklinjem vas, odvedite me k njemu! ,,28 

Ve svých městských hrách se Begovié nezříká ani rysu mondénní 

lehkovážnosti či Vojnoviéova motivu dekadence, jež postihuje bývalý městský 

patriciát, což názorně dokládá komedie "Amerikanskajahta u splitskoj luci". 

Frivolní podbarvení scénického děje spolu s koloritovou renesanční 

hravostí nabízí dvojsmyslnou významovou interpretaci podtextových erotických 

prvků. Také přepjatý, vyumělkovaný ráz jednotlivých replik umožňuje pouhé 

skicové načrtnutí postav, jež je příhodné pro scénickou realizaci dramat 

uvedeného typu. 

Neustálený profilový charakter ženských postav ještě silněji umocňuje 

celkové kosmopolitní ladění hry umístěné do renesanční Francie nebo Itálie. 

Postavy se vyznačují uzavřeně jednostranným charakterovým ztvárněním. 

Charakter hrdinek je povrchně mělký, neměnný v průběhu několika jednání, jeho 

zobrazení zůstává věrné původnímu autorovu záměru. Projevy hrdinek na jevišti 

však již nepodmiňují jejich protichůdná vnitřní hnutí. Divákův zájem také zvyšují 

scénické objekty typické pro dané prostředí a příslušný dobový kolorit. 

Folklorní zobrazení hrdinek vesnických dramat je diváku bližší právě pro 

absenci strojených výrazových prvků, které odpovídají kosmopolitické umělecké 

tendenci. Tato dramata ztělesňují tvůrčí předstupeň pozdějších krátkých útvaru 

Begoviéovy vesnické prózy. 

Čtenářsky nejpůsobivější Je reprodukce hrdinčina niterného žalu, jež 

zachovává mystický ráz prapůvodních pověrčivých zaříkadel. Autor pak tyto 

repliky upravuje do formy vnějšího monologu, jak nasvědčuje elegický nářek 

Stany, ústřední hrdinky stejnojmenného dramatu "Stana Biučié". 

Podle vzoru Luigiho Pirandella začleňuje Begovié do svých dramatických 

textů prvek metafyzického prolínání snu a skutečnosti. Vyzývavě si pohrává s 

představou rozvratu dosavadní neporušitelné hranice, která stroze odděluje 

vědomí a nevědomí. Scénická projekce nejasných snových představ ještě 

28 Milan Begovié - Drame, Zagreb, 1996, s. 236 
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výrazněji rozšiřuje autorovu způsobilost k subjektivního zásahu do zobrazení 

psychoanalytického profilu klíčové ženské postavy. Tato moderní širokoúhelná 

schopnost uměleckého ztvárnění časově předjímá kubistický náhled avantgardy na 

realitu. Umožňuje autorovi hlouběji zasahovat pod běžně vymezený povrch 

uměleckého zachycení psychologie ženy. Uvedené tvůrčí využití předpokládá 

divákovu či čtenářovu vlastní rekonstrukci předpokládané vztahové linie, která 

vždy nutně vede k doplňkové postavě muže, jelikož jde o ženské drama. Za 

prvotního iniciátora scénického ztvárnění partnerských vztahů na jevišti je 

považován August Strindberg. 

Viktor Žmegač upozorňuje na obecně pozorovatelný jev nástupu nové 

renesance v rámci fin de siecle. Tato tendence, která usiluje o vzkříšení motivu 

renesanční hravosti, výrazným způsobem ovlivnila význačné představitele 

umělecké generace Begoviéových vrstevníků jako Maurice Maeterlincka, Huga 

von Hofmannsthala, Arthura Schnitzlera, Rainera Maria Rilka, Gabriela 

d' Annunzia a Thomase Manna. 

Zmíněný nový umělecký směr přímo odkazuje na znovuoživení stěžejních 

ideových zásad renesance, jejichž podstata tkví v důsledné negaci vůdčích 

religiózních dogmat středověkého období. Italská renesance vzbuzuje tvůrčí 

zájem modernistů především díky silnému nádechu vitalizmu, jenž prostupuje 

nejrůznější druhy umění. 

Begovié rovněž znovuobjevuje humorný prvek renesančního milostného 

trojúhelníku se záměrem celkově oživit výslednou povahu svých dramat. Tento 

hravý motiv je nezbytný pro povrchové ztvárnění fraškovitě úsměvných scén. 

Uvedená provedení však povinně obsahují didakticko-moralizující náboj, který ve 

skutečnosti představuje pozůstatek středověkých výchovných dramat. Renesanční 

charakter je příznačný pro Begoviéovy hry jako "Venus Victrix", 1905 nebo 

"Biskupova sinovnica", (1911, "Biskupova neteř", č. in "Malé komedie", 

1923). 

Také v oblasti dramatické tvorby se modernisté snaží nahradit konvenční 

ztuhlý ráz her z období realizmu, které pouze reprodukují mnohokrát opakovaný 

stěžejní motiv syžetové zápletky a následně ho rozvádějí s nepatrnými náznaky 

obměny. Modernisté proto vedle zásadní změny obvyklého tématu dramat oživují 

syžetovou linii vkládáním nezávisle pojatých sekvencí, jež zachycují impulzivní 

sled nahodilých představ. Volný charakter těchto úseků představuje určitou 
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obměnu nevázaného sledu snových vizí, které se v období přelomu století stávají 

běžnou součástí prózy. 

Román "Giga Bariéeva" tematicky vrcholí v závěrečném dramatu "Bez 

treéega". Zmíněné drama již na základě svého výmluvného názvu "Ne treba tu 

sada nikoga. Malo blaži u glasu: Dosta smo nas dvoje: bez treéega. ,,29, odmítá 

základní princip milostného renesančního trojúhelníku, který se pravidelně 

opakuje v některých Begoviéových hrách. Zde se rovněž objevuje hrdinčin 

tragický životní pocit, který prostupuje celým románem. "Giga Bariéeva je 

tragična junakinja romana, njeno osjeéanje napuštenosti i opsjednutosti ostaje 

kao trcljno i dominantno. ,ao 

Hrdinčin pocit životní ztracenosti se v závěru příběhu významově shoduje 

s existenciální zbloudilostí svého muže Marka. Jeho nečekaný návrat vyústí v 

rekapitulaci, která zpětně hodnotí všechny závažné sekvence románu. Paralelní 

shoda mezi stěžejním motivem bludného renesančního poutníka a Marka, který se 

bezcílně trmácí zpustošeným válečným Ruskem, vysvětluje příčinu jeho duševní 

deziluze. Pocit zklamání navíc ještě zvyšuje bolestná zkušenost spojená 

s folklorním poznáním tehdejšího Ruska. 

Rekapitulační střet mezi oběma odloučenými manželi nakonec vyústí v 

parodovanou frašku. "Oko Gige se skupljaju prosci kao oko Penelope, ali oni su 

gomila grotesknih junaka, a ne ma ni jednog pravog heroja. I ovaj naš moderni 

Odisej vraéa se kuéi, ali ne nalazi prosaca i ne ma prilike da pokaže svoje 

junaštvo, veé u sukobu sa ženom pokazuje koliko je groteskan i koliko je stvarno 

izvan herojskog i djelotvornog. ,,31 

Drama "Bez treéega" redukuje všeobsáhlou dimenzi románu na 

melodramatické rozuzlení, jehož nepravděpodobnost navíc ještě umocňuje 

zastoupení fikce. Závěrečná dramatická podoba románu rovněž zachovává 

netradiční psychoanalytickou linii, která se soustřeďuje na modelování duševního 

profilu ústřední hrdinky. Během postupného zobrazování autor používá vnitřní 

hodnotící perspektivu, jež podle Freudovy koncepce vychází ze skrytých vrstev 

podvědomí. Tuto skutečnost dokazuje také výsledná rekapitulující psychologická 

29 Milan Begovié - Giga Bariéeva II., Zagreb, 1996, s. 399 
30 Stanko Koraé - Hrvatski roman izmedu dva rata 1914-1941, Zagreb, 1975, s. 320 
31 tamtéž, s. 321 
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freska hrdinky, která z významového hlediska osvětluje některé nejasné okamžiky 

románu. 

Inspirační zdroj pro hru "Bez treéega" nachází Begovié v dramatu Augusta 

Strindberga "Tanec smrti", který převratným způsobem přehodnocuje vztahy 

mezi mužem a ženou. Jejich vzájemný poměr postupně přerůstá v neúprosný boj. 

Odtud také vychází tragický závěr dramatu "Bez treéega", kdy Giga nakonec 

zabíjí svého manžela. Svým činem hrdinka potvrzuje platnost nového pohledu na 

společenské postavení ženy počátkem dvacátého století. "Meautim plane revolver 

u njezinoj rud, a Marko se sruši udarivši u padu o bliski fotelj. Ona ostade 

nekoliko trenutaka, ukruéena od užasa. Revolver joj se spusti niz tijelo na 

zemlju. ,,32 Prostřednictvím fikční postavy hrdinčina manžela Marka autor 

zesměšňuje pojem nezpochybnitelné mužské ctnosti, což dokazuje výsledný 

dojem fraškovitosti celého dramatu. 

Jestliže L. Pirandello velmi obtížně opouští pochmurný ráz veristické 

koncepce své tvorby, naopak v Begoviéově díle lze opakovaně vysledovat 

převahu výsledného optimistického životního postoje. Zde se nejedná pouze o 

fraškovitě humorné scény Begoviéových renesančních her, které většinou ostře 

odporují všední realitě. Vitalistickým nábojem se rovněž vyznačuje i hrdinčina 

vnitřní vzpoura proti neměnné jednotvárnosti každodenního časového toku. 

Kritici často upozorňují nejen na totožné náměty, jakož i na shodné formální 

prostředky, které jsou příznačné pro tvorbu obou autorů. Begoviéovo dílo však 

obecně prostupuje hřejivý optimizmus, který symbolizuje jeho vlastní životní 

postoj, jak také dokládá následující interview. "Kad sam u jednoj bratislavskoj 

knjižari po želji slovačke kulturne javnosti podpisivao prievode svojih knjiga (na 

slovački su prevedena sva važnija Begoviéeva djela, počev od Božjeg čovjeka 

1928. i dalje, op. a.), bio je izpred knjižare dugi "rep" mojih prijatelja i 

prijateljica (. . .) To je bilo razlogom, da sam ovo dieljenje autograma morao 

ponoviti, a na toj mojoj autogramskoj reprizi bio je "rep" još dulji i zanimanje još 

veée(. . .) Zaista mi se čin i da sam u bratskoj Slovačkoj daleko popularniji i 

poznatiji nego u Hrvatskoj. ,,33 

32 Milan Begovié - Giga Bariéeva II., Zagreb, 1996, s. 415 
33 Ivica Matičevié - Recepcija Begoviéevih djela za Nezavisne Države Hrvatske (1941-1945), in 
Kolo 1/1997, s. 100 
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3. Prozaická tvorba Milana Begoviée, stěžejní Begoviéovo 

prozaické dílo - meziválečný společenský román "Giga Bariéeva" 

-Realistický charakter Begoviéovy vesnické prózy, sociálněkritické aspekty 

v próze Milana Begoviée 

Begovié je nejčastěji označován jako modernista díky své básnické tvorbě, 

která věrně odráží soudobé modernistické tendence příznačné pro poezii. 

Begoviéovu prozaickou tvorbu však literární kritici bez vy jímky řadí 

k realistickému kánonu. Realistické pojetí autorových prozaických útvarů se však 

výrazně liší lokalizací hlavní syžetové roviny. 

Ve značné části své prozaické tvorby vychází Begovié z prvotního modelu 

realistického zpracování, přesněji z kritického realizmu. Přejímá tradiční černo

bílý konflikt pozitivistické školy devatenáctého století. Autor však pouze 

nastiňuje základní problematiku pozorovaného společenského konfliktu, jehož 

individuální recepci ještě umocňuje kamerovými záběry do hloubky nitra hlavní 

hrdinky. Právě postava ženy umožňuje Begoviéovi netradiční, subjektivně 

deformované pojetí ústředního motivu. Mužské postavy spíše plní doplňkovou 

funkci, výrazněji se nepodílejí na utváření stěžejní dějové linie. Proto jsou 

většinou vykresleny zběžnými, blíže nepropracovanými tahy. Na klasickou 

antitezi vesnice-město však autor nahlíží clonou nových tvůrčích požadavků z 

počátku dvacátého století. Náročnější estetická kritéria jsou však zatím očividnější 

v poezii než v próze. V oblasti prózy tíhnou k formálním změnám především 

kratší narativní útvary. 

Ivan Pederin se přiklání k názoru označovat Begoviéovy kratší prózy jako 

povídky než novely, jelikož autor většinou nerespektuje tradiční rozvržení fabule. 

Této skutečnosti také odpovídá silně zastoupený prvek atematického náhledu na 

psychologický pro fil ženy. 

Begovié je snadněji zařaditelný do linie psychologického kritického 

realizmu pozdního devatenáctého století, připomeňme například "Madam 
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Bovaryovou" Gustava Flauberta nebo "Annu Kareninovou" Lva Nikolajeviče 

Tolstého. 

Rozhodně u Begoviée nenajdeme uplatněnou metodu fotografického 

záznamu skutečnosti, která blíže vysvětluje podstatu realistického protikladu 

vesnice-město. "Pa ipak Begovié, koji je posjednički sin ne dostiže tako često 

intenzitet, prirodnost, ili lokalni kolorit Šimunoviéeve, Matavuljeve, Kalebove 

proze, unatoč tome što je tematski smioniji pa i moderniji u iznošenju neobičnih 

situacija, osobito u odnosu polova, u poimanju borbe za vlasništvo i ljudske 

surovosti. ,,34 

Charakter vesnického prostředí Begovié přibližuje názorným vykreslením 

protichůdných jazykových rovin chorvatského Záhoří. Jazykové rozrůznění tak 

v čtenáři podvědomě vyvolává identifikaci příslušné jazykové promluvy se 

sociálním postavením jedince. 

Při analýze společenské fresky patriarchální vesnice věnuje Begovié 

nejvíce pozornosti trvale méněcennému postavení ženy v rámci stěžejní vztahové 

osy žena-muž. Identická problematika patriarchální společnosti spolu s naléhavým 

sociálním podtextem je rovněž zastoupena v povídce "Dva bijela hljeba", 

"Nerotkinja" a v lyrickém meziválečném románě "Dunja u kovčegu" (1921, 

"Kdoule v truhle", č. 1924). Begovié se v těchto ztvárněních nezaměřuje pouze 

na podřízenost ženy vůči muži, ale především upozorňuje na determinační povahu 

tohoto pevně zakotveného vztahu. "U mojoj porodici malo se pita za ono što mi 

ženske osjeéamo i volimo. Iza naše glave sudi se o našoj glavi i o našem srcu. 

Tako ée jedan dan biti i sa mnom. Naéi ée mi jednoga čovjeka i dat ée me njemu 

bez mnoga govorenja. Jedan dan ée doéi taj i taj, oni ée me zapitati hoéu li ga, i 

to takim načinom, da éu morati reéi: hoéu. I svršeno je. ,,35 

Uvedenou tematikou se Begovié značně přibližuje svému vrstevníku 

Luigimu Pirandellovi. Podobně i použitím inovačních technických prostředků, 

které na počátku dvacátého století směřují k formálnímu oživení výrazově 

znavené prózy realistického období. 

Luigi Pirandello citlivě reaguje na podnětné vzruchy, jež vycházejí 

z významných kulturních evropských středisek. Přesto však nikdy výslovně 

34 Ivan Pederin - Pripovijetke, kratke priče i životopisi Milana Begoviéa, Književna Rijeka, 1996, 
1., č. 23, s. 73 
35 Milan Begovié - Dunja u kovčegu, novele, Zagreb, 1964. s. 98 
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neopouští tvůrčí rámec venzmu, odkud tematicky vycházejí všechny jeho 

prvotiny. Obraz patriarchálního zřízení zasazuje do antagonistické politické 

roviny, která je založena na konfrontaci italského severu a jihu. Antiteze svobody 

a otroctví s paralelní podtextovou rovinou, která náznakově poukazuje na 

nerovnoprávně koncipovaný manželský svazek, Je nejlépe zachycena 

v Pirandellově povídce "Cesta". "Vždy podřízené a poslušné, manželky, dcery, 

sestry se vystrojily, jak si oni přáli, aby jim neudělaly hanbu, a po těch krátkých 

vystoupeních se poklidně vrátily k péči o domácnost, pokud byly vdané, pilně 

rodily děti, všechny co jich jen Pánbůh poslal (to byl jejich kříž), a pokud byly 

svobodné, čekaly až jim jednoho krásného dne řeknou doma: "Tak za toho se 

vdáš!" a vdaly se za něho, muže těšila a uklidňovala ta trpná věrnost bez lásky. 

Jenom slepá víra v odměnu po smrti jim dovolila snášet bez zoufalství pomalou a 

těžkou šed; ve které mijely dny, jeden po druhém, všechny stejné, v tom horském 

hnízdě, tak tichém, že se zdálo skoro pusté, pod ostrým a žhavým blankytem 

b ,,36 ne e ... 

Begovié nepochybně přejímá podnětné motivy Pirandellovy prózy, tuto 

skutečnost navíc ještě umocňuje současné tvůrčí působení obou autorů a jejich 

vzájemný osobní kontakt. Begovié Pirandella obdivuje a ctí, jak také ve své studii 

uvádí Ivan Pederin. "Sam Begovié bio je blizak Pirandellu, pa je 1921. napisao 

osvrt na premijernu izvedbu njegove drame "Sei personaggi in ceca ďautore ", pa 

je to djelo i preveo. ,,37 

Na rozdíl od Pirandella, jenž značně tíhne k prostorovému zasazení 

syžetové linie do. oblasti rodné Sicílie, Begovié výrazněji neupřednostňuje 

literární ztvárnění dalmatského kraje rodné Vrliky. Milan Begovié ve své tvorbě 

střídavě kolísá mezi městským, výrazově strnulým, konvenčním typem literatury 

a živelnou spontánností vesnické prózy. Tento aspekt ještě násobí dialektální 

jazyková rozrůzněnost venkovských oblastí. 

Respektování klasického realistického rámce v Begoviéově vesnické próze 

dokládá přítomnost neporušeného řetězce archetypálních selských žen, které 

zosobňují tvůrčí protipól k modernisticky ztvárněné postavě Gigy Bariéové. 

Hrdinka zvláště v knize první vzhledem k převážnému prostorovému zasazení do 

36 Luigi Pirandello - Slunce a déšť, Praha, 1974, s. 227 
37 Ivan Pederin - Pripovijetke, kratke priče i životopis i Milana Begoviéa in Književna Rijeka, 
1996,1., č. 23, s. 75 
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záhřebského salonu postrádá konkrétní vnější podobu, spíše vyvolává dojem 

iluzorního konstruktu autorovy představivosti. 

Begoviéovy krátké prózy vedle realistického syžetového základu rovněž 

obsahují moderní narativní postupy. Tuto tendenci dokládá tématická náznakovost 

některých povídek, absence dějového klimaxu a závěrečného rozuzlení. 

Nejtypičtějším prvkem je náhlé dějové ukončení, které čtenáři nabízí vlastní 

polemickou interpretaci závěru. 

Milan Begovié je z tvůrčího hlediska nejčastěji kritizován za absenci 

tendenčních sociálních motivů ve své próze. Sociálně angažovaná literatura je 

nejvýrazněji zastoupena v meziválečném období jakožto přirozený důsledek 

negativních politických a ekonomických okolností. Paradoxně je právě uvedená 

etapa považována za autorovo nejlepší umělecké období, kdy vzniká jeho nejvýše 

hodnocená tvorba. 

Begovié důrazně odmítá ve své tvorbě přítomnost ideologicky 

podbarvených prvků. Za jediný projev jeho tvůrčího kompromisu, který 

signalizuje určité tématické přiblížení sociálnímu proudu literatury, je považována 

novela "Dva bijela hljeba". Begovié zde předjímá linii společensko-kritické prózy 

padesátých let dvacátého století. Hned na počátku děje staví Begovié kojnou Jecu 

do roli společenské oběti, neboť je nucena odstavit vlastní dítě a svým mlékem 

krmit dítě z bohaté splitské rodiny. Současně autor Jecu projektuje do polohy 

vesnické oběti, jež se podrobuje nárokům velkoměsta. Hrdinka musí potlačit své 

mateřské city a její mléko je zpeněženo. "Ljekar kucne dlanom po Jednom 

ramenu: - Evo sada vaše šume! I podvornice! I oranice! A bogme i mlina i konobe 

i ambara. Tu vam je žetva, kosidba i vršidba u jedan mah. Puna kuéa!38 

"Ti i ne znaš što učiniš za svoju kuéu! Za Stevana, za sebe i za to tvoje, kako ono 

veliš, pile. Tih nekoliko mjeseci proéi ée hitro, a veé danas, ako hoéeš, imaš kravu 

u kuéi. " 

"A prije nego se vratiš, platit ée Stevan dugove i neée biti tereta na kuéi, neée biti 

kamata ni suda ni pljenidbe za porez. Bit éete gazde, a ne prosjaci kao danas. A i 

dokupit éete koje parče zemlje uz vašu. Jedno jutro - dva ... ,,39 

38 Milan Begovié - Dunja u kovčegu, novele, Zagreb, 1964, s. 168 
39 tamtéž, s. 169 
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Z hlediska čtenářské recepce převažuje působivý sociální námět, jenž 

představuje významový podklad pro další rozvíjení děje, nad estetickými prvky 

formální podoby literárního projevu. Nicméně Begovié obratně spojuje sociální 

náměty tradiční realistické linie s moderním psychoanalytickým způsobem 

zpracování. Prostřednictvím obvyklého motivu bídy situuje hlavní postavu do 

mezní životní situace. Pod tlakem negativních okolností je hrdinka nucena opustit 

své původní společenské postavení, což autorovi umožňuje použít detailní 

hloubkový náhled, příznačný pro psychoanalýzu. Begovié postupně rekonstruuje 

hrdinčino rozporuplné chování, přičemž jeho záporné projevy odůvodňuje 

sociálním nedostatkem. Uvedený autorův přístup je rovněž zastoupen v novele 

"Luka Laktaš" in "Puste želje", zde se však Begovié především soustřeďuje na 

zobrazení negativních důsledků přehnaného kariérizmu hlavního hrdiny. 

V průběhu téměř padesáti let, kdy je po roce 1945 z politických důvodů 

úmyslně opomíjen význam Milana Begoviée jakožto umělce, představuje novela 

"Dva bijela hljeba" jediné politicky akceptované dílo autorova opusu. 

V chorvatském prostoru je uvedená novela přijatelná pro všeobecný tendenční 

ráz. Nicméně ústřední motiv beznaděje venkovské ženy, již bezvýchodná situace 

přinutí zaprodat své mateřství, přejímá Begovié z povídky "Kojná" svého 

vrstevníka L. Pirandella. Tato skutečnost dosvědčuje osobitou kosmopolitní 

orientaci Begoviéova uměleckého přístupu, který se náznakově promítá i do 

autorových sociálně podbarvených prozaických ztvárnění. 

-Rozdílná vize mateřství Gigy Bariéové a Begoviéových hrdinek 

v patriarchálním vesnickém prostředí 

Begoviéova tvorba se vždy soustřeďuje na psychoanalytický rozbor 

povahového profilu ženy. Hrdinky ztvárněné v jeho próze se však mezi sebou 

typologicky liší. Autor neopomíjí ani jejich rozdílný přístup k mateřstí, které 

považuje za neodmyslitelnou podstatu ženství. Určujícím rysem povahy a síly 

mateřského pudu je především prostředí, kde hrdinka žije. 

Otázka mateřství se hrdinky románu na rozdíl od protagonistek vesnické 

prózy téměř ani nedotýká, nebo pouze jemně náznakovým způsobem. Gigu 

determinuje městské prostředí v němž se pohybuje, proto si podobné úvahy ani 

nepřipouští. Poměrně prostá dějová linie první knihy je navíc zasazena do 
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uzavřeného prostředí městského salónu, což také dokládá Begoviéovu inspiraci 

modernistickými tvůrčími principy. 

Prostředí venkova díky svému obsaženému rysu rituální plodnosti vedle 

cyklického toku času zcela přirozeně vyvolává u vesnických žen vizi mateřství. 

Plavovlasou Gigu však v torno ohledu příliš omezuje její modernistický statut 

ženského ideálu, jenž mnohdy postrádá reálné obrysy. V hrdinčině okolí rovněž 

chybí hmotná postava skutečného muže, který by v ní podvědomě vzbuzoval 

touhu po mateřství, nebo kterého by naopak mohla obviňovat z nenaplněné úlohy 

matky. 

Postava židovského chlapce Šlojma vnáší do románu obraz antisemitské 

nálady, která panuje na počátku dvacátého století nejen v Záhřebu, avšak v celé 

Habsburské monarchii. Giga se zpočátku ujímá chlapce pouze z podvědomé 

pověrčivosti, že svým dobrým skutkem podplatí osud a podobným způsobem se 

někdo zachová také vůči jejímu manželovi. 

Přepjaté válečné okolnosti mezi něž patří smrt hrdinčina otce, mají 

negativní dopad na emotivní stav hlavní hrdinky. V souladu s Nietzscheovou 

teorií přejímá Šlojme úlohu vitalistické tažné síly a přinutí Gigu znovu žít. 

Hrdinka náhle přechází do role matky, se kterou se postupně plně ztotožňuje. 

"Kad bi ona u noéima bez sna tumarala po praznoj kuéi, on se dizao iz postelje, 

koja je sada bila u njezinoj sobi, letio za njom iz sobe u sobu, lovio je, tražio i 

hvatao odvlačeéi je i moleéi, da se vrati u postelju, pokrivao je kao nekad ona 

njega, namještao joj jastuke, dizao jaj kosu s lica, brisao znoj i čekao da zaspe. 

To ju je vrattlo .. .I sad se baš uhvatila njega, kad su svi otišli od nje, za koje je 

mogla nešto učiniti, i zaokupljala se njim, i tještla valjda ne više iz samtlosti i 

čovjekoljublja kao ispočetka, nego jer je on uistinu njen. Njen više, nego da su od 

jedne krve roďeni, jer bolovi zajednički prepaéeni i suze za isti jad prolivene jače 

su od najbliže krvi.,,40 

Na rozdíl od ostatních hrdinek Begoviéovy prózy jediná Giga neselže ve 

své mateřské úloze. Všechny ostatní ženské postavy, ať již Rodena, Maša nebo 

Jeca v roli matky nenajdou naplnění, navzdory své kladné podmíněnosti 

venkovským prostředím. Pociťují pak pouze mateřskou vinu. 

40 Milan Begovié - Giga Bariéeva II., Zagreb, 1996, s. 243-244 
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Jeca z povídky "Dva bijela hljeba" se v průběhu děje pohybuje meZI 

dalmatským venkovem a velkoměstským Splitem. Již v samotném názvu Begovié 

zdůrazňuje biologický motiv mateřství, který je symbolizován bílým mlékem. 

Jecu tak autor stylizuje do úlohy bohorodičky jakožto nositelky života, její vnější 

podoba se zároveň shoduje s plodným archetypem matky země. 

"lmaš li dosta da ga hraniš? Prije nego je odgovorila, priae doktor do nje, 

raskrili joj i onu drugu stranu košulje pa pokaza gospodinu Jecine prsi: Dva 

bijela hljeba, gospodine moji ,,41 

V povídce je zastoupen silně kritický sociální tón, který podtrhuje 

skutečnost, že Jeca pod finančním tlakem zaprodá symbol svého mateřství. 

V následném dějovém vývoji povídky však do popředí vystupuje autorova kritika 

Jeciny frivolnosti. Kojnou lehce ošálí velkoměstské prostředí, zárověň s určitou 

dávkou prostituizující lehkomyslnosti přijímá choulostivé postavení milenky otce 

i děděčka svého malého svěřence. V závěru povídky Jeca zabíjí symbol svého 

mateřství a výmluvně tak přiznává vlastní neprominutelné provinění. "Raskinu 

zatim zapetlače na košulji, isturi iz nje obadvije sise, pritisne ih žestoko na onu 

humku, u drač i koprivu, da su prokrvarile. ,,42 

Nejsilnějším mateřským pudem se vyznačuje Maša z povídky 

"Nerotkinja". Hrdinčina neplodnost ostře kontrastuje se sugestivním blahobytem 

hojné venkovské půdy. Náznakový podtext pohanského charakteru prapůvodní 

matky země významově předznamenává leitmotiv tragédie nenaplněného 

mateřství. 

Begoviéova "Nerotkinja" zpracovává poměrně časté téma vesnické 

realistické prózy. Soustřeďuje se na tragické zobrazení zoufalého nitra neplodné 

ženy. Doslovně reprodukuje vnitřní elegický nářek stylizovaný do útvaru krátké 

hudební variace. Tento klíčový podtextový motiv však představuje násilné 

potlačení ženské přirozenosti, tedy porušení posvátného, cyklicky pravidelného 

rytmu přírody. Schopnost rodit děti představuje zákonitost přírody, která je od 

nepaměti stanovena vyšší božskou silou. 

Prozaické drama je úmyslně zasazeno do slavonské vesnice v plodném 

letním období. Kolorit životanosného charakteru přírody působivě kontrastuje 

s prázdným lůnem mladé Maši. Hrdinka považuje sama sebe za méněcennou. "lz 

41 Milan Begovié - Dunja u kovčegu, novele, Zagreb, 1964, s. 170 
42 tamtéž, s. 142 
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njena života nema života. Ona je, eto, suvišna, besplodna, jalova, kao ona njiva ili 

ona krava koju valja zaklati jer se ne teZi. ,A3 Maša je společensky ponížena, ztrácí 

statut úctyhodné ženy. Pro rodinu představuje pouze přítěž, tchán ji přirovnává 

k vyprahlé půdě. "Je Zi Maša pokušala da se s njim upusti u razgovor, on je tad 

navraéao riječ na nekakvu njivu što ne raaa i govorio o nekakvoj krav i koju valja 

zaklati jer se ne teZi. ,,44 

Námět niterného zoufalství neplodné ženy není vevropské literatuře 

ojedinělý. Begovié uplatňuje v próze poměrně častý motiv společenského 

zavržení ženy, která není schopna plnit úlohu matky. Patriarchální vesnice podle 

stanovených zvyklostí uctívá kult pokračovatelky rodu. Pokud se hrdinka vymyká 

mimo rámec předepsaného ženského modelu, je vyloučena ze společenské 

skladby vesnice. V dramatu "Pláňka" (1934, Yerma) Federica García Lorcy je 

tematika společenské bezmoci ženy, která nemůže být matkou, ještě umocněna 

názorovou zkostnatělostí andaluské vesnice. Žena je nucena trpně snášet 

ponižující stigma nerodičky v prostředí, kde panují odsuzující předsudky a 

starodávná pověrčivost. Tyto okolnosti jsou vybičovány až do maximálního 

stupně absurdity, jelikož neplodný je ve skutečnosti Plánčin manžel. Tento údaj, 

který je ve vesnici obecně znám, nijak nezmírňuje míru Plánčina předpokládaného 

provinění. 

Begovié ovšem nestaví muže bezmyšlenkovitě do role implicitního viníka. 

V novele "Nerotkinja" využívá významovou dvoupólovost kontrastního prvku 

dvou ženských postav, které se vzájemně dělí o roli ústřední hrdinky. Motiv 

absence mateřství u Maši se zde střetává s přehnaně zdůrazňovanou plodností 

Stany. "Nikicaje doveo Stanu Plavšinu, djevojku svu od plamena i mladosti. Da si 

je samo vidio pri svatovima! Veselila se, cerekala, stiskala očima i rukama, no, u 

jednu riječ: pustopašna i neukrotna. Stari Mačevié je razdragano milovao to 

nemirno žensko stvorenje i veseZio se kako ée ona roditi sina i junaka. ,,45 

Podle určujícího kritéria ženy-matky zaujímají obě hrdinky protilehlé 

pozice. V představách Uroše, Mašina manžela, který udržuje milostný poměr 

s oběma ženami najednou, se jejich obrazy vzájemně prostupují a slévají. Shodný 

jev se objevuje i v mysli samotné Maši, která se ještě chvíli před závěrečným 

43 Milan Begovié - Dunja u kovčegu, novele, Zagreb, 1964, s. 142 
44 tamtéž, s. 142 
45 tamtéž, s. 138 
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dramatickým rozuzlením nechává unést představou, že Stanino dítě je jejím 

vlastním. K této lživé představě ji přivádí vize černých očí dítěte, které splývají 

s očima Stany. "Očaj je trgao njenom dušom mahnitom snagom. Ona pritiskaše 

svoja zasopljena, otrovna usta na djetinje usnice i grčevitim ga prstima stiskaše 

oko vrata. ,,46 

Provokativní vize výsměšných černých očí představuje nosný podnět pro 

závěrečné dramatické rozuzlení, kdy Maša pod omamným vlivem fikce zabíjí 

Stanino dítě. Tato scéna je z tvůrčího hlediska podmíněna Freudovou snovou 

teorií, jež vychází přímo z podvědomí jedince a odráží jeho vztah ke skutečnosti. 

Identický námět, který nakonec dovádí hlavní hrdinku k vraždě, je 

paralelně zastoupen v dramatu F. G. Lorcy "Pláňka". Přes shodný ústřední motiv 

se drama "Pláňka" a povídka "Nerotkinja" liší rozdílným způsobem autorovy 

interpretace základní tématické linie. Biblická elegie andaluského venkova plní v 

"Pláňce" úlohu senzuálně mytického koloritního prvku. Tato doplňková rovina 

označuje :frustrovanou lásku jako hlavní příčinu ženské neplodnosti. Obě hrdinky 

se však nejvýrazněji liší subjektivní interpretací pojmu mateřství a s ním spojené 

úlohy manželství. 

Pláňka vnímá manželství jako jedinou možnost jak získat dítě, tedy naplnit 

úlohu svého ženství. Hrdince však není umožněno realizovat úlohu matky. 

Nicméně odmítá hledat náhradní mateřskou realizaci v adopci, neboť její 

koncepce mateřství vyplývá z folklórně biologického principu. Biologické pojetí 

mateřství odmítá přítomnost nadměrného sentimentalizmu, F. G. Lorca zejména 

zdůrazňuje úlohu egoistické afirmace ženství. Pláňka chce především cítit růst 

dítě ve svém nitru a porodit ho v silných bolestech. Begoviéova představa 

mateřství značně odstupuj e od Lorcovy koncepce, nicméně do své prozaické 

tvorby Begovié promítá vizi autentické andaluské ženy. 

Nejvýraznější charakteristiku Lorcových tragédií představuje neprodyšná 

uzavřenost scénického prostoru vůči vnějším vlivům reality. Zmíněný rys 

autonomní prostorové odloučenosti významově zesiluje elegický nářek ženského 

nitra. 

Begovié ve své povídce též uplatňuje prvek ženského žalozpěvu, který 

rámcově zasazuje do plodného slavonského venkova. "Trepti i pucketa klasje kao 

46 Milan Begovié - Dunja u kovčegu, novele, Zagreb, 1964, s. 144 
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da je svaka vlat od zlata. Ona prolazi i sve misii kako eno svaka ona vlat nosi svoj 

plod, a ona ne. Za svaki se zna zašto je tu, a za nju se ne zna. Svaka vrijedi nešto i 

daje nešto, a ona ništa. ,,47 

Na rozdíl od hrdinek Lorcových dramat, Begoviéovy ženské postavy 

důsledně ctí společenský řád a jeho normy. Pro Mašu z povídky "Nerotkinja" 

zosobňuje nejdůležitější cíl získat společenskou úctu od svého okolí, jejíž 

předpoklad však splňuje dosažení mateřství. 

Begoviéova vesnická próza je alespoň částečně vystavěna v souladu 

s Šenoovým realistickým modelem. Vesnická próza svým obecným objektivním 

laděním omezuje postavu ženy jejím determinačním zasazením do ponurého 

prostředí společensky izolované vesnice. V románu "Dunja u kovčegu" je zřejmý 

slabý skicový náčrt charakterového profilu hrdinů. Postavy připomínají pasivní 

divadelní loutky, které jednají pouze podle vyššího záměru autora. Často je 

zmiňován povrchní, nedokončený ráz postav, jenž mnohdy koresponduje 

s otevřeným závěrem novely. K. Nemec se k uvedenému románu vyjadřuje velmi 

kriticky "Bognerova često citirana ocjena da je Dunja u kovčegu "najbolji lirski 

roman u našoj književnosti" nije održiva". 48 

V tomto krátkém psychologickém románu se ústřední téma zaměřuje na 

vztah muže a ženy. Sám Begovié přiznává přímé převzetí milostného motivu z 

Shakespereova dramatu "Romeo a Julie." Podstata netradičně pojatého tématu 

lásky je však zcela obyčejná, nijak se nevymyká rámci nejbanálnějších zápletek 

románů pro ženy. Dvojčlenný klíčový vztah Dušana a Rodeny se navíc po 

rozšíření o postavu Němky Kristiny změní na obvyklý milostný trojúhelník, 

příznačný pro moralizující realistickou prózu. 

Sedm let po dokončení studií se Dušan vrací do rodné Dalmácie. Dušan se 

však změnil, jak si později také všimne hlavní hrdinka Rodena. Výraz jeho tváře 

odráží zkušenosti, které získal během pobytu v evropských metropolích. Po 

návratu Dušan pozoruje rodné městečko očima přivyklýma na moderní Paříž či 

Vídeň. Náznakovým použitím srovnávací metody založené na manicheizmu 

splňuje Begovié rovněž splňuje požadavek didaktické úlohy uměleckého díla. 

Černobílý střet vesnického a městského prostředí je typický pro chorvatskou 

vesnickou prózu devatenáctého století. 

47 Milan Begovié - Dunja u kovčegu, novele, Zagreb, 1964, s. 142 
48 Krešimir Nemec - Povijest hrvatskog romana od 1900. do 1945. godine, Zagreb, 1998, s. 225 
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Dušan též hodnotí ženy, jež ho obklopují. Hledá mezi nimi nositelku 

modernistického ideálu ženství, která by do určité míry navazovala na romantické 

pojetí ženy. Posléze si vybírá o mnoho let mladší Rodenu. 

Postava Dušana zosobňuje pulsující impulzy neklidné moderní doby. 

Vyvolává u Rodeny opětovanou milostnou odezvu, za níž se však neskrývá pouhý 

otřelý milostný příběh. Jejich vztah naopak potvrzuje přítomnost určitého 

darwinistického rysu animálnosti, který je nepochybnou součástí každého 

partnerského vztahu. V souvislosti s prvky darwinizmu se Stanko Koraé zmiňuje 

o vnímání reality pod vlivem dekadentních vizí. "Svi ljudi jedu, spavaju, ljube, 

radaju se i umiru, tih pet faktora odreduje stvarnu, vanjsku egzistenciju i ni jedan 

čovjek ne može da se oslobodi bar jedne od tih kategorija. ,,49 

Begovié nenásilně zasazuje do příběhu své vlastní paralelní reflexe, 

například upozorňuje čtenáře na důležitou úlohu genetiky v životě jedince. Určité 

povahové rysy, schopnosti a vlohy se podmíněně dědí z generace na generaci. 

Genetický náboj je velmi silný a nepodmanitelný, zatlačuje do pozadí zjemnělé 

estetické hodnoty, které jsou vlastní období přelomu století. Znovu se tak 

dostáváme k nezpochybnitelnému vlivu darwinizmu. 

Pravdivost nastíněné teze dokládá vztahová souvislost, která panuje mezi 

Dušanem a jeho otcem Markem. Britský představitel modernizmu D. H. 

Lawrence hovoří o "zdušeném egu ukrytém v dutém vejci nebo hlávce zeli". 50 

Tyto nadbytečné vrstvy je nutné postupně všechny odstranit, abychom mohli 

odhalit významově nezkreslenou podstatu jedince. Odtud vycházejí všechny jeho 

reakce na podněty vnější reality. Právě tato nejhlubší, pečlivě skrytá vrstva ega 

představuje nezaměnitelné dědictví po předcích. 

Nevyvážený vztah Dušanových rodičů předznamenává jeho budoucí vztah 

k ženám, stejně tak i k Rodeně. Dušanova matka utrácí svůj život v neustálé dřině 

a podřízenosti vůči muži, který se naopak prolenoší životem na její úkor. 

Dušanova vada však nespočívá v parazitním způsobu života, ale v sklonu 

k polygamii, který Begovié objasňuje na základě domnělého tureckého původu 

rodiny Radišiéovy. ;, Porodica Radišiéa doseli!a se u Dalmaciju iz Bosne i preci 

Dušanovi bili su Turci. Stari Marko je imao sve alire kakvoga bega - pa nije čudo 

što je katkad i njegov sin bio pravi orijentalac. Doduše ovaj savršeno odgojeni 

49 Stanko Koraé - Hrvatski roman izmedu dva rata 1914-1941, Zagreb, 1975, s. 77 
50 Martin Hilský - Modernisté, Praha, 1995, s. 198 
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mladié u kome se je prekalila sva zapadna kultura, istančao je svoje porive 

ublažio barbarske nagone svoga porijekla. ,,51 

Dušanův požadavek nekompromisně podřízené úlohy ženy vyplývá z jeho 

preference polygamického partnerského vztahu. Rodena toto pojetí plně akceptuje 

i v mnohem pozdějším období, kdy však je její vztah s Dušanem udržován již 

pouze na základě Rodeniny vnitřní představivosti. 

Na rozdíl od ostatních Begoviéových hrdinek nepředstavuje Rodena 

emancipovanou ženu, tak jak ji lze chápat v dnešním slova smyslu. V odlišnosti 

od Gigy Bariéové nezobrazuje postava Rodeny přímý odraz všech společenských 

změn, které zásadně přeměňují charakterovou podobu ženy na přelomu 

devatenáctého a dvacátého století. Rodena nesplňuje představu mystické secesní 

ženy, která citlivě odmítá vnucenou, již předem stanovenou podobu přijímání 

skutečnosti. Nesnaží se jako jiné Begoviéovy ženské postavy radikálně pozměnit 

povahu mužské perspektivy na postavu ženy. 

Rodena zosobňuje typ dalmatské ženy, jež pokorně přijímá manželovu 

vůli. Za jediný modernistický prvek, který ji spoJuJe s autorovými 

emancipovanými hrdinkami, lze považovat Rodenin projev odporu vůči otupující 

atmosféře okolního prostředí. Odtud pramení apatická odevzdanost většiny 

protagonistek, která se střetává s projevy jejich vnitřní vzpoury, ať se již jedná o 

Gigu Bariéovou, Lawrencovu Connie Chatterleyovou či Rodenu Mandušiéovou. 

"Ubij me - ionako ste me veé odavno lišili života. Godine i godine ste me mučili -

i ti i otac i majka. Uzeli ste moje srce pa ste ga kao mokru krpu stiskali da 

izažmete iz njega ijednu kap osjeéaja kojih više nisam imala ... 

Silio si me na ljubav, kao ropkinju, a znao si da sve što je u meni pripada 

drugome. ,,52 

Ve srovnání s Gigou Bariéovou jde však v Rodenině případě o pouhý 

aluzivní náznak zamýšlené vzpoury. Podle Stanka Koraée se Rodena spíše 

nachází v neustálém zajetí vnitřního spánku, který odráží činnost jejího 

podvědomí. Odtud také vycházejí všechny její vnější reakce. S. Koraé také 

zdůrazňuje autorův úmysl upozornit čtenáře na Růženinu duševní nepřítomnost, 

kterou připisuje tzv. spánku podvědomí. "Freud ljubavni život ispituje pomoéu 

snova, tj. u području nesvjesnog. Kad je čovjek u ljubavnom životu, on i nije 

51 Milan Begovié - Dunja u kovčegu, novele, Zagreb, 1964, s. 45 
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prisutan u realnosti koja ima svoju redovnu logiku. Dva činjenica data je na 

početku romana. Rodena gleda kroz prozor da vidi kada ée muški Mandušiéi dob 

na ručak A onda se na jednom nadviri mimo Rodene kroz prozor pa zavapi: Pa 

eto ih, duše ti, a ti ni ne kažeš da idu! 

Muški su polako silazili niz varoš. Nikola sa sivkastim svilenim parazolom u rud 

- i bili su skoro před kuéom. 

A Rodena ih nije opazila. "Nije ih opazila zato što je izgubljenim pogledom lutala 

u prostoru u kome se nalaze razni predmeti, ali ni oni ne postoje za njenu svijest, 

jer nas je pripovijedač obavijestio da ti predmeti u prostoru postoje, a oni nisu 

došli do svijesti Rodenine. I dok čitamo roman često uočimo njeno odsudstvo iz 

realnosti, Rodena nije u logici ni u perceptivnom životu. ,,53 

Rodena žije skrytým milostným životem ve stavu podvědomého spánku, 

který jen občas přerušují krátké úseky plnohodnotného vědomí. Prožívané city 

hrdinku změní, Rodena získává podobu zemité ženy. Znaky erotičnosti nabývají 

podoby symbolu vitalizmu, která tolik přitahuje Dušana. 

Rysy archetypálního modelu ženství, tedy základní kontury ženy 

pokračovatelky rodu, jsou ještě silněji zdůrazněny u dalších Begoviéevých postav, 

jako je například Jeca z povídky "Dva bijela hljeba". Sugestivní náznaky mateřské 

síly zvýhodňují Rodenu v Dušanových očích, až ji nakonec srovnává se svojí 

skutečnou snoubenkou, Kristinou z Vídně. 

Při konfrontaci dvou Begoviéevých novel "Nerotkinja" a "Dunja u 

kovčegu" objevujeme vedle významově protikladné osy slavonská veSnIce 

Záhřeb rovněž souběžnou paralelu protichůdných životů obou hrdinek, Maši a 

Rodeny. 

Ačkoliv je Rodena znázorněna jako velmi citlivá matka, přesto pro nI 

mateřství neztělesňuje hlavní smysl života. Pro Rodenu zůstává i nadále prvořadý 

její podvědomý vnitřní život, jehož směr se vždy kruhově uzavírá kolem bývalého 

milence Dušana. Splnění Rodeniných tužeb, které zároveň představují 

vyvrcholení jejího podvědomého života, znamená souběžné hrdinčino selhání 

v roli matky. Rodena opouští těžce nemocné dítě, neboť spěchá na schůzku 

s milencem. Po dosažení milostného naplnění se Rodena probouzí z 

opojného podvědomého spánku a je nucena přiznat smrt dítěte jako svoji vinu. 

53 Stanko Koraé - Hrvatski roman izmedu dva rata 1914-1941, Zagreb, 1975, s. 79 
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Nicméně Rodena i nadále staví svůj skrytý vnitřní život, jenž se zakládá na 

dogmatickém uctívání kultu bývalého milence, paradoxně do nadřazené 

významové pozice nad smrt dítěte. "Danas sam ga poslije toliko godina opet 

vidjela - kad me je on uzeo na svoje ruke ... sve - sve sam zaboravila ... 54 

Naopak Maša touží získat status matky, která se může plně obětovat. Jedná 

se o její vlastní auto stylizaci do obrazu bohorodičky. Tuto vizi ještě násobí 

odvěká zakořeněnost patriarchálních zvyků ve vesnickém prostředí. 

54 Milan Begovié - Dunaja u kovčegu, novele, Zagreb, 1964, s. 133 
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-Záhřebský román "Giga Bariéeva", jeho netradiční tématické pojetí 

Milan Begovié tvoří záhřebský román "Giga Bariéeva" v meziválečném 

období plném bolestivých zvratů, kdy následkem prudkých společenských změn 

dochází současně k výraznému posunu lidských hodnot. 

Jedná se o společenský román, jenž se skládá ze tří knih. Spojující článek 

všech částí představuje samotná ústřední hrdinka, šlechtična Margarita Remetinac, 

provdaná Bariéová. Její úlohu sjednocujícího prvku zdůrazňuje autor především 

v knize první s podtitulem "Sedam prosaca.", ("Sedm nápadníků"). První díl se 

vyznačuje volnou vnější kompozicí, na rozdíl od knihy druhé "Na ratištu", ("Na 

válečném poli") a třetí "Povratak", ("Návrat"). Hlavní hrdince je věnován 

pouze počáteční plastický úvod plný dynamizmu, který čtenáře rychle vtáhne do 

zběžně nastíněné situace. 

Román se věnuje vykreslení osudů Gigy Bariéové, první díl však pouze 

vzdáleně a nedůsledně, neboť zde spíše do popředí vystupuje sedm postav 

hrdinčiných nápadníků. Do sedmi nezávisle komponovaných příběhů je kromě 

ústředních mužských představitelů také zařazen bezpočet epizodních postav. 

Ústřední ženská postava zde pouze plní funkci vnitřního spojujícího 

článku, který je však zasazen do významově nadřazené roviny díla. Hrdinčina 

úloha sjednocujícího prvku se stává zřetelnou pouze v úvodní části každé novely, 

kdy Giga čtenáři představuje postavu dalšího nápadníka. 

Eklektická podoba románu věrně odráží zkušenosti, které autor přejímá z 

evropského modernizmu. Z jiného úhlu pohledu zároveň respektuje 

avantgardistický požadavek vůdčího zastoupení intelektu v uměleckém díle na 

úkor přepjaté citovosti. Tuto skutečnost názorně dokládá postava ústřední hrdinky 

Gigy Bariéové, která představuje projekci autorova osobitého tvůrčího přístupu. 

Díky své umělecké koncepci by hrdinčina postava sama o sobě byla schopna 

popřít rozsáhlou zakořeněnost realistického kánonu v chorvatském prostoru. 

V její osobě se zajímavě snoubí protichůdné emoční stavy. Reminiscenční 

kniha druhá "Na ratištu" zobrazuje Gigu Bariéovou jako zajatkyni vlastního 

citového osamocení. Jedná se však pouze o milostnou citovou izolaci, neboť ze 

společenského hlediska je Begoviéova hrdinka nesmírně činnorodá. Giga neváhá 

pro mužovo nalezení podniknout či obětovat cokoliv. V tomto ohledu zcela 

splňuje požadavky patriarchálního modelu ženy, jež bez výhrad respektuje 
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nadřazené postavení muže. Hrdinčin společenský život a způsob, jakým se zhostí 

pátrání po nezvěstném muži, však vypovídá o jejím emancipačním postoji 

moderní ženy. Na Begoviéově společenském románě zanechávají stopu rovněž 

převratné vlivy meziválečného avantgardizmu, jež vykreslují hrdinčin svéhlavý 

intelekt. 

Z obecného hlediska román ztělesňuje autonomní modernistickou fresku, 

jež je výsledkem autorovy fikce. Nezpochybnitelnou součást mozaikovité 

struktury díla představuje úloha ženské emanCIpace, která je podmíněna 

společenskými změnami přelomu století. 

Kniha první začíná zcela v duchu romantizmu mystickým popisem spoře 

osvětleného vnitřku kostela. Tento obraz zprostředkovaný perspektivou ústřední 

hrdinky je současně podbarvený subjektivním tokem jejího podvědomí. Autor 

zachycuje psychologický kolorit hrdinčiny mysli, což čtenáři sugestivně odhaluje 

prostřednictvím dramatických kontrastů světla a stínu, jakož i deformace figur. 

"Što se više smanjivalo danje svijetlo u predvečernoj praznini Markove crkve, to 

su više rasle freske Joze Klajkoviéa i naduvale se do sablazne glomaznosti. Figure 

se pretvarahu u nekakve misteriozne orijaše, koji su bili spremni da se svaki čas 

usprave i razvale zidove i lukove, što su se hvatali negdje visoko u tami. ,,55 

Romantická vize osamocené ženy, jež sedí v prochladlém kostele plném 

barokního napětí, vypovídá o použití tvůrčího eklekticizmu. Tento postup je 

založený na vzájemném prostupování mnoha uměleckých směrů, které jsou 

následně bohatě rozvíjeny v průběhu celého díla. Úvod zdánlivě pro sycený 

předstíranou intimitou trpící, bezradné ženy, která své jednání konzultuje se 

zpovědníkem, odpovídá plně vlně psychologizované realistické prózy 

devatenáctého století. Zmíněný úsek však ostře kontrastuje s nezúčastněně 

rozmarným záměrem, podbarveným vnitřním ludizmem, se kterým se hrdinka 

vydává ke zpovědi, ačkoliv se paradoxně jedná o konzultaci osudového 

charakteru. Myšlenková intimita nadcházející schůzky je však následně 

zatlačována do pozadí. Je nahrazena vnitřně bezobsažným dynamizmem 

okamžiku, jenž zachycuje Gigu v roli hostitelky, která připravuje plánovaný 

večírek pro sedm uchazečů o její ruku. 

55 Milan Begovié - Giga Bariéeva 1., Zagreb, 1996, str. 9 
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Parodovaný absurdní leitmotiv první knihy, kdy si Giga má vybrat jednoho 

ze sedmi nápadníků a s ním potom uzavřít manželství, je podporován i 

duchovním. I zde se Begoviéova perspektiva zcela převrátila, neboť Giga, která je 

zosobněním duchovní i fyzické neposkvrněnosti, je nucena si imaginárně 

vymýšlet své drobné hříšky. "Ona nabraja sve svoje grijehe i prestupke, opisujuéi 

ih potanko, više puta do najmanje sitnice, ne propustivši ni povode, zbog kojih su 

nastali, ni posljedice, koje su izazvali. ,,56 

Giga se snaží samu sebe ve své představivosti vnitřně očernit, pokořit, ve 

skutečnosti však tímto počínáním usiluje o potlačení absurdity svého citově 

vyprázdněného života, jenž postrádá smysl. 

Čtenář se dozvídá o ústředním motivu celého románu prostřednictvím 

knězovy konejšivé repliky, která bolestivě proniká nánosy veškerých životních 

slabin, omylů a bolestí hlavní hrdinky. Kněz se tak v úloze lékaře duše dostává 

hluboko do Giginy psychiky. 

Jeho následující monolog se nesoustřeďuje pouze na problematické 

ohnisko hrdinčina trápení, jímž je její osamělost v životě. Giga při řešení svého 

problému použije bilancující analytickou metodu, která svým konstrukčním 

charakterem spíše odpovídá mysli matematika. Tato emotivní pasivita rozhodně 

překvapuje u ženy jakou je Giga v okamžiku, kdy se hrdinka nezúčastněně ujímá 

úlohy zvolit svého budoucího manžela. Její jednání čtenář vnímá spíše jako 

chladný selektivní proces. 

Hrdinčin problém nevyniká žádnou osobitostí vzhledem k meziválečné 

době, do které je zasazen. Na první pohled by se mohlo jednat o klidnou dobu, 

tento klid je však pouze zdánlivý a jeho křehká, uměle vytvořená konstrukce se 

může každou chvíli zhroutit. Jeho významovou podstatu, jak by se mohlo 

zjednodušeně předpokládat, nepodmiňuje pouze marasmus doby, implicitně 

vnucený chaotickým obdobím. Jedná se spíše o souhrn všech sociologicko

psychologických následků války, které způsobují posun v uměleckém ztvárnění 

subjektivního vnímání reality a následnou deformaci zorného úhlu každého 

jedince. "Svakako istina je, da od tisuéu žena ne bi možda nijedna u takvim 

okolnostima bila toliko jaka i odlučna, toliko u svojoj vjeri u nešto, što je veé 

izgubilo oblik i izraz. ,,57 

56 Milan Begovié - Giga Bariéeva 1., Zagreb, 1996, s. 14 
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52 



Následkem prudkých společenských zvratů dochází k reorganizaci 

společenského řádu, který je mnohdy zcela převrácen. Modelovou situaci úplně 

změněného společenského profilu jedince názorně dokazuje postava Renaty von 

Wrabetz, manželky jednoho z pozdějších hrdinčiných nápadníků, Andela, 

přezdívaného Posthumusa. 

Meziválečné dění se především u ženských postav vyznačuje převratným 

vývojem ženského psychologického vnímání. Postupným prohlubováním rozvoje 

psychoanalytických studií se vůbec poprvé v historii bere na vědomí postava ženy 

v podobě senzuálně analytického vykreslení jejích pocitů. Hrdinka se vymaňuje 

z dogmatických pout uzavření vůči okolnímu světu a je jí dovoleno uvědomit si 

samu sebe, cožje mnohými současníky chápáno jako nepatřičný rozmar. 

Základní problematické ohnisko dvacátých a třicátých let představuje 

razantní přehodnocení polemického vztahu ženy vůči muži. Zcela nově se hodnotí 

ženina snaha zbořit pevně stanovený význam manželského svazku, 

koncipovaného duchovní atmosférou baroka. Z tohoto hlediska zaujímá hrdinka 

v chorvatské tradicionalistické společnosti nevšední pozici. Giga představuje 

zhmotnění pro toto období nesmírně vzrušující vize, kdy se žena vymaňuje 

z područí mužovy nadvlády. Následkem deformačního působení avantgardních 

izmů je navíc muž situován do parodované podoby pouhého animálního samce. 

Begovié náznakově potvrzuje hrdinčino nadřazené postavení. Giga 

disponuje zdánlivou "božskou" mocí v okamžiku, kdy selektivně rozhoduje o 

osudu svých nápadníků. Jejich budoucnost podmiňují svévolná hnutí hrdinčiny 

mysli. Meziválečné období přejímá určité rysy dekadentního hnutí z přelomu 

století, jehož výraznou črtou je ztráta víry v systém dosavadních dogmatických 

hodnot. Základním rysem dekadence je pociťování propastné nepřítomnosti 

ústředního smyslu života, postrádaného v chaotické realitě první světové války. 

Autor proto konfrontuje a následně zpochybňuje osobní prospěch Gigy získaný na 

základě její nadřazené pozice. 

Begoviéův román není jediným dílem světové literatury, ve kterém se 

projevuje výrazně silný motiv ženské vzpoury proti nevyhnutelnému, 

předepsanému osudu. Prvek mužovy dominantní nadvlády ztělesňuje trvale 

negativní, omezující dopad na ženin osud. V románu tuto skutečnost názorně 

umocňuje nepřítomnost nezvěstného hrdinčina manžela, která jí brání v možnosti 

znovu se provdat. 
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-Tvůrčí základ románu koncipovaný podle zásad klasického realizmu 

Milan Begovié se ve své tvorbě radikálně nezříká typických tvůrčích rysů 

realistické prózy, ačkoliv je pod vlivem evropských uměleckých impulzů 

uplatňuje ve velmi omezené míře. Autorova literární činnost zahrnuje rovněž 

meziválečné období, kdy naopak dochází k prudkému odklonu od 

experimentálních formálních přístupů. Naléhavé společenské změny 

předznamenávají návrat k realistickému zpracování soudobé kulturní a 

společenské tematiky. 

Projekce společenského románu "Giga Bariéeva" odpovídá autorovu 

záměru docílit plastického zobrazení meziválečného Záhřebu, které bude věrně 

odrážet panoramatickou vizi společenské reality. Kromě ústřední postavy Gigy 

Bariéové, která spojuje jednotlivé nezávislé části, proudí románem nepřehledné 

množství dalších osob. Počet postav se navíc neustále zvyšuje vzhledem 

k rostoucímu objemu románu. 

Ve volně komponované struktuře románu "Giga Bariéeva" čtenáře na 

mnoha místech díla překvapí přítomnost objektivního vypravěče, jež nutně 

eliminuje čtenářovu spoluúčast na tvůrčím postupu autora, jak se také domnívá 

Stanko Koraé. "Begovié kaže o svojim junacima više nego je potrebno, pa i ono 

što ne bi smio da kaže. Unutar dovoljno konkretizirane priče nisu potrebni 

komentari, i želja za objašnjavanjem pogaáa naše emocionalno učešée koje se 

raspUnjuje. Ovakvih detalja ima u ovim pričama više, i dok čitamo te detalje, sa 

zadovoljstvom puštamo da nas nosi ova konkretizacija priče. AU kad popusti ova 

napetost, koju ovdje priča u svom konkretiziranom trajanju, tresnemo o neku 

tvrdu logiku, koju pisac uvijek brižno podmeée. Tako ova sveznajuéa perspektiva, 

koja se ne nameée samo u obliku pripovijedanja, postaje osnova ukupnog 

kazivanja i bez nje Begoviéev roman ne bi mogao postojati. ,,58 

Charakteristické rysy realistické narativní techniky, které tvoří 

podkladovou rovinu Begoviéovy prózy, jsou projevem vyhraněného racionalizmu 

a pozitivizmu. Autor se ovšem nezříká ani estetických prvků Zolova vědeckého 

naturalizmu definovaného na základě teorie o "Přirozeném dědictví" doktora 

Prospera Lucase. Přítomnost naturalistických prvků v meziválečném 

58 Stanko Koraé - Hrvatski roman izmedu dva rata 1914-1941, Zagreb, 1975, s. 310 

54 



společenském prozaickém díle "Giga Bariéeva" z tvůrčího hlediska ještě více 

zdůrazňuje ojedinělé estetické ladění zmíněného románu, které je založeno na 

kompozičním postupu kombinace jednotlivých, zdánlivě neslučitelných částí. 

Milan Begovié proto bývá často označován za nejvýznamnějšího chorvatského 

eklektika. Velice výmluvná je naturalisticky pojatá scéna, kdy Giga v tchánově 

tváři zbrunátnělé alkoholem odhaluje rysy naprosto totožné s obličejem svého 

manžela. "Ona je gledala vlažna pijana usta Markova oca i usne što se grče u 

pohlepi nad punom čašom konjaka, pa su je potpuno podsjeéala na Marka, koji je 

visio nad njenim licem i jednakim grimasama tražio njena usta. " 59 

Kromě zmíněné teorie o genetickém dědictví nabývá hrdinkou 

prosazované stanovisko pozitivistického racionalizmu nejvýraznějšího rozsahu ve 

chvíli, kdy si vybírá manžela ze svých sedmi nápadníků. Giga překvapivě 

odvozuje povahovou charakteristiku nápadníků na základě identifikace jejich 

zevnějšku se zvířaty. Dokonce i své vlastní povahové črty ztotožňuje Giga 

s ptákem, jenž jí je vzhledem nejvíce podobný. "Najradije je tražila metlu tim 

životinskim svijetom svoje kavalire. Našla ih je svih sedam, po gdjekoje i u više 

različnih vrsta i egzemplara. Metlu sovama, orlovima, majmunima, krokodilama, 

ovcama, svinjama. Uživala je kad god je napravila kakvo otkriée. Fotografirala ih 

je sve. Nije zabadava nosila svoj kodak. 

I pokazala im je jednu pticu, kojoj zna samo latinsko ime. Scopus Umbretta. I 

uistinu imala je mnogo od Gige. Uspravne noge, veliko začutleno oko i šubaricu 

na glavi, kojaje stala otraga kao Gigin bubikopf,,60 

Begovié již nepatří mezi představitele vyhraněného kritického realizmu 

druhé poloviny devatenáctého století, což je rovněž opodstatnělé větším časovým 

odstupem. Jeho prózu lze označit jako umírněnou verzi prvotního realizmu, kde 

úloha zastoupeného sociálního determinizmu představuje pouhý odlesk 

někdejšího společensky kritického náboje realistické literatury. Tento rys dokládá 

opakovaná úvodní společenská charakteristika každého ze sedmi nápadníků. 

Begovié nikdy neopomene zdůraznit obvykle velmi skromný původ každého 

"uchazeče", který ostře kontrastuje s jeho současným vysokým postavením, jež 

mnohdy bývá podmíněno válečným chaosem. "Advokat Mika, sin gostioničara iz 

Slavonije. Bela Balaško, sin zagrebačkog pekara sa ugla Tkalčiéeve ulice. Žarko 

59 Milan Begovié - Giga Bariéeva II., Zagreb, 1996, s. 69 
60 Milan Begovié - Giga Bariéeva 1., Zagreb, 1996, s. 93 
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Babié, sin siromašne udovice iz beogradskog Doréola. Djeca seljaka, sitnih 

trgovaca i sitnih činovnika postajala su advokati, sudije, glumci, muzičari i visoki 

činovnici ... Anaelo Hervojié našao se odmah poslije rata u Zagrebu s nešto 

novaca, dobivenih u Beču u nekim špekulacijama, gdje je bio provijantski rezervni 

časnik ... Nastavio je onda sličnu igru s dolarima, koji su rapidno rasli i kad su 

došli do vrhunca, izmjenjeni u slabu jugoslavensku valutu ... ,,61 

Vzhledem k obsáhlému rozsahu Begoviéova románu není možné 

opomenout nepřímou spojitost či alespoň připustit určitou vnější podobnost díla 

s tzv. pojmem románu-řeky, dominantním jevem celoevropské prózy první 

poloviny dvacátého století. Označení Begoviéova románu tímto termínem však 

opět vyvolává polemiku. Tvorba význačných evropských představitelů zmíněné 

tendence - Thomase Manna, Johna Galsworthyho a Maxima Gorkého se vždy 

vyznačuje několika shodnými rysy nepostradatelnými pro román-řeku, který je též 

možné definovat jako společenský román. 

Román-řeka usiluje o zachycení osudu několika generací téhož rodu, tento 

společenský román ve skutečnosti dokumentuje sociální řád daného období. 

Zobrazuje ekonomický vzestup a pád rodu, jenž je vyprovokovaný především 

radikálními společenskými a s tím souvisejícími ekonomickými změnami přelomu 

století, které vrcholí v meziválečném období. Begovié však nenabízí realistickou 

reprodukci osudu několika generací, ani hlavní hrdinka neztělesňuje namísto 

očekávaného mužského představitele zakladatelku hmotně vzkvétajícího rodu, 

jehož váženost po uplynutí několika generací zcela vyhasne. 

Obraz celkového ekonomického a společenského úpadku rodu se 

v románu omezuje pouze na sekvence, které se věnují vykreslení krachu 

jednotlivce. Válečný politický převrat způsobí ztrátu prestižního statutu otce Gigy 

Bariéové, z dalšího retrospektivního hrdinčina pohledu jsme informováni o 

finanční zkáze jednoho z jejích nápadníků - Andela Hervojiée. Jak v případě 

Begoviéova románu tak i zmíněných románů-řek, představuje první světová válka 

obecného viníka, jenž stojí v pozadí veškerého společenského dění. Její ničivé 

následky vyvolávají atmosféru chaosu, ve které jsou všechny postavy včetně 

ústřední protagonistky nuceny se zorientovat. "Atmosfera je bila teška i 

neprijatna. Ljudi su se gledali sumnjičavo, u grozničavom strahu i nepovjerenju. 

61 Milan Begovié - Giga Bariéeva 1., Zagreb, 1996, s. 227 
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Jedni su maskirali oduševljenje, drugi ga narušivali i kontrolirali, treéi se 

uklanjali i šutjeli. Mizerije, denuncije, sumnjičenje, osvete, uhodenja, niskoée 

svake vrste verale su medu ljudima kao mikrobi kakve strahovite pošasti. Svaki je 

preventiv bio uzaludan. Detektivi su njuškaZž kao pseta i htjeli otkriti, šta je u 
• v • Z' ,,62 srClma, a sto u mlS lma. 

V románu je zobrazen dopad válečné katastrofy pouze nepřímo, tedy 

důsledkově. Válečný vír není zaznamenán v jeho autentickém běhu jako například 

v čtyřdílné románové fresce Michaila Alexandroviče Šolochova "Tichý Don", 

kterou ještě navíc silně podbarvují autorovy subjektivní emoce. Vy jímku 

představuje v Begoviéově románu pouze scéna, jež se následně stává osudovou 

pro hrdinčino manželství, neboť nálet haličských vrtulníků přerušuje průběh její 

svatební noci. Objektivní dimenze této skutečné události je však minimalizována 

začleněním fiktivního plánu, který má podobu souvislého řetězce hrdinčiných 

snových vizí. Prostřednictvím uvedené formální úpravy autor narušuje kontinuitu 

původně velmi prosté fabulační linie. 

Charakter prvotní tématické jednoduchosti autor plně překonává až svým 

dalším společenským románem "Sablasti u dvorcu", který vychází až po jeho 

smrti. Uvedenému dílu se Begovié věnuje na zámku Bisag-gradu během svého 

závěrečného tvůrčího i životního období. Begoviéův životopisec Mirko Žeželj 

považuje z hlediska kompozice uvedený román za mnohem komplexnější pro 

mnohastupňovité chaotické propletení jednotlivých výpovědí mužských i 

ženských postav.63 V tomto bodě se liší od předcházejícího společenského románu 

"Giga Bariéeva". 

-Begoviéův umírněný odklon od realizmu, stěžejní formální tendence 

uplatněné v románu "Giga Bariéeva" 

Podle měřítek moderní literatury má být čtenář autorovým spolutvůrcem a 

ne pouze pasivně přijímat vnucované mínění autora. Existence pozůstatku 

základních rysů realistické estetiky v Begoviéově tvorbě však na první pohled 

nepotvrzuje předpokládaný radikální odklon od uměleckého kánonu 

předcházejícího období a maximální využití novodobých formálních postupů 

62 Milan Begovié - Giga Bariéeva I., Zagreb, 1996, s. 75 
63 Mirko Žeže1j - Pijanac života, Zagreb, 1980, s. 354 
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dvacátého století. Tato skutečnost však nijak neoslabuje inovační úlohu Milana 

Begoviée ajeho opusu v chorvatské literatuře. 

K utváření vněj ší i vnitřní struktury svého románu Begovié nepochybně 

přistupuje již s předcházející znalostí novodobých vlivů dvacátého století. Autor 

umělecky kolísá mezi realistickou literární harmonií, tedy nerušeně plynulým 

tokem uměleckého díla, jež nepřekračuje pevně vymezenou dimenzi působení 

realistického autora, a přehodnocujícími směry nového století. 

Modernistický postup, který spočívá v rozvratu tradičního dělení žánrů, 

nedosahuje u Begoviée nejvyšší míry. Autor náznakově předjímá umírněnou 

variantu komplexnějšího rázu modernistické estetiky, což názorně dokládá jeho 

sklon k dramatické stylizaci prozaického zádkladu. Begovié však nikdy zcela 

neopouští umělecký model realistického ztvárnění, jak také uvádí K. Nemec. 

Pouze ho ve větší či menší míře formálně upravuje. "M Vaupotié točno je 

odredio Begoviéa kao solidnog i savjesnog umjetnika realističke škole umjereno 

modificirane inovacijama novih književnih pravaca od simbolizma do 

ekspresionizma te svakako jilmskom tehnikom. ,,64 Begoviéova prozaická tvorba je 

většinou laděna v duchu lehké modernizace realistického způsobu narace. "Za 

razliku od, recimo, socijalnih realista i modernih " objektivista ", Begovié nije bio 

tip pisca koji bi u književnosti vidio sredstvo za rješavanje nekih društvenih, 

etičkih ili klasnih problema. No isto se tako klonio radikalnih eksperimenata i 

smjelih inovacija. ,,65 

Z kompozičního hlediska záhřebský román reaguje v souladu s dobou 

svého vzniku na formální požadavky prózy vytyčené na přelomu devatenáctého a 

dvacátého století. Dochází zde k zřejmému uvolnění pevně stanovených 

formálních pravidel, jež tak důsledně dodržuje realistická próza devatenáctého 

století, ať již chorvatské či světové literatury. Chorvatská próza se navíc vzhledem 

k osobitému politickému vývoji chorvatského prostoru vyznačuje výrazným 

didakticko-moralizujícím nábojem, jenž potlačuje její umělecké kvality. 

Ve svém románu "Giga Bariéeva" se Begovié odklání od klasického 

realistického žánru též prostřednictvím potlačení složitě zobrazené emocionality, 

velice příznačné pro zobrazení psychologické roviny. Tento aspekt je typický pro 

meziválečnou prózu dvacátého století, jak rovněž uvádí Jiří Pechar. 

64 Krešimir Nemec - Povijest hrvatskog romana od 1900. do 1945. godine, Zagreb, 1998, s. 223 
65 tamtéž, s. 222-223 
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"Nejzajímavější je po této stránce jeho (Gidovo) odmítnutí psychologické analýzy, 

které nám připomene v něčem dokonce i stanoviska autorů" nového románu ". 66 

Struktura románu podléhá rozmarné avantgardní hravosti, která se 

projevuje nejen ve volnosti vnější kompozice, ale především v podobě autorových 

zásahů do vnitřní výstavby díla. Opomeneme-li opakované použití retrospektivy, 

nejvýraznější pozornost z hlediska tvůrčí inovace zasluhuje v románu zastoupení 

fikčního plánu. Prolínání fikční a realistické roviny napomáhá výrazovému 

zhutnění syžetu a dosažení celkové komplexnosti literárního ztvárnění. 

Metafikční pojetí je zastoupeno již v předválečném díle Miguela de 

Unamuna, které časově předjímá celoevropský projev metanovely. Pro uvedený 

žánr charakterizovaný jako vzájemné prostoupení prvků reálna a fikce M. de 

Unamuno vymyslel nový specifický název -"nivola", odvozený ze španělského 

slova "niebla". Zvolený název zdůrazňuje autorův úmysl, neboť "španělské 

označení románu, novela, připodobňuje změnou samohlásky slovu niebla, "mlha", 

aby tak byla evokována představa jakési mlžné neurčitosti. Jedná se o žánr, který 

dovoluje, aby do něho autor vložil všechno, co mu přijde na mysl, jak říká v knize 

samé fiktivní postava spisovatele: "Na podobu mých postav budou mít postupně 

vliv jejich činy a slova, hlavně slova. Zvolna se tak bude utvářet jejich charakter. 

A charakteristické pro ně bude současně i to, že vlastně vyhraněnou podobu mit 

nebudou. V případě Mlhy jde i určitý satirický úmysl ve vztahu k současnosti. ,,67 

Begovié v románě uplatňuje princip fikce ve dvou polohách. V prvním 

případě se jedná o volně zařazené fraškovitě-groteskní sekvence hraničící až 

s absurdnem, kde autor předjímá pozdější tendence absurdního divadla. 

Názorným příkladem může být úsek věnovaný tanečnici Juanitě de la Redondela 

alias Suzi Sobotnik, jež má za úkol z pověření továrníka Sobotnika svést jeho 

advokáta Belu Balaška. Celková nevěrohodnost zmíněné pasáže je navíc 

umocněna obsahovými prvky avantgardního futurizmu. 

Další zastoupení fikční roviny se odráží ve snovém znázornění 

myšlenkového toku podvědomí ústřední postavy. Hrdinčiny sny, které reflektují 

skutečný stav její mysli, jsou zastoupeny ve druhém díle románu, jenž 

retrospektivně vysvětluje příčiny chaotického stavu jejího podvědomí, 

zobrazeného již v prvním díle. 

66 Jiří Pechar - Dvacáté století v zrcadle literatury, Praha, 1999, s. 66 
67 tamtéž, s. 67 
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Nejvíce charakteristickým inovačním aspektem Begoviéova románu je 

použití tvůrčího přístupu eklekticizmu, jehož schopnost sjednotit mnoho 

žánrových vlivů, prvků a nejrůznějších motivů umožňuje předložit čtenáři 

mnohaúhelné významové ztvárnění reality. V románu je rovněž zastoupen motiv 

tzv. "roztříštěného zrcadla", které současně zachycuje okolní skutečnost z mnoha 

rozličných perspektiv. Čtenáři je předkládán komplexní charakter okolního světa 

se všemi jeho aspekty. 

Neobvyklý autorův přístup k realitě spočívá v jeho neměnném postoji 

vůči podstatným či zcela bezvýznamným prvkům reality. Umělecky jednotná 

recepce vnější skutečnosti náznakově čtenáře nasměrovává k akceptování značně 

omezené časové roviny na rozsah jednoho dne. Z tohoto hlediska se jedná o 

Begoviéův projev tvůrčího eklekticizmu, jenž tkví v začlenění adoptovaného 

proustovského motivu do románové struktury. 

Nejvýraznější intertextuální prvek románu představuje z antiky převzatý 

námět Penelopina čekání na návrat Odyssea. Proces hrdinčina čekání na návrat 

manžela úzce souvisí s dimenzí časového pojetí románu. Na rozdíl od 

retrospektivního hlediska, kterým se vyznačuje první kniha, je pro druhý díl 

s hlavní syžetovou náplní penelopského čekání ústřední protagonistky příznačná 

neměnná strnulost časového toku. Nepřetržitá fluidita významově vyprázdněného 

času, kdy podle koncepce Henryho Bergsona nedochází k žádné změně, má na 

hrdinku ubíjející psychologický účinek, jak se rovněž zmiňuje Stanko Koraé. "To 

njeno čekanje nema nikakva roka, ni ona ni mi ne znamo koliko ée ono dugo 

trajati i kako ée prestati. Zbog toga njen glavni osjeéaj da je život pakao mora 

takoďer da traje bez roka, što znači izvan vremena, koje nam nešto pokazuje. 

Ovdje veé na početku nalazimo suštinu, jer se čovjekov osnovni doživljaj pokazuje 

kao osjeéaj da je život stavljen u okvir koji je pretijesan i u njemu se ne može 

izdržati. Pošto nema nikakve prom jene, a rok nije odreďen, čovjeku je dosuďeno 

da podnosi " u borbi bez izgleda" kako bi rekao I Andrié. ,,68 

Gigu mučí ubíjející jednotvárnost každodenní reality a absence 

jakéhokoliv náznaku, jenž by avizoval možnou naději na prolomení bludného 

životního kruhu, snad ještě více než citová prázdnota. Hrdinčin vnitřní reflexivní 

tok není náhodně přerušován druhotným hlasem jejího podvědomí, který jí 

68 Stanko Koraé - Hrvatski roman izmedu dva rata 1914-1941, Zagreb, 1975, s. 306 
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důrazně přikazuje: "PREKlNUTI-PREKINUTI-PREKINUTI". Autor naléhavost 

tohoto sdělení oproti ostatnímu textu ještě podtrhuje avantgardistickým grafickým 

zvýrazněním. Obdobnými pocity se vyznačuje také Rajka Radakoviéová, 

protagonistka románu "Gospodica", (1943-44, "Slečna dělá peníze", č. 1947) Iva 

Andriée. "Ovaj život bez izgleda na bolju sutrašnjicu, to je najdublji osjeéaj 

prisutan u ovom romanu, osjeéaj egzistencijalistički obojen jer je ponikao na 

doživljaju apsurdnog svijeta. Ta sutrašnjica bez izgleda na bolje, to je i osjeéaj 

Andriéeve Rajke Radakovié u romanu Gospoďica. ,,69 

-Modernizmus 

Modernizmus představuje vedoucí inovační hnutí přelomu devatenáctého a 

dvacátého století, konkrétněji ho můžeme vymezit od poslední třetiny 

devatenáctého století do první čtvrtiny století dvacátého. Nejedná se o hnutí, které 

by vzniklo z popudu konkrétní ideologie. Modernistická ztvárnění se vždy 

vyhýbají přítomnosti náznakové podtextové rovmy, jež by čtenáře sváděla 

k možné politické interpretaci. Politický obsah lze přiřknout pouze 

latinskoamerické verzi modernizmu, která se zmíněnou charakteristikou 

významově zásadně odlišuje od evropského modernizmu. 

Příkladem uvedené politické tendenčnosti je často zdůrazňovaný rys 

kosmopolitizmu, který v první třetině devatenáctého století ovládá Latinskou 

Ameriku. Kosmopolitní hnutí důsledně potlačuje národní politické tendence. José 

Martí ve své politicko-sociologické eseji "Nuestra América", (1891, "Naše 

Amerika") naléhavě poukazuje na nutnost konfrontovat soudobou územní i 

duchovní rozmělněnost Latinské Ameriky s idealistickou vizí jednotného 

amerického kontinentu, jež je založena na principu autonomizmu. Jedná se 

především o ideologické pojetí kulturní jednoty. Modernistická koncepce 

kosmopolitizmu, tedy nadnáro dno stí příslušnosti, ztrácí později především 

v evropské literatuře uvedený podtext. Jeho původní politický význam přechází 

do intelektuální roviny, zdůrazňuje potřebu vzájemného splynutí kulturních vlivů. 

Mnozí modernističtí autoři jsou proto nesprávně označováni jako kosmopolité, 

ačkoliv pouze syntetickým způsobem vnímají okolní svět a jeho duchovní 

podněty. 

69 Stanko Koraé - Hrvatski roman izmedu dva rata 1914-1941, Zagreb, 1975, s. 3 19 
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Modernizmus svým rebelským postojem vůči koncepcím pozitivizmu 

navazuje na nabubřelou rétoričnost idealistického romantizmu, který na rozdíl od 

výlučného esteticizmu modernistického směru vychází z ideologické podstaty. 

Modernizmus však přejímá romantický prvek tajemného koloritu, který se nyní 

stává součástí sugestivní roviny modernistického výrazu. 

Modernistický proud je rovněž považován za svébytné programové 

vyjádření odporu nově sílící vrstvy buržoazie vůči dosavadní vedoucí úlohy 

šlechty v oblasti umělecké tvůrčí činnosti. Tato skutečnost představuje přirozený 

následek obecného rozmachu buržoazie a celkového růstu hmotného kapitálu 

v závěru devatenáctého století. 

Na druhé straně však kapitalistický rozmach kontrastně zahrnuje proces 

postupného zjednodušování umělecké výrazové stránky, který směřuje k obecné 

neutralizaci jazykového výrazu. Na základě této skutečnosti získává modernizmus 

svůj zásadní určující rys, tedy výraznou estetickou orientaci, jež se projevuje 

mnohdy nadměrným krášlením uměleckého výrazu. Pro uvedený rys vyhraněné 

estetiky "krásna" je elitářské modernistické hnutí určeno výhradně intelektuálním 

vrstvám společnosti. Vyjadřuje odpor vůči konzumnímu charakteru objektivní 

linie realizmu, jež je naopak věnována početnému měšťanstvu. Modernizmus 

představuje duchovní tendenci, která odráží nové chápání skutečnosti. 

Modernistický autor většinou zmateně hledá své místo ve společnosti. 

K existenciálnímu pocitu vnitřní prázdnoty se také přidružuje celková dekadentní 

deziluze, jež vyplývá z rostoucí převahy konzumní společnosti. Přehodnocuje a 

zásadně mění úhel pohledu na vztah jedince k okolním postavám. Pro 

modernizmus je příznačné zobrazení vnitřní problematiky individua, zachycuje 

vnější projevy skrytých niterných svárů a jejich následný zásah do osudu okolních 

postav. Mnohé druhotné postavy obvykle mají pouze epizodní úlohu, spíše 

pomáhají dokreslit charakteristiku vybraného jedince. 

Obvykle však převládá ne stranné hodnocení modernizmu, bez přítomnosti 

politického kritéria. Modernizmus je vnímán jako ryze estetické hnutí, které 

vzniká z nutnosti oživit suchopárné automatizované výrazy realistického 

pozitivizmu. Realistický autor je nucen vzdát se jakékoliv experimentální tvůrčí 

intence, pouze pro popisovanou zkušenost vybírá z řady nejběžnějších jazykových 

označení výraz nejvíce vyhovující dané skutečnosti. Modernisté však na rozdíl od 
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realistů nepovažují za důležité obsahové sdělení, které se skrývá za jeho vnější 

grafickou podobou. 

Modernisté si kladou za cíl odhalit maximální estetickou rozmanitost 

jazykového vyjádření, což je určitá předzvěst avantgardní slovní hravosti. 

Avantgarda ovšem usiluje o prozkoumání všech možností významové složky 

jazykového sdělení prostřednictvím metafor pojatých v duchu barokního 

gongonzmu. Ústřední myšlenka je tak vyjádřena významově okleštěnými 

náznaky, které je možné interpretovat různými způsoby. Avantgardisté se snaží 

radikálně popřít estetické rysy modernizmu, často hanobí umělecký princip 

"krásna" předešlého období, chtějí zdůraznit nadvládu současného iracionálního 

pojetí tvorby. Zmíněná tendence iracionalizmu se s pozdějším rozmachem 

avantgardistického hnutí stává stále obecnější. Vedle prvotního cíle šokovat 

nestandardním tvůrčím přístupem a důsledně popřít estetické hodnoty 

modernizmu, avantgardisté rovněž usilují o popření jeho formální podoby. 

Dochází k syntaktickému a morfologickému rozvratu textu, k oslabení jeho 

zvukové stránky. 

Všechny umělecké tendence se podřizují záměru dosáhnout čistým 

harmonickým výrazem dojmu "krásna", proto jsou z textu odstraněny jakékoliv 

pragmatické obsahové složky. Modernizmus odmítá autentický podíl autora na 

zpracování kompoziční stránky díla, který se ve vzniklém textu odráží v podobě 

přímého zastoupení jeho vlastních subjektivních reflexí, což je typický úkaz 

meziválečného expresionizmu. Modernizmus ztělesňuje "božský" charakter 

uměleckého výrazu nejen literárního podání, ale i dalších uměleckých ztvárnění. 

V tomto případě plní umělec úlohu pouhého božského zprostředkovatele, jenž se 

podílí na postupném vzniku díla. V uměleckém zobrazení musí být zachován 

vztah vzájemné harmonie mezi čistě estetickým výrazem a vnitřním procesem 

tvůrčí účasti autorského subj ektu. 

Navzdory zdánlivého dojmu jednoduchosti získávají modernisté 

z estetického hlediska naprosto čisté jazykové výrazy využitím tvůrčího postupu 

synkretizmu. Jedná se o mnohostrannou kombinaci prvků rozmanitých 

uměleckých tendencí jako například francouzského parnasizmu, symbolizmu, 

impresionizmu, prerafaelizmu nebo dekadence. Výsledný dojem synkretizmu 

umocňuje rovněž zastoupení synestetických prostředků jiných druhů umění. 

Uvedeným způsobem jsou plasticky zobrazeny protichůdné intelektuální proudy 
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daného období. Doposud se však stále ještě neuplatňuje hravý tvůrčí přístup, 

příznačný pro avantgardizmus. V polemickém protikladu se střetávají negativní 

životní přístup dekadence, jež umělecky osvětluje dosavadní tabuizované životní 

stránky, a zklamaný pocit existenciálního subjektivního prázdna. Synkretizmus 

bývá často označován jako umělecké zobrazení nevyjasněného životního přístupu 

ke skutečnosti. 

Modernizmus nerespektuje striktní žánrové rozrůznění, které se udržuje od 

období klasicizmu až po začátek dvacátého století. Modernisté záměrně rozvrací 

stanovenou žánrovou normu prostřednictvím svévolného směšování doposud 

vzájemně neslučitelných žánrů. Polemiku také vyvolává nevyhraněný postup 

tvůrčího procesu. Celková převaha výrazové lyrizace vede k obecné tendenci 

"přebásnění" prozaické tvorby, hovoří se o směru tzv. básnické tvorby v próze. 

-Milan Begovié - iniciátor umírněného modernizmu v chorvatské literatuře 

V chorvatské literatuře se modernizmus projevuje zcela nepatrně. Zmíněný 

postup směšování jednotlivých žánrů je zastoupen v prozaickém díle vyjímečného 

modernistického autora Milana Begoviée. Ačkoliv je dnes M. Begovié považován 

za prvního chorvatského modernistického autora, on sám se k uvedenému směru 

nikdy otevřeně nehlásí. Begovié vždy klade důraz především na umělecký 

individualizmus, zásadně odmítá žánrově specifikovat svoji tvobu. "Njegove 

brojne drame i romani, novele i pjesme kao da su izišli iz laboratorija, kao da je 

sve te drame i romane napisala tehnička svijest oboružana inventivnošéu. 

Begoviéeva književna djela iz njegova poznijega doba doživljavala su zamjetan 

svjetski uspjeh, i to upravo zato jer nisu ispunjavala ničiji deklarativni i 

umjetnički program. ,,70 

Autor svým dílem zcela splňuje revoltující požadavky nově vzniklé 

chorvatské duchovní tendence "obrat k Evropě", jejíž orientace spočívá ve snaze 

formálně i tematicky přiblížit chorvatskou tvorbu duchovním proudům západní 

Evropy. Begovié často bývá považován za prvotního představitele chorvatské 

modemy též pro své přímé styky s Vídní. Vídeňská secese měla nepochybně vliv 

na šíření umělecké produkce modernizmu. Samotná vídeňská moderna však 

zachovává spíše zdrženlivý charakter, radikálně se staví do opOZIce proti 

70 Slobodan Prosperov Novak - Povijest hrvatske književnosti II., Split, 2004, s. 222 
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západoevropskému směru dekadence. Poměrně vlažný postoj vídeňské školy vůči 

projevům vyhraněného modernizmu v literatuře se nepřímo promítá do autorova 

umírněného tvůrčího přístupu. 

Milan Begovié je nepřehlédnutelný představitel tří žámů. Často Je 

zmiňován jako nejvýznamnější chorvatský eklektik. Begovié respektuje ústřední 

soudobou uměleckou tendenci tvořit v duchu eklekticizmu, jež zcela ovládá 

tehdej ší Evropu. Z tohoto hlediska je žámové označení Begoviéových děl mnohdy 

polemické. Příčinou je současné, synkreticky hutné stmelení několika žámů. 

Uvedený způsob zpracování by byl v období před afirmací rozvratného hlediska 

modernizmu považován dle žámového kritéria stanoveného klasicizmem za 

nepřípustný. 

Begovié začíná jako lyrik, v roce 1900 publikuje pod frivolním 

pseudonymem "Xeres de la Maraja" básnickou sbírku "Boccadoro". Její hlavní 

náplň představují romaneskní sonety a terceta laděná v duchu parnasizmu, které 

autor věnuje markýze Zoe Boccadoro. Modernistický erotický náboj básní 

ospravedlňuje použití sugestivního názvu, jenž se přímo vztahuje k Boccaciovu 

"Dekameronu". Sbírka dokazuje Begoviéovu inklinaci k renesančnímu vitalizmu, 

jehož hlavní smysl tkví v oslavě lidského těla. Renesanční princip autor rovněž 

uplatňuje v divadelních hrách, například v dramatu "Venus Victrix". 

V Begoviéově případě se však nejedná o tendenci přebásnění prózy, avšak 

o její dramatizaci. Rovněž společenský román "Giga Bariéeva" nepopírá 

Begoviéovu tvůrčí perspektivu talentovaného dramatika. "No u meni je vražja 

éud ... štogod napišem iziďe drama. Ja sam roaeni dramatičar i sve gledam 

dramatičkim okom. I to me zavede. Akad je opet drama gotova najradije bih od 

nje pisao roman. ,,71 Pro mnohé úseky románu, které se vyznačují 

melodramatickým exaltovaným laděním, by byla přijatelnější jejich jevištní 

inscenace než prozaická adaptace. Závěrečné klíčové rozuzlení dokonce 

zachovává vnější podobu původně samostatného dramatu "Bez treéega". Rovněž 

modernistický kolorit s jemnou příměsí výstředního erotizmu, kterou lze zároveň 

hodnotit jako exotický prvek, vytváří barvité scénické pozadí Begoviéova 

společenského románu. 

71 Mirko Žeželj - Pijanac života, Zagreb, 1980, s. 296 
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Převratné vlivy modernizmu zasahují rovněž autorova celosvětově 

proslulá dramata. Begovié se snaží udržet trvalý divácký zájem. Jeho dramatická 

tvorba se proto vyznačuje líbivostí, aniž by ovšem klesala pod stanovenou 

uměleckou hranici, která odděluje umění od žámově pokleslého líbivého kýče. 

Inovační prvky Begoviéovy tvorby však chorvatští umělečtí konzervativci 

skepticky vnímají jako nepatřičně přehnané, považují je za absolutně věrný odraz 

evropských vlivů přepjatého kosmopolitizmu. Paradoxně však Begovié v úplné 

míře nedodržuje soudobý literární model evropského modernizmu. Na ústřední 

evropský rys maximálního rozvratu realistické fabule autor částečně reaguj e 

technickým oživením umělecky fádní předlohy realizmu. 

Begovié modernistickými zásahy pouze pozměňuje tradiční fabulační 

strukturu založenou na důsledkovém sledu jednotlivých událostí. V souladu 

s modernistickými tendencemi autor obohacuje vnitřní strukturu románu, která je 

obvykle vyjádřena prostřednictvím jediné významové rovmy, dalšími 

podřízenými podrovinami. Jednotlivé časové a prostorové linie nejsou v románu 

rovnoměrně zastoupeny. Přízvisko inovátora autor obhajuje spíše na základě 

úpravy tématického plánu své prózy. Vybírá si zcela běžnou tematickou zápletku, 

do níž následně začleňuje mnohdy šokující vsuvné motivy. Syžetová zápletka 

odpovídá klasickému realizmu, nicméně Begovié tento tradiční podklad úmyslně 

podrobuje procesu technické obměny, jehož výsledkem Je jemná 

psychoanalytická projekce partnerských vztahů. Vyjímečný příklad formálního 

rozrušení realistického tématu představuje záhřebský román "Giga Bariéeva." 

Begoviée proto není možné považovat za vyhraněného představitele 

striktního evropského modernizmu, jenž pak pod vlivem vypjatých politických 

okolností přechází v radikální avantgardizmus. Autor nikdy neopouští tvůrčí 

rámec realizmu, přesto se však výrazně vyčleňuje z moralizující vlny 

chorvatských umělců, kteří tvoří podle černo-bílého didaktického modelu. 

Příčina často chybného uvedení ohledně autorova radikálního odklonu od 

realistického proudu spočívá ve výrazné estetické obnově výrazové roviny díla, 

která se promítá i do podtextové obsahové roviny. Prostřednictvím technických 

zásahů autor formálně zdůrazňuje tuto skrytou část, doposud zastoupenou pouze 

v podobě kontextových náznaků. Rovněž svévolným vkládáním provokativních 

kompozičních vsuvek do textu se autor přibližuje nahodilému pojetí evropského 
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modernizmu. Begoviéova tvorba proto kolísá mezi slabými projevy realizmu a 

umírněnou tendencí modernizmu. 

-Eklektické pojetí postavy Gigy Bariéové - hrdinka očima modernizmu, 

Freudovy psychoanalýzy, realizmu a bojovného vitalizmu 

Komplexní pojetí postavy Gigy Bariéové představuje tvůrčí nóvum ve 

srovnání s vyhraněnou podobou křehké, pasivní ženy černo-bílého realizmu, jež 

se vyznačuje úmyslně zjednodušeným, povrchním charakterovým profilem. 

Realistická hrdinka devatenáctého století většinou zosobňuje pricip "dobra", jenž 

vytváří antagonistický protějšek k projevům "zla" cizího původu. 

Uvedenou vizi zduchovnělé, realitě vzdálené ženy inspirované duchovním 

ideálem romantizmu, rovněž přejímají moderní evropská hnutí ve vypjatém 

období přelomu století. Zmíněný idealizovaný kult ženy-bohorodičky však nyní 

vyjadřuje duchovní odpor k okolnímu světu. Touto cestou soudobí intelektuálové 

protestují proti základním principům odvěkého feudálního systému, který stále 

tvoří neměnnou podstatu reality. "Lik krhke, produhovljene, boležljive žene 

(femme fragile) odlikuju sljedeéa jizička i duhovna svojstva: krhkost, nježnost, 

boležljivost, eteričnost, aristokratska produhovljenost, um ornost, potisnuta 

seksualnost, nemir i živčano rastrojstvo, bezvoljnost, nedostatak životne energije, 

ostentativna udaljenost od pragmatičnoga svijeta. Ona je čisti kontrast snazi, 

vitalnosti, zdravlju, animalnosti, agresivnoj seksualnosti. Djeluje više kao estetski 

objekt, kao literarna stilizacija, a ne kao osoba "od krvi i mesa" pa je stoga 

lišena dubljih psiholoških karakterizacija. Lik femme fragile rado se usporeáuje 

s ljepotom Madonna ranorenesansnih talijanskih slikara ili s prikazom žene u 

engleskih slikara prerafaelita. ,,72 

Křehkou ženu pozdního realizmu, jak zdůrazňuje Krešimir Nemec, lze 

ztotožnit s éterickou, zduchovnělou ženskou bytostí, která je nositelkou 

základních distinktivních estetických rysů modernizmu. Ztělesnění realistické 

ženy ze sklonku devatenáctého století stejně jako ženy modernistické z počátku 

století dvacátého vychází z idealistického modelu ženství, který náleží literárnímu 

období romantizmu. 

72 Krešimir Nemec - Slika žene II hrvatskoj književnosti 19. stoljeéa in "Zagrebačka slavistička 
škola - Zbomik radova 2002", Zagreb, 2003, s. 105 
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Jedinou ženskou hrdinku čistě modernistické koncepce ztělesňuje 

v Begoviéově díle souchotinářka Jane, jež také podle romanticko-modernistické 

předlohy předčasně umírá. Obdivovatelem její pasivní krásy je jeden z pozdějších 

ctitelů Gigy Bariéové, hrabě Simeoni. "U dubini, osvijetljenoj nevidljivim 

električnim žaruljama, ležala je u staklenom kovčegu, odjevena kao Klarisa, Jane. 

Njezine dugačke crne trepavice bacale su sjenu sve do podočnjaka i izgledalo je, 

da se miču: kao da ée sad otvoriti ... Oba su čovjeka klečala uz rame, na kamenoj 

stepenci pred oltarom i ostala tako dugo, kao da čekaju, kad ée ona progovoriti. 

Ali ona nije progovorila. ,,73 

Postava Gigy Bariéové v Begoviéově pojetí představuje eklektickou směs 

různých kulturních směrů, rozhodně jí nelze odepřít atribut idealistických rysů 

ženství, příznačných především pro modernizmus. Své modernistické tvůrčí 

hledisko Begovié zdůrazňuje prostřednictvím často opakovaného motivu 

hrdinčiných plavých vlasů. Ve snových představách hrdinčina muže dokonce vize 

plavých vlasů nahrazuje celkový obraz jeho ženy. "Moj muž vam do ludila voli te 

moje kose. Mislim, da ih kakvim slučajem izgubim, ne bi više za me mario. ,,74 

"Prelazeéi rukom preko njene kose, počeo da govori, kako voli tu njenu kosu do 

bezumlja. Kako čitavo vrijeme, što ju je očekivao, nije nikako mogao da 

iskonstruira u svojoj misli ni njeno lice ni njenu figuru, samo mu se u tim 

mozgovnim naporima nametala jedna jedina predodžba: duge, raspuštene, 

svjetlucave njene kose. Osjeéao je njezin miris u svojim nozdrvama, njezinu 

glatkost pod prstima, šuškanje kao da je tare oko uha, uopée sva čula uskrsavala 

su u njemu samo na taj jedan jedini detalj, a nisu mu donosila ni njena glasa, ni 

pogleda, ni posmijeha, ni išta drugo. 

I kad su se poslije našli u svojoj bračnoj sobici, pred svojom prvom bračnom noéi, 

rasuo je dršuéim rukama njezine pletenice, odmotavao ih u pramove, pramove u 

strukove, strukove u niti, pleo i raspletao, milovao, dragao, ljubio te rasute njene 

kose, utapao u njih svoje obraze, udisao u se miris iz njih, akad bi se ona 

obraéala i tražila njegova usta, rastirao bi jaj nad usne čitav sloj kose i kroz nju 

'hl'b' ,,75 1 'JU lG. 

73 Milan Begovié - Giga Bariéeva 1., Zagreb, 1996, s. 88 
74 Milan Begovié - Giga Bariéeva II., Zagreb, 1996, s. 52 
75 tamtéž, s. 55-56 
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Za určující modernistický znak hrdinky Begoviéova románu lze rovněž 

považovat její neurčité choulostivé společenské postavení, založené na 

významovém paradoxu provdané nedotčené dívky. Giga Bariéová proto vzbuzuje 

v záhřebském prostředí velký zájem, v představách svých nápadníků získává 

nezřetelnou podobu mlhavého konstruktu, který není ani ženou ani dívkou. 

Manžel Marko je již mnoho let nezvěstný, plavovlasá Giga tak zaujímá atraktivní 

postavení pro své budoucí nápadníky. Z tvůrčího hlediska hrdinka zosobňuje 

neurčitý modernistický hybrid dívky a ženy, jenž jí dodává zvláštní pikantní 

přitažlivosti v mužských očích. "Šime abruptno odvrati: 

Tražim jednu djevicu. 

Ovdje je neéete naéi, dolaze samo gospoae. 

Možda prije nego meau djevojkama, - reče Šime sa sarkazmom. Druga 

jedna gospoaa, koja je to čula upade u njihov razgovor: 

Začudo, vaš je paradoks najjednostavnija istina. Pogledajte onu gospoau 

tamo, što se razgovara s onim visokim gospodinom u crno-crvenoj kravati. 

Poznajete lije? 

Večeras je vidim prviput, - reče Šime. - Bio sam joj predstavljen, ali nije 

rekla svoje ime. 

Mnoge žene to čine namjerice. Slijedeée bi se nedjelje moglo desiti, da 

vam moraju reéi drugo ime, reče zlobno ona druga gospoaa. 

Za ovu to ne vrijedi, prihvati prva. - To vam je gospoaa Giga Bariéeva. 

Žena, kakvu vi tražite. Djevica. 

Šta velite! - reče Šime nepovjerljivo. 

Virgo intacta, -šane važno prva. 

!li: skoro! - nadoda frivolno druga. Tako je Šime doznao za peripetije 

Gigina braka. ,,76 

Giga Bariéová ztělesňuje exotickou, přitažlivou hračku, která u mužů probouzí 

dobyvačný instinkt, jak se domnívá Antun Barac. "Cio roman, s obzirom na samu 

fabulu, kao da predočuje uglavnom samo trku velika broja mužjaka za ženkom, 

koja ih privlači osobito stoga, što je jizički nevina, iako je udata, i što je jizičku 

nevinost znala sačuvati u vrlo izuzetnim prilikama. U toj se trci izmišljaju 

različita sredstva, da bi se postigao cilj: samilost, nasilje, kavalirština. ,,77 

76 Milan Begovié - Giga Bariéeva II., Zagreb, 1996, s. 82 
77 Antun Barac - Izmedu literature i umjetnosti in "Bijeg od knjige", Zagreb, 1965, s. 67-68 
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Hlavní hrdinku však od Vlze idealistické pasivní ženy odlišuje její 

neutuchající vůle k činnorodosti. Giga Bariéová se vnitřně vzpírá 

Schopenhauerovu pesimistickému nabádání k bezbranné pasivitě. Poté co ztratí 

manžela, snaží se objevit každou jeho sebemenší stopu, vzdoruje tak vzniklé 

prázdnotě. Za další znamení vzpoury lze považovat hrdinčinu snahu opustit své 

rozporuplné hybridní postavení dívko-ženy. Touží překonat společenské stigma 

přitažlivé hračky, tedy překročit hranici vlastního modernistického odrazu. Toto 

úsilí symbolizuje pečlivě plánovaný výběr jednoho ze sedmi nápadníků, kteří se 

ucházejí o její ruku. 

K naplnění zamýšleného kroku však nedojde, neboť paradoxně hrdinčina 

vůle v okamžiku nejsilnějšího odhodlání selže. Giga se snaží potlačit vlastní 

subjektivní vnímání skutečnosti, vymanit se současně z pout senzualizmu a 

přílišného racionalizmu. Nejvyšší stupeň tohoto odhodlání symbolizuje úsilí 

zaměřené na hledání absolutní podstaty lidské existence. 

Určitou podobnost tvůrčího přístupu lze najít v díle Davida Herberta 

Lawrence "Milenec lady Chatterleyové" (1928, Lady Chatterley's Lover). Podle 

Martina Hilského se v Lawrencově pojetí jedná o "podstatu fyzickou a Lawrence 

ji nazírá prostřednictvím všudypřítomných metafor lidského těla. Tělo bylo pro 

Lawrence metaforou všeho, co je organické a harmonické - člověk, společnost i 

vesmír v jeho básnické filosofii nabývají podoby těla. Prostřednictvím obrazu těla 

se Lawrence chtěl dobrat onoho řádu bytí a světa, který byl příznačný pro 

středověkou a renesanční filosofii a který se znovu vynořuje jako naléhavá 

potřeba a nenaplněná touha v modernistické estetice (Eliot, Joyce). "Představuji 

si lidské tělo jako plamen svíce, vždy vzpřímený a prýštící: intelekt je jenom světlo 

h ' v • k I ,,78 vr ane na veCl o em. 

Vrcholný okamžik, kdy se hrdinka v konečné podobě snaží skoncovat 

s otupující životní atmosférou, stylizuje Begovié do působivé jevištní scény plné 

barokního napětí. Hrdinka se svléká před zrcadlem, tento akt nutně podmiňuje 

vznik polemického autodialogu s vlastním odrazem v zrcadle. Použití uměleckého 

prostředku zrcadla slouží k navození vnitřní, intimně laděné polemické diskuse, 

která je stylizována do formy konfrontačního autodialogu. Vnitřní monolog má 

tedy podobu simulovaného dialogu s dvojníkem rozpolceného ega hlavní postavy. 

78 Martin Hi1ský - Modernisté, Praha, 1995, s. 199 

70 



Touto cestou se autor snaží fingovaně vtisknout vlastní tvůrčí perspektivě 

autentický ráz intimních reflexí, které mají náležet hlavní ženské postavě. Lživý 

autodialog s druhotným subjektem téže postavy, zprostředkovaný odrazovou 

plochou zrcadla, má reprodukovat hrdinčin záměr odhalit skrytou podstatu svého 

alter ega. Vizuální odraz v zrcadle umožňuje interpretovat utajený základ lidské 

existence, z něhož lze podle Freudova principu vysvětlit skutečnou příčinu 

vnějších reakcí postavy. 

Hrdinka na svém těle hledá zhoubné známky času, což ztělesňuje vnitřní 

vzdor a snahu zastavit nepřetržitou fluiditu bergsonovského pojetí času. "Došavši 

opet do ogledala, približi lice staklu i pogleda sve uglove, udubine, nabore u 

njemu, prijeae ispruženim kažiprstom od oka do vitice nategnuvši kožu, ispitujuéi 

joj otpor i elastičnost. Prestraši se, kako se dala razvlačiti i opet se mlohavo 

uvlačila poput ugrijane gutaperče. Takva je zacijelo i na pleéima, na prsima i na 

mišicama ... ! uhvati se objema rukama za grudi bojeéi se za njih, najveéma za 

njih. Jer one su mladost. ,,79 Begoviéova scéna před zrcadlem se výrazně shoduje 

s obdobným zobrazením, které tvoří součást románu D. H. Lawrence "Milenec 

lady Chatterleyové". Giga ovšem nemá dostatečné množství odvahy odložit černé 

vdovské šaty, proto její úmysl opustit bludný kruh nakonec selže. 

Begovié rafinovaně pracuje se čtenářovým podvědomím především 

prostřednictvím zpětného ztvárnění vnějších psychologických projevů ústřední 

postavy. Výraznou pozornost zasluhuje prudký vývojový zvrat ve způsobu 

hrdinčiny recepce vnější reality. Subjektivní vnímání okolního světa je dokladem 

Begoviéova nenásilného inovačního postupu. Uvedené autorovy zásahy 

vycházejí z modernistických podnětů, neboť v románu se čtenáři namísto 

celistvého náhledu na realitu předkládá pouze náhodný sled psychologicko

analytických reflexí Gigy Bariéové. Celistvý hrdinčin profi1 se plně zobrazuje 

před čtenářovýma očima překvapivě až v knize druhé Begoviéovy románové 

trilogie. 

V její první části "Sedam Prosaca" Giga nijak aktivně nezasahuje do 

průběhu románu, pouze dvakrát krátce vystupuje v nezávislých retrospektivních 

pasážích, které tvoří součást vzájemně nezávislých příběhů dvou hrdinčiných 

ctitelů. Giga Bariéová zde představuje pouhý neurčitě mlhavý prvek úmyslně 

79 Milan Begovié - Giga Bariéeva II., Zagreb, 1996, s. 346 
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vytvořený autorem, neboť nezávislé příběhy navzájem sjednocuje právě postava 

hlavní hrdinky. V prvním díle zcela chybí její fyzický popis, což dokládá autorovo 

výrazné prohřešení vůči realistickým pravidlům narace. Více informací ohledně 

hrdinčina zevnějšku získává čtenář až v knize druhé "Na ratištu", ovšem zde se 

Begoviéova tvůrčí pozornost záměrně soustřeďuje pouze na jediný detail 

celkového hrdinčina vzhledu. Zdůrazňovaný aspekt plavosti jejích vlasů ještě 

výrazněji podtrhuje modernistickou dimenzi tohoto motivu. Hrdinčin vzhled se 

v čtenářově vědomí stejně jako v představách jejího muže omezuje na pouhou 

imaginární podobu krásných plavých vlasů. 

Mnohokrát opakované snové vize dokládají Begoviéovo důsledné použití 

psychoanalytické teorie o snech Sigmunda Freuda. "Odmah zatim otvori oči i 

potraži njegovu sUku, što je malo prije oživjela u njezinim predodžbama. I sad 

nikako da je nade. Najprije su to bili nekakvi čudnovati detalji, onako nešto sUčno 

nafuturističke portrete, gdje se vidijedno oko, pola us ta, uho, ruka, prst, dio čela 

Ud., aU nipošto jasno čUavo lice sa životom u njemu. Hvatala je ona te 

pojediností, i dok je dvije složila, treéa je veé nestala, akad je nju našla, nije bilo 

jedne od oníh prvih dviju. ,,80 

Hrdinčino výsledné psychologické stanovisko je čtenáři sugestivně 

naznačováno již na samém počátku románu. Stanko Koraé zde hrdince vytýká 

příliš chladný racionalizmus, jehož otrokyní se stává, až si nakonec nevybírá 

žádného ze sedmi nápadníků. "Gíga uvijek više mísU nego što osjeéa, ona ne 

može donijeti nikakvu odluku í zbog toga što suviše misii. Tu nema zamaha koji 

razbija skupocjene vaze i kida lijepe snove, jer je svaki zamah promišljen, 

izračunat. Tu íma matematike. ,,81 

Překvapený čtenář nezúčastněně přihlíží chladným výpočtům hrdinčiny 

mysli. Tento rys je nejvýrazněji patrný v okamžiku, kdy Giga zcela v souladu 

s pravidly matematické analýzy hodnotí dosah předpokládaných pro a proti, která 

důsledkově vyplývají z potenciálního manželského svazku s jedním ze sedmi 

možných nápadníků. Fiktivní myšlenkový sled úvah získává v této rovině podobu 

neomylných, pečlivě promyšlených šachových tahů. "Katkad ga nije slušala, jer 

su je vlastite mísU zauzimale. Pitala se, bi li ga mogla voljeti i potvrdivala, da bi. 

Onda je pokušavala iskonstruirati, kakav bi mogao biti izgledati život s njim. I to 

80 Milan Begovié - Giga Bariéeva II., Zagreb, 1996, s. 135 
81 Stanko Koraé - Hrvatski roman izmedu dva rata 1914-1941, Zagreb, 1975, s. 308 
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je izgledalo kao kakav "puzzle ": ona igra, u kojoj se slažu komadiéi jedan uz 

drugi. Pa je govorila u sebi: ovo ide, i ovo ide, i ovo ide potpuno, ovo pristaje, 

ovo se slaže, ovo spada ovdje. Točno ... točno ... točno ... Po koji put je nešto 

zapinjalo, mala dvoumica, ali onda opet: ide, savršeno ... ,,82 

Důsledky první světové války způsobují naprosté zhroucení dogmatického 

systému dosavadních společenských i duchovních hodnot. Zde lze také hledat 

prvotní příčinu zásadní změny, jež má za následek hrdinčino pozdější protichůdné 

vnímání skutečnosti. "Sve što je još jučer imalo drušfvenu i umjetničku 

opravdanost, nakon Prvoga svjetskog rata bilo je poljuljano. ČUava jedna 

generacija izgubila je iluzije, na ruševinama staroga svijeta lutali su milijuni 

invalida, čUav jedan naraštaj bio je izgubljen, dok su stotine tisuéa ljudi bile 

prognane i lutale svijetom. lnjlacija je u prvim poratnim godinama poprimila do 

tada neviďene razmjere, nezaposlenost pogodila je sve zemlje svijeta. Srednjem je 

sloju dokinuta bilo kakva znatnija ekonomska moé pri čemu je rat drastično 

promijenio i pravila političkog života. Dotadašnja nedodirljiva elita izgubila je 

moé, pravo glasa postalo je opéim a anonimne mase kojima su se sve više 

priključivale i žene, preko noéi su osjetile neviďenu snagu ulice i započele su 

izravno intervenirati u socijalni i po!itički život. ,,83 

Autor čtenáři předkládá hrdinčinu prudkou změnu v přístupu ke 

skutečnosti v podobě načrtnutí jejího psychologického vývoje, ovšem 

v chronologicky převráceném pořadí. Giga se tak odpoutává od vyhraněného 

matematického racionalizmu, jenž je příznačný pro válečné období zachycené 

v knize první, a postupně se ztotožňuje s předválečným emocionálním 

senzualizmem. 

Knihu první je možné chápat jako záznam obměněné vize okolní reality, 

tak jak ji chápe samotný Begovié. Vnímání deformované skutečnosti je však 

čtenáři sdělováno prostřednictvím hrdinčiných protichůdných pocitů. Postava 

hlavní hrdinky se přímo nepodílí na utváření skutečného děje, neboť aktivní děj je 

potlačen na úroveň sedmi vzájemně nezávislých, volně řazených příběhů. Hrdinka 

je zde nepřímo situována do role vševědoucího vypravěče devatenáctého století. 

Středem autorova zájmu se Giga stává až v knize druhé, kde hrdinka sama aktivně 

ovlivňuje průběh fabulačního vývoje. Jedná se o významově druhotnou syžetovou 

82 Milan Begovié - Giga Bariéeva 1., Zagreb, 1996, s. 42-43 
83 Slobodan Prosperov Novak - Povijest hrvatske književnosti II., Split, 2004, s. 221,229 
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linii, která se soustřeďuje na zachycení válečných událostí, z chronologického 

hlediska však časově předjímá prvotní dějovou linii. 

Postupně postava hrdinky ztrácí svou jednotu, neboť autor do děje 

začleňuje její dvojnické alter ego. Vzájemná neslučitelnost zcela protichůdných 

založení obou postav umožňuje realizaci polemického auto dialogu. Takzvaný hlas 

svědomí, který oponuj e původnímu "j á" , ve skutečnosti odráží kulturní chaotické 

vření přelomu století. Pulsující dynamizmus zmíněného období se odráží 

v hrdinčině rozporuplném jednání, jež mnohdy hraničí až s absurditou. Begovié 

používá motiv protikladného rozpolcení postavy k výmluvnému zachycení 

hrdinčina postupného vývoje od přepjatého senzualizmu předválečného období 

k poválečnému racionalizmu. Projevy pozitivistického racionalizmu v hrdinčině 

chování vrcholí v okamžiku, kdy nechá prohlásit svého nezvěstného manžela 

Marka Bariée za mrtvého. Giga se tak záměrně stylizuje do postavení vdovy, 

ačkoliv sama ve skutečnosti neví, zda-li je doopravdy vdovou či není. "Ona 

polaže vlastoručno u grob čovjeka, koji još gleda u nju otvorenim očima i čiji dah 

zamagluje. ,,84 

Hrdinka se s nadšením zhostí všech vnějších povinností vdovy. Oblékne si 

černé vdovské šaty, zapálí pod manželovým obrazem svíci a uzamkne opuštěnou 

manželskou ložnici. Veškeré její činy jsou podbarveny cílenou teatrální 

působivostí, která se vzhledem k obsaženým melodramatickým prvkům hodí lépe 

na divadelní jeviště. Mnozí kritici proto označují Begoviée za autora, jenž tvoří 

dramata v próze. 

Čtenářův údiv nad náhlou nepřítomností sebemenší citové angažovanosti u 

hrdinky vrcholí v okamžiku, kdy Giga v přítomnosti své důvěrnice Iriny 

Alexandrovny chladnokrevně hodnotí svůj bezobsažný vztah k "mrtvému" 

manželovi. Úmyslné prohlášení manžela za mrtvého symbolizuje tendenční snahy 

přelomu století, které usilují o zásadní přehodnocení vztahu mezi mužem a ženou. 

Nepřímo také zobrazuje úsilí dekadentní ženy dosáhnout nadřazeného postavení 

nad mužem. "Krize sociálních vztahů je spojena s krizí mezi pohlavími. Stejné 

nietzschovské vysvětlení najdeme i u Laforgua "jestliže žena není schopna 

bratrského vztahu k muži, je tomu tak proto, "že z lenosti a zkaženosti" jsme ji 

proměnili v bytost zvláštní, neznámou, jejíž jedinou zbraní je sex - což znamená 

84 Milan Begovié - Giga Bariéeva 1., Zagreb, 1996, s. 19 
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neustálé válčení, ale navíc zbraň pro záludnou válku, podezíravé postoje věčně 

mladého otroka. " Laforgue dokonce předvídá nadcházející vládu ženy, která je 

s to věřit ve vlastní já, nebát se smrti a nebýt trýzněna metajýzickou úzkostí: "Muž 

se bude napříště starat jen o to, aby se svou manželkou zplodil děti. ,,85 

Citový chlad "čerstvé vdovy" ostře kontrastuje s retrospektivními pohledy, 

které odhalují emotivní stav hrdinky během války. Neorealistické filmové záběry 

opakovaně zobrazují Gigu, jak každý den netrpělivě očekává příjezd vlaku 

s válečnými zajatci. Tyto cílené vize JSou založené na psychoanalytickém 

hodnocení duševního stavu hrdinů, který je podle Freudova principu pevně 

podmíněn myšlenkovým podvědomím. Přímá vazba mezi skrytým podvědomím a 

zřejmými duševními reakcemi postav je zcela typická pro nastínění 

charakterového profilu hrdinů meziválečné psychologické prózy. "Moderni 

psihološki romani teže ka psihogramu, stvaranju iluzije psihičke autentičnosti. 

Oni su programski orijentirani na složeni dinamizam svijesti, na artikulaciju 

čovjekove nutrine, na nijanse, nemire i rafinirane notacije. Unutrašnja 

proživljavanja, podsvjesne reakcije i emocionalni svijet Zika čine sada radnju 

romana. Pričanje se svodi, u biti, na anaZizu promjenljivoga "Ja ", tj. na 

poZivalentna stanja svijesti. ,,86 S postupem času však již Giga přestává hledat 

svého manžela tak intenzivně jako na počátku, což si též uvědomují i budoucí 

hrdinčiny nápadníci, advokát Mika i dandyovský Freddy, představitel kanceláře 

Červeného kříže. 

Převahu bojovného vitalizmu v charakterovém profilu hlavní hrdinky 

dokazuje nejen její prohlášení manžela za mrtvého, avšak i následná hra na 

záhřebskou Penelopu a jejích sedm nápadníků. Uvedená hrdinčina autostylizace 

do postavy mnohokrát opakované v literatuře je vedle silného prvku svéhlavé 

hravosti doprovázená také náznakovým obsahem mlhavého erotična. 

V románu se vitalizmus zosobněný postavou hlavní hrdinky dostává do 

kontrastu s Schopenhauerovým prmclpem záměrně potlačované vůle k životu. 

Bergsonova koncepce odmítá sousledné schematizované řazení jednotlivých 

časových úseků. Hlavní hrdinka se vnitřně vzpírá Bergsonově pojetí neměnného 

toku času, což dokládá výsledná povaha románu laděná v duchu umírněného 

realizmu. Naopak zdůrazňuje význam přímé závislosti bezprostřední intuice na 

85 Jiří Pechar - Dvacáté století v zrcadle literatury, Praha, 1999, s. 20 
86 Krešimir Nemec - Povijest hrvatskog romana od 1900. do 1945. godine, Zagreb, 1998, s. 221 
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daném okamžiku, kdy dochází k vzájemnému uzavřenému prostupování 

spontánních emocí a prožitků. Ačkoliv Giga odmítá Bergsonovu teorii, velmi 

ochotně se ztotožňuje s jeho pojetím dynamického vitalizmu. 

Bergsonovo pojetí dravého dynamického vitalizmu je příznačné pro knihu 

první "Sedam prosaca", zatímco v knize druhé je zastoupena Nietzschova 

pozměněná verze vitalizmu, jež však původně vychází ze Schopenhauera. 

Nicméně v pojetí vůle k životu se zde projevuje zásadní nesoulad. 

Na rozdíl od Schopenhauera zdůrazňuje Nietzsche nutnost žít za každou 

cenu a neodvracet se od života. "Základem Nietzscheova myšlení je právě 

afirmace životní vůle, chápané jako "vůle k moci ": výraz, který neoznačuje 

tendenci rozšířit vládu vlastního já na druhé, nýbrž samu povahu života jako 

ustavičného sebepřekonávání, třeba i za sebeobětování toho, kdo je nositelem této 

vůle, a zániku jeho individuální existence. ,,87 

Použití zmíněné Nietzscheovy koncepce dokládá vněj šími okolnostmi 

mnohokrát zlomená hrdinčina vůle k životu a její následné překonávání, stejně 

jako pocit nutnosti, téměř povinnosti žít. 

-Analýza struktury románu "Giga Bariéeva", inovační formální postupy 

v Begoviéově stylizaci starořeckého mýtu 

V společenském románu "Giga Bariéeva" nepřesahuje ústřední motiv 

partnerského konfliktu podobu tradiční stylizace běžného námětu. V tomto směru 

Milan Begovié stále dodržuje princip tvůrčího realistického postupu. V druhé 

knize "Na ratištu" je zřejmá částečná přítomnost vypravěčské objektivní linie. 

Fotografická věrnost reprodukčního ztvárnění je však silně omezena, neboť 

subjektivní perspektiva hlavní hrdinky se prostorově promítá do vybraného úseku 

válečné reality. Uvedená část románu proto nabývá podoby subjektivně 

podbarvené válečné reportáže s implicitním sociálním podtextem, který však 

postrádá útočný, obviňující tón příznačný pro vyhraněný směr angažované 

literatury. 

Zbývající románový úsek se vyznačuje překvapivě kondenzovanou 

psychologickou tematikou, jež vzhledem k zřejmým formálním úpravám autora 

87 Jiří Pechar- Dvacáté století v zrcadle literatury, Praha, 1999, s. 38 
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kolísá mezi prozaickým útvarem modernizmu, psychologizovanou vlnou 

pozdního realizmu a válečnou reportáží s prvky kriticky orientované sociální 

prózy. 

Begovié výrazně zastoupenou reflexivní roVInU podrobuje postupné 

gradaci, předznamenává tak výsledný hloubkový ponor do hrdinčina podvědomí, 

pro který je na základě Freudova pojetí typický podrobný analytický charakter. 

Reflexivní románová linie je obohacena o nepodmíněné instinktivní vzruchy, 

které vycházejí z nekontrolovatelné sféry hrdinčina podvědomí. Tímto způsobem 

dochází rovněž k oživení tématického plánu díla, neboť doposud tabuizované 

vzruchy utajeného podvědomí z významového hlediska osvětlují příčinu hrdinčina 

objektivního jednání. Tento umělecký aspekt je velmi odvážný v domácím 

prostředí vzhledem k nedůvěře, s jakou chorvatští literáti přijímají disharmonické 

směšování časových rovin. 

Zmíněný jev zosobňují v románu hrdinčiny snové Vlze věnované 

nezvěstnému manželovi Markovi. Giga není schopna rekonstruovat obraz jeho 

tváře, což předznamenává její pozdější nezúčastněný, chladný postoj 

v parodovaném procesu, jenž se soustřeďuje na hledání manžela. Hrdinčinu 

netečnost je možné vysvětlit skrytou záměnou vypravěčských subjektů. 

Perspektiva Gigy Bariéové, jež odráží její subjektivní reflexe tematicky 

motivované chaotickým okolním světem, je ve skutečnosti vytvářena samotným 

autorem. Begovié se stylizuje do hrdinčina postavení a vnitřně se s její situací 

ztotožňuje. Své repliky však tají, jedná se tedy o umírněnou variantu uměleckého 

postoje příznačného pro vševědoucího autora realistického období. 

Záhřebský román "Giga Bariéeva" odpovídá požadavkům "metanovely", 

která je založena na vzájemném prostupování reality a fikce. Na rozdíl od novely 

"Kvartet" však koncepce metanovely nabývá v Begoviéově společenském románu 

druhotného významu. Vzájemný poměr mezi realitou a fikcí zde není vyvážený, 

realistické pojetí fabulační linie převažuje nad zastoupením snové fikce. Nicméně 

Begovié vystupuje v románu jako dobrý znalec Freudovy psychoanalýzy, což 

nejvýrazněji dokazuje příběh Pera Sambolce, jednoho ze sedmi hrdinčiných 

nápadníků. 

Begovié používá narativní metodu, která přejímá kompoziční prvky 

tradiční objektivní roviny a zasazuje je do imaginárního prostoru. Tento tvůrčí 

přístup označuje Lubomír Doležel ve své studii věnované narativním způsobům 
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jako "autentifikaci". Podle L. Doležela následně dochází k vzájemnému 

prorůstání významového prostoru fikce a reálna, hranice těchto dvou světů jsou 

nerozlišitelné. Pojmy autentifikace a metanovela jsou si proto významově velmi 

blízké. 

Begovié je v Chorvatsku prvním autorem, který v próze uplatňuje princip 

metafikce. Begoviéův tvůrčí experiment v podobě strukturované psychoanalýzy 

hlavních postav je ještě komplexněji zobrazen v novele "Kvartet", kde neomezené 

prostupování reality a snových vizí probíhá jednosměrně vzhledem k obsahové 

převaze fikčního plánu. Snové prvky představované excentrickými erotickými 

obrazy se promítají do strohé reality. 

V románu "Giga Bariéeva" však Begovié harmonicky spoJuJe obě 

protichůdné roviny. Z moderních formálních postupů se v prostoru fikce nejvíce 

uplatňuje alternační metoda perspektiva plnohlasí, která umožňuje komplexní 

ztvárnění skutečnosti, jak také uvádí Antun Barac. "U tome romanu ima nešto 

više i trajnije: piščeva sposobnost da zapazi vrlo velik broj naoko neznatnih, aU 

živih karakteristika u !judi, i da ih iznese tako, da se sve to osjeéa kao istinsko 

obi!ježje pojedinaca i njihova vremena. 

Po mnoštvu svojih lica i njihovim svojstvima ova} je roman u velikom dijelu neke 

vrste revija najpoznatijih zagrebačkih !judi iz vremena rata i pas lije g. 1918 ... A 

pored toga iznio je još vrlo velik broj lica iz predratnog Zagreba, !judi iza fronta i 

u pozadini, u uredima i na ulici, pa je to njegovo djelo gotovo nepregledna 

galerija muškaraca, žena, djece, s različitih položaja i različitih zvanja, karaktera 

itd. ,,88 

Begoviéův osobitý moderní přístup k tvorbě odrážejí autorovy zásahy do 

struktury běžné syžetové linie období pozitivizmu, což názorně dosvědčuje 

ojedinělá vnitřní kompozice jeho meziválečného románu "Giga Bariéeva". 

Románová skladba zároveň dokládá autorův netradiční statut odborníka jakožto 

tvůrce formální stránky románu. Begovié tímto způsobem implicitně zvyšuje 

ambice čtenářského publika, neboť dílo vyžaduje určitou míru čtenářovy 

spolupráce. Výrazněji složitější kompoziční postup napovídá o tvůrčím přiblížení 

k experimentálnímu proudu tzv. "nového románu". Begovié rovněž v záhřebském 

románu uplatňuje metodu ruského plnohlasí, která se například objevuje v 

88 Antun Barac - Izmedu literature i umjetnosti in "Bijeg od knjige", Zagreb, 1965, s. 68 
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"Tichém Donu" M. A. Šolochova nebo válečné trilogii Dobrici éosiée "Čas 

smrti". Plnohlasí je považováno za nový kompoziční prvek, který odráží formálně 

složitější výstavbu díla. 

Mezi další použité inovační metody patří porušení lineální dějové roviny, 

směšování různých časových pásem, alternace perspektiv, splynutí různých žánrů 

a použití vnitřního monologu. Tvůrčí uplatnění mnohaúhelných perspektiv 

představuje nový technický přístup k formálnímu ztvárnění, jenž Begoviéovi 

umožňuje přesáhnout omezující rámec tradičního realistického zpracování. Na 

formálně upravenou výstavbu dějové linie Begovié obratně vkládá důmyslnou 

psychoanalytickou studii partnerského vztahu příliš věrné ženy a nadměrně 

podezřívavého muže. 

V záhřebském románu je očividný Begoviéův autorský odstup, jenž se 

současně promítá do komplexnějšího uměleckého ztvárnění. Autorova tvůrčí 

vzdálenost od románové projekce je podmíněna celosvětovými požadavky 

formální úpravy literárního projevu. Begovié zde respektuje nově stanovenou 

zásadu o převaze estetické podoby vyprávěného nad jeho obsahovou náplní. Ve 

vnějším plánu fabulační roviny, jenž je kontrolovaný čtenářem, Begovié pouze 

zdánlivě rezignuje na své nadřazené postavení uměleckého tvůrce a předává 

autorskou iniciativu ústřední hrdince. Zmíněná skutečnost domnělé nepřítomnosti 

autorského subjektu též vysvětluje volnou vnitřní skladbu románu, která je nejvíce 

charakteristická pro knihu první "Sedam prosaca". Tvůrčí absence autorovi navíc 

pomáhá fiktivně ošálit čtenáře a podnítit ho k vlastní interpretaci. 

Jednotlivé, vzájemně nezávislé příběhy pouze kontextuálně propoJuJe 

tenká narativní niť, jež čtenáře přivádí k náhradnímu autorskému subjektu, 

k hlavní hrdince. Giga Bariéová přejímá od začátku autorskou iniciativu a sama 

vypráví šest příběhů. Rozhoduje za jakých okolností budou příběhy 

interpretovány, vše se podřizuje výhradně její vůli. Begovié však jemně 

náznakovým způsobem promítá svou tvůrčí převahu do iluzorního líčení hlavní 

hrdinky, které převažuje v knize první. 

Celý román prostupuje námět sartrovské zbloudilosti, neboť hrdinka marně 

hledá smysl lidské existence. Tento motiv vzhledem k vypjatým válečným 

okolnostem můžeme též chápat jako metaforický projev barokní duchovní 

literatury, která se tematicky soustřeďuje na pouť opuštěné zoufalé duše. 
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Rovněž mozaikovitý souhrnný obraz skutečnosti usiluje o věrné zachycení 

tragického klimaxu v ryze barokním duchu. Původcem obecné duchovní deziluze 

v románu je první světová válka. Také válečné, ekonomické a politické katastrofy 

v období baroka určují pesimistickou vizi světa, jež stojí v přímém protikladu 

s renesančním optimizmem. 

Ve své předmluvě k ucelenému knižnímu vydání románu "Giga Bariéeva" 

Marko Fotez považuje za hlavní kladný rys Begoviéovy tvorby schopnost vžít se 

do pocitů svých postav. Samotná Giga Bariéová promlouvá Begoviéovými ústy: 

"Osjeéati znači živjeti. Sve drugo je mehanika života."S9 Ačkoliv je modernizmus 

přímým pokračováním nabubřelého romantického sentimentalizmu, nezakládá se 

zdůrazňovaná citovost Begoviéových postav na uvedené podstatě. Jejich 

emocionální projevy představují okamžité, impulzivní reakce na podnětné 

vzruchy, které vycházejí z okolní reality podbarvené nábojem vitalizmu. 

Především citová rovina Begoviéových kratších próz se vyznačuje autentickou 

lidovou přirozeností, která intuitivně poukazuje na umístění děje do autorova 

rodného dalmátského Záhoří. 

Vyumělkovaný ráz hrdinčiných reflexí v knize první "Sedam prosaca" 

románu "Giga Bariéeva" však poněkud popírá zmíněný aspekt živoucí 

přirozenosti. Nicméně tento rys je patrně podmíněn fikčním charakterem hlavní 

ženské postavy, která v knize první ztělesňuje pouhý vykonstruovaný obraz 

autorovy představivosti. V druhé knize "Na ratištu" hrdinka naopak čtenáře 

překvapuje projevy ryzí citovosti. Begovié se soustřeďuje na komplexní ztvárnění 

citové stránky svých ženských postav, pro jejichž profilovou podobu se většinou 

inspiruje dílem Henrika Ibsena. Do prvovýznamového plánu ústředního syžetu 

tak vstupuje atematická emotivní rovina, kterou autor podrobuje detailní umělecké 

analýze. Begoviéova próza zachycuje typologicky zcela odlišné profily ženských 

postav. Jejich charakterové zobrazení však v čtenářových očích splývá vzhledem 

k výraznému rysu senzitivity, jenžje zastoupen u každé hrdinky. 

Román "Giga Bariéeva" představuje drama v próze s existenciálním 

podtextem, jež zachycuje bludnou samotu krásné, žádoucí, ve skutečnosti však 

nemilované ženy. Hrdinčin obraz v románu není jednolitý. V převážné části 

89 Marko Fotez - Milan Begovié in "Milan Begovié - Giga Bariéeva", Zagreb, 1944, s. 14 
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románu odpovídá Giga křehké apatické vizi "femme fragile", která se však 

v dramatickém vyústění změní ve vyzývavou "femme fatal". 

Některými svými projevy hrdinka odpovídá vizi dynamické moderní ženy, 

v souladu s vlivy rozvratné avantgardistické tematiky. Konec románu stejně jako 

volně připojené samostatné drama "Bez treéega" oplývá nevěrohodnými 

melodramatickými prvky, které tematicky spíše odpovídají absurdnímu románu. 

Závěrečné nepravděpodobné rozuzlení příběhu se dokonce přibližuje žánru 

přitažlivé literatury pro ženy. 

Bizarní dějové východisko však spíše hovoří ve prospěch realistického 

pojetí, neboť po ohlušujícím výstřelu z revolveru se Giga vnitřně ztotožňuje 

s výchozím stanoviskem emotivní pasivní ženy, jenž je příznačný pro hrdinky 

pozdního realizmu. "Konačno velikim se naporom makla, uputila se posréuéi 

prema Markovu lešu, a kad je došla do njega, bacila se na nj i kriknula 

strahovito: Marko! Marko! Marko! ,,90 Begoviéovy inovační zásahy do ústřední 

námětové roviny společenského románu, kterou ztělesňuje vztahová osa žena -

muž, tedy neplatí pro závěrečné rozuzlení fabule. Hrdinka se v závěru díla ocitá 

ve stejné deziluzi jako ústřední hrdinky vesnických románů. 

Obraz Gigy Bariéové je z formálního hlediska složitě komponovaný, 

odpovídá umělecky náročnému pojetí modernizmu, jež se zakládá na úmyslné 

deformaci skutečnosti. Na kolísavý ráz tvůrčího pojetí hrdinky rovněž upozorňuje 

vzájemné prostupování reality a fiktivních snů. Na základě tohoto aspektu je 

výsledné hrdinčino znázornění vostrém rozporu s evropskými novelami první 

poloviny dvacátého století, které jsou striktně vystavěné podle modernistického 

pnnCIpu. 

Tato psychoanalytická studie s formální podobou společenského románu 

se zakládá na nerovnoměrném obsahovém rozvržení tématické náplně, která 

souběžně koexistuje s procesem odhalování hrdinčina charakteru. Profil Gigy 

Bariéové je nesouměrně osvětlován z několika zorných úhlů, až se nakonec 

vylupuje z původní neurčité povahové slupky. Uvedený neobvyklý výkladový 

přístup zprostředkovávají hrdinčiny retrospektivní subjektivní reflexe plné 

náhlých zvratů. Intimní zpověď, jež zpětně odhaluje minulost Gigy Bariéové, se 

vymyká lineální fabulační rovině též pro použití moderních formálních 

90 Milan Begovié - Giga Bariéeva II., Zagreb, 1996, s. 415 
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prostředků, jak rovněž uvádí K. Nemec. "lz Giginih ispovijesti kapetanu 

saznajemo brojne važne činjenice iz njezina života, s time da su i u ovom 

poglavlju neke epizode oblikovane kao samostalne retrospektivne cjeline koje 

zadiru čas u bližu, čas u dalju prošlost. Vremenski su odnos i u romanu upravo 

virtuozno riješeni: brojne eksterne i interne analepse, miješanje prošlosti i 

sadašnjosti, oblikuju zanimljive rasporede pri čemu se osnovna priča slaže poput 

mozaika. ,,91 

Vnitřní struktura románu, jež odporuje klasickému realistickému 

zpracování, je vytvářena rozličnými vzruchy z okolního světa, které se sbíhají 

v zájmovém ohnisku ztělesněném hlavní hrdinkou. Společenská povaha románu 

"Giga Bariéeva" napovídá o jeho neobvyklé žámové podobě cyklického mýtu. 

Významová podtextová linie po závěrečném dramatickém rozuzlení přivádí 

čtenáře k samotnému počátku děje. Hrdinčino postavení se v závěru románu nijak 

nezmění, zůstává i nadále osamocena. 

Hrdinčiny polemické reflexe zobrazené vnitřním monologem, které 

ztělesňují skrytý tok podvědomých impulzivních představ, může čtenář právem 

vnímat jako nadbytečné. Úvahy Gigy Bariéové začleňují i události, které se 

odehrály před osmi lety během první světové války. Retrospektivní časová linie je 

však významově podřízena ústřední námětové rovině, neboť většinou plní funkci 

dobového koloritu, který má zdůraznit obsah hlavní tématické osy. Rozsah 

zastoupených reflexí převažuje nad poměrně prostým tématickým plánem. Tato 

skutečnost jemně naznačuje určitou souvislost Begoviéova románu s nastupujícím 

proudem evropské experimentální prózy. 

Podstata umělecké obnovy románu "Giga Bariéeva" též spočívá 

v naprostém omezení úlohy prostorového i časového kompozičního prvku, což se 

promítá do výsledné podoby fabule. Přesné prostorové zasazení děje románu do 

Záhřebu, jak již explicitně uvádí samotný název díla, je stroze vymezeno ústřední 

syžetovou linií na palác šlechtické rodiny Remetinců. Děj románu se převážně 

odehrává v hrdinčině domově a jeho časový rozsah nepřesahuje jediný den. 

Postupná redukce scénického prostoru se rovněž paralelně odráží v gradačním 

procesu hrdinčina duševního odloučení od okolního světa. 

91 Krešimir Nemec - Povijest hrvatskog romana od 1900. do 1945. godine, Zagreb, 1998, s. 228 

82 



Begovié obohacuje vnitřní syžetový plán stylistickými prvky 

mytologického charakteru, naopak vnější podobu díla podrobuje pouze 

umírněným estetickým zásahům. Autorova modernistická perspektiva ztotožňuje 

vnitřní strukturu románu s alegorickým mýtem. Jeho uzavřená cyklická podoba 

podmiňuje významové splynutí začátku a konce děje. Modernistický pohled se 

promítá i do volného kompozičního propojení vzájemně nezávislých novel, které 

představují jednotlivá profilová zobrazení všech sedmi hrdinčiných nápadníků. 

Výsledné žánrové pojmenování uvedených sekvencí jako románu umožňuje 

vnímat původně samostatné útvary jako celek. Nejedná se však o tradičně 

strukturovaný román, nicméně použití tohoto žánrového označení vysvětluje 

koloritní prvek hudby, jenž prostupuje celým románem. 

Román "Giga Bariéeva" a novela "Kvartet" se kromě Freudovy koncepce 

též shodují v mytologické podobě uměleckého ztvárnění s hlavním aspektem 

cyklické nedořešenosti, jež čtenáře znovu přivádí k původní tematice nastíněné 

hned na počátku díla. Kruhovitý ráz je rovněž umocněn opakovaným 

zdůrazňováním scénicky uzavřených, nezávislých pojetí obou děl. 

Redukované pojetí objektivního časového plánu, které v novele "Kvartet" 

ztělesňují pravidelné schůzky hudebního kvartetu, je konfrontováno s jeho 

mnohem rozsáhlej ší snovou podrovinou. Cyklické ztvárnění této druhotné časové 

roviny napovídá o jejím fikčním charakteru. Řetězec snových obrazů představuje 

nezávislé prostorové promítání bez pevně vymezených kontur. Souběžným 

splynutím reálného i snového zobrazení vzniká příznačný jev kruhovité 

atemporálnosti, jenž nejlépe odráží vnitřní mytologickou podstatu daného díla. 

Souběžné perspektivy několika mužů, které se sbíhají v blízkosti 

ústředního ženského subjektu, zobrazují společný motiv mužského chtíče, což je 

též leitmotivem záhřebského románu "Giga Bariéeva". I zde je zastoupený aspekt 

neohraničeného metafyzického nekonečna, jenž poukazuje na mytologický 

charakter díla, ačkoliv ve srovnání s novelou "Kvartet" je značně umírněný. 

Román "Giga Bariéeva" představuj e nově poj atou verzi původního 

starořeckého námětu. Stejně jako v případě antické Penelopé se i kolem záhřebské 

verze Penelopy-Gigy točí nápadníci, kteří se ucházejí o její přízeň. Je zde rovněž 

zastoupena magická symbolika čísla sedm, Penelopé čeká sedm let na Odysseův 

návrat, o Gigu Bariéovou se zase uchází sedm ctitelů. 
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Přitažlivý motiv odyssey se též objevuje v díle anglického modernisty 

Jamese Joyce. Značně deformovaná struktura románu "Giga Bariéeva" se 

projevuje ve výrazné formální redukci jeho prostorového i časového pojetí, což 

poukazuje na vnitřní souvislost díla s Joyceovým "Odysseem". 

Begovié tedy přistupuje k vlastnímu tématickému zpracování prvotní 

antické předlohy již ovlivněn sekundárním zdrojem inspirace, který představuje 

Joyceův "Odysseus". Román "Giga Bariéeva" tak ztělesňuje lehce bizarní, 

přepracovanou variantu starořeckého mýtu s implicitním vlivem již upraveného 

pojetí J. Joyce. Begoviéův radikální odklon od obou inspiračních pramenů spočívá 

ve změně hlavní vypravěčské perspektivy. Zcela v rozporu s tradičním 

dogmatickým tvůrčím přístupem autor odvážně svěřuje roli vypravěče ženě. Tato 

skutečnost představuje autorův nejvýraznější formální zásah do struktury románu, 

což se paralelně promítá i do zcela netradiční konceptuální roviny díla. Obecně 

inovační ráz díla je ještě více překvapující, neboť Begovié se věnuje parafrázi 

velmi starého literárního motivu, kdy se "zemřelá" osoba nečekaně po mnoha 

letech odloučení vrací domů. Čtenář předpokládá významové ztotožnění muže, 

jenž se vrací domů, a vypravěčského subjektu. 

Milan Begovié však antagonisticky soustřeďuje tvůrčí pozornost na Gigu 

Bariéovou, novodobou záhřebskou Penelopé. Ústřední syžet tak představuje 

ženskou subjektivní recepci reality. Tato skutečnost je vostrém rozporu s tradiční 

koncepcí. Protagonisté zachovávají původní charakterový pro fil , také jejich 

reakce odpovídají Homérově literární předloze. V závěru příběhu si však své 

úlohy vyměňují bez ohledu na paradox, jenž vzniká přisouzením bojovného 

jednání původně pasivní ženské postavě. "Giga Bariéeva zapravo je Penelopa, a 

Marko Barié zapravo je Odisej. On Zuta svijetom vraéajuéi se iz rata, a ona ga 

čeka čuvajuéi njihov dom ... Kad se vrati kuéi, Odisej pokušava ostvariti pravo 

kralja, muža i gospodara, aU umjesto da on ubije prosce, PeneZopa ubija njega. 

Tako se uspostavlja distanca prema mitu. ,,92 

Zásadní Begoviéova transpozice tradiční homérské tématiky spočívá 

v autorově úmyslné záměně subjektu, jenž reprodukuje dějovou linii románu. 

Begovié však do hravé tvůrčí perspektivy jemně začleňuje i příměs autorské fikce. 

Mužskou vizi, která je věnována návratu novodobého Odyssea-Marka Bariée, 

92 Pavao Pavličié - Glazba, slikarstvo i književnost u romanu Giga Bariéeva in "Zbomik radova sa 
skupa Milan Begovié i njegovo djelo", Vrlika-Sinj, 1997, s. 174 
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autor podrobuje pouze domnělé ženské perspektivě. Begovié pravděpodobně 

fingovaně propůjčuje vlastním promluvám vnější podobu hrdinčiných replik. 

K dosažení co největší věrohodnosti autor toto fiktivní hledisko ještě podbarvuje 

prvky ryze ženské tematiky. Výsledkem jsou domnělé hrdinčiny reflexe, které 

bilancují okolní realitu. 

Další shodný rys románu "Giga Bariéeva" a novely "Kvartet" představuje 

autorova stylizace ženské postavy do polohy vůdčí vypravěčské perspektivy. 

V rozporu s obvyklým tradičním pojetím však nově koncipovaný ženský subjekt 

aktivně nevysílá své citové tužby do okolí, naopak se k němu zmíněné impulzy 

souběžně sbíhají. Emotivní vzruchy vycházejí z rozličných mužských podvědomí 

a vytvářejí psychologickou rovinu se silným citovým nábojem. Nepochybný vliv 

Freudovy teorie dokládá neuspořádaný tok erotických představ. Tyto volné obrazy 

především v novele "Kvartet" subjektivně zveličují rozpětí časové linie, neboť její 

skutečné trvání odpovídá jednomu odpoledni. 

Lehce provokativním pojetím románu "Giga Bariéeva" v konfrontaci 

s dosavadní fádní realistickou linií chorvatské prózy dosahuje Begovié 

pronikavého úspěchu. Begoviéovo tematicky ojedinělé prozaické ztvárnění "Giga 

Bariéeva", z uměleckého hlediska zcela srovnatelné s nejvýše hodnocenou 

soudobou zahraniční prózou, je v letech 1941-1945 publikováno celkem třikrát. 

Ivo Kozarčanin píše o románu velice pochvalně "da je Begoviéev roman izišao 

negdje u Zapadnoj Europi, imao bi sigurno nakladu od stotinu tisuéa 

primjeraka'.93, K. Nemec román označuje jako ,,jedno od ponajboljih ostvarenja 

ovoga razdoblja".94 Překvapující je proto skutečnost, že dalšího vydání se román 

dočká až v roce 1996 u příležitosti sto dvacátého výročí Begoviéova narození. 

"Veliki je dug hrvatske književnopovijesne znanosti prema Gigi Bariéevoj i zaista 

je neshvatljivo da je tako značajno djelo ostalo u tako skromnim interpretacijskim 

kv ·· ,,95 o lrzma. 

Dle interview uveřejněného v roce 1944 chorvatským deníkem "Novine" 

se autor chystá napsat volné pokračování románu tentokrát s velmi prostým 

názvem ,,1944". Pravděpodobně zamýšlí navázat na čtenářsky úspěšné pojetí díla 

"Giga Bariéeva", mozaikovitá freska následujícího románu však namísto 

93 Krešimir Nemec - Povijest hrvatskog romana od 1900. do 1945. godine, Zagreb, 1998, s. 229 
94 tamtéž, s. 225 
95 tamtéž, s. 229 
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meziválečného období zhodnotí polemickou existenci Nezávislého státu 

Chorvatska. "U jednom od odgovora u Novinama Begovié izriče kritiku vremena 

u kojem živi, naime svoje uvjerenje da svijetom vlada nemoral, pokvarenost i 

Ucemjerje u daleko veéoj mjeri nego što je to bilo u vrijeme prvog rata, i da ée 

upravo prikaz toga biti jedna od tematsko-idejnih intencija novog romana. ,,96 

Na rozdíl od svévolného prolínání vzájemně nezávislých perspektiv 

v předcházej ícím románu má ,,1944" ztělesňovat přímé zobrazení subj ekti vního 

reflexivního hodnocení chorvatské společnosti daného období, nyní však 

z perspektivy hrdinčiny sedmnáctileté dcery. "I ona ée kao i Giga imati svoju 

"galeriju sUka ", u kojima ée se odraziti svi značajni tipovi našega današnjeg 

društva. ,,97 

-Expresionizmus proti dekadenci a jejich rozdílná projekce partnerského 

vztahu v románu "Giga Bariéeva" 

Begovié byl silně ovlivněn expresionizmem, jenž vzniká ve Vídni. Jedná 

se o středoevropský umělecký proud, který trvá současně s modernistickým 

hnutím. Odmítá však negativní postoj modernizmu vůči okolnímu světu, stejně 

tak i jeho nepatřičnou výrazovou vyumělkovanost. Expresionizmus se 

programově hlásí spíše k přežívající linii realizmu, neboť samotný jeho vznik 

podmiňuje politické dění. Expresionizmus se soustřeďuje na zdůraznění 

negativních aspektů skutečnosti, z tohoto hlediska přímo navazuje na stroze 

zaměřenou objektivní reprodukci reality příznačnou pro estetiku naturalizmu. 

Představuje intelektuální ztělesnění konzervativních společenských norem, které 

platí v středoevropském prostoru. "Austrijski tip suvremene države apsolutistički 

je, a sama Austrija bila je tijekom veéeg dijela XlX. st. stožer onoga što se 

nazivalo reakcijom i kontrarevolucijom ... Austrijska monarhija nije bila ustavna 

ni onda, kad je to javno priznala, jer je car uvijek imao pravo ras pustiti 

parlament. U Austriji prema tome nije postojao kult demokracije, aU kult dobre 

uprave. ,,98 

96 I vica Matičevié - Recepcija Begoviéevih djela za Nezavisne Države Hrvatske, Kolo 1/1997, s. 
96 
97 Mirko Žeželj - Pijanac života, Zagreb, 1980, s. 288 
98 Ivan Pederin - Begovié, austrijska književnost ekspresionizma i korijeni ekspresionizma u 
Hrvatskoj in "Recepcija Milana Begoviéa", Zagreb-Zadar, 1998, s. 68 
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V Begoviéově tvorbě se expresionistické hnutí neočekávaně promítá do 

pragmatického pojetí partnerských vztahů. Tato skutečnost ovšem prvotně 

nevychází z balkánského prostoru, naopak věrně reprodukuje duchovní 

středoevropskou atmosféru. 

Tvůrčí perspektiva expreslOmzmu záměrně deformuje skutečnost 

podřízeného vztahu ženy vůči muži a umocňuje tak nerovnoprávné pojetí této 

vztahové osy. Zmíněné povahové stanovisko ovšem implicitně vyžaduje 

přítomnost ženina protějšku k antagonistickému vykreslení partnerské linie. Muž 

ztělesňuje nutné konfrontační doplnění k významové afirmaci svého nadřazeného 

postavení. "Analizirajuéi samoga sebe Begovié je naglašavao kako je dobio nešto 

i s očeve i s majčine strane. "Od oca sam možda naslijedio egoizam, samosvijest 

muškarca, gazde i gospodara kuée te fantaziju i nemiran duh, uvijek željan novih 

vidika, novih doživljaja ... ,,99 

Rovněž Begoviéova projekce charakterového zobrazení muže samovolně 

zahrnuje příčinné aspekty nezdařilého svazku mezi mužem a ženou. Postava muže 

je již předem negativně podmíněna. Její významovou koncepci odráží trojčlenná 

hodnotící perspektiva, jež muže současně zobrazuje jako tyrana, samce a ženina 

hospodáře. 

Expresionistický umělecký rámec na základě přesně stanovené stylizace 

vztahu muže a ženy se dostává do polemiky s názorovým pojetím dekadence, jež 

zpracovává shodný námět. Tuto koncepci potvrzuje Begoviéův román "Giga 

Bariéeva". Obraz hlavní hrdinky představuje autorovu souhrnnou, mnohaúhelnou 

vizi daného tématu. Jedná se o syntézu rozličných perspektiv, které se soustřeďují 

na společenské postavení ženy. Tyto konfrontační názory jsou poskládány do 

vrstevnaté mnohovýznamové fresky. Polyfonická konfrontační rovina ztělesňuje 

dekadentní atmosféru románu, která ještě více inklinuje k námětové polemice. 

Uvedená linie je podřízena hlavní syžetové náplni, která však pro své protichůdné 

založení postrádá v románu pevnou orientaci. 

Hrdinka v určitých okamžicích románu bez sebemenšího odporu přijímá 

podřadné postavení, jež je jí vnuceno omezujícím rámcem expresionizmu, tuto 

skutečnost autor střídavě konfrontuje s čistě dekadentním jednáním Gigy 

Bariéové. Hrdinčin mužský protějšek zasahuje do syžetové struktury až v dramatu 

99 Marko Sapunar - Novinarski rad Milana Begoviéa in "Recepcija Milana Begoviéa", Zagreb
Zadar, 1998, s. 387 
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"Bez treéega", které představuje volné vyústění románu. Marko Barié se také 

nevymyká obvyklému expresionistickému ztvárnění. Melodramaticky přepjatá 

inscenace zachycuje manželský pár po sedmi letech vzájemného odloučení. 

Marko trápí svou ženu Gigu, která v tomto okamžiku splývá s povahovou 

podobou Ibsenových ženských hrdinek, neopodstatnělým podezřením z nevěry. 

Sám se však vůbec nepozastavuje nad vlastní pochybnou minulostí v Rusku 

během války. "No, da, tako ljube sve kokote od Amura do Volge, a da ti ne bude 

krivo, i od Volge do Zagreba. Jer i fa sam prošao svoju školu. Htio sam da 

naučim sve, da saznam sve, samo da te mogu izmjeriti, kad se vratim, da, 

izmjeriti, na svojim iskustvima kao na najosjetljivoj vazi. I sve odgovara, točno, 

na tisuéninu milimetara. Draga moja, mene se ne vara! ,,100 

V románu však nedochází k významovému oslabení tradičně nadřazené 

mužské perspektivy. Příznačný dekadentní postoj muže k okolní skutečnosti se 

odráží v hrdinčině vyzývavém analytickém postupu, který používá při volbě 

budoucího partnera. Překvapivě chladný, téměř matematický přístup k této otázce 

staví ústřední hrdinku do stejné pozice jako jejího dandyovského nápadníka 

Freddyho. Begovié tak zobrazuje parodovanou skutečnost, kdy si žena 

analytickým způsobem vybírá budoucího manžela. Jedná se o dráždivý postup, 

který je však podmíněn citlivým ženským subjektem. "Onda pode do 

tabernakula, izvadi ne koliko omota i fotografija, nekakav etui i jednu malu 

statuetu od terakote, stavi sve na stol pred lrinu i reče s malko prezirnim i malko 

porugljivim akcentom: "To vamje moja galerija. ,,101 

Vůdčí roli v obecně pojatém vztahu muže a ženy tedy Begovié překvapivě 

svěřuje hlavní hrdince. Autor tak paradoxně slučuje expresionisticky pojaté 

nadřazené postavení muže vůči ženě a dekadentní perspektivu ústřední hrdinky. 

Giga Bariéová jakožto nezávislý vypravěčský subjekt je zřetelněji 

ztvárněna až v knize druhé "Na ratištu", jež společně s knihou třetí "Povratak" 

obsahuje převážnou část dějové linie. V prvním díle "Sedam prosaca" je postava 

hlavní hrdinky vykreslena velmi mlhavě. Čtenářův zájem ještě umocňuje 

retrospektivní pojetí hrdinčiných reflexí, neboť v knize druhé "Na ratištu" Giga 

náhle ztrácí osobitý mužský pohled na realitu, což vypovídá o jejím 

předcházejícím determinovaném postavení silně emotivní ženy. 

100 Milan Begovié - Giga Bariéeva II., Zagreb, 1996, s. 378 
101 Milan Begovié - Giga Bariéeva I., Zagreb, 1996, s. 46 
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Hrdinčin postupný vývoj od ibsenovské ženské perspektivy 

k dekadentnímu mužskému hledisku zapříčiňují destruktivní okolnosti první 

světové války. Jeden z nápadníků, hrabě Simeoni, intuitivně odhalí na základě 

vnější fyziognomie hrdinčinu schopnost střídavě měnit svá subjektivní stanoviska. 

Odtud pramení její nevyvážené, barokně zkreslené úvahy. 

Naznačený střet mezi sedmi záhřebskými muži a jednou osamocenou 

ženou zosobňuje okleštěnou metaforickou obměnu celosvětového válečného 

konfliktu na počátku dvacátého století. Mirko Žeželj ve své biografické studii 

hovoří o věčné válce dvou pohlaví. "Begovié se obilno služi kontrastom - od 

pojedinih rečenica do čitavih dijelova, pa i same drame koja je zasnovana na 

vječitom nesporazumu i nerazumijevanju spolova. ,,102 

Rozporuplné pojetí partnerského vztahu Begovié ještě umocňuje 

začleněním doplňující erotické podroviny, která značně oživuje dosavadní 

standardní, velmi fádní hledisko. Oproti obvyklé dvojčlenné koncepci 

partnerského vztahu je mužský prvek v románu zastoupen několikanásobně, 

představuje ho celkem sedm nápadníků. Zmíněnou tvůrčí úpravu tradičně 

koncipované předlohy doprovází i minimalizované rozpětí časoprostorové roviny. 

Polemickou podobu hrdinčiných subjektivních reflexí ztvárňuje autor 

prostřednictvím mnohavrstevnaté struktury plnohlasí. Tento umělecký prvek 

citlivě reprodukuje protichůdný ráz úvah, které hrdinka věnuje jednotlivým 

nápadníkům. Begovié v románu střídá zorné perspektivy v souladu s tématickým 

charakterem daného úseku. Autor v některých částech románu promlouvá 

hrdinčinými ústy, což plnohodnotně staví dekadentní pohled ústřední 

protagonistky na roveň tradiční mužské perspektivy. V konfrontačním toku 

hrdinčiných dekadentních reflexí se autorova přítomnost náznakově promítá do 

revoltujícího tónu vnitřního monologu. Begovié vždy obhajuje citovou podstatu 

ibsenovské ženy. Zároveň však pod vlivem emancipačního proudu dvacátého 

století umožňuje, aby hrdinka vedla se svými nápadníky provokativní vyostřenou 

polemiku. 

Expresionistický tradicionalizmus ostře kontrastuje s dekadentním 

duchovním směrem, pro který je typická provokativní možnost dvojstranné 

interpretace. Dekadentní perspektiva Gigy Bariéové, ženy s aktivním autorským 

102 Mirko Žeželj - Pijanac života, Zagreb, 1980, s. 299 
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subjektem, se soustřeďuje na bilanci sedmi ctitelů. Toto hodnotící zobrazení je 

konfrontováno s pohledem nápadníků, kteří hrdinku ztožňují s představou 

exotických drahocenných ozdob. 

Expresionistický princip vztahové podřízenosti ženy vůči muži ještě 

umocňuje modernistické hledisko, které hrdince románu přisuzuje úlohu pouhého 

dekoračního předmětu. Vůdčí stanovisko expresionizmu a modernizmu se tak 

v otázce hodnocení partnerského vztahu prudce střetává s odvážnou koncepcí 

dekadentního směru, jež má výrazně pokrokový, přehodnocující charakter. 

Autor současně odsuzuje bilancující perspektivu sedmi ctitelů, jež se 

soustřeďuje na rozbor jejich vztahu k hrdince. Čtenáři je odhalována strojená, 

modelová podoba vztahu žena-muž, která je koncipována na základě 

expresionistického vnímání skutečnosti. Hrdinčino dekadentní přijímání 

partnerského vztahu tak ostře kontrastuje s expresionisticky nastíněnou opozicí 

ženská oběť-mužský tyran, jakji zobrazuje mužská perspektiva. 

Neobvyklé formální i tématické obnově, jež tkví v netradiční koncepci 

partnerských vztahů, podléhá též drama "Bez treéega". Begovié zde popírá 

obecně zakořeněnou vizi šalebné ženy, která vyvolává iracionální projevy ve 

vnějším chování muže. Původcem neuváženého impulzivního činu v prozaickém 

dramatu "Bez treéega" není, jak bychom očekávali, Marko Barié, avšak samotná 

hrdinka. Begoviéovo úmyslné provokativní zkreslení Shopenhauerovy teze o 

ženách, které klamou mužovu mysl, je však konfrontováno s tvrzením srbského 

kritika Milana Bogdanoviée. Ten přisuzuje závěrečné dramatické rozuzlení 

výhradně Markově žárlivosti. ,A-ko pred ičim, pred ljubomorom žena ostaje 

nagnječena, potisnuta, iidvojena. Ako išta, ljubomora je udaljuje i rashladuje, 

vraéa je logici i razumu, koji onda mogu da postanu poražavajuéi. Ovde, na sve 

bezrazložno i nerazumno čovekovo, žena ističe jasan smisao stvarnosti, i snagom 

ubedivanja, više nego nagonom ljubavi pokušava da ga vrati sebi. ,d03 

Ve vypjatém období fin de siecle dochází k syntetickému propojení 

několika soudobých duchovních tendencí. Ve vzniklé kulturní směsi se tak 

alespoň částečně ztrácí přesně ohraničená individuální vyhraněnost jednotlivých 

estetických proudů. Z tohoto hlediska dochází k zdánlivému myšlenkovému 

103 Zvonko Kovač - Kritička recepcija Milana Begoviéa u susjednim slavenskim kulturama in 
"Recepcija Milana Begoviéa", Zagreb-Zadar, 1998, s. 120 
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ztotožnění modernistického a dekadentního směru, které mylně splývají v jeden 

celek na základě některých shodných rysů. 

Dekadence i modernizmus vznikají jakožto ideový odpor vůči naprosté 

převaze měšťanského racionalizmu. Spojující článek obou hnutí představuje snaha 

vytvořit vlastní nezávislý svět, jenž zůstává uzavřen vůči zásahům vnějšího okolí. 

Tato tendence ztělesňuje modernistický projev úmyslného úniku z okolní reality 

do světa fikce. Zatímco modernisté nacházejí útěchu v exotických detailech 

přitažlivých předmětů, stoupenci dekadence se raději obracejí k vlastní nitemé 

podstatě. 

Dekadentní proud však nejvýše hodnotí nevázaný, bouřlivý způsob života. 

Jeho nejvýraznějším rysem je nihilistická vzpoura. Naopak modernisté svůj 

nesmířlivý postoj vůči realitě vyjadřují netradičním tvůrčím přístupem k formální 

podobě uměleckého projevu. Prvotní didaktická úloha modernizmu spočívá 

v úmyslném zvyšování čtenářových schopností vnímat estetický princip "krásna" 

všemi smysly. Za nezpochybnitelnou nositelku krásna je považována žena. 

V literárním pojetí převládá romantická vize krásné, křehké, ale pasivní ženy, jež 

mnohdy evokuje obraz bohorodičky. 

Toto pozitivní hodnocení ženy se dostává do rozporu se zkreslující 

dekadentní perspektivou, která časově koexistuje s modernistickým pohledem. 

Dekadentní pohled muže významově ztělesňuje mravní znehodnocení čistého 

ženského ideálu. Žena i nadále představuje předmět mužovy touhy, nicméně u 

muže se postupně vytrácí čistý emotivní základ jeho tužeb. Žena vyvolává u muže 

fikční obraz plný erotických zvráceností, které náznakově přecházejí 

v pornografickou perverzi. Dekadentní muž zcela odmítá existenci možných 

citových vazeb k ženě. V tomto ohledu se jeho zájem překrývá s toužebnými 

projevy muže, jenž má v oblibě vzácné přitažlivé předměty. "Žedan i gladan 

ljubavi tjelesne, a duševno veé zasiéen, nije nikad nalazio zadovoljstva, a uvije k 

ga je tražio. Žene i ženice prelazile su njegovom garsonijerom kao otvorene 

kuverte s reklamama: otvoriš, pogledaš i baciš. Jedino što je ostajalo iza njih, bio 

je degutantni osjeéaj i želja, da se više ne vrate. Ako je koja osjetila potrebu, da 

ga vidi, da ga zadrži i ne izgubi, onda je brutalno likvidirao sve sentimentalitete: 

"Draga moja, ti nisi za me. Servus. ,,104 

104 Milan Begovié - Giga Bariéeva 1., Zagreb, 1996, s. 99 

91 



Pouze Begoviéova nedokončená prozaická prvotina "Breviarium vitae 

meae" se vyznačuje výrazným dekadentním charakterem. Uvedená duchovní 

tendence vzniká pod filozofickým vlivem Shopenhauera nebo Nietzschea, promítá 

se též do díla T. Manna či H. von Hofmannsthala. Později Begovié ve své 

prozaické tvorbě odstupuje od dekadentní umělecké předlohy, jediný pozůstatek 

této tendence představuje věrné zobrazení dvou prototypů dekadentní mužské 

postavy. Dragan Buzov zmíněný typologický postřeh upřesňuje kosmopolitním 

označením "dandy", hovoří o "extravagantním způsobu života dandyho" 1 
05 

Freddyho, jednoho ze sedmi hrdinčiných nápadníků. Dalším typickým 

dekadentem je Dušan Radoševac z románu "Dunja u kovčegu". "Otkrio je u Beču 

jednu knjižaru, koja je bila poznata radi svojih privatnih edicija. Sve skupe, 

raskošno opremljene erotične knjige, sa indecentnim ilustracijama. Ta knjižara 

izdavala je i jednu erotičnu reviju, s brušenim imenom "Ametist", u kojoj su bili 

publícirani neizdani erotični sastavci mnogih velíkih pisaca i crteži Beardsleya, 

Rowlandsona, Ropsa, Bayrosa i još kojekojih. Sve je to Freddy dobivao i čitao. I 

mnogo togajoš iz Pariza i Berlína ... 

I postao je, tako reéi, još prije ikakvog iskustva, erotoman. U godinama, kada je 

žena obično objekt nježnih čežnja i nedostižnih sanja, on je u srcu nosio osjeéajnu 

kloaku sa svim rafinmanima i perverzitetima.,,106 

- Analýza hudební novely "Kvartet" 

Antun Barac často upozorňuje ve své kritice věnované dílu Milana 

Begoviée na jeho násobenou tvůrčí úlohu umělce a literáta. Ve své próze Begovié 

střídavě kolísá mezi oběma tvůrčími pozicemi. V některých případech se 

projevuje silněji jako umělecký tvůrce duchovní náplně příběhu, nebo naopak 

vystupuje jakožto vyhraněný literát, jehož pozornost se soustřeďuje na 

vybroušenost jazykového výrazu a funkční rozložení syžetu. 

Pouze v novele "Kvartet", 1936, se Begoviéovi podaří překonat 

disproporci mezi oběma tvůrčími pozicemi a dosáhnout tak celkové harmonie 

105 Dragan Buzov - Begoviéev neobjavljeni fragment Breviarium vitae meae i književna 
dekadencija fin de sieclea in "Zbomik radova sa skupa Milan Begovié i njegovo djelo", Vrlika
Sinj, 1997, s. 109 
106 Milan Begovié - Giga Bariéeva 1., Zagreb, 1996, s. 98 
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díla. Novela "Kvartet" právě díky zmíněné vyrovnanosti obou hledisek Je 

pokládána v evropském literárním kontextu za zcela ojedinělou. 

Základní tématický syžet novely tvoří lineální sled hudebních provedení 

komorních děl Josepha Haydna, Ludwiga van Beethovena a Igora Fjodoroviče 

Stravinského, přičemž interpretace posledního z uvedených autorů doprovází 

výrazná akcelerace děje. 

Ambivalentní název novely "Kvartet" z významového hlediska zahrnuje 

jednak čtveřici hudebních nástrojů, zároveň se však vztahuje i k shodnému počtu 

hudebních interpretů. Během hudebních interpretací se vytváří čtyřúhelná síť 

druhotných vztahů, které vycházejí přímo z lidského podvědomí. Životaschopnost 

nově vzniklých mezilidských vazeb, jež zásadně odporují běžným civilním 

vztahům, je podmíněna hudebním doprovodem. Mimo hudební rámec tyto vztahy 

přestávají existovat, opětovně se vrací přítomnost psychické bariéry, která se 

ztrácí pod vlivem hudebního opojení interpretů. 

Hudba je také zastoupena v Begoviéově společenském románě "Giga 

Bariéeva", hudebním laděním vyniká závěrečná klíčová epizoda knihy třetí 

"Beethoven: Sonata quasi una fantasia op. 27. No 1." Za doprovodu sugestivní 

hudební clony Beethovenovy sonáty interpretované Perem Sambolcem očekává 

všech šest zbývajících nápadníků hrdinčin verdikt. 

Podle Viktora Žmegače hudba v novele "Kvartet" nevyjadřuje úlohu 

pouhého doprovodného prvku, naopak zaujímá místo v prvotním uměleckém 

plánu. Hudbě se přisuzuje obdobný plnohodnotný význam jako v období 

německého romantizmu. " Opravdano je sjetiti se da su veé njemački romantičari, 

u krugu u kojemu je svoje suvremenike fascinirao Novalis, smatrali da glazbi 

pripada najviše mjesto u vrijednom poretku umjetnosti, jer je ona najapstraktnija, 

a to znači: bez obveza prema načelu mimeze. Stoga je ona u emocionalnom smislu 

neograničena, sposobna da u sebe primi sve nijanse ljudske osjeéajnosti. ,,107 

Rovněž významný realistický autor německého románu řeky 

"Buddenbrookovi", Thomas Mann, používá v mnoha svých románech hudební 

motivy. Degenerační zkázu kdysi významného rodu symbolizuje závěrečná 

postava hudebně nadaného Hanna Buddenbrooka, "hypersenzitivního pozdního 

107 Frangeš, Žmegač - Hrvatska novela, Zagreb, 1998, s. 208 
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výhonku měšťanského rodu,,108, pro kterého hudba znamená únik z neúnosné 

reality. 

Ve srovnání s pozděj šími koncepcemi evropské modemy, jak uvádí V. 

Žmegač, odmítá Begovié mimetickou literární projekci hudební interpretace. 

Upřednostňuje spíše hudební způsob ztvárnění, představený Marcelem Proustem 

v jeho "Hledání ztraceného času." Begovié představuje hudbu jako podnětný 

základ, jenž umožňuje výstavbu nahodilých imaginativních obrazů lidské duše, 

které vznikají na základě řetězce hudebních asociacÍ. 

Volné představy dokazují přítomnost tvůrčí fikce v podobě syntézy 

metonymického zobrazení čtyř postav, které sdílí svoji uměleckou identitu 

s hudebními nástroji. Odtud také pocházejí jejich jména: Prim, Sekond, Čelo a 

Viola. Tyto postavy jsou ze společenského hlediska amorfní, postrádají civilní 

občanské určenÍ. Víme pouze, že Prim je chirurg a Čelo postarší profesor hudby. 

V hudebním kvartetu vyniká úmyslná přítomnost jediné ženské hrdinky, ke které 

se upínají erotické tužby tří mužů. 

Hudba podmiňuje pohyblivý řetězec perspektiv jednotlivých postav. 

Umělecká energie uvolňovaná postavami se slučuje a následně zhušťuje 

v erotické cizoložné pouto vzniklé mezi Violou a Primem. "Stapala se u jedno sa 

one ostale tri energije i gubila se s njima u daljinama gdje prestaju sve razlike i 

svi odnosí. Tamo nije razaznavala koliko je površine njena tijela u doticaju sa 

tjelesima one trojice, ali je osjeéala na svom epidermisu toplini njihovih lica, 

vlagu njihovog daha i pritisak njihovih prstiju. I kad je ona pri kraju spuštala 

I v b ·1· ,. " I 09 ucac, 1 a} e vruca 1 umorna. 

"Kao pirotehnički prsak kidao se i prosipao Stravinski ispod njihova četiri 

gudala. Voluptuozna zlatna kiša u tonovima što se razliéali na sve strane: u 

pravcima, u parabolama, u krugovima. Kričala je iz tog žamora mladosti pod 

suncem, mladost u radosti: gonjena, uhvaéena, obujmljena, ugrizena. A onda: 

delirij ... Bježanje u svim smjerovima, mahnito okretanje na jednom mjestu, 

prevrtanje u zraku. ,,110 

Erotická energie hrdinky se postupně uvolňuje a dále rozbíhá ve třech 

směrech: k Primovi, k manželu Sekondovi a k Čelovi. Ačkoliv zestárlý Čelo 

\08 Jiří Fried - Buddenbrookovi ajejich autor in "Thomas Mann - Buddenbrookovi", Praha, 1971, 
s. 574 
109 Milan Begovié - Dunja u kovčegu, novele, Zagreb, 1964, s. 148-149 
110 tamtéž, s. 154-155 
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vyniká určitou typologickou charakteristikou senilního starce převzatou 

z renesanční komedie delľ arte, jeho postava ve skutečnosti představuje dějové 

ohnisko. Z uvedeného bodu se pak následně v souladu s tendencemi "fin de 

siecle" divergentně rozbíhají volné fikční představy, které překračují standardní 

hranice mezi vědomím a nevědomím, a vzájemně pak splývají. 

Begovié naléhavě zdůrazňuje všeobecně zakořeněnou představu o hudbě 

jako o umění, jež je schopné dosáhnout maximálního stupně abstrakce. V průběhu 

hudebních zkoušek Čelo pod vlivem sublimačního účinku hudby sestavuje ve 

svých představách scénickou projekci předpokládaného setkání Prima a Violy. 

Schůzka se rozehrává na podkladě výrazné erotické podtextové roviny, přičemž 

klimax předpokládaného intimního spojení, jak se domnívá Viktor Žmegač, je 

podle pravidel Freudovy snové cenzury decentně zamlčen. lll 

Begovié do své prózy začleňuje působivé kinematografické efekty, které 

se hojně objevují v Čelových imaginativních představách. Pozornost filmového 

tvůrce se zde záměrně soustřeďuje na prvek s nejsilnějším obsahem významového 

náboje, což se projevuje ve zvětšeném zobrazení vybraného objektu na plátně. 

" Viola se uspravi, odbad cigaretu, primi čašu, pokuca se s njime i počne da pije. 

Pri tom se rastvori ogrtač i pokazaše se njene prsi gole i trbuh sve do bedara. Sad 

se ista slika poveéala i silno približila. Violina je golotinja bila golija nego u 

naravi. ,,112 

Žárlivý Čelo intuitivně vycítí pouto náklonnosti vytvořené mezi Violou a 

Primem. Vyzařuje proto negativní emotivní energii, kterou dále přenáší nejen na 

Sekonda, avšak i na samotnou Violu, jež se za extatického hudebního doprovodu 

rovněž nechává unášet snovými vidinami. Begovié pod vlivem teorie S. Freuda 

opakovaně označuje podvědomí jako nepochybný zdroj všech fikčních představ. 

"Meautim sve je bilo uzalud: on je nju grlio nad njihovim glavama, milovao, 

nosio, grijao, mirisao .. .I njegove se nosnice širile kao da udišu vonj ženske puti, a 

usne su hlapale za tom aromom: kao konj kad hvata gubicom duhanski dim. ,,1l3 

Čelo také odhaluje utajenou přítomnost podvědomé instinktivní pudovosti, 

která významově dokresluje druhotný, necivilní profil Violy. Z občanského 

hlediska je Viola bezúhonnou ženou, sama také zdůrazňuje, že se jí nikdy 

III Viktor Žmegač - Čovjek kao zvukovno tijelo in "Zbomik radova sa skupa Milan Begovié i 
njegovo djelo", Vrlika-Sinj, 1997, s. 152 
112 Milan Begovié - Dunja u kovčegu, novele, Zagreb, 1964, s. 153 
113tamtéž,s.155 
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nedotkly jiné ruce než Sekondovy. Nicméně cílená otázka, kterou Čelo pokládá 

Viole" Prije dvadeset godina vidio sam dekolte tvoje mame. Bili smo na jednoj 

zabavi i ona je mnogo pila. Reci mi, imaš li i ti, kao i ona, jednu jedinu dugačku 

dlačicu na prsima?" 11\ vynáší na povrch překvapující všudypřítomnost 

pohlavního pudu. V dřívějších literárních ztvárněních se nevyskytuje výslovné 

zastoupení tohoto aspektu, nebo vystupuje pouze náznakově. 

V Begoviéově novele se instinktivní pud zhmotní do podoby "dugačke 

crne dlačice", která implicitně ztělesňuje pokušení. Tento symbol tak zpochybňuje 

Violin občanský statut věrné ženy. 

Shodný motiv "dugačke crne dlake" se rovněž objevuje v románu "Giga 

Bariéeva", zde však hrdinka pouze pasivně uznává symbolický význam 

uvedeného prvku. Giga v tomto ohledu nevyvíjí žádnou iniciativu, neboť 

v románu nenajdeme prostor vymezený libovolnými projevy lidského podvědomí. 

Ve svém společenském románě se Begovié omezuje pouze na cenzurovaná 

zobrazení snů. 

Na rozdíl od Gigy se Viola snaží za každou cenu odstranit zmíněné pudové 

stigma "dugačke crne dlačice" a zachovat tak manželovi duchovní věrnost, což 

názorně potvrzuje následující scéna. "Muž, prestrašen, poleti k njoj, a ona podiže 

džemper, pružajuéi mu sisu i vičuéi u paroksizmu: "Poljubi me ovdje! Poljubi me 

ovdje!" On se prignuo i punim ustima zaronio u onu strašnu toplinu. Ona je 

mahnitim rukama pritiskala njegovu glavu, počela da plače, oblita u jedan 

trenutak morem suza, bez jecaja i histeržčno opetovala: "Niko me nije ovdje 

poljubio, osim tebe! Niko me nije ovdje poljubio. ,,115 

Violinu citovou rozkolísanost si ale velmi dobře uvědomuje její manžel 

Sekond. Sekond vnitřně hodnotí jejich vzájemný vztah prostřednictvím zpětné 

psychoanalytické rekonstrukce jejich svazku. Obnaží tak Violino tajemství a 

pochopí neupřímnost jejích citů. V Sekondově snové vizi se objevuje náznak 

nečekaného rozuzlení napjatého manželského vztahu. Fikční závěr novely 

připomíná laciný kriminální příběh, neboť Sekond z žárlivosti impulsivně zabíjí 

svoji ženu. Begovié však záměrně nechává závěr novely otevřený, k Sekondově 

snové interpretaci zaujímá ne stranné stanovisko. 

114 Milan Begovié - Dunja u kovčegu, novele, Zagreb, 1964, s. 154 
115 tamtéž, s. 154 
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Viktor Žmegač ve své studii upozorňuje na možnou detektivní interpretaci 

příběhu. Starý Čelo si u Violy vyslouží hanlivé označení "onaj čangrizavi starac 

koji na njih vreba kao detektivsko pseto ccl16. Právě Čelo vlastní iniciativou 

zahajuje počátek neohraničeného plynulého toku podvědomých instinktů také u 

zbývající trojice interpretů. 

V novele je možné zachytit některé rysy, které odpovídají detektivnímu 

psychologickému románu. Jedná se ale o klasické pojetí z konce devatenáctého 

století, které dodržuje klasickou syžetovou výstavbu. Jeho ústředním motivem je 

nutnost odhalit tajemství. Pozdější inovační postmodernistická verze detektivního 

románu se snaží především čtenáře pobavit a rozšířit řady čtenářského publika. "V 

detektivnim románu (nebo novele) nejde o prosté vypravováni o zločinu, ale 

pozornost je upřena k metodě, jakou je odhalován vinik. Z tohoto hlediska by se 

tedy dalo řici, že detektivka je zvláštni odnoži vypravováni s tajemstvim. "I 1
7 

Opomeneme-li druhotnou možnost žánrového příbuzenství novely 

s detektivním románem, vyznačuje se "Kvartet" charakteristickými rysy 

modernizmu přelomu století. Tuto tezi potvrzuje především existence 

dantovského milostného trojúhelníku mezi Primem, Violou a Sekondem. Jedná se 

o typické dramatické ztvárnění v duchu rakouské secese na samém počátku 

dvacátého století. 

Modernistické tendenci odpovídá neprodyšné prostorové sevření dějové 

linie, stejně jako absence konkrétního stanovení místa děje. Tento rys, který 

zásadně odmítá pevné realistické určení místa fabule, plně odpovídá tendenčnímu 

požadavku kosmopolitizmu. Autorovi se nabízí možnost svévolně přiřadit určitý 

dějový rámec k libovolnému místu. Hovoříme proto o tvůrčím univerzalizmu, 

který je aplikován na konkrétní literární dílo. 

Z formálního hlediska Begovié výrazně časově předjímá pozdější inovační 

formální prvky typické pro tzv. "nový román" padesátých let dvacátého století. 

Tato tendence je zřejmá v autorově úmyslném směšování perspektiv jednotlivých 

postav. 

116 Milan Begovié - Dunja u kovčegu, novele, Zagreb, 1964, s. 154 
117 Josef Hrabák - čtení o románu, Praha, 1981, s. 247 
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-Stručný přehled díla Milana Begoviée 

-Poezie 

-Próza 

Gretchen, 1892 
Pjesme (1896, Básně) 
Boccadoro, 1900 
Hrvatska pjesma (Chorvatská píseň, 1901) 
Život za cara (Život za císaře, 1904) 
Vrelo (Vřídlo, 1912) 

Nerotkinja (1909, Neplodná) 
Dunja u kovčegu (1921, Kdoule v truhle, č. 1924) 
Nasmijana srca (1923, Usmívající se srdce) 
Put po Italiji (1924, Cesta po Itálii) 
Giga Bariéeva i njezinih sedam prosaca (1930-1931, knižně 1940, Giga 
Bariéová ajejích sedm nápadníků) 
Dva bijela hljeba (1934, Dva bílé chleby) 
Kvartet, 1936 
Puste želje (1942, Marná přání) 
Sablasti u dvorcu (1952, Přízraky na zámku) 

-Drama 

Myrrha, 1902 
Gospoda Walewska (1905, Paní Walewská) 
Stana Biučié (1909, Stana Biučiéová) 
Svadbeni let (1922, Svatební let) 
Božji čovjek (1924, Boží člověk, č. 1924) 
Pustolov pred vratima (1925, Dobrodruh před branou, č. 1925) 
Bez treéega (1933, Bez třetího, č. 1950) 
I Lela ée nositi kapelin (1936, Lela dostane klobouček, č. 1937) 

-Komedie 

Male komedije (1921, soubor ak. : Menuet, Venus Victrix, Slatka opasnost 
- Sladké nebezpečí, Pred ispitom zrelosti - Před zkouškou dospělosti, 
Biskupova sinovnica - Biskupova neteř, Čičak - Lopucha, Cvjetna cesta
Květinová cesta, poslední tři Č. in Malé komedie, 1923) 
Hrvatski Diogenes (1928, Chorvatský Diogenes) 
Amerikanska jahta u splitskoj luci (1930, Americká jachta ve splitském 
přístavu, Č. 1930, 1970 jako Bílá jachta ve Splitu) 
Čovjekje slabo stvorenje (1933, Člověk je slabé stvoření, Č. 1933) 
Dva prstena (1935, Dva prsteny) 

-Literární kritika 

Kritike i prikazi (1943, Kritiky a recenze) 
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Závěr 

Prozaická tvorba Milana Begoviée neztělesňuje pouze autorovo plné 

soustředění na postavu ženy. Ztvárnění podobného typu by jistě nebyla žádným 

objevným přínosem, neboť v chorvatské literatuře byla zastoupena ještě před 

vstupem Milana Begoviée do umění. 

Milan Begovié však svou prózu, částečně i dramatická díla netvoří 

z pozice chorvatského tradicionalisty, naopak se snaží uplatnit širokou 

perspektivu typickou pro západoevropský kosmopolitizmus. Toto tvůrčí hledisko 

nejlépe dokládá jeho společenský román "Giga Bariéeva". Begoviéův odvážný 

revoluční přístup k uměleckému ztvárnění je o to více překvapující, že na počátku 

dvacátého století autor stále zůstává spoután schematizovanými konvencemi 

realisticky orientované chorvatské literatury. 

Begoviéova próza, především jeho vyjímečný záhřebský román, 

dokumentuje autorovu pokrokovou koncepci. Ta se zakládá na zcela rovnoprávné 

konfrontaci biologické podstaty dvou rozdílných pohlaví, jež se následně 

projevuje v samostatném utváření rozdílných společenských úloh muže a ženy. 

Uvedené přehodnocení je na počátku dvacátého století podmíněno postupným 

odhalováním významového kontextu pohlaví, které již od samého narození 

bezpodmínečně určuje charakter profilového utváření každého jedince. Tento 

vyjímečný přístup Begovié ve své tvorbě uplatňuje velmi diskrétně a jemně, pod 

ochrannou clonou dvojznačného humoru, jímž usiluje o to, aby příliš neurazil 

konzervativní chorvatskou společnost první poloviny minulého století. 

Použití velmi odvážného pohledu umožňuje autorovi patřičně zdůraznit 

kontrast mezi vnitřním založením subjektu pozorované postavy a jeho jednáním. 

Vnější hrdinův obraz je obvykle výsledkem jeho vlastní stylizace do podoby, 

jakou si on sám přeje. Ostrý rozpor nahlížený z emancipační perspektivy Begovié 

dále rozvíjí uplatněním psychoanalytického přístupu. Tento postup se promítá 

v provokativním ztvárnění, jak říká sám autor, "jedné, ani trochu obyčejné 

záhřebské ženy", ústřední hrdinky Gigy Bariéové. Rovněž další postavy románu, 

jako například dandyovský profil Freddyho či autobiografické zobrazení advokáta 

Miky, se vyznačují podobným výstředním přístupem k životu, jaký má i sám 

Milan Begovié. Ne nadarmo ho Mirko Žeželj ve své biografické studii označuje 

jako literáta "opilého životem". 
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Je velmi překvapující, že Begovié ve své próze, především v románu 

"Giga Bariéeva", předjímá v umírněné podobě inovační umělecký přístup, jenž je 

příznačný až pro pozdější experimentální pojetí prózy. Skutečnost, že se podobné 

umělecké ztvárnění objevuje právě v izolovaném prostředí Chorvatska na počátku 

dvacátého století, je nesmírně pozoruhodná, vyplývá z charakteru autora a 

především z jeho kosmopolitního evropanství. 
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