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Zábranovým prózám vzniklým v padesátých letech dvacátého století dosud nebyla věnována sou-

stavnější vykladačská pozornost a už vůbec se jim nedostalo nějakého literárně historického zhodno-

cení. O existenci jeho povídek se veřejnost dozvěděla až z jejich částečného vydání v roce 1993, které 

poněkud zapadlo v sousedství působivých deníků (1992). Zábrana současně byl a je vnímán přede-

vším jako překladatel a básník: tyto dva autorské „úvazky“ byly jediné, které s většími či menšími 

potížemi do roku 1989 vůbec k čtenářskému publiku pronikaly. Kromě vnějších, politikou způsobe-

ných důvodů tu jsou navíc symetricky příčiny vnitřní. Jan Zábrana psal povídky zřejmě jen v krátkém 

období, k jejich textu se nevracel tak jako k opakovaně otvíraným zněním svých básní, a i když strojo-

pisy próz archivoval, lze jednak z jeho deníků a jednak z dosud zveřejněných informací o jeho pozů-

stalosti usuzovat, že výpravný literární druh nepěstoval soustavně a že v  jeho tvorbě představují za-

chované texty i fragmenty jednorázové zastavení.  

To však neznamená, že by byly kvalitativně zanedbatelné. Ondřej Zezulák v  úvodních partiích 

své bakalářské práce upozorňuje na „faktuální“ zakotvení próz v době, v  níž vznikaly, a na paradoxní 

vnější shodu s pracovními nebo dělnickými reáliemi literatury, kterou v  padesátých letech vydávala 

česká a slovenská nakladatelství. Autora bakalářské práce ale přirozeně zajímá fundamentální odliš-

nost Zábranových próz od písemnictví ve službách politické ideologie, a ve svém výkladu se proto 

soustředí na otázku, jakými prostředky vytváří spisovatel iluzi co nejbezprostřednějšího kontaktu 

s realitou. Rozbor Ondřeje Zezuláka na příkladu reprezentativní povídky V noci u pece ukazuje, že 

takového zdání dosahuje Zábrana vypjatou stylizací ve čtyřech rozměrech uměleckého textu. Volba 

vypravěčských nástrojů (s. 13–16) pro zvláštní kombinaci upozaděného, ale současně autoritativního 

zprostředkovatele vede k tomu, že „vypravěč při podávání příběhu nedisponuje žádnými  ‚nadpřiro-

zenými schopnostmi‘, které by neodpovídaly realitě. Při popisu událostí se řídí pravidly, která platí i v 

reálném světě. Svá tvrzení vyvozuje z osobní zkušenosti, ví pouze tolik, kolik je reálně možné “ (s. 16). 

Stylizaci povídky jako záznamu mluvené řeči dokládá analýza obecněčeských jazykových a syntaktic-

kých prvků (s. 17–22) a dojem „autentičnosti“ podporuje rozbor postupu, jakým je v povídce  budován 

časoprostor (s. 23–38). Jde o zjištění, která v literatuře předmětu dosud formulována nebyla. 

Bakalářská práce vznikala při autorově soustavném a pravidelném nasazení a v konzultacích 

nad jejím vznikáním se nemusely probírat triviální problémy jazyka, stylu, zacházení s odbornou lite-

raturou apod. Rád ji doporučuju k obhajobě a navrhuju hodnocení „výborně“. 
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