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Úvod 

Téma diplomové práce jsem si vybrala po přečtení několika Nového próz při 

přípravě referátu na literární seminář. V prózách Karla Nového mne zaujalo zejména 

zobrazení velkého množství spletitých lidských osudů a vykreslení rozmanitých povah a 

vztahů a také autentické vyprávění o životě malého města či venkovské samoty. 

Zajímavý se mi jeví i postup, kdy se autor vrací ke staršímu dílu, které přepracovává. 

V diplomové práci se zabývám postavami a prostředím (respektive prostorem či 

místem) ve vybraných prózách Karla Nového. 

Jako „objekty zkoumání" posloužila tato díla: 

Rytíři a lapkové, 

trilogie Železný kruh (Samota Křešín, Ve vichru, Tváří v tvář), 

Městečko Raňkov v konfrontaci s přepracovanou verzí Plamen a vítr a 

kratší próza Chceme žít. 

Východiskem práce jsou tedy prózy se sociální tematikou, které tvoří hlavní 

proud v tvorbě Karla Nového. Z této linie se zdánlivě vymyká historická próza Rytíři a 

lapkové. Je to pouze zdánlivá odchylka, neboť podle dobové kritiky měla i ona 

probouzet povědomí o sociálních nerovnostech a potřebě odstraňovat je. 

Nejsou rozebírány tituly, které Nový určil dětem a mládeži - soubor 

historických obrázků Nehasnoucí ohně a příběhy s přírodní tematikou, případně se 

zvířecím hrdinou - Rybaříci na modré zátoce, Potulný lovec. Rovněž se nezabývám 

rozsáhlou prózou Sarajevský atentát, která osciluje mezi reportážní prózou a literaturou 

faktu. Nevěnuji pozornost ani Nového prvotinám (včetně básnických pokusů). 

Jednotlivé prózy, s nimiž pracuji, řadím pokud možno chronologicky podle roku 

vydání (v případě nutnosti však toto řazení účelově porušuji). 

Považuji rovněž za potřebné uvést krátké vysvětlení týkající se obsahu a 

struktury jednotlivých kapitol. 

Nejsou z hlediska výstavby identické, protože - jak už bylo řečeno výše i jak 

uvádím dále - vzhledem ke specifice Nového přístupu k zobrazování jednajících postav 

a jejich různorodosti zaměřuji se u každého s analyzovaných děl na ty charakterizační 

postupy, které jsou pro ně nejpodstatnčjší. 
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Jelikož jsou Nového prózy značně „přelidněné", bylo nutno se zaměřit pouze 

na některé výrazné znaky, které se k postavám vztahují. Stejně tak je často stěžejním 

činitelem ve spisovatelových dílech prostředí, proto i zde jsem volila stejný postup jako 

v případě postav. 

Rozbor vychází z poznatků teorie literatury, snaží se objektivně hodnotit dílo, 

ale částečně se opírá i o subjektivní pocity a dojmy z četby. 

V Nového prózách nacházíme řadu postav hlavních i množství epizodických. 

Každá z nich má v příběhu své pevné, nezaměnitelné místo. Nový dokáže ztvárnit 

postavy různých typů a z různých sociálních vrstev. 

Při charakterizaci využívá mnoha různých prostředků, často postavy staví 

do kontrastu. V některých případech se spokojí s plošným typem postavy, hlavní 

postavy jsou však plastické, jsou zobrazeny jejich citové prožitky a psychika. 
U některých se objevují autobiografické rysy. 

Prostředím se zabývám především z hlediska místa, jde tedy zejména o topos. 

Sociální prostředí, tj. společenské zařazení postav, je obsaženo částečně i v těchto 

kapitolách, částečně v charakterizaci postav. 

Karel Nový zasadil děje svých próz většinou do rodného Benešova a jeho okolí. 

Prostředí, stejně jako postavy, je popisováno velmi realisticky, při popisu 

přírody jsou často využívány básnické prostředky. Zajímavě působí metaforičnost, časté 

personifikace, dokládají sepětí autora s rodným krajem. 

Při zobrazování života na malém městě obdobně jako u postav využívá Karel 

Nový četné autobiografické prvky. 
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1. Kdo byl Karel Nový? 

Spisovatel, novinář a nakladatelský redaktor Karel Nový (vlastním jménem 

Novák - spisovatelské jméno později přijal za vlastní) se narodil 8. prosince 1890 

v Benešově u Prahy. Pocházel z rodiny pekaře. 

Na Nového měla vliv už léta strávená na benešovském gymnáziu a nepříliš 

příjemné poměry na tomto ústavu. Zde ale také vzniklo jeho pevné přátelství 

s Vladislavem Vančurou, které trvalo až do Vančurovy násilné smrti. 

Karel Nový gymnaziální studia nedokončil a stal se novinářem. Jeho začátky 

nebyly lehké. Od roku 1912 působil v redakci Českého slova. Za první světové války 

narukoval, ale dezertoval a později působil ve Vídeňském deníku. Po válce pracoval 

v několika denících a časopisech (např. Socialista, Národní osvobození, Panoráma). 

Za okupace byl pronásledován a vězněn v koncentračním táboře. Po osvobození 

pokračoval v novinářské a redakční práci. 

Nový se též věnoval práci nakladatelské - v letech 1952 - 56 byl šéfredaktorem 

Státního nakladatelství dětské knihy. Stále přispíval do několika deníků a časopisů 

(např. Tvorba, Právo lidu, Nový život, Rudé právo). Jeho činnost byla oceněna tituly 

zasloužilý (1954) a později národní umělec (1960). 

Karel Nový dožil v Praze, zemřel 23. listopadu 1980. Jeho dílo čítá na tři desítky 

knižních titulů. 
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2. Stručně o díle Karla Nového 

K Nového prvotinám, jimž předcházely časopisecky vydávané verše, patří sbírka 

drobných próz Cesta životem (1919) obsahující povídky, črty a fejetony, soubory 

Pod svícnem (fejetony z let 1917 - 1921, vyšla 1922) a Tuláci a jiní (1928), dále 

monografie Karel Půlpán (1920). Napsal též divadelní hru Na Táboře 1420 (1936). 

Nejznámější z jeho literární tvorby jsou romány. Jejich řadu zahajuje Městečko 

Raňkov (1927), téhož roku vychází r o m á n z venkovského prostředí Samota Křeš in - je 

prvním dílem trilogie Železný kruh. Trilogii dotvářejí romány Ve vichru (první vydání 

pod názvem Srdce ve vichru 1930) a Tváří v tvář (1932). Z roku 1930 pochází ještě 

méně známý román z Posázaví Modrý vůz. 

Tematiku městského proletariátu zachycuje román Peníze a krev (původní název 

Peníze, 1931). Život nezaměstnaných lidí a jejich problémy jsou tématem kratší prózy 

Chceme žít (1933). Na městský proletariát poukazuje Nový také v románě Na rozcestí 

(1934). Z „návratu" ke starším motivům vznikly Sarajevský atentát {Atentát, 1935) a 

Balada o českém vojáku (původně Za hlasem domova, 1939). Návratem je také lyrická 

próza V zakletí domova (1934). 

Roku 1939 vyšel román Třetí větev, který získal definitivní podobu i nový název 

Před okupací až po osvobození (1948). 

Za okupace vznikl román z historie rodného kraje Rytíři a lapkové (1940), 

po úpravách Železo železem se ostří (1949). S ním je tematicky spojena próza Rožice 

(1942). Nového kratší historické prózy psané za okupace a určené hlavně mládeži tvoří 

soubor Nehasnoucí ohně (vyšlo r. 1951). Za války vznikla ještě povídka Básníkova 

první láska (1940, knižně až 1962), jejímž námětem je citové vzplanutí mladičkého 

Josefa Václava Friče k nejmladší sestře Boženy Němcové. 

Pro děti a mládež vydal Nový příběhy s přírodní tematikou a zvířecími hrdiny 

Rybaříci na modré zátoce (1936) a Potulný lovec (1940). 

Po osvobození vznikl přepracováním výše uvedené románové prvotiny román 

Plamen a vítr -(podtitul Z letopisů městečka Raňkova, 1959). Změny provedl Nový také 

v románu Na rozcestí - upravil jej pro mládež (1965). 

Vletech 1953 - 1960 vyšlo Novému pět svazků drobných próz: Údolí květů, 

Světlo ve stromech, Zaváté stopy, Zahořklé úsměvy, Čas, který zpívá. 
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3. Dvakrát do téže řeky? (.Městečko Raňkov versus Plamen a vítr) 

Městečko Raňkov (1925, vydáno v r. 1927) a Plamen a vítr (vydáno 1959) 

Vzhledem k tomu, že v případě dvojice románů Městečko Raňkov a Plamen a 

vítr jde o autorův dvojí přístup k témuž tématu, což vedle interpretace vyžaduje i 

srovnání obou verzí, tato kapitola se od ostatních v práci liší. 

I podkapitola Kritický ohlas je rozsáhlejší než v ostatních případech, neboť 

literární kritici reagovali na každou z podob zvlášť či později obě verze srovnávali. 

Ve snaze ukázat souvislosti mezi oběma verzemi se v této práci zabývám nejen 

verzí původní vydanou v roce 1927, ale i přepracovanou z roku 1959 bez respektování 

chronologie děl. 

V obou verzích nacházíme téměř identickou dějovou linii, stejné postavy a jejich 

osudy, ale hlavně shodně vykreslená místa. V obou případech jde o Nového rodné 

město Benešov a jeho okolí. 

Román Městečko Raňkov se odehrává v Benešově krátce před první světovou 

válkou. 

Karel Nový se k románu Městečko Raňkov vrátil po třiceti letech. S látkou 

pracoval jako s „autentickým záznamem". Po čtyřech letech práce vznikl zcela nový, 

podstatně rozšířený román Plamen a vítr. Autor dal konečnou podobu staršímu románu, 

jehož původní verzi „zavrhl" (nezařadil ji ani do souboru svého díla). Nová verze se 

však podtitulem Z letopisů městečka Raňkova hlásí k výchozímu textu. 

Avšak v Plameni a větru Nový především rozšiřuje a podrobněji popisuje 

historické skutečnosti a události i podrobněji líčí osudy některých postav než 

v Městečku Raňkově. 

Dějová linie v podstatě kopíruje první verzi, události jsou však rozvedeny 

do hloubky, u některých je představeno jejich pozadí. Druhá verze je podstatně 

rozsáhlejší, rozrostla se téměř na trojnásobek verze původní. 

Návrat k románové prvotině a její novou podobu lze chápat jako projev autorova 

přesvědčení i jako jeho reakci na dobový požadavek ideově angažované literatury. 
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První verze - román Městečko Raňkov je věnován autorovu blízkému 

celoživotnímu příteli Vladislavu Vančurovi. 

Do Raňkova je zasazen příběh rodiny pekaře Vlka a dalších obyvatel. 

Dějová linie je sledem tragických a negativních událostí ve Vlkově rodině i 

ve společnosti, které vrcholí zastřelením následníka trůnu a jeho ženy v Sarajevu. 

V románu Plamen a vítr do Raňkova vstupujeme s rodinou komediantů 

Harvanových na počátku 20. století. Potkává je raňkovský „obecní blbec" Alma Valty, 

který je spojujícím článkem mezi nimi a městečkem. 

3.1 O postavách 

Obě verze charakterizuje množství postav hlavních i epizodických. Některé 

procházejí celým příběhem, jiné do děje vstupují a zakrátko zase odcházejí, aby byly 

zapomenuty, nebo se na jiném místě opět vynořily. 

Jedna z hlavních postav, pekař Vlk, se v nové verzi jmenuje Chlum. Je takřka 

identický s hrdinou románu Vladislava Vančury Pekař Jan Marhoul. Blíže se s jeho 

životním osudem a minulostí seznamujeme v druhé verzi románu Plamen a vítr, jež 

popisuje jeho životní osudy podrobněji než první. 

Protagonistou se v obou verzích stává pekařův syn Petr Vlk či Chlum. Autor 

zobrazuje jeho dětství a mládí i citové zrání. Petr vystuduje raňkovské (= benešovské) 

gymnázium, zapíše se na univerzitu, na kterou ale nenastoupí. Zná jen zábavu, pije, 

doma se nudí. Nárazově pracuje na opravě protržené hráze rybníka. Ke svému okolí je 

netečný, do sebe uzavřený, neprůbojný. 

Petr se dostává do konfrontace se svými vrstevníky, kteří stejně jako on hledají 

své místo v životě. 

Petrův spolužák Hars nepatří mezi hlavní postavy příběhu. Tento představitel 

tzv. „přiskřípnutého pokolení" je nešťastný, trpí, nedokáže si poradit se svými city, 

namísto práce rozjímá o životě. 
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Naproti tomu další Petrův kamarád Emanuel Vondruška (v Plameni a větru 

Jaroslav) inklinuje k anarchismu,nakonec však umírá na tuberkulózu. 

Petrova matka trpělivě snáší nepřízeň osudu. Je typem silné ženy, s níž se 

setkáváme i v dalších románech Nového. 

Petrovo dospívání je neodmyslitelně spojeno s citovými vzplanutími a prvními 

láskami. V této souvislosti se kolem něho objevují dívčí a ženské postavy - dcera 

místního vinárníka Klárka, učitelka Liduška Randová či švadlenka Eva Taxová. 

Z jejich řady se vymyká svým osudem jeptiška Veronika Magdalena, která 

ošetřuje raněného Petra Vlka - Chluma (v obou verzích). Její nenaplněný život vyústí 

v tragický konec - spáchá sebevraždu. 

Nový čtenáři představuje postavy z různých společenských vrstev - z dna 

společnosti (žebráci, tuláci, zloději - například bratři Rejholové), ze středních vrstev 

(hlavně drobní živnostníci a řemeslníci - mlékařka Lašková, švec Trézal, obuvník Říha 

atd.) i lidi v městečku všeobecně vážené a respektované (purkmistr Pánek, vinárník 

Fassati, středoškolský profesor Cukrář, bývalý nápadník Vlkovy sestry pan Larin). 

Své místo v příběhu má i židovský obchodník Salomon Rosenheim se synem 

Gustavem. Ten se nakonec ujme nemanželského dítěte krásky Cilky, která u něho 

těhotná nějaký čas žije a dítě zde „zapomene". Vnucený vztah mezi Gustavem a 

opuštěnou holčičkou se postupem času mění v pevné pouto vzájemné lásky otce a 

dcery. 

V obou verzích najdeme postavu žebráka - obecního blba, lišící se jen jménem 

(Pepík Pája v Městečku Raňkově a Alma Valty v Plameni a větru.) 

Postavy nové 

V druhé verzi příběhu - v románu Plamen a vítr - se objevují postavy, které 

v první nejsou, např. rodina komediantů Harvanových - Růžena, její manžel Cenek, 

děti Albert, Jeroným a Johanka. Jsou důležití zejména pro svou úlohu uvaděčů do děje. 

Dále jsou to bezejmenné epizodické postavy, například hráči karet v hospodě. 
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Výčet samozřejmě není vyčerpávající neboť Nového příběhy jsou - jak už bylo 

řečeno na jiném místě - na postavy velmi bohaté. 

3.2 Prostředí 

Důležitá role v obou podobách příběhu patří prostředí - Benešovu a jeho okolí. 

Autor nám umožňuje vidět město z různých zorných úhlů, očima různých lidí 

jejichž vidění je mnohdy kontrastní. 

Nový popisuje prostředí městečka velmi detailně, představuje čtenáři například 

městské čtvrti, které se v původní a druhé verzi odlišují jen svými názvy. 

Např. zastrčená část osady pojmenovaná v první verzi Chudá Praha se ve verzi 

druhé jmenuje Chudá Libeň. 
Podobně místo, kde se scházejí mladí muži a kam si někteří z nich vodí i lehká 

děvčata, se v prvním případě nazývá U kapličky v druhém U Boží vody. 

Důležitou roli při popisu města mají také zdejší stavby a budovy: Jsou to 

například oblíbená restaurační zařízení - hostince U Bílého koníčka, U Koruny, Ořech -

hostinec na cestě za městem, Pod Klášterem - „organizační hospoda", hospoda Mločín 

pod Loutím apod.. 

Autobiografické zabarvení dodává obrazu polorozpadlá budova místního 

gymnázia. 

Dalšími místy, která tvoří kulisu děje, jsou př. hájovna Lohovka {Plamen a vítr 

myslivna Želetínka), rasovna, „flusárna", továrna na usně - „německý ostrůvek" 

ve městě, budova soudu. 

Nová místa v románu Plamen a vítr 

Ve snaze rozšířit první verzi autor využívá podrobnější popis, v tomto případě i 

prostředí. Některá místa jsou uvedena pouze ve druhé verzi. Je to například městský 

starobinec - „veliký hnisavý bolák", či dům nazývaný U Bílého lva, hotel U Zlatého 

slunce. 
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Bylo zmíněno, že děj je zasazen do Benešova (Raňkova) a jeho okolí. 

Nacházíme proto v románech zmínku o množství okolních obcí, které s dějem souvisí. 

V Městečku Raňkově jsou to například Obročnice (ve spojitosti 

s úvodním požárem), Budkov - odtud pochází rod pekaře Vlka, Loutí, Trenčín, Větrov, 

Chudlazi - revír raňkovského hajného atd. 

Ve verzi Plamen a vítr jsou dále uvedeny např. Načeradec, Blaník, Bystřička, 

Prčice, Ondrušov, Žírnice, Loučínský háj, Čeklavody a další. 

Obecně lze říci, že druhá verze je ve srovnání s první obohacena o řadu míst. Jde 

nejen o zmíněné obce, ale i o ulice - např. Pod Brankou, Podhrázská ulice - bydleli zde 

doktoři, Velké a Malé náměstí, potok pod kopcem Sladovka, hřbitov svatého Mikuláše, 

Plíhalovo údolí, nádražíčko atd. 

V obou případech jsou s prostředím většinou spjaty i postavy a často se 

navzájem ovlivňují. 

S mnoha uvedenými místy se pak čtenář dále setkává i v dalších románech 

Karla Nového. 
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3.3 Kritický ohlas 

3.3.1 Antonín Matěj Píša: Kroniky a romány 

Antonín Matěj Píša zařazuje román do souboru Dvacátá léta - kritiky a stati 

(1969) do stati Kroniky a romány spolu s románem Anny Marie Tilschové Haldy. Tato 

stať byla napsána v r. 1928, tedy rok po vydání Městečka Raňkova. 

Upozorňuje na autobiografické rysy v díle, zároveň ale kritizuje jeho označení 

„přiskřípnutém pokolení". Jindy obdivuje Nového jako „básníka lidské postavy". 

„ Tutéž rušivou úlohu, kterou u A. M. Tilschové hrálo úsilí o dokumentární 

vylíčení doby a kraje, převzala u Karla Nového v Raňkovu naléhavost 

autobiografických vzpomínek na dobu mládí, jeho citovou, myšlenkovou a mravní 

atmosféru a na prostředí rodného města s jeho lidmi a příběhy. " (1) 

„ Po mém soudu základní slabinou „Raňkova" je, že jeho autor chtěl vytvořit 

román generační a vymyslil si ktomu účelu formuli o „přiskřípnutém pokolení". 

V maloměšťácké hemžení raňkovské umístil několik mladých revoltujících bytostí, 

podivně nahlodaných ve své Životní jistotě, liché lidi bez energie a bez jakéhokoliv 

pozitivního cíle, ... " (2) 

„Ale všude jinde, kde bezprostřední dojmový účin vzpomínky dovede vznítit 

autorovu obraznost, tam Nový rázem vyrůstá v básníka lidské postavy a osudnosti 

pozoruhodných kvalit a mocného typu. Postava starého Vlka, osud Jidášův, výjev 

v hrobce - to jsou v „Raňkovu" partie, které utkví hutnou názorností přesné, pevné 

výrazně charakteristické kresby i dravou, prudce vrženou dramatičností situace. A 

kupodivu: vidíte, že jejich hrdiny jsou postavy bez vysoké psychologické problematiky, 

postavy, které žijí bezprostředně, pudově, celistvě, postavy sveřepě vřezané autorem 

do jednoho kompaktního kusu lidské matérie. " (3) 

0 > Píša, A. M.: Kroniky a romány, in: Dvacátá léta - kritiky a stati, Praha 1969, str. 253 
(2) Píša, A. M.: Kroniky a romány, in: Dvacátá léta - kritiky a stati, Praha 1969, str. 254 
(3) Píša, A. M.: Kroniky a romány, in: Dvacátá léta - kritiky a stati, Praha 1969, str. 255 
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3.3.2 Jan Petrmichl: Patnáct let české literatury 1945 - 1960 (1961) 

Jan Petrmichl se pozastavuje mimo jiné nad Nového návratem k Městečku 

Raňkovu a jeho přepracováním. Dále se zmiňuje o postavách, které jsou pro autora 

typické a poukazuje na kvality Nového jako „malíře české přírody a lidského díla". 

„Autor vychází z díla svého mládí, z románu „Městečko Raňkov" (1927). Kdysi 

do něho vepsal anarchistické vzpoury Nového mladých let proti panským střechám, 

pod nimiž si bohabojně žijí peníze, přetvářka, krutá moc. Když se zralý autor po více 

než třiceti letech ke své knize vrátil, nerušil, nehasil její žhnoucí jádro, avšak rozšířil mu 

prostor, dovršil zlomkovitou sociální baladu v obsáhlý epický obraz českého života 

na malém městě v druhé půli 19. století a v prvním desetiletí našeho věku. Vzniklo tak 

dílo, které se má ke své původní předloze jako symfonická báseň k prvnímu záznamu 

hudebního motivu."(1) 

„ „Plamen a vítr" prozrazuje, že Karel Nový byl - stejně jako naši nejlepší 

prozaici této generace Ivan Olbracht a Marie Majerová - dobrým a citlivým žákem 

milovaného autora svého mládí, Maxima Gorkého. Objevuje české bosáctví z přelomu 

století, jeho románem prochází vedle maloměstské honorace i toulavý národ cirkusáků 

a vandrovních tovaryšů, uzavřený svět obecních chudých a nemanželských dětí, žebráků 

a zlodějíčků, kterých se zřekla společnost sytých a vyhnala je do stohů, chlévů a 

na samu periférii života. " (2) 

„Jeho mladí chovají v sobě cosi, co uchvacuje podnes. Je to jejich smyslová 

čistota, ale zároveň i přirozenost a otevřenost bez pruderie, jejich lyrismu. Od tohoto 

mládí si neoddělíme zvláště Nového přírodní scenérie. Vychován spolu s celou svou 

generací přírodní a krajinářskou lyrikou Antonína Sovy, představuje se nám Karel Nový 

jako jeden z nejcitlivějších malířů české přírody a lidského díla, které ji přetváří. " (3) 

" Petrmichl, J. : Patnáct let české literatury 1945-1960, Praha 1961, str. 116 
Petrmichl, J. : Patnáct let české literatury 1945-1960, Praha 1961, str. 117 
Petrmichl, J. : Patnáct let české literatury 1945-1960, Praha 1961, str. 117 
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3.3.3 Milan Jungmann: Karel Nový - Náčrt života a díla (1960) 
V monografii o Karlu Novém Milan Jungmann zmiňuje množství postav v obou 

dílech a srovnává některé z nich. 

„Nový teď překypuje fabulační vynalézavostí, často odbočuje kvedlejším 

postavám, ale každé figuře dává dost prostoru, aby se rozžila vlastním osudem. Jestliže 

Josef Hora v kritice Městečka Raňkova správně poznamenal, že jeho vada spočívá 

v mnohosti figur a že by každá sama stačila na samostatnou povídku nebo román, pak 

nyní Nový nejsilnčjší osudy dovádí ke konci, rozvíjí je. " (1) 

„Jeví se to i v takovém zdánlivě nepatrném detailu: v Městečku Raňkově jsou 

maloměstské ženy viděny jako tlachavé babky, shánějící celý den jenom klepy. Příchod 

herečky Cilky Hojerové do Rosenheimovy domácnosti a porod dítěte je pro ně jen 

příležitostí k pomluvám. V Plameni a větru jsou tyto ženy viděny už trochu jinak: 

po útěku Cilky od Rosenheima se ujímají opuštěného dítěte. Nový i v těch 
r v • (( (2) 

maloměstských klepnách objevuje teď rys hodný úcty - mateřskou lásku k dítěti. " 

3.3.4 Jiří Hájek: Epik mládí a vzdoru (Osudy a cíle, 1961) 

Hájek opět zmiňuje charakteristické typy Nového postav a u některých se 

pozastavuje. 

„K charakteristickým postavám Karla Nového patří typy vyděděnců, tuláků a 

trhanů. Patří k nim figurky velkoměstského podsvětí, pasáci, lehké holky i lidé, kteří 

sešli na cestu zločinu. " {3) 

„Nepřítelem člověka není jen zákon majetku, ale i jeho vlastní slabost a 

nevědomost: proti oběma těmto nepřátelům vycházejí do boje Nového revolucionáři. 

Jejich umělecky nejúplnějším zosobněním je skromný a sebeobětavý krejčí Roudný a 

překrásná postava Gusty Rosenheima, prosvětlená jímavým přísvitem romantické lásky 

k herečce venkovské kočovné společnosti, s nimiž nás seznámil Plamen a vítr. " (4) 

( l ) Jungmann, M.: Karel Nový - Náčrt života a díla, Praha 1960, str. 87 
Jungmann, M.: Karel Nový - Náčrt života a díla, Praha 1960, str. 83 
Hájek, J. : Epik mládí a vzdoru, in: Osudy a cíle, Praha 1961, str. 30 
Hájek, J. : Epik mládí a vzdoru, in: Osudy a cíle, Praha 1961, str. 30 
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3.3.5 Josef Hora: Román o konci idyly (Poezie a život, 1959) 

Kritiku k románu napsal Josef Hora již v r. 1927. 

Hora spatřuje ve velkém množství postav spíše negativní stránku díla. 

Pozastavuje se nad pasivností a bezbranností Nového hlavních hrdinů, kterou se snaží 

objasnit. 

„ V této mnohosti a nehospodárnosti figur je zřejmě vada románu, jenž je takto 

přeplněn a rozptyluje čtenáře, ačkoli i v této podobě ukazuje epické, vypravěčské 

schopnosti autora."(l) 

„Městečko Raňkov končí dějem na počátku války, snad proto i ta pasivnost jeho 

postav, jejich bezbrannost a přece ne ztroskotání. Karel Nový provanul své osoby 

takovým sociálním zájmem, takovou láskou k jejich bídě, že i v jejich ubohém životě, 

v jejich utrpení cítíte cosi plodného, přítomnost víry, sociální klad, věštící těm 

raňkovským proletářům a malým lidem po konci idyly, jejíž ohavnost Nový odhaluje, 

vzrušenější a mocnější život, neboť jejich spása je v nich, v jejich odolnosti vyrostlé 

ze zkoušek, v jejich probuzení k vědomí, že i v Raňkovech je nutno bojovat o svobodu 

člověka, o svobodu chudých. " (2) 

^ Hora, J. : Román o konci idyly, in: Poesie a život, Praha 1959, str. 386 
Hora, J.: Román o konci idyly, in: Poesie a život, Praha 1959, str. 386 
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4. Rodný kraj nikoli idylický (Železný kruh) 

4.1 Samota Křešín 
Román Samota Křešín byl vydán, stejně jako Městečko Raňhov, roku 1927. Je 

prvním dílem volné trilogie Železný knih. V zájmu zachování celistvosti trilogie zde 

porušuji deklarovaný chronologický postup a pokračuji rozborem románů Fe vichru a 

Tváří v tvář, které tvoří další části trilogie. 

Děj se odehrává za rakousko-uherské monarchie, na počátku dvacátého století. 

Hrdiny jsou lamači kamene a cihláři žijící na samotě Křešín blízko Benešova, 

v lesích majitele Konopiště, následníka rakousko-uherského trůnu. Protloukají se těžce 

životem, jejich denním chlebem je tvrdá práce, která jim zajišťuje pouze tu nejnutnější 

obživu. Přesto se mnozí z nich se svým údělem smířili a aby si přilepšili, uchylují se 

často k drobným krádežím a pytlačení, někteří nešťastníci pak hledají útěchu 

v alkoholu. 

Velkou roli v jejich životě hraje přátelství. 

4.1.1 O postavách 

Pokusme se nejprve zjistit zda jsou v románu zastoupeny postavy historické, 

fiktivní, přirozené, fantastické, hlavní a epizodní, kladné a záporné, plošné, plastické. 

Podle vztahu ke skutečnosti se v románu vyskytují postavy historické (např. 

František Ferdinand ďEste, František Eugen Lobkowitz): 

„ Čas rychle a ostře vál - předlužené panství koupil od Františka Eugena 

Lobkowitze arcivévoda František Ferdinand, a v jezvinských skalách otevřeli lom. " (1) 

Hlavní hrdinové románu jsou postavy fiktivní, ačkoli bychom si mohli položit 

otázku, do jaké míry - vzhledem k některým autobiografickým rysům a autorovu vztahu 

k regionu - tomu tak skutečně je. 

U> N o v ý , K,: Samota Křešín, Praha 1927, str. 11 
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Jde z valné části o postavy přirozené. Najdeme zde i příklad postavy 

fantastické, jíž je „postava" ďábla, který je vyháněn z Fančina těla, popřípadě to jsou 

zemřelí, kteří se zjevují živým. 

Hlavními postavami jsou obyvatelé křešínského „tříchalupí", jejichž příběhy 

prostupují všemi díly trilogie. 

Znovu upozorňuji na fakt, že v dalších dílech stále výrazněji do popředí 

vystupuje postava Jaromíra Tratila, jehož životní dráhu sledujeme. 

Epizodních postav najdeme velké množství- je to autorova specialita. Patří sem 

Jaromírovi pěstouni, četník vyšetřující Tratilův údajný zločin, dělníci v lomu, 

návštěvníci hospody. Všichni dotvářejí příběh, jeho atmosféru i konkrétní situace. 

Zvláštně působí ty postavy, jejichž přítomnost sice po celou dobu tušíme, ale 

konkrétní podobu dostávají právě jen v určité epizodě. Mám na mysli například dělníky 

z cihelny, kteří jsou neodmyslitelnou součástí Křešína a v určitém okamžiku vstupují 

konkrétní jednotlivci do samotného centra dění. 

Zastoupení v příběhu mají postavy kladné i záporné. 

Které jsou však čistě kladné? Je to nejspíše Tratilka, nesoucí pokorně svůj úděl, 

či čestný a pracovitý Barhoň. 

Jako spíše záporná postava se jeví Vojtěch Tratil, původce mnohých lidských 

neštěstí. 

Mnozí aktéři děje jsou postavy vnitřně kontroverzní - mísí se v nich dobro i 

zlo. 

Nový pracuje jak s postavami plošnými, tak i plastickými. 

Plošnými se jeví postavy epizodické, charakterizované jednoduchými znaky a 

atributy, které se zpravidla během děje nevyvíjejí. 

Zajímavější jsou bezesporu postavy plastické. Autor nás nechává nahlédnout 

do myšlenek protagonistů, otevírá nám jejich nitro, stáváme se svědky jejich vnitřních 

Monologů. Vtom spatřuji jedno z nej větších kouzel Nového uměleckých postupů, 

uplatněných v tomto románě. 
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Životní peripetie a osudy postav této prózy jsou velmi rozmanité, stejně tak 

jejich charaktery. Většina lidských osudů má daleko k radosti a štěstí, ale i tato 

skutečnost činí děj svým způsobem přitažlivý. 

Hlavními postavami, jejichž životní příběhy sledujeme, jsou Štěpka Lišková-

Tratilová, její muž Vojtěch Tratil a syn Jaromír Tratil, chalupník Barhoň s rodinou, 

bývalý švec Pazdera (v prvním vydání Paďour) a jeho žena, v neposlední řadě pak 

cihlář Janoušek, jeho žena, dcera Fanča a čeledín Kumštů, vdova Šebková; důležití jsou 

též hajný Oukropec a sedlák Kavan. 

Chalupník Vojtěch Tratil přichází na Křešín z roviny, vyžení zde s mladou 

Štěpánkou Liškovou chalupu, ale i nemanželského syna Jaromíra. Je na samotě 

nespokojen, propíjí výplatu, chová se hrubě a surově k ženě i dítěti. 

Často odchází z chalupy a spává v kůlně. Podílí se na krádeži prasete a také 

zaviní neštěstí v Barhoňově rodině. 

Na Tratila a jeho peníze pomýšlí vdova Šebková, která pracuje v nedaleké 

cihelně, svede ho a otěhotní s ním. Tratil vdově slíbí peníze, aby odešla z Křešína a 

nechala si vše pro sebe. Při jednom z jejich setkání však Šebková nešťastnou náhodou 

sklouzne a utopí se v řece. 

Po této události nastává Tratilův obrat k lepšímu. Chce se vrátit k rodině, 

přestává pít a znovu tvrdě pracuje. Doma však je po předchozích zkušenostech spíše 

trpěn než vítán. 

Nakonec je Tratil, i v důsledku svého ukvapeného přiznání k vraždě Šebkové, 

obviněn a odsouzen nejprve k trestu smrti, později k dvacetiletému vězení. 

Tratilova žena Štěpánka - zvaná Tratilka (rozená Lišková) - je výraznou 

ženskou postavou románu. 

Je původní obyvatelkou Křešína, její otec zahynul ve zdejším lomu. 

Provdá se za muže, s nímž je nešťastná, ale trpělivě snáší svůj úděl a kruté rány 

osudu. Těžce nese manželovo odsouzení, navíc krátce na to umírá dcera Štěpka. 
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Štěpánce zůstávají pouze syn Jaromír a druhá dcera Anežka. Poté, co Jaromír 

začne studovat na gymnáziu, přemýšlí rodina o prodeji chalupy. 

Nakonec Tratilka prodává chalupu i s pozemkem Barhoňovi a stěhuje se 

s Jaromírem a Anežkou do města, kde si pronajímá světnici. Před odchodem z Křešína 

je svědkem zastřelení sedláka Kavana. 

Sedlák Kavan je Jaromírovým vlastním otcem a Štěpčinou nešťastnou životní 

láskou. Kavan se chtěl v mládí se Štěpkou oženit, ale jeho rodiče tomuto sňatku nepřáli 

a našli mu jemu rovnou nevěstu, s níž ale není příliš šťastný. 

Kavan se Jaromírovi snaží vynahradit utrpení nemanželského dítěte a posílá mu 

peníze na studie. 

Je však zastřelen při pytlačení poté, co odmítne úkryt u Štěpánky. 

Jaromír Tratil - nemanželský syn Štěpánky a sedláka Kavana - vyrůstá 

u pěstounů Studničkových. V šesti letech přichází k matce a otčímovi na Křešín. 

S nevlastním otcem má špatný vztah, avšak svou matku velmi miluje. 

Poté, co mu vlastní otec Kavan poskytne peníze, rozhodne se Jaromír studovat 

na gymnáziu v Benešově. 

S Jaromírem se v tomto románu loučíme, když se chystá nastoupit 

po prázdninách do školy. Lze tušit, že bude stěžejní postavou dalších částí trilogie. 

Dalším obyvatelem Křešína je chalupník Barhoň , vyučený zedník, pracovitý a 

poctivý muž, který žije se svým otcem a milující ženou. Bojí se vymření svého rodu a 

snaží se o potomka. Barhoňovům však dlouho není přáno - o dvě děti přicházejí. 

Nakonec se jim narodí syn Jeník. 

Barhoňův otec je zraněn při jedné z nočních krádeží v lese a zanedlouho umírá. 

V závěru románu nachází chalupník na půdě starou rodovou bibli. I ta mu 

pomáhá překonat pochybnosti a přiměje ho setrvat v chalupě na Křešíně, kde jako 

jediný z usedlíků zůstává i navzdory arcivévodovi. 
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Na Křešíně také žije hospodář Pazdera (původně Paďour) se svou ženou. Střádá 

pečlivě peníze, tvrdě dře a nic si nedopřeje. Syna Antonína má v Praze, dcera Mane se 

ztratila kdesi ve světě. Když se u rodičů na Křešíně objeví, ukradne jim veškeré úspory 

a Pazdera je ze ztráty peněz víc nešťasten než ze ztráty dcery. Nakonec stejně jako 

Tratilka prodává svou chalupu vrchnosti a stěhují se se ženou do vesnice v rovině. 

V cihelně blízké „tříchalupí" žije a pracuje cihlář Janoušek s manželkou a 

dcerou Fančou. 

Fanča (Jaromírova dětská láska) odchází do světa s chlapcem Kumštů, který je 

v cihelně rovněž zaměstnán. Shodou okolností se ale jejich cesty rozcházejí. Fanča se 

připojí ke komediantům, nešťastný Kumštů se zastřelí pistolí, kterou na cestu vzala 

Fanča z domova. 

Cihelna nevynáší tak, jak by si vrchnost představovala a má být zbourána, proto 

i Janouškovi Křešín opouštějí a vydávají se do světa hledat jiné živobytí. 

Postavou, která ztrpčuje Křešínským život, je hajný Oukropec. Obviňuje 

chasníky z krádeží dřeva a sušiny, projeví se později jako strašpytel a zbabělec, který se 

stará jen o svůj holý život. 
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Významné momenty příběhu a osudů postav jsou konflikty - časté formy 

vztahů mezi postavami - které mají několikero různých podob. 

Jednou z nich je konflikt mezi dvěma konkrétními postavami, který vyplývá 

z určité situace. 

Například Vojtěch Kavan se vinou svého chování dostává do rozporu se 

Štěpánkou a následně tedy i se synem Jaromírem. Podobně konflikt Tratila a vdovy 

Šebkové tvoří jednu z hlavních zápletek příběhu. 
Další konfliktní dvojici tvoří chalupník Pazdera a jeho dcera Marie, která otce okrade. 

Další podobou konfliktu je vnitřní konflikt postav, odehrávající se v jejich nitru. 

Příkladem je opět Vojtěch Kavan, v němž se svářejí špatné a dobré vlastnosti 

ve chvíli, kdy se touží vrátit zpět k rodině a k práci. 

„Byl znepokojen a mrzelo ho, že se nedovedl ovládnout a způsobil zbytečnou 

přestřelku. Nemělo to být. Leccos nemělo být. Ach bože! Mnoho toho je, co nemělo 

být!" (1) 

Konflikt může rovněž nastat mezi postavami a jejich jakýmsi „fiktivním 

strašákem". 

Např. Tratilka po odsouzení muže bojuje s pocitem předpokládaného vlastního 

odsouzení okolím: 
„ Tratilová měla pocit, že se na ni upírá tisíc párů očí; že je kdesi na střeše světa 

ti (2) 
a že celý svět se na ni dívá a ukazuje mumlaje - Hleďte ji - ženu vraha!" 

Stejně tak vede svůj vnitřní boj sedlák Kavan. O podstatě tohoto konfliktu se 

dozvídáme těsně před jeho smrtí z rozhovoru se Štěpkou: 
„Zabil jsem ti celý život a sám jsem už nikdy nepocítil štěstí. Jen trud jsem nosil 

v sobě a utloukal jej v pití a kartách - když mě to příliš zatopovalo. " (3) 

( 1 ) v , 

(2) Novy, K.: Samota Křešín, Praha 1927, str. 277 
(3)

 N ový , K.: Samota Křešín, Praha 1927, str. 326 
N ° v ý , K.: Samota Křešín, Praha 1927, str. 365 
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Významný konflikt, který se v románu rozvíjí, je konflikt mezi malým, chudým 

člověkem bránícím svůj kousek půdy a vrchností, arcivévodou Ferdinandem, toužícím 

po dalším rozšíření svého panství. 

V tomto konfliktu sehraje důležitou roli Barhoň, který je odhodlán čelit tlaku 

vrchnosti a setrvat na Křešíně za každou cenu. 

„ „Neuhneme", pravil tvrdě a se zapálenýma očima. „Kdyby všichni uhnuli, 

Barhoňové neuhnou!" "(1) 

Autor opravdu dokonale kříží a prolíná osudy a životní cesty hlavních hrdinů. 

V případě některého z četných náhodných setkání čtenáře až zamrazí 

z poznání, jak nevyzpytatelný dokáže osud být. 

V některých momentech příběhu se postavy jen těsně míjejí, nedojde k jejich 

setkání, které se přímo nabízí, a jen proto může jejich životní dráha pokračovat nebo 

naopak končí. 

Příkladem je náhodné setkání toulajícího se chasníka Kumštů s otcem mrtvé 

vdovy Šebkové. 

V jednom z takových náhodných okamžiků Fanča Janoušková, která cestuje 

s komedianty, míjí místo, kde leží zastřelený Kumštů, neví však o tom. 

Stejně tak Jaromír se při návratu domů z města míjí s Fančou, která na Křešíně 

hledá svojí rodinu. 

Některá setkání jsou pak spíše symbolická. 

Např. Barhoňův otec se v okamžiku svého skonu domnívá, že se setkává se zesnulým 

synem. 

(1) Nový, K.: Samota Křešín, Praha 1927, str. 370 
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4.1.2 Prostředí 

Dějištěm prvního dílu Nového trilogie je - jak i název ukazuje - samota Křešín, 

osada „v kopcích" nad Benešovem, kterou tvoří tři chalupy obývané lamači kamene. 

Nový je označuje slovem „tříchalupí". 

Poblíž se nachází ještě cihelna, v níž žije hrstka dělníků. 

Křešín je místem, kde se snoubí romantika přírody s tvrdou realitou těžce 

vydobývaného živobytí. Je to místo izolované od civilizace, zdejší tvrdé životní ho 
,,.» . . „ podmínky 

odlisuji od roviny a města. 

4.1.2.a Kontrast prostředí (město - samota v kopcích) 

Kontrast města a venkovské samoty v kopcích je v románu velice výrazný a 

nahlížený z různých zorných úhlů, a to jak z pohledu autora, tak z pohledu postav. 

Ke kontrastům Křešína a roviny či města se druží i protiklady sociální - chudí 

kameníci na jedné a bohatí vesničané, dokonce někdy i vrchnost na straně druhé. 

Kontrast prostředí komentuje vypravěč například takto: 

„ Tenké a kamenité tyto dlaně půdy byly v místech, kam se už nechtělo panským volům, 

ani konopišťským, ani komornohrádeckým, a kam by se bývalo nechtělo ani křešínským 

ženám, kdyby jim bývalo rozhodovali. " (1) 

Jak situaci vidí postavy samotné, dokládá následující ukázka, odhalující zároveň 

tíhu života na samotě: 

,, - Jak se vám tu žije? ptal se chodec. 

- Jak se nám tu žije? Tak, tak, tak, odpověděl Tratil. Za špetku tabáku — 

koupíš? Jak se nám tu žije! Copak je lidem v rovině, rochňatům, pod našimi kopci. Těm, 

jak ráno oči promhouří, lítají pečení ptáci do huby. " (2) 

Takto hovoří Tratil, který si těžce zvyká na tvrdý život v kopcích, stýská se mu 

po rovině a po práci ve mlýně. Samota se pak pro něj stává místem nenáviděným, 

iniciátorem a dějištěm jeho zlých činů. 

Nový, K.: Samota Křešín, Praha 1927, str. 14 
(2> Nový, K.: Samota Křešín, Praha 1927, str. 14 
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„ Tratil nebyl z Křešínských, narodil se na rovině, žil na rovině, a proto jeho srdce bylo 

tvrdé. " (1) Tak vidí svého muže Štěpánka - Tratilka. 

Odlišný přístup k prostředí a jeho různé hodnocení se často stává příčinou svárů 

manželů Tratilových: 

„ - Tady je všechno hřích. Tady v kopcích. Tady jen dři a líbej pánu bohu paty. 

Pěkně to tu máte zařízeno, křičel najednou zlobě se. " (2) 

Svébytně vidí Křešín Jaromír, který na samotu přichází za matkou od svých 

pěstounů. Krátce po příchodu se mu zdají sny, v nichž mu cesta nahoru do kopců 

připomíná cestu do nebe, putování k oblakům. Následuje ovšem pád a probuzení - a 

s nimi přicházejí obavy a strach z neznámého. 

Postupně se však Jaromír s novým prostředím sžívá a zanedlouho se jeho názor 

na život v kopcích a v rovině blíží názoru starousedlíků: 
„ Co víte vy v rovině pod námi, chrapouni bachratí!" (3) 

Kontrast kopců a nížin j e v mnoha případech umocněn koloběhem čtyř ročních 

období a s nimi spojených polních prací, jež jsou zdrojem obživy většiny venkovských 

lidí. I díky těmto znatelným rozdílům cítíme (spolu s postavami) těžký úděl 

křešínských. 

„Dole v rovinách už kvetly aleje - ale i tu co nevidět pokvete stará hrušeň za 

tratil ovou chalupou, začervenají se větve Barhoňových jabloní a doufejme, že 

Paďourovi nezůstanou dlouho za nimi. " (4) 

„ Když se už dole v rovinatých polích kolem Benešova začalo jaro sněženkami, 

s vůní ornice a jehnědami, je tady ještě sníh a fičí studené větry. " (5) 

(1) Nový, K.: Samota Křešín, Praha 1927, str. 18 
<2) Nový, K.: Samota Křešín, Praha 1927, str. 19 
(3) Nový, K.: Samota Křešín, Praha 1927, str. 39 
(4> Nový, K.: Samota Křešín, Praha 1927, str. 118 
(5) Nový, K.: Samota Křešín, Praha 1927, str. 337 
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„ Tam dole! Tam pod kopci na rovině, již zaplavuje bůh svou milostí, zatím co 

tady na hoře škudlí úsměvy a dary jako lakomý strýc! Myslil (Jaromír) možná na 

nespravedlivost, jež je zřejmá každému, kdo pohlíží odtud s Homole tam dolů ". (!) 

Autor nám často předkládá pohled Jaromírův. Jaromír, který studuje ve městě, 

má možnost každodenně porovnávat život i prostředí „nahoře" a „dole". Velmi dobře si 

uvědomuje, kam patří, přesto rovina a město na něj působí, lákají ho. 

„ Rázoval po pěšinách a silnicí pak dolů do roviny zanechávaje za sebou tíseň 

chudých strání". (2) 

Jaromírovo vnímání prostředí v němž žije, ovlivňuje též okamžik, kdy Tratilka 

uvažuje o prodeji chalupy a hodnotí možnosti života v rovině. Vidí nejen lehčí živobytí, 

ale hlavně únik z chalupy, která byla svědkem mnoha jejích útrap a zdá se jí být 

prokletá. 

„Snad by se nám tam v městě lepší vedlo a na všechno bychom snáze zapomněli. 

Mohla bych posluhovat. V městě je přece jen měkčí skýva chleba. " (3) 

Významná role při vyjádření kontrastu náleží cestě spojující kopce s nížinou: 

„ Cesta, která spěla s kopců k Vranovu, byla ustaraná, plná jizev a hubená jak 

stará chudá žena. Za Vranovem se však narovnala v kříži i rozložila a putovala zeširoka 

a pohodlně jak selka s nákupem, ... ". (4) 

Zcela odlišně vidí samotu a život na ní Pazderova žena - Pazderka. Kopcovitá 

samota je jejím jediným domovem a do roviny sejí nechce. 

„ - Odejdeme a nebude nic než hrob. Bez této chalupy není pro mne života. " (5) 

( , ) Nový, K.: Samota Křešín, Praha 1927, str. 227 
(2) Nový, K.: Samota Křešín, Praha 1927, str. 356 
(3) Nový, K.: Samota Křešín, Praha 1927, str. 357 
<4) Nový, K.: Samota Křešín, Praha 1927, str. 225 
<5) Nový, K.: Samota Křešín, Praha 1927, str. 358 
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V samotném závěru románu nacházíme obraz krajiny, v níž se těžko žije pro její 

tvrdost a „lehce" díky její jedinečnosti a kráse. 

Kopcovité krajiny plné úzkých a kamenitých polí, kde člověk bojuje o každý 

kousek chleba, odkud je daleko k řece i k železnici, jsou tvrdé i krásné zároveň. 

„Zeny, zdá se, dříve stárnou a mužům se rychleji ohýbá hřbet. Je tu krátké jaro i 

lidské mládí, je to v kopcích a na chudobě. Ale právě proto je tu také blíž ke hvězdám a 

k bohu." (1) 

Jen bílá věž zámku Konopiště, kterou mají lidé z Křešína stále na očích, je 

symbolem moci, nadřazenosti a blahobytu. Ve vztahu ke Křešínu je jeho naprostým 

protipólem. 

(1) Nový, K.: Samota Křešín, Praha 1927, str. 378 
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4.1.3 Kritický ohlas 

4.1.3.a Antonín Matěj Píša: Kroniky a romány (1928) 

Píša se ve své stati o Nového románu Samota Křešín zmiňuje o toposu i 

o sociálním prostředí, které je inspirací díla. Vyjadřuje se ke ztvárnění postav a k jejich 

charakteristice. 

„ „Samota Křešín ", toť kus horského konopišťského kraje, odříznutého od světa; 

osud tam svál drsné cihláře a kameníky, dal jim zíti v bídě a tuhém zápasu 

o živobytí. "(I) 

„Jeho lidé velmi těžce a úryvkovitě myslí, ale velmi mocně cítí a prudce 

jednají. 

„ Přichyceni houževnatě na kamenité půdě, zápasíce až do úpadu s prací, bídou, 

pány i přírodou, bez zbytečné citlivosti a mravní složitosti - mají tito lidé v sobě opět 

cosi z jakési původní přírodnosti, která žije bezprostředními vzruchy, pudovými 

reakcemi, v nahé přímočarosti vztahů, tužeb a potřeb, jež mají kouzlo i hrůzu primitivů. 

Stvořeni jen pro své drsné prostředí, zajdou, zbloudí, zchátrají ve vlídnějších 

končinách. "(3) 

„ Bez vtíravého důrazu tendenčního dává růsti jejich životním dějům organicky a 

důmyslně ze svérázné povahy prostředí. " (4) 

„ V Novém cítíte cosi tuláckého, ale není to tulák aristokraticky romantický, 

subjektivně ladění, nýbrž tulák sociálně se bratřící a směřující k typickému člověku 

v jeho sociální i lidskou bídou odestřené pralátce. " (5) 

(1) Píša A. M.: Kroniky a romány, in: Dvacátá l é ta -kr i t iky a stati, Praha 1969, str. 255 
<2) Píša A. M.: Kroniky a romány, in: Dvacátá léta - kritiky a stati, Praha 1969, str. 255 
(3) Píša A. M.: Kroniky a romány, in: Dvacátá léta - kritiky a stati, Praha 1969, str. 255 
<4) Píša A. M.: Kroniky a romány, in: Dvacátá léta - kritiky a stati, Praha 1969, str. 256 
(5) Píša A. M.: Kroniky a romány, in: Dvacátá léta - kritiky a stati, Praha 1969, str. 255 
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4.1.3.b Julius Fučík: Román o vesnickém proletariátu (1927) 

Samotu Křešín Julius Fučík nehodnotí jako převratné dílo, upozorňuje však 

na způsob Nového vidění venkova, hlavně vesnického proletariátu a připodobňuje ho 

k proletariátu městskému. 

„Jeho Samota Křešín není převratným dílem. Je typem románové prózy, již může 

akceptovat nejširší literární obecenstvo - i dále, již třeba rozšířit, aby povýšila úroveň 

běžné četby k obrazu nejvyspělejších literárních kultur zahraničních. " '' 

„ Karel Nový se nespokojuje s tímto starobylým viděním venkova ani 

opakováním standardních osudů chudého vesničana, který pílí a spořivostí dospěl 

k chalupnictvi, nebo bohatého sedláka s jeho sveřepostí a tragickým karbanictvím -

Karel Nový nalézá svoje lidi ve vesnickém proletariátu, tak zcela nepodobném 

proletariátu městskému a tak nesmírně stejném v společném údělu vykořisťování. " (2) 

4.1.3.C František Xaver Šalda: Průřez částí dnešního románu českého 

Kritik popisuje dojmy z četby Nového románů, vyjadřuje se k mentalitě postav 

v prvních dvou dílech trilogie. Glosu Šalda napsal již v r. 1932. 

„ Četl jsem od něho Samotu Křešín a Srdce ve vichru a uvízlo mně z nich hodně 

v paměti - důkaz, že v těchto románech je něco výrazného, nač se tak rychle 

nezapomíná. Je tam vypisován život cihlářů a skaláků kdesi na Benešovsku, jejich boj se 

zemí o skývu chleba, jejich chudé radosti, dravé vášně, setrvačné zvyky, jejich láska 

k hroudě, kterou nechtějí prodat ani Vysokému pánovi, rozuměj arciknížeti 

Ferdinandovi z Este. Jsou to primitivní lidé zemní a přízemní a Nový maluje je šeď 

všedi skoupou tvrdou linií, bez pošilhávání po efektech a slavných literárních 

vzorech. "(3) 

( , ) Fučík, J.: Román o vesnickém proletariátu, in: Stati o literatuře, Praha 1951, str. 115 
<2) Fučík, J.: Román o vesnickém proletariátu, in: Stati o literatuře, Praha 1951, str. 116 
(3) Šalda F. X.: Průřez částí dnešního románu českého, in: Kritické glosy k nové poesii české, Praha 1939, 
str. 295 
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4.2. Ve vichru (původní název Srdce ve vichru) 

Druhý díl trilogie vyšel v roce 1930 s názvem Srdce ve vichru, změněným 

v r.1936 na Ve vichru. 

Jeho protagonistou se stává Jaromír Tratil. Sledujeme jeho životní příběh, 

na jehož pozadí zaznamenáváme nejen osudy dalších postav, ale také historickou 

skutečnost - tu v tomto případě tvoří poslední předválečná léta Rakouska- Uherska 

vrcholící atentátem na arcivévodu Františka Ferdinanda. 

Román zachycuje Jaromírova studentská léta na benešovském gymnáziu, jeho 

dospívání a osudové lásky. 

4.2.1 O postavách 

Protože jde o druhý díl trilogie navazující na Samotu Křešín, nacházíme zde 

mnoho postav, které jsme poznali již dříve. 

Jaromír přichází na benešovské gymnázium, nenalézá zde však mnoho přátel, 

proto si více hledí studia. Tvrdě se dře s učením i s úkoly. O prázdninách se vydává 

na rodný Křešín, pracuje u Barhoňě, cítí se zde doma. Tíží ho výčitky svědomí, že kvůli 

němu matka domov opustila: 

„ Nebyl-li jsem to já, jenž odtud chvátal do města a nepobízel matku z tohoto 

kruhu?" (1) 

Jaromír si stále více uvědomuje svou lásku k matce a přítomnost dospívající 

sestry, s nimiž žije u Pazderů ve vesnici nedaleko Benešova. Chtěl být učitelem, ale 

matka touží po tom, aby se stal knězem, a on je odhodlán učinit cokoliv, aby byla 

šťastná. 

V této době se poprvé setkává s dcerou nadlesního Múllera (a svou životní 

láskou) Emou, která bydlí v blízkých lesích. Uvědomuje si, že Křešín přestal být 

s konečnou platností jeho domovem a stal se pouhou vzpomínkou a stínem mladosti. 

Jaromír maturuje, chtěl by se stát lékařem, ale po atentátu v Sarajevu je povolán 

na vojnu a odveden. Odjíždí tedy do Tábora a odsud dál „do války". 

(1) Nový, K.: Ve vichru, Praha 1953, str. 34 
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Setkáváme se znovu s Jaromírovou matkou a sestrou Anežkou, dokonce i 

s Tratilem, kterého Jaromír navštíví ve vězení, s křešínským Barhoněm a jeho 

rodinou. 

Dozvídáme se o pohnutém osudu Pazderových, jsme svědky návratu jejich 

toulavé dcery Marie, již však Pazdera nemilosrdně vyhání z domu, smrti Pazderovy 

ženy i jeho syna v Praze. 

Na scénu znovu přicházejí cihlář Janoušek s dcerou Fančou, pan učitele 

z Vranova či hajný Oukropec. 

Další postavy se navracejí ve vzpomínkách aktérů, například utonulá vdova 
v 

Šebková, zastřelený čeledín Kumštů či zavražděný sedlák Kavan. 

Nové postavy často do děje vstupují jako epizodní; dokreslují příběh. 

Tuto roli mají například rodina hejtmana Hajdy, čeledín Franc a děvečka 

Anča od sedláka Sysla i někteří obyvatelé vesnice. 

Nové postavy se ponejvíce vyskytují po boku postav již známých, „starých", 

jejichž prostřednictvím se s nimi také seznamujeme. 

K Tratilce se pojí postavy jejích zaměstnavatelů, díky Anežce poznáváme její 

kamarádky- švadlenky. 

Nejvíce nových postav se váže pochopitelně k Jaromírovi. Jsou to profesoři a 

spolužáci na gymnáziu, švec Ambrož, který zásobuje Jaromíra knihami, v neposlední 

řadě pak rodina nadlesního Miillera, do níž patří i Jaromírova láska Ema. 

Kvůli společenským rozdílům není však jejich lásce přáno. Jaromír a Ema jsou 

ze své lásky šťastní i nešťastní - jejich city jsou rozporuplné, ale silné a prudké a jejich 

důsledkem je Emino těhotenství. 
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Zajímavým momentem je Jaromírovo setkání s Jaromírem Kavanem, 

nevlastním bratrem a studentem nižšího ročníku, kterého doučuje. 

„ - Já se jmenuji také Jára, vypravil ze sebe šeptem hoch a utkvěl na mně 

svýma modrýma očima. Tyto modré oči kromě ostatních věcí, ano, jsou také společným 

dědictvím."(l) 

Jaromír se stává jakýmsi spojovacím článkem mezi postavami známými i 

neznámými, přicházejícími z dřívější doby, současnými, budoucími. 

„ ...za ním i před ním střídavě kráčely postavy známých i neznámých, a všechny 

se hrbily nesouce v rancích přetěžký náklad svého osudu. " <2) 

I v této části trilogie lze mezi postavami nalézt četné kontrasty, ale i životní 

paralely - týká se to např. životů Štěpánky Tratilové a selky Kavanové. 

Zatímco Tratilka žije svůj život v těžké práci a chudobě, Kavanová se čtenáři 

představuje jako „růžová panímáma", selka z bohatého rodu. Přesto mají jejich životy 

díky jedinému muži - Jaromíru Kavanovi - styčné body, i když se nemají rády a cítí 

k sobě dlouhou dobu nenávist. 

Mezníkem ve vztahu těchto dvou žen je Kavanova smrt, která je nejen oddaluje, 

ale paradoxně i sbližuje. 

Jen Tratilka zná všechny okolnosti Kavanovy smrti, ale nechává si je pro sebe. 

Odchod muže, který patřil jim oběma a byl jim drahý, utvoří mezi oběma ženami 

zvláštní pouto založené na vzájemné úctě. 

„ Obě, dosud si cizí, pocítily k sobě úctu i přátelství, dávná, znovu zjitřená bolest 

je svazovala do jednoho uzlíku. " (3) 

(1) Nový, K.: Ve vichru, Praha 1953, str. 78 
(2) Nový, K.: Ve vichru, Praha 1953, str. 290 
<3) Nový, K.: Ve vichru, Praha 1953, str. 225 
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4.2.2 Prostředí 

4.2.2.a Příroda 

I v tomto románu jsme svědky dokonale promyšlené provázanosti postav a 

prostředí. 

Postavy jsou prostředím pochopitelně ovlivňovány, ale v určitých okamžicích 

dochází až ke splynutí člověka s přírodou či jiným místem a kjejich vzájemnému 

dialogu. 

Takovým případem je příchod Tratilky do města. Soudní budova jako by k ženě 

hovořila a připomínala jí staré útrapy. 

„ „Ženo vraha! Tu je, vizte ji! Tu kráčí a tváří se jakoby nic! Hle! Hle, počestní 

občané!" Skoro se zapotácela po prvé pod úderem tohoto neslyšného hlasu a div že 

neklesla na dlažbu náměstí, zardívala se i bledla, srdce jí utíkalo. 

„ Co mám dělat? Mám zemřít? " odpovídala po každé hroznému němému zvuku. " (I) 

Tyto hlasy však postupně slábnou, Tratilka hledá a nachází klid v tvrdé práci. 

Kdo si však neví se životem rady, je starý Pazdera, který se stále více uchyluje 

k pití. Pod vlivem alkoholu pak přicházejí výčitky a stavy, kdy Pazdera hovoří s okolím: 

„Mávl rukou, avšak vrchy neodehnal z obzoru, stály klidně dál a jako by 

hovořily: „ Třeba si i vyskoč, křečku zrádnej"! 

„Mlčte!" rozehnal se Pazdera sukovkouproti nim. 

„ Třeba si i vyskoč", smál se Chlum a Strážná hora odpovídala: „Křečku zrádnej!" " 

„ „ Mohly jste mě lepší krmit, " říkal jim Pazdera. „ Tam je můj domov, kde se 

mám lepší, vy kujóni. Na vás? Už jsem dávno zapomněl. Byl jsem moc hloupej, ale teď 

jsem zchytral, a pořádně!" ... 

„Já se ti nevysmívám, " říkal Chlum a Strážná hora dodávala: „Já ti nenadávám, vždyť 
u a ( 2 ) 

to víš. Proč se tedy zlobíš? " • 

(l> Nový, K.: Ve vichru, Praha 1953, str. 8 
(2> Nový, K.: Ve vichru, Praha 1953, str. 40, 41 
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Někdy promlouvá prostředí hlasem některých postav. Jaromír tak kupříkladu 

ve zvuku větru v zasněžených kopcích na Křešíně slyší hlas otčíma Tratila, který ho 

prosí o odpuštění. 

V jiném případě pak v Jaromírových představách volají potok a borovice jeho 

milovanou Emu. 

Vše jako by bylo zaštítěno a chráněno dvěma vrchy - Chlumem a Strážnou 

horou, které nás provázejí celou knihou a sledují veškeré lidské počínání: 

„Ale nad lidským nepokojem, zpěvy opilců,, nářky žen, nad pláčem dětí, 

nad úzkostí, nad rozličným mravenčím hemžením, nedotknuty v své kráse, stály od 

věčnosti stejné vrchy, Chlum a Strážná hora". (1) 

4.2.2.b Gymnázium 

V druhém dílu Jaromírovým prostřednictvím a z jeho pohledu i z pohledu 

některých spolužáků poznáváme poměry na benešovském gymnáziu. 

Zde lze najít jisté autobiografické prvky, neboť Karel Nový na gymnáziu 

v Benešově také studoval. O poměrech na tomto ústavu se v monografii Nového trefně 

vyjadřuje Josef Hrabák: 

„Na gymnáziu se človíčkům zpravidla vykalo, ale páni profesoři (obyčejně až 

do morku kostí černožlutí, tj. do smrti oddaní rakouské monarchii) posuzovali žáčky 

podle kalhot; a Novák měl kalhoty značně opotřebované a záplatované. " (2) 

I Karel Nový popsal dusnou atmosféru, která na gymnáziu panovala, včetně 

výčtu aktivit, které žáci nesměli provozovat: 

„Městská knihovna a čítárna se navštěvovat nesměla. Členy sokola jsme nesměli 
í( (3) 

být, kopaná se hrát nesměla.' 

Na gymnáziu vládl rakousko-uherský klerikální byrokratismus, podporovalo se 

donašečství a podlézání. 

(1) Nový, K.: Ve vichru, Praha 1953, str. 298 
<2) Hrabák, J.: Karel Nový, Praha 1983, str. 9 
(3) Hrabák, J.: Karel Nový, Praha 1983, str. 9 
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V románu se Jaromírovým prostřednictvím seznamujeme s profesorským 

sborem, z něhož přímo čiší opovržení a nespravedlnost. 

Je zde jen málo vyučujících, kteří by měli pochopení pro individualitu studentů a 

nemařili jejich talent. 

„Řvali na žáky, nadávali jim - zvykli si na to, za chvíli si nikdo ze žáků 

neuvědomil, že je v rukou maloměšťáckých omezenců a tyránků. 

Rupař měl rád pokorné duše. ... Podhajský byl jeho oblíbencem, tím spíše, že ten 

hoch byl žalobníkem. " (1) 

Jediný, kdo žáky netyranizuje, je suplent Heran, který se snaží navázat s nimi 

přátelský vztah. 

„S novým počátkem roku nepřišel na ústav suplent Heran. Jaromír pocítil 

nepříjemně jeho odchod z ústavu. „Zbavili se ho!" pomyslil si s trpkostí. „Neměli ho 

rádi pro přátelský poměr ke studentům." Jako by z jejich třídy odešel usměvavý 

přítel. "(2) 

Mezi ním a Jaromírem vzniklo přátelské pouto. 

Jaromír (stejně jako dříve Heran) doplácí i na skutečnost, že pochází z kopců -

kvůli tomu na něj profesoři hledí skrz prsty a nevidí v jeho studiu valnou budoucnost: 

„ „ Takových jsem měl v ruce! A nic z nich nebylo. Takový je každý rochně 

z křešínských kopců. Táhne jako chasník, jako dobytče, ale najednou nestačí, je 

v koncích!" zvedl svůj hlas profesor Holub. " (3) 

Máme možnost nahlédnout i do studentské hospody, kde pod vlivem alkoholu 

bujaří studenti vymýšlejí revoluce jak ve svém životě, tak i ve společnosti. 

„Kudrnatý septimán udeřil do kláves, zahřměla píseň i zpěv a před Fanču i 

Jaromíra postavili brunátné víno. „Ex!" křičeli chlapci přibíhajíce spohárky 

ke kulatému stolku. „Ať žije láska! Ať žije mládí! Ať žije celý svět!" " <4> 

( , ) Nový, K.: Ve vichru, Praha 1953, str. 49 
(2> Nový, K.: Ve vichru, Praha 1953, str. 46 
<3> Nový, K.: Ve vichru, Praha 1953, str. 10 
(4) Nový, K.: Ve vichru, Praha 1953, str. 264 
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4.2.3 Kritický ohlas 

4.2.3.a Milan Jungmann: Karel Nový - Náčrt života a díla (1960) 

Stejně jako Karel Nový resp. Josef Hrabák se k poměrům na gymnáziu a jejich 

vlivu na protagonisty románu vyjadřuje i Milan Jungmann. Jaromíra řadí k Nového 

typickým postavám a upozorňuje na problém sociálních rozdílů mezi Jaromírem a 

Emou. 

„ Toto vězení mladých duší zůstalo v Novém jako těžký zážitek a nedivme se 

proto, že jeho Jaromír ze Samoty Křešína, Petr z Městečka Raňkova a z Plamene a 

větru, i ostatní jeho studenti školou víc trpí, než získávají. Škola je svírala, bránila jim 

poznat skutečný život, po němž hladověli, a tak proti ní a řádu, který představovala, 

revoltovali, jak dovedli. " (1) 

„ Druhým dílem se boj o rozražení železného kruhu bídy a nesvobody přenáší na 

mladou generaci, na Jaromíra a jeho milou Emu především. Tento hrdina dostává nyní 

typické rysy Nového senzitivních, časně uzrálých mladých mužů se srdcem vzdorným a 

nepokojným, trpícím i bojujícím. Třídní přehrada mezi jeho chudobou a blahobytem 

Eminých rodičů připraví oběma milencům „mučení a zkoušky", o nichž mluví paní 

Můllerová, Emina matka, zkoušky, jež div nerozdrtí Emě srdce. " (2) 

4.2.3.b Jiří Hájek: Epik mládí a vzdoru, in: Osudy a cíle (1961) 

Jak působilo díla Karla Nového na Jiřího Hájka, se dozvídáme z jeho studie 

nazvané výstižně Epik mládí a vzdoru. 

„Romány Samota Křešín a Srdce ve vichru mne naučili rozumět hořké kráse i 

tíži, kterou má život pro ty, kdo mají sílu se vzbouřit proti jeho nesmyslným řádům. 

Láska Jaromíra a Emy, ústřední dvojice těchto knih, utvářela mou představu lásky jako 

veliké síly, která je schopna zázraků, avšak i zabíjí a ničí. " (3) 

(1) Jungmann, M.: Karel N o v ý - N á č r t života a díla, Praha 1960, str. 37 
(2) Jungmann] M.: Karel Nový - Náčrt života a díla, Praha 1960, str. 37 
(3) Hájek, J.: Epik mládí a vzdoru, in: Osudy a cíle, Praha 1961, str. 24 
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4.2.3.C Josef Hora: Srdce ve vichru (publikováno r. 1930 v periodiku 

Panoráma) 

Hora zmiňuje nám známý fakt, že prozaická tvorba Karla Nového je oslavou 

jeho rodného kraje, a krátce se pozastavuje nad románem Samota Křešín. O druhém 

dílu trilogie hovoří takto: 

„Srdce ve vichru jsou pokračováním „Křešína". Jeho postavy přicházejí do 

nich, jejich osudy se tu rozvíjejí, jejich dramatičnost tu stoupá, sociální zakořeněnost se 

utvrzuje - Nový pojal svůj kraj jako jedinou rodinu, jako kolektivní celek, v němž splétá 

se jeden osud s druhým, všechny stojí ve stínu boje, jejž podnikají o svou existenci, o 

svůj domov." 

I Hora se zmiňuje o charakteristických typech Nového postav. 

„Nový naplnil i druhý svůj román z Benešovská řadou souběžných lidských 

osudů, sukovitými typy sedláckými, pytláckými a lesnickými — ale vše tu má své místo, 

není prázdných epizod, není ani prázdných postav." (2) 

( l ) Hora, J.: Srdce ve vichru, in: Poesie a život, Praha 1959, str. 387 
<2) Hora, J.: Srdce ve vichru, in: Poesie a život, Praha 1959, str. 388 
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4.3 Tváří v tvář 

Poslední část trilogie nazvaná Tváří v tvář se odehrává za první světové války a 

v prvních poválečných letech. 

Osudy postav často přerušuje výklad o historických skutečnostech, které jsou 

nezbytné pro pochopení dějinných souvislostí a dobové situace. Jsme svědky sporu 

„češství s rakušáctvím" a úsilí o společenský pokrok. Rakousko je nenáviděné, ale jako 

největší zločin se jeví a je vnímána válka. 

4.3.1 O postavách 

Ústřední postavou zůstává Jaromír Tratil, další důležité místo nejen v ději, ale i 

v Jaromírově životě náleží Emě. 

Jaromír byl místo vysokoškolských studií odveden na frontu, kam, ač maturant, 

odjíždí jako prostý vojín, protože nechtěl vstoupit do kurzu pro budoucí rakouské 

důstojníky. 

Bojuje, pomýšlí na útěk a nakonec sám sebe zraní. 

„Jediná rána, která padla toho dne, proletěla paží jednoročního dobrovolníka 

Tratila."(1) 

V Českých Budějovicích se setkává s Emou, která zde po odchodu od rodičů 

pracuje jako zdravotní sestra u Červeného kříže. Prchají spolu a po různých peripetiích 

se octnou ve Vídni. 

Po válce Jaromír nachází existenci jako venkovský učitel ve Vranově. 

Také v závěrečné části trilogie nacházíme zřetelné autobiografické rysy. 

Některé etapy životní dráhy Karla Nového se shodují s etapami Jaromírova 

příběhu. 

Také Nový, stejně jako Jaromír, musel za války narukovat, ale po třech letech 

z vojny dezertoval a působil tajně ve Vídeňském deníku. Po válce se vracejí Nový i 

Jaromír do nového československého státu, v jehož vznik doufali a věřili. 

(i) Nový, K.: Tváří v tvář, Praha 1953, str. 158 
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Také odpor k válce je oběma společný. Pacifista Karel Nový vyjadřuje shodně 

s Jaromírem svůj nesouhlas s nesmyslným vražděním nevinných lidí. 

Vzhledem k tomu, že hlavní dějová linie je věnována především osudům Emy a 

Jaromíra, setkáváme se s dalšími postavami jejich prostřednictvím. 

Např. Eminým prostřednictvím poznáváme rodinu nadlesního Mullera -

jejího otce, nenáviděnou matku a bratra, který je důstojníkem rakousko-uherské armády. 

Dále se setkáváme s postavou hajné Kratochvílové, kterou Ema nedaleko svého 

bydliště navštěvuje a jejíž muž byl také odveden na frontu (kde zahyne). 

V Eminých vzpomínkách se objevují Tratilka, Anežka, Pazdera i jeho vnučka. 

Ema je spojovacím článkem mezi dvěma protipóly: Hansem a Jaromírem. 

Kontrast umocňuje fakt, že oba muži jsou Emě velice blízcí - jde o jejího bratra (Hans) 

a milého (Jaromír). 

Eminým prostřednictvím poznáváme většinou postavy epizodické, např.: její 

pacienty a kolegy v nemocnici v Českých Budějovicích 

Shodou náhod se v nemocnici ocitá také Jaromírův nevlastní bratr Jaromír 

Kavan, který zde umírá, a Ema až po jeho smrti zjistí jeho totožnost. 

I Jaromírův příběh je spjat s osudy dalších epizodických postav. Jsou to hlavně 

vojáci, se kterými se Jaromír ocitá na frontě. Patří k nim bývalý Jaromírův spolužák 

Dřízal, který na frontě padne, či Antonín Klement, s nímž Jaromír pomýšlí na útěk. 

V nemocnici se Jaromír setkává s ošetřovatelkou Žožou, s níž se spřátelí. 
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Jaromír často vzpomíná na své blízké - v jeho vzpomínkách se objevují matka, 

Anežka a Pazdera. V dopise od matky se dovídá o Barhoňovi, který je jako civilista 

ve válce přidělen ke koním. Vzpomíná i na své pěstouny Studničkovy. 

S Barhoněm se Jaromír setkává v zázemí po propuštění z nemocnice. 

Z Barhoně čiší odpor k válce a nespravedlivé monarchii, vztek z nemohoucnosti situaci 

změnit i jakási beznaděj... Stýská se mu po ženě a synovi. 

„Dva Křešínští se objali. A nyní tu sedí za rozbitým stavením polospálené vsi. " 

„S proděravělým kabátem, jejž zdědil po starém Barhoňovi, svém otci zedníku, zde stojí 

poslední Křešínský a pláče. " 

S Barhoněm se loučíme v okamžiku jeho smrti nedaleko místa, kde bojuje také 

Jaromír. I zde si s postavami osud tvrdě zahrál. 

Setkáme se naposledy také s Vojtěchem Tratilem, přesněji se zprávou o něm 

v dopise pro Jaromíra. Dovídáme se, že zemřel. 

( l ) Nový, K.: Tváří v tvář, Praha 1953, str. 173 
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4.2.3 Češství versus rakušáctví 

Jako v předchozích dílech i v románu Tváří v tvář je exponováno několik 

konfliktů. 

Hlavním je spor českého národa s rakouskou monarchií. 

Češství reprezentuje například Ema Můllerová, která stojí v opozici proti svému 

německému otci i proti bratru Hansovi, který se rakouské monarchie zastává. 

Rakousko je představeno jako zotročující stát, potlačující českou identitu a řeč. 

Vždyť například Emin bratr Hans se takto vyjadřuje o českém jazyce: 

„Avšak má to smysl uchovávat jazyk, jímž mluví čtyři miliony lidí? " (1) 

Příslušnost Miillerových k Němcům a jejich obdiv k monarchii jsou zjevné. 

Nadlesní Miiller, sledující bedlivě zprávy z fronty - byť někdy ne zcela 

pravdivé - se odporem k Čechům netají. Jeho prostřednictvím také poznáváme názory a 

postoje dvorské honorace na Konopišti. Múller doma reprodukuje hovory, které 

na zámku slyší. 

„Nutnoponěmčit Čechy a Chorvaty." (2) 

Představu si lze udělat i z dalších promluv nadlesního, z nichž je patrná zášť 

k českému národu. 

„ Vypozoroval, že kdykoliv noviny oznamovaly nový ústup vojsk v Haliči, listonoš se 

usmívá a jest pln rozmaru, přicházel vesele mávaje holí. / počal toho člověka 

nenáviděti. 

- Čecháčkové, cha! říkal zlostně. Nejradši by viděli Rusa už v Praze. Počkejte, naučíme 
' i '< (3) v as! 

Ema s tímto postojem evidentně nesouhlasí, nesnáší otcův fanatismus stejně 

jako válku. 

( , ) Nový, K.: Tváří v tvář, Praha 1953, str. 154 
(2) Nový, K.: Tváří v tvář, Praha 1953, str. 38 
(3) Nový, K.: Tváří v tvář, Praha 1953, str. 39 
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Konflikt nacházíme také v dialozích Emy a Hanse, z nichž jsou opět patrny 

sympatie k protichůdným stranám - Eminy k české, Hansovy k německé. 

„Poslyš, optal se pak, nenačichla jsi nějakými českými rozhovory? Jeho hlas nezněl 

příjemně."(1) 

Hans se nelichotivě vyjadřuje i o českých vojácích jako o „mizerném 

materiálu"... 

Podobný názor na české vojáky má většina rakouských důstojníků. 

Vojáci rovněž necítí k důstojníkům sympatie, nechtějí pod jejich velením 

bojovat. I tyto dvě strany tedy reprezentují konflikt. 

Zpět do rakouské říše se nechce ani českým válečným zajatcům. 

„ ...dávali přednost útrapám hladové pouti před starým otroctvím. " (2) 

Ironicky se pozastavuje nad příslušností a nenávistí k Rakousku Jaromír. 

Vyjadřuje rozhořčení, že není možnost „výběru jiné příslušnosti". Člověk musí do války 

za „svého" císaře a za „svůj" stát Rakousko-Uhersko, ať chce, či nikoli. A Jaromír 

za „hanebnou" monarchii bojovat nechce. 

„ Rakušákl Jaké hrozné slovo! Jaromíra pálilo v tváři, jako by na něho šplíchl trus " P) 

(1) Nový, K.: Tváří v tvář, Praha 1953, str. 67 
(2) Nový, K.: Tváří v tvář, Praha 1953, str. 184 
(3) Nový, K.: Tváří v tvář, Praha 1953, str. 232 
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4.3.3 Prostředí 

Válka poznamenává všechny oblasti života nejen na frontě, ale i v zázemí. 

Místem, kde je její vliv zvlášť citelný, je loučímská myslivna - obydlí 

Mullerových. Stává se dějištěm všech rodinných konfliktů souvisejících s válkou, válka 

rodinu rozděluje, vnáší do ní rozkol. 

V důsledku válečných potřeb se mění poštovní úřad na Konopišti v ozdravovnu 

pro raněné vojáky. Tak se frontové utrpení přenáší i do zázemí. 

Po odchodu myslivce Kratochvíla na frontu zůstala též pustá jeho hájovna. 

„ Ztratila své drobné kouzlo a přitažlivost. Příbytek, jindy tak čistý, byl zanedbáván, 

páchlo vněm ledabyle vypíranými plenkami a podružinou. Hajná chodila jako 

bez ducha, a hovořila právě tak málo, jako Ema doma, často slzela, Emina slova útěchy 

padala mimo ni. " (1) 

Stejně tak opuštěný je Jaromírův pokoj. 

Jaromírovým útočištěm se nyní stává Jeho" zákop, odkud sleduje válečné 

hrůzy. 

„Jeho život se zúžil na metr špinavého zákopu a na bezútěšnost hlinitého pole 

za nímž jsou skryty strojní pušky a karabiny polních četníků. " (2) 

Vzpomíná na Čechy, když je hospitalizován v nemocnici, která je umístěna 

v zámku. Prochází se pak zničenou zámeckou zahradou. Dopady války zde ostře 

kontrastují s počínajícím jarem a pučícími stromy. 

Daleko od bojišť se zdá být Křešín, přesto i zde pociťují krutou válečnou realitu, 

když je Barhoň povolán k civilní službě. 

(1) Nový, K.: Tváří v tvář, Praha 1953, str. 81 
<2) Nový,' K.: Tváří v tvář, Praha 1953, str. 154 
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Jaromír poznává i prostředí válečného vězení, špinavé cely plné švábů, kde 

spoluvězni umírají na tyfus a choleru. 

Jeho myšlenky a naděje se upínají k útěku a ke Křešínu poskytujícímu úkryt. 

Zdá se mu také o Postupicích a vranovské škole. 

„Stoupal ve vánici na Křešín, klesal pod vichřičnými údery, drápal se polozmrzlýma 

rukama ze závějí, šel jako somnambul svými stráněmi vzhůru ke Křešínu, vzhůru 

kživotu." (1) 

V závěru jsou pak zmíněna některá již známá místa bezprostředně po válce. 

Např.: jezvinský lom, který jako by byl zcela odtržen od světa, jako by se ocitl mimo 

život - jsou zde pouze zbytky zrezivělého nářadí, zabedněná kovárna a hnijící kantýna. 

Z Konopiště se po válce stává mrtvý zámek. 

Také loučímské „hnízdo" zpustlo po definitivním odchodu Emy za Jaromírem. 

Naopak u Tratilky v Pazderově chalupě, kde Jaromír s Emou nacházejí přechodné 

bydliště, se život hlásí o svá práva. 

"> Nový, K.: Tváří v tvář, Praha 1953, str. 216 
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4.3.4 Kritický ohlas 

4.3.4.a Milan Jungmann: Karel Nový - Náčrt života a díla (1960) 

Jungmann připomíná důležitost autorových životních zkušeností jakožto 

východiska jeho tvorby. Upozorňuje na tragédii „Jaromírovy doby". 

„Románově vytěžil Nový mnoho z toho, co tehdy žil, ve třetím dílu trilogie 

Železný kruh, v románu Tváří v tvář. 

Válka zůstane už u Nového jedním z nejčastějších „návratných motivů", který 

z jeho tvorby nikdy nezmizí. " (1) 

„Lidské a mravní dozrání Jaromírovo se dovršuje ve chvíli, kdy se musí vyrovnat 

s otázkami obecnějšího významu a tragičtějších důsledků pro celou společnost -

s vypuknutím války. " (2) 

(1) Jungmann, M.: Karel Nový - N á č r t života a díla, Praha 1960, str. 23 
<2) Jungmann, M.: Karel Nový - Náčrt života a díla, Praha 1960,' str. 39 
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5. Boj o existenci (Chceme žít) 

V próze - v literatuře nacházíme žánrové zařazení k románu i novele - Chceme 

žít (1933) zobrazuje Karel Nový svět chudiny z pražské periferie a dotýká se aktuální 

problematiky nezaměstnanosti. Autor se přiblížil prostředí velkoměsta, ale ani kontakty 

s venkovem nebyly úplně zpřetrhány, prostředí vesnice hraje v příběhu nemalou roli. 

Děj se odehrává během jednoho roku za hospodářské krize. 

Autor vypráví příběh dvou mladých lidí - pražské švadlenky Maří Magdaleny 

Klímové a skláře, později dělníka Josefa Tomše. Oba přicházejí o práci. Magdalena 

kvůli absenci v krejčovské dílně - byla na potratu, když otěhotněla s Josefem. Josef 

kvůli stávce, které se s pracovníky na stavbě účastní. Oba se tak zařadí mezi 

nezaměstnané. 

Josef s Magdalenou se těžce protloukají životem, jsou v bezvýchodné situaci, 

s nadějí na lepší živobytí odcházejí z Prahy. Na pokraji sil a v zoufalství se připojí 

k demonstraci nezaměstnaných a nacházejí oporu v jednotném postupu se stejně 

postiženými. 

5.1 O postavách 

Maří Magdalena Klímová a Josef Tomšů jsou hlavními postavami románu a 

nositeli děje. Jsou to postavy fiktivní, ačkoli působí jako typičtí zástupci reálné skupiny 

mladých nezaměstnaných lidí své doby. Jsou to postavy přirozené. 

Oba protagonisty lze považovat za postavy kladné, i když v některých situacích 

n e p ů s o b í zcela čestně a o správnosti jednání by se dalo polemizovat. 

Josef je spolehlivý a pracovitý (pokud práci má), má Magdalenu rád, ale jeho 

spornou vlastností je nevýbojnost, těžkopádnost. 

Obě postavy jsou plastické, ale každá jinou měrou. Josef jako by se příliš 

nevyvíjel, nahlížíme do jeho nitra, cítíme jeho vztek a zoufalství z poznání, že nemůže 

změnit situaci, ale v průběhu děje se nemění, zaujímá stále stejný postoj ke skutečnosti. 
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Na rozdíl od něj Magdalena vývojem prochází. Mění se její vztah k životu, a to 

zejména po potratu a ztrátě zaměstnání. Původně si chtěla jen užívat, utrácet a dělat si, 

co se jí zlíbí. V soužití s Josefem se její názor mění, z lehkomyslné dívky se stává žena 

zodpovědná za sebe i svého partnera. 

Magdalena je povahově i charakterově složitější než Josef. 

Je na místě připomenout symboliku jmen protagonistů. 

Maří Magdalena se může, co se týče vztahů s muži, jevit jako hříšnice. Josef, 

který se o ni chce postarat, se o její minulost nezajímá. Z tohoto pohledu se 

Magdalenino početí a následný potrat jeví vzhledem k biblické předloze jako ironie a 

výrazné upozornění na zoufalou situaci ve společnosti. 

Protagonisty Magdalenu a Josefa lze konfrontovat zejména s postavami 

epizodickými, s nimiž se průběhu děje setkávají. 

Magdalena (původně samostatná švadlenka) kontrastuje například s postavou 

Antonie - kamarádky z dětství, která je matkou čtyř dětí. 

„ Maří Magdaleně bylo nějak obzvlášť lehce pokaždé, když si vzpomněla na tuto 

Antonii a její přívažky. Jaký je to život, když člověk, sotvaže otevře trochu oči na svět, už 

rodí a chová. " (1) 

Na opačné straně než Magdalena stojí také její stará teta v rodné vsi, která je 

s k o u p á na všechny radosti, život má za sebou a již jen čeká na smrt. 

Jiný názor na život a přístup kněmu má pacientka, se níž se Magdalena ocitá 

v nemocnici v jednom pokoji. Ta kdysi dítě donosila, ale zřekla se ho. Magdalena si 

potrat vyčítá, obviňuje se z vraždy dítěte. Druhá žena ji však svým postojem uklidňuje: 

„ „ Víte, slečno, na to mají být zákony. Když je holka hloupá, mají zkušení sami 

pomáhat. Vždyť to nic není. Jako byste vyplda záhon. Nic to není, " " (2) 

o Nový K.: Chceme žít, Praha 1952, str. 7 
<2> Nový K.: Chceme žít, Praha 1952, str. 47 
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Zcela odlišně od Magdaleny se také jeví dcera Josefovy (a později i 

Magdaleniny) bytné Božka Ditrichová - vypočítavá lehká děva, která , ač mladší 

než Magdalena, působí daleko protřelejším dojmem, jeví zájem především o zisk a 

peníze, pro které neváhá prodat své tělo. K tomu svádí i Magdalenu a slibuje jí snadný 

výdělek. 

Josef vstupuje do kontrastu například s postavou Františka Grusse, s nímž 

Magdalena kdysi rok chodila a jehož život se zdá bezstarostný. 

Josefovým protipólem je též šofér Venoušek, povaleč a pijan, kterému jde také 

jen o zisk a svého vozu využívá ke svádění děvčat: 

„ „Dobrá slečno! Stavím se tu!" volal šofér. A sedaje k volantu hovořil 

k Josefovi: „Když máš auto, tak jich můžeš mít, co hrdlo ráčí. Na auto jsou tyhle mrchy 

dělaný."(1) 

Ostatní postavy, s nimiž se v próze setkáváme, stojí většinou v pozadí. 

o Nový K.: Chceme žít, Praha 1952, str. 40 
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5.2 Prostředí 

5.2.1 Venkov a jeho různé podoby 

Venkov z příběhu zcela nezmizel, je jeho součástí. 

Vesnice Staré Hutě je rodištěm obou protagonistů. Když Magdalena přijíždí 

po sedmi letech z Prahy do rodné vesnice na návštěvu, vnímáme jejíma očima kontrast 

obou prostředí, který si ona sama uvědomuje. 

Obě prostředí mají jedno společné - nezaměstnanost se vším, co z ní pramení a 

co k ní patří. 

Magdalenina teta vesnici charakterizuje jako uzavřený svět. 

I Josef po ztrátě zaměstnání z této vesnice odchází do Prahy, aby tam hledal 

Magdalenu a novou práci. 

Vesnické prostředí je místem, kde Magdalena počne. 

V neposlední řadě je však venkov (a rodná vesnice) místem, k němuž oba 

hrdinové nakonec upínají své poslední naděje na záchranu a na lepší život a utíkají 

sem z hladového velkoměsta. 

5.2.2 Jedincovo soukromí v kontrastu s civilizací a velkoměstem 

Osamocenost jedince v prostředí velkoměsta si uvědomujeme již při Josefově 

příchodu na okraj Prahy: 

„Zatím co ostatní prchali od svých lžic a cihcl a vodováh, Josef se díval směrem 

ku Praze, na bílá oblaka, jež zase poklidně putovala modrou oblohou nad masou 

střech."(1) 

Magdalena se zas ocitá osamocena v nemocnici mezi anonymní bolestí cizích 

žen. 

„Maří Magdalena uprostřed ostatních byla sama. " (2) 

(l> Nový K.: Chceme žít, Praha 1952, str. 34 
(2) Nový K.: Chceme žít, Praha 1952, str. 45 
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Místem, kde se místní obyvatelé „důsledně starají o soukromí" svých 

nájemníků, je městská periferie: 

„ Tady je to jedno, kdo s kým bydlí, to není jako třeba někde v Praze. " (1) 

5.2.3 Pražská periferie 

Do uzavřeného prostředí pražské periferie se Magdalena dostává spolu 

s Josefem, který si zde v jednom z domků pronajal pokoj (původně se svým 

kamarádem, který se však zranil na stavbě). 

Domek je součástí nevzhledné dělnické kolonie poměrně daleko od centra 

Prahy, poblíž opuštěné pískovny plné střepů a smetí. 

Periferie představuje špínu a bídu: „Jak tu v kolonii, v nepohodlných barácích, 

v šerých a vlhkých koutech mohou lidé vydržet deset a dvacet let? " . ( 2 ) Představuje také 

lidskou spodinu. Vždyť většina zdejších obyvatel se živí pochybnými způsoby a obživu 

si obstarává zejména podvody a krádežemi. 

Periferie v Josefových očích ostře kontrastuje s rodnou vesnicí: 

„Po každé, když ráno vyrazili na cestu do práce, chtělo se Josefovi zřít starou 

pěšinu spěchající kusem jeteliště a pak borovým lesíkem, a vždy se zarazil, že vidí něco 

zcela jiného, zaprášený dolík, oholenou planinku, a obilí, pokud tu ještě stálo, bylo tak 

řídké a zválené7" V dálce nad Prahou jako by se nebe věčně chmuřilo temnými 

chuchvaly".(3) 

<•> Nový K.: Chceme žít, Praha 1952, str. 57 
<2> Nový K.: Chceme žít, Praha 1952, str. 39 
(3) N 0 V ý K.: Chceme žít, Praha 1952, str. 38 
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5.3 Kritický ohlas 

5.3.1 Jaromíra Nejedlá: Balada a moderní epika (1975) 

Jaromíra Nejedlá nahlíží na prózu Chceme žít v souvislosti s vývojem sociální 

balady a srovnává ji například s Wolkerovou Baladou o nenarozeném dítěti. Vyjadřuje 

se k těžkému osudu protagonistů a k jejich vydělení ze společnosti. 

„ Na baladickém motivu viny a trestu je založen i román Karla Nového Chceme 

žít. Pražská švadlena venkovského původu Magdaléna Klímová se zřekne dítěte dříve, 

než se narodí, a zesláblá potratem nastupuje těžkou životní dráhu se svým druhem, 

dělníkem Josefem Tomšů. Oba milenci se zmocňují života víc smysly než rozumem a 

citem - tělesná láska je často jejich jedinou životní jistotou. Oba představují typ lidí 

neprůbojných a slabých. Neprovinili se ničím, leč snad svou nepřizpůsobivostí, a přesto 

pro ně život je utrpením. " (1) 

„Jen náhodou jsou zachráněni: v okamžiku nejhlubší apatie potkávají průvod 

nezaměstnaných. V semknutosti jejich řad probleskuje naděje i pro Magdalénu a 

Josefa." (2) 

„Základem jejich příběhu je osud izolovaného jedince - nebo dvojice -

uprostřed společnosti, která ubíjí nejzákladnější lidské hodnoty. " (3) 

o Nejedlá, J.: Balada a moderní epika, Praha 1975, str. 98 
<2) Nejedlá, J.: Balada a moderní epika, Praha 1975, str. 98 
<3> Nejedlá, J.: Balada a moderní epika, Praha 1975, str. 99 
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5.3.2 Jiří Hájek: Epik mládí a vzdoru, in: Osudy a cíle (1961) 

O svých silných dojmech z Nového díla se opět zmiňuje Jiří Hájek. Vzpomíná 

na jeho dramatické ztvárnění v Burianově divadle. Dále mimo jiné poukazuje na změnu 

orientace autora z venkova na městskou periferii. 

„Scenérie venkova a venkovského maloměsta , typická pro jeho předchozí dílo, 

je zde vystřídána dramatickým prostředím velkoměstské periferie, jež se stává půdou 

rozhodujících zápasů o svobodu člověka. " (1) 

„ Vděčnost, kterou k němu cítím, má historii dlouhou víc než pětadvacet let. 

Šestnáctiletý kluk, zrovna přesazený z venkova do životních podmínek proletářské 

Libně, zmatený sám sebou i světem, na němž utkvěl stín nezaměstnanosti, nad nímž se už 

začínal rýsovat hrozivý stín války, ocitl se jednoho večera v někdejším Burianově D 34: 

švadlena Maří Magdaléna a dělník Josef Tomšů, jejichž nepochopitelně krutý osud jej 

vzrušil a dojal, volali na konci představení do obecenstva své prosté, vášnivé vyznání: 
r ť< (2) 

Chceme žít!' 

5.3.3 Vítězslav Nezval: Chceme žít (D 34) - napsáno v r. 1934 

K dramatickém ztvárnění Nového románu se vyjadřuje nepříliš pozitivně v jedné 

ze svých recenzí také Vítězslav Nezval. 

„ Tím hůře se smiřujeme s omylem, kterého se dopustil E. F. Burian scénickou 

realizací románu Karla Nového Chceme žít. Jeho autor blízký českému socialismu bez 

vědeckého instinktu a s minimální básnickou invencí napsal plačtivou historii 

proletářské dvojice. Režisér, o jehož schopnostech nepochybujeme, kryje svým jménem, 

jež má dosti revoluční zvuk, svou prací, k níž jsme zvykli přistupovat s důvěrou, plačtivý 

kalendář, v němž je proletář zkreslen na sentimentálního škemrala s maloměšťáckými 

ambicemi, v němž se nevidí, ba ani netuší jeho historická role... " (3> 

<" Hájek, J.: Epik mládí a vzdoru, in: Osudy a cíle, Praha 1961, str. 26 
(2) Hájek, J.: Epik mládí a vzdoru, in: Osudy a cíle, Praha 1961, str. 23 
<3> Nezval, V.: Chceme žít (D 34), in: Manifesty, eseje a kritické projevy z let 1 9 3 M 9 4 1 
str. 474 
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5.3.4 František Xaver Šalda: Glosa k několika románům českým (1933) 

Šalda uvádí poznámky k samotnému dílu i k postavám Magdaleny a Josefa. 

Pozastavuje se nad jejich osudem a pasivností. 

Jako negativní jev vidí absenci konkrétního protipólu k chudým a 

nezaměstnaným protagonistům . 

„ Tohleto je výseč ze života dvou dnešních nezaměstnanců. " (l) 

„Ale přijde stávka, které se musí Tomeš zúčastnili ze solidarity, a ztrácí chleba. 

A nyní počíná se trapná odysea, bezvýsledné hledání práce, mučivé shánění sousta do 

úst, abys neumřel hlady, živoření a chátrání. " (2) 

„Ale tihle dva chudáci, Josef i Magda, jsou nějak neschopní života, příliš trpní, 

příliš sensitivní a sentimentální. " (3) 

„ Novému uniká právě to, co je na dnešní krisi typického, co ji datuje historicky a 

odlišuje od jiných krisí, minulých. Je to mnohem spíš román dvou lidí málo společensky 

přizpůsobivých, než román obětí dnešní krise společensky národohospodářské. " (4) 

„Již to, že se v celém románě Nového nesetkáš s žádným představitelem 

protivného protipólu, měšťácké majetnosti nebo výrobní tvořivosti, že narážíš zas a zas 

jen na společenské příživníky a prostituty, ukazuje nevývratně, jak náladově 

jednostranný a jednostrunný je zde pohled Nového. " (5) 

(l> Šalda, F. X..: Glosa k několika románům českým, in: Kritické glosy k nové poesii české, Praha 1939, 
str. 411 
(2) Šalda, F. X..: Glosa k několika románům českým, in: Kritické glosy k nové poesii české, Praha 1939, 
str. 411 
<3) Šalda, F. X..: Glosa k několika románům českým, in: Kritické glosy k nové poesii české, Praha 1939, 
str. 411 
<4) Šalda, F. X..: Glosa k několika románům českým, in: Kritické glosy k nové poesii české, Praha 1939, 
str. 412 
(5) Šalda, F. X..: Glosa k několika románům českým, in: Kritické glosy k nové poesii české, Praha 1939, 
str. 413 
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6. Karel Nový o pozadí svých sociálních románů 

K inspiraci vlastními životními peripetiemi a zkušenostmi i rodným krajem se 

vyjadřuje Karel Nový v publikaci Ostřím plamene. Poodhaluje v něm zákulisí své 

tvorby se sociální tematikou, vycházející z jeho sepětí s prostředím maloměsta a jeho 

chudobou. 

Vyjadřuje se také o nutkání svou prózou Chceme žít pomoci v těžké době a 

upozornit na vzrůstající nezaměstnanosti a její důsledky. 

6.1 Městečko Raňkov 

„Je to knížka předválečné mladosti. Vystupují v ní chudí hoši, studenti i dělníci. 

Většina z nás na venkovském gymnáziu vskutku byla chudá, dokonce velmi chudá. Když 

si někdo z mých kamarádil mohl koupit nějakou beletrii, to už byla událost! Značné 

procento z mých přátel zemřelo na tuberkulózu. 

Ano. Když mladý člověk špatně bydlí, když chodí většinu roku ve špatných šatech 

a bývá mizerně obut, a když kromě toho ještě i fyzicky a mnohdy dost těžce pracuje, dívá 

se na svět a na život poněkud z jiné strany než ti, kteří vyrostli, abych tak řekl, na straně 

sluneční. Dívá se reálněji, střízlivěji a vždy, přirozeně, má sklon k chudým a k těm, jimž 

se děje křivda. " (1) 

6.2 Samota Křešín (Železný kruh) 

„Ze vzpomínek na dětství a na dětství mých druhů a družek vyrostl román 

drobných zemědělců, kameníků a cihlářů na okraji konopišťského panství, Samota 

Křešín, první díl trilogie Železný kruh, cyklického románu mé generace. " (2) 

„ Čtenáři, hlavně ovšem kritičtí posuzovatelé, zdá se mi, často hodnotí autora 

podle jeho postav. Domnívají se, že je to autor sám, který zplna odpovídá za pojetí 

svých figur a že jedině autor způsobuje, že jeho osoby jednají tak či onak. Avšak právě 

osoba, již si autor vybere, často jedná, a ovšem i mluví, i proti vůli autorově. " (3) 

(1) Nový, K.: Ostřím plamene, Praha 1975, str. 26 
(2) Nový, K.: Ostřím plamene, Praha 1975, str. 27 
(3) Nový, K.: Ostřím plamene, Praha 1975, str. 27 

54 



„ Hle, jak jsem mimoděk charakterizoval své krajany! Zajisté, třebaže vlastně žijí 

kolem středu Čech, mají už jihočeský přízvuk. Benešovsko veškerým právem se hlásí 

k jihočeské tradici, k Blaníku, který tvoří nejvyšší bod našeho kraje. 

„ Kam se dívá Blaník, " říkávalo se u nás, „ tam je bída. " 

Ale v Samotě Křešín jsem nechtěl rozžít jen generaci našich otců. Především mi 

šlo o svět náš, dětský!" (1) 

„Zajisté, celá trilogie Železného kruhu vyrostla ze vzpomínek po dvaceti a po 

deseti letech. Končí dravým optimismem, chutí do práce v novém státě; končí oslavou 

rodného kraje, jenž zmohutní a vzkvete mladou krví; usmívajícím se dítětem, jež se 

narodilo v krutý čas válečné nouze a proti vůli všech. " ^ 

6.3 Chceme žít 

„Nezaměstnanost. Bylo nutno říci aspoň ve zkratce, jak se bouří lidské svědomí 

a jak se choulí duše před nárazem téměř miliónu našich nezaměstnaných. Vykřiknout za 

tento milión: „ Chceme práci, neboť přece chceme žít!" " (3) 

„ Tu se mi zdálo, že každý z nás musí pomáhat. " (4) 

„ Můj román o dvojici mladých lidí, zasažené morem nezaměstnanosti a hladu, 

jest výkřikem o pomoc! Chtěl jsem vyburcovat svědomí, chtěl jsem pohnout otupělými 

lidskými srdci! Chtěl jsem ukázat na ránu, již nutno hojit. " (5) 

„ Pozadím mých románů jest život. Jest víra v člověka, i v toho nejmenšího, i 

toho nejvíce opomíjeného. Pozadím mé literární činnosti jest nezlomná víra v lepší řád 

lidské společnosti."(6) 

(1) Nový, K.: Ostřím plamene, Praha 1975, str. 28 
(2) Nový, K.: Ostřím plamene, Praha 1975, str. 28, 29 
(3) Nový, K.: Ostřím plamene, Praha 1975, str. 29 
(4) Nový, K.: Ostřím plamene, Praha 1975, str. 30 
(5) Nový, K.: Ostřím plamene, Praha 1975, str. 30 
<6) Nový, K.: Ostřím plamene, Praha 1975, str. 31 
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7. Minulost promlouvá 

Rytíři a lapkové (1940; 1949 Železo železem se ostří) 

Román Rytíři a lapkové má mezi ostatními zvláštní postavení - Nový v něm 

zpracoval historické téma. 

Poprvé byl vydán v roce 1940 s podtitulem Příběhy z dávných dob. Měl být 

prvním dílem zamýšleného cyklu. Nový jej přepracoval a znovu vydal v roce 1949 

pod názvem Železo železem se ostří. 

Děj se odehrává v kraji pod Blaníkem v časech rodícího se husitského hnutí. 

V základní linii sledujeme život Zbyňka z Buchova od narození až po sňatek. Hlavním 

pozornost autor věnuje konfliktu mezi drobnými zemany a rodem Rožmberků. 

Zbyňkova dobrodružství se odehrávají na pozadí historických událostí. Zvlášť 

výrazným prvkem děje je postava Zbyňkovy prabáby Příby. 

Román je rozdělen do čtyř částí: Na úsvitě ( - o osidlování českých zemí), 

Buchov ( - zde je zachycen příběh Zbyňkovy rodné tvrze), Jdi a bij a Český jih ( - obě 

části vypravují o Zbyňkových dobrodružstvích). 

7.1 O postavách 

Typickým rysem vyprávění je opět rozmanitá charakterizace postav . 

Jsou zde zastoupeny všechny charakterizační prostředky tak, aby vždy přesně 

naplnily autorovu potřebu. 

Charakterizace ve většině případů není pojata komplexně, ale do popředí 

dle záměru autora výrazně vystupuje jeden z prostředků. 

1) Převažuje popis vnější podoby. 

Zde je třeba připomenout, že zevnějšek postav je zřídka popsán detailně a 

v y č e r p á v a j í c í m způsobem. Autor se spíše snaží upozornit na nějaký markantní, zásadní 

znak ve vzhledu postavy. 
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U postav ženského pohlaví jsou to zpravidla vlasy: 

„...vraceli se do rodných lesů, ne sami, zpravidla s černovlasými nebo 

světlovlasými dívkami... ", „ ...vnučka Martinova, děvče rusých vlasů... ", „ ...nejmladší 

Markétku, která měla hlavu bílou jako hvězda... ".(I) 

U postav mužských jsou uváděnými detaily bradka, knír či vousy, tedy 

neodmyslitelné symboly mužství: 

„...Petr z Hvozdíc s černou bradkou...", „...stařec s předlouhou bílou 

bradou...", „ ...počal si kroutit předlouhé kníry...", „ ...jeho vousy jsou zcela 

zplihlé... ".(2) 

V jiných případech se autor zaměřil na obočí, oči, tvář, ale i na postavu... 

Důležitou roli též hraje oděv, šat, který ve většině případů napovídá sociální příslušnost 

nositele. Autor často také připomíná obuv - „škorně": 

„...v kožených kabátech a kalhotách nepásaných širokým pásem, leckdy bosí, 

povětšině však v kožených opáncích nebo v polovysokých botách... ", „...v kloboucích 

podivných tvarů, v těžkých vysokých botách...", „ ...církevní hodnostář v bílé říze...", 

„ ...žena v cárech... ", „ ...muž ve žlutých škorních... ".(3) 

2) Pro charakterizaci je rovněž důležitý způsob pronesení řeči a její obsah. 

Autor jejich prostřednictvím vystihuje určitou charakterovou vlastnost postavy. 

Například nejen víra, ale i jistý alibismus (ať rozhodne Bůh) jsou skryty 

za „spravedlností" krále Přemysla Otakara II.: 

„Jsem na vahách, zda si přeje Bůh, jehož chci být věrným služebníkem, aby se 

úcta k němu vynucovala mečem a ohněm. Chtěl bych slyšet jeho hlas, chtěl bych vidět 

znamení, zdali souhlasí s mým počínáním. " (4) 

(1) Nový. K..: Rytíři a lapkové, Praha 1971, str. 12, 120, 132 
(2) Nový. K.: Rytíři a lapkové, Praha 1971, str. 62, 67, 110, 135 
<3) Nový. K.: Rytíři a lapkové, Praha 1971, str. 14, 27, 82, 200 
(4> Nový. K.: Rytíři a lapkové, Praha 1971, str. 32 
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Často jsou promluvy projevem odvahy, jindy negativních vlastností postav, 

např. zloby, jízlivosti, jindy třeba opatrnosti až bojácnosti: 

„ Jen aby se nám nestalo jako tomu, kdo chtěl pořád víc, a nakonec neměl vůbec 

nic," bručel pan Mikeš. „Abychom nakonec netlačili nohama povětří, rozumíš, 

hochu?".(1) 

3) Autor často čtenáři přibližuje postavu prostřednictvím jejího jednání, jež 

vypovídá mnohé o vlastnostech případně postojích a názorech: Například následující 

ukázka zachycuje nadřazenost představitelů rodů: 

„Přijížděli knim do vesnic z hradisk - která jim postavili - na koních a s vozy, 

rozsuzovali spory, jestliže jaké byly, poroučeli, jedli, pili, hodovali..., ...odváděli si 

nejlepší kusy hovězího dobytka... ".(2) 

Z jiné ukázky poznáváme expanzi křesťanství mezi pohany a jejich mnohdy 

násilnou christianizaci. 

„...vesničany zaháněli do potoků a řek a jezer, polévali jim hlavy vodou a 

žehnali jim rukama..., ...káceli jim posvátné stromy a zakazovali pohřbívat zemřelé za 

slavnostních zpěvů na hranicích z dříví... ".(3) 

4) Stejně jako pronesená řeč nám postavu v některých případech přibližuje její 

řeč vnitřní, popř. její myšlenky, tedy její nitro. 

Příkladem může být projev ženiny touhy změnit, „převychovat" muže: 

„Lež milý," říkají veselé ženiny oči, „hřej si kolena i hřbet při plápolavých 

plamenech, čas tvého zimního tuláctví už minul... ".(4) 

Stejnou roli mají Mikulášovy úvahy a lásce k rodině, k ženě a dítěti: 

„Což nemá rád ženu a dítě? Elšku a Zbyňka? Ruku by dal do ohně, život by 

položil, kdyby se někdo odvážil! ... " .(5) 

( l ) Nový. K.: Rytíři a lapkové, Praha 1971, str. 219 
<2) Nový. K.: Rytíři a lapkové, Praha 1971, str. 16 
<3) Nový. K.: Rytíři a lapkové, Praha 1971, str. 19 
<4) Nový. K.: Rytíři a lapkové, Praha 1971, str. 12 
<5) Nový. K.: Rytíři a lapkové, Praha 1971, str. 103 

58 



5) Dalším, ovšem ne tak častým prostředkem je autorův komentář. 

„...víme jen, ...,že ti, kdo se k vřídlu bystřiny prodrali, živili se lesními 

plodinami, ptačími vejei..., poznáváme dobu, kdy tu pohřbívali popel svých drahých, i 

to, že hovořili slovanským jazykem. " (1) 

6) Rozšířenější je stanovisko jiných postav. Tento postup je dosti rozmanitý. 

Postavy zaujímají určité stanovisko k druhým při vzájemném setkání, hodnotí jejich 

vzhled, vlastnosti či obojí: 

„Ach Duchoň! Ten družný muž, ten krásný člověk a srdce na rozdání!" (2) 

Někdy je charakterizace provedena prostřednictvím vzpomínek na někoho 

jiného, pozornost se opět obrací k jednání, vlastnostem či vzhledu: 

„ Vladyka s úsměvem vzpomněl na svého otce, jak mnohokrát vysedával 

v krčmách, vyhledával hádky a rvačky a jak, když ho to chytlo, dni a noci lovil. " (3) 

„Myslela na muže, na jeho výbušnost a sílu... ".(4) 

Často o jiné osobě hovoří hrdina, představuje ji ostatním: 

„ ... „Pravda, Václav je po Přemyslovcích, široké čelo, červená líce, modré oči a 

selský nos," přikývl Mikuláš." , „Jakpak bych ho neznal; vysoký, štíhlý, všechno se 

na něm lesklo stříbrem a zlatem. " (5) 

Výrazným rysem tohoto románu je ustálená konfigurace čili kontrastní 

dvojice postav. Setkáváme se zde s řadou jednotlivců, skupin, popř. typů , které jsou 

nějakým způsobem polarizovány, jsou vůči sobě kontrastní - vždyť již sám původní 

název románu - Rytíři a lapkové - takový kontrast naznačuje a zároveň napovídá 

základní dějový konflikt. 

Nelze na tomto místě neuvést dvojici nejfrekventovanější - muž - žena -

nesoucí v sobě jistou symboliku, zachycenou ve vyprávění o osidlování Čech. 

(1) Nový. K.: Rytíři a lapkové, Praha 1971, str. 10 
<2) Nový. K.: Rytíři a lapkové, Praha 1971, str. 82 
(3) Nový. K.: Rytíři a lapkové, Praha 1971, str. 58 
<4> Nový. K.: Rytíři a lapkové, Praha 1971, str. 78 
(5) Nový. K.: Rytíři a lapkové, Praha 1971, str. 63 
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Muž a žena představují „zakladatele rodů" , muž je tu symbolem všech mužů, 

žena všech žen. 

„...muž odcházel šlukem přes rameno..., ... hledal otisky tlap..., ...pohrdal 

teplem a zbůhdarmým pohodlím..." (1) 

„...i žena vydá svůj plod..., ...a jako ona čekávaly i její snachy na své muže tady 

v horách pod Mezivraty... " (2) 

Je však patrné, že jakkoli jsou postavy vůči sobě v kontrastu, také se vzájemně 

doplňují, jsou vzájemně propojeny: 

„ ...odcházeli do nových lovišť, a když si vystavěli domov... ".(3) 

Polarizovanými skupinami postav, s nimiž se rovněž setkáváme už v první části 

vyprávění, jsou například pastýři představující soudržnost a lovci jako symboly 

samotářského života. Také tato dvojice má své logické propojení, neboť potomci 

jedněch se stávající partnery potomků těch druhých. 

Skupina lovců má i svůj další protipól, a to v postavách cizozemských kupců. 

I zde lze najít spojující prvek - obchod, který mezi oběma stranami probíhá. 

Již hierarchický vztah nacházíme v protikladu kmenových náčelníků a 

poddaných. Tento vztah bychom mohli označit jako oboustrannou závislostí. 

„...podlehli kmenovým náčelníků a jejich družinám, kdy se octli v jejich 

poddanství a museli jim odvádět ze všeho, co se urodilo a co vyrobili...", „i když 

poddaní knížata ani velmože nemilovali, v čas nepřátelských vpádů utíkali se k nim 

o pomoc, uchylovali se do jejich hradisk... ". (4) 

(1) Nový, K.: Rytíři a lapkové, Praha 1971, str. 11 
(2) Nový. K.: Rytíři a lapkové, Praha 1971, str. 12 
(3) Nový. K.: Rytíři a lapkové, Praha 1971, str. 13 
(4) Nový. K.: Rytíři a lapkové, Praha 1971, str. 16 
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Postavy se od sebe rovněž liší náboženskou příslušností - vedle 

křesťanů(hlavně kněží) se tu setkáváme s pohany. 

V další části díla vstupují do kontrastního vztahu postavy konkrétnější. Do 

vztahů nad- či podřízenosti vstupují rodiny vladyků, panoši a rytíři na straně jedné a 

jejich čeleď na druhé - v románu je tento jev demonstrován na příkladu rodiny 

Buchovcovy. 

Konfrontaci se nevyhnuly ani postavy historické. Jako příklad mohou sloužit 

král Přemysl Otakar II. a jeho syn Václav II.: 

„Král Přemysl Druhý byl statné postavy a plný svěžích sil... ", „ ...jeho synek 

Václav byl útlý a chorobného vzezření... ".(1) 

Zajímavě se jeví situace, kdy takovou kontrastní dvojici vlastně ve skutečnosti 

tvoří jediná postava ocitající se v různých situacích či nahlížená z různých zorných 

úhlů. Příkladem může být bába Příba zachycená ve dvou svých životních dráhách: 

„...přivezl si Zbyněk Buchovec na Buchov ze Zvíšova mladičkou a veselou 

dívčinku Přibyslavu nebo Příbu, sotva odvyklou panenským hrám. Už je to tak dávno! 

Celý věk přešel..., co zažila příhod od těch časů stará, prastará žena. " (2) 

Podobně lze nahlížet i na jeden okamžik v osudu Příbyslavina syna Zdeňka, 

který, ač urozený, vrací se z války jako žebrák. 

Najdeme i takové dvojice, v nichž na jedné straně stojí jednotlivec a na druhé 

skupina. Příkladem může být dvojice Jan Lucemburský a loupeživí lapkové, kteří 

sužují jeho zemi. Z tohoto vztahu lze odvodit i další, který se v díle rovněž nezřídka 

objevuje, a to postoj „pro" a „proti" panovníkovi, popřípadě i vztah poctivých lidí a 

lupičů. 

Nutno říci, že skupin nebo postav, které mezi sebou mají nějaký konflikt, vedou 

boj či soupeří, je v knize mnoho a za jejich polarizací stojí četné zápletky příběhu. 

(1> Nový. K.: Rytíři a lapkové, Praha 1971, str. 39 
(2) Nový. K.: Rytíři a lapkové, Praha 1971, str. 45 
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V několika případech najdeme zjevný kontrast již v první charakterizaci či 

popisu postav: 

„ ...kníratí i holobradí, pupkatí i tencí chlapíci... ".(1) 

Musíme rovněž zmínit dvojici, která (jistě ne jediná) názorně představuje 
/ 

protiklad dobra a zla. Tvoří ji nesourodý manželský pár darebáka a lupiče Piknosky a 

„světice" Mandalenky, jeho ženy. 

Neopomenutelná je situace, kdy se sama postava, zjevně nezměněná, pohybuje 

mezi dvěma protikladnými póly: 

„. ..včera vedl zajatce on, dnes je zajatcem sám... ".(2) 

Postavou specifickou a jistým způsobem vybočující (a to jak z charakterizace, 

tak z děje) je Zbyňkova prabába Příba. Ta je jakýmsi spojujícím článkem 

mezi minulostí a dobou děje, mezi relikty pohanství a křesťanstvím. Prostupuje plynule 

celým dějem, sjednocuje ho. 

Jako jediná je postava Příby odhalována postupně, celá, do všech detailů. Při její 

charakterizaci bylo využito postupně v různé míře všech prostředků. 

S Příbou (Přibyslavou) se seznamujeme při jejím příchodu na Buchov, 

kde setrvá až do své smrti - umírá ve vysokém věku (více než stoletá). Tato postava je 

součástí všech důležitých momentů na Buchově, ale je také pamětnicí mnoha 

historických událostí. 

V průběhu děje jako by se postava postupně přibližovala, dostávala konkrétnější 

podobu, čtenář získává přehled o jejích vlastnostech a schopnostech, které se zdají být 

až nadpřirozené: 

„Nespala jsem. Cítím, že někdo obchází stavení a číhá. " „Potká tě neštěstí!" (3) 

(1) Nový. K.: Rytíři a lapkové, Praha 1971, str. 79 
(2) Nový. K.: Rytíři a lapkové, Praha 1971, str. 222 
(3) Nový. K.: Rytíři a lapkové, Praha 1971, str. 104 
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Autor zachycuje Přibyslavinu vnější podobu, a to velmi detailně, za pomoci 

četných přirovnání a přívlastků: 

„ ...složila žluté ruce v šerém klíně..., ...schylovala hlavu s řídkými šedinami a 

hladíc si široká kolena..., ...její tváře měly barvu zaschlé hlíny..., ...dívala se pohaslýma 

očima...". 

Stařenina řeč symbolizuje moudrost a životní zkušenost, její promluvy jsou 

často radou či varováním: 

„ ...„Je to jistě hodný člověk, ale jak se mi zdá, chodí sním stín, on přivolal 

k nám blesk, nikdo jiný. Božího posla nepřivolal strom plný ptačích hnízd!"... ".(2) 

Její jednání podobně jako její promluvy je naplněno vírou, dobrotou, moudrostí, 

láskou k bližním: 

„...na obrátce se zas usmívala, vzývajíc dobré a laskavé duchy, Pannu Marii a 

jejího syna Ježíše Krista na pomoc, k ochraně lidských rodů, k ochraně Buchovců a 

jejich čeledě... ".(3) 

Na Příbu nahlížíme také z pohledu jiných postav, většinou osob z jejího 

nejbližšího okolí: 

„Elška ...stále však viděl prabábu. Podobala se prastarému kořeni, 

vyčnívajícímu z hlubin země, a její hlas! To snad zasyčela sama smrt? " , „ Držel její 

malou scvrklou ruku a patřil do jejího obličeje se sty vrásek. " (4) 

Pří ba je ostatními většinou vnímána také jako ochránkyně rodu, k níž se často 

ve vzpomínkách a myšlenkách vracejí. 

Děj románu je mimo jiné jistou výpovědí o českých dějinách od počátků 

osidlování našeho území do doby formování husitského hnutí. To je důvodem 

pro výskyt velkého množství historických postav. Některé jsou jen „pouhou součástí 

výčtu postav, s mnohými z nich se ale setkáváme blíže díky hrdinům, jejichž životní 

osudy tvoří osu příběhu. 

(1) Nový. K.: Rytíři a lapkové, Praha 1971, str. 78, 94, 99, 100 
(2) Nový. K.: Rytíři a lapkové, Praha 1971, str. 115 
(3) Nový. K.: Rytíři a lapkové, Praha 1971, str. 117 
<4) Nový. K.: Rytíři a lapkové, Praha 1971, str. 176 
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Historické postavy jsou prostřednictvím hlavních postav přibližovány hned 

několika různými způsoby. 

Jedním z nich je například vyprávění bájí, kdy jsou ktomu účelu na Buchov 

pozváni vypravěči. Vypráví se o praotcích, věrozvěstech a prvních vojvodech čí 

knížatech v našich zemích (Cech, Krok, Libuše, kníže Přemysl, Cyril a Metodě). 

V mnoha případech se do blízkosti panovníků v jejich vojsku dostává člen rodu 

Buchovců. Líčena jsou pak „společná" tažení, „společné" boje. 

Takto se například setkáváme s knížetem a později králem Vladislavem II. (s ním táhl 

do bitvy Česta s Buchova), s králem Přemyslem Otakarem II. (v jeho družině byl 

Zdebor z Buchova), dále s Rudolfem Habsburským, Otou Braniborským a dalšími. 

Někdy se jde o přímé líčení událostí, jindy pouze o vzpomínky a vyprávění o nějaké 

události. 

Mnohá setkání s historickými postavami zprostředkovává žena Zbyňka 

Buchovce, již zmíněná Přibyslava, která je díky svému věku pamětnicí četných 

historických událostí. 

Najdeme i pasáže, kde některá z významných historických postav jako by 

„mimochodem" vstupuje na okamžik do děje v souvislosti a Buchovcovým rodem: 

„Syn Karel konečně přinášel mír a spásu! Jel kolem Buchova. " (1) 

V několika případech je historická postava uvedena do souvislostí s určitým 

místem či stavbou, popř. v situaci, kdy se hlavní hrdina seznámí s jinou postavou, v níž 

postupně poznáváme významnou historickou osobnost (takto se např. seznamujeme s 

Janem Žižkou z Trocnova). 

Problematika postav v tomto díle je velice složitá, a to i díky tomu, jak Nový 

pro větší věrohodnost popisu toho kterého místa či situace „vychrlí" naráz celou řadu 

postav. 

„ Tam nás čekají Jiřík a Vítek, Hynek s Tutlek a Šindel Suchý a doufám i Jan 

z Todně. A Jan Miletínský Troskovec. Vzkázal jsem jim. A Čeňkovi z Korytnic. Bude nás 

na padesát...". (2) 

(1) Nový. K.: Rytíři a lapkové, Praha 1971, str. 49 
(2) Nový. K.: Rytíři a lapkové, Praha 1971, str. 138 
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7.2 Prostředí 

7.2.1 Buchov 

Dějištěm příběhu je v podstatě celé tehdejší české území. Avšak místem, které je 

však neodmyslitelně svázáno s hlavními postavami románu, je tvrz Buchov nedaleko 

bájného Blaníku. 

Čtenář je svědkem jejího vzniku a rozrůstání. 

Tvrz, která přestavbami stále mohutní, stává se pevnější a tvrdší, je rodištěm 

lovců a vojáků, ne hospodářů. Kolem je pouze chudá, bahnitá půda, která dává 

nevalnou úrodu. 

Čtenář se dovídá, které rody vládnou v okolí i jaká jsou zde panství. 

Buchov však není pouhým dějištěm. V mnoha epizodách tvoří tvrz s okolím 

neoddělitelnou součást událostí. 

Z Buchova pocházejí protagonisté příběhu, objevuje se tedy pochopitelně i 

v jejich vzpomínkách, když se octnou v různých koutech světa. Je pro ně útočištěm, 

domovem, životní jistotou. 

V neposlední řadě je Buchov domovem prabáby Přibyslavy, která zde žije svůj 

dlouhý život a vzpomíná. 

Buchov je představen i jako zastávka tuláků a náhodných kolemjdoucích. 

Je v podstatě uzavřeným světem, který odolává běhu času i dění kolem sebe. 

„...pomalým krokem se sunul čas...", „...pomalým krokem mimo Buchov 

projížděli několikrát pestré houfy královského vojska... ".(1) 

Sám Buchov někdy běh času symbolizuje. 

„ Od té doby prošlo buchovským rybníkem již mnoho vody. " (2) 

Život v tvrzi se řídí koloběhem ročních období, kterým se přizpůsobují práce. 

Právě v okolí Buchova přestává být bezpečno - množí se zde zloději a lapkové. 

Opět tedy docházím k závěru, že prostředí (v tomto případě především topos) je 

s postavami těsně a neodmyslitelně spojeno. 

(1) Nový. K.: Rytíři a lapkové, Praha 1971, str. 19 
(2) Nový. K.: Rytíři a lapkové, Praha 1971, str. 21 
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7.3 Kritický ohlas 

Oba kritici - Milan Jungmann i Jiří Hájek - poukazují na fakt, že 

prostřednictvím historické látky se autor vyjadřuje k problematice své doby. 

7.3.1 Milan Jungmann: Karel Nový - Náčrt života a díla (1960) 

„Rytíři a lapkové nepatří k těm historickým románům, které jsou útěkem 

z přítomnosti do idyly dávných časů, nepatří k románům, jaké se později za okupace 

psaly běžně. Chtěli mluvit obrazem minulého věku k současníkům, křísit zapomenuté 

postavy k novému životu pro příklad a následování. " (1) 

7.3.2 Jiří Hájek: Epik mládí a vzdoru, in: Osudy a cíle (1961) 

„ Léta okupace a podmínky okupační cenzury ho přinutí, aby další zápas přenesl 

na půdu historie: je to v románu Rytíři a lapkové; vzrušená doba narůstání a příprav 

husitské revoluce, kterou si zvolí, nemohla mluvit ke své současnosti jinak než 

historickým příměrem."(2) 

(l> Jungmann, M.: Karel N o v ý - N á č r t života a díla, Praha 1960, str. 67 
<2) Hájek, J.: Epik mládí a vzdoru, in: Osudy a cíle, Praha 1961, str. 27 
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Závěr 

V diplomové práci jsem se zabývala postavami a prostředím ve vybraných 

prózách Karla Nového. Sledovala jsem sociální rozvrstvení postav, způsoby jejich 

charakterizace, postupy při zobrazování prostředí, a to jak místního (topos), tak 

sociálního. 

V práci rovněž představuji názory literárních kritiků na prózy s nimiž pracuji. 

Pohybují se v širokém rozpětí od spíše negativních po převážně pozitivní. 

V Nového prózách lze nalézt četné specifické postupy, které mu umožnili 

dosáhnout vytčených cílů a vytvořit působivé a věrohodné obrazy lidí i míst, v nichž 

žijí, včetně jejich společenského zařazení. 

V Nového románech nacházíme vedle postav hlavních (bývá jich obvykle 

několik) i množství epizodických a všechny jsou svým způsobem nepostradatelné. 

Autor dokáže ztvárnit rozmanité lidské typy pocházející z různých sociálních 

vrstev. Často své postavy staví do kontrastu s jinými, popř. s prostředím - sociální 

prostředí i topos jsou s nimi obvykle pevně spjaty. 

Nový využívá četné vlastní prožitky a životní zkušenosti, a tak především hlavní 

postavy mívají autobiografické rysy. 

Nového dílo je bezesporu hodné obdivu, a to jak pro postupy při charakterizaci 

postav, tak pro dynamický způsob zobrazení jejich jednání i pro autorovo nesporné 

vypravěčské mistrovství. Jeho příběhy mají dynamický spád, napětí a někdy i nečekané 

rozuzlení. 

Jistou protiváhu těchto „akčních" pasáží tvoří působivé lyrické popisy především 

přírodních scenérií, plné poetických obrazů. Vyznačují se silnou citovou angažovaností 

autora, neboť místa, jež popisuje, mu jsou důvěrně známá, tvoří součást toho, co 

označujeme pojmem domov. O řadě z nich můžeme říci, že jsou to básně v próze. 

Především pro dojmy a pocity, které v nás četba Nového próz evokuje, pro 

mnohdy až provokativní otázky, které autor čtenářům prostřednictvím svých příběhů 

klade a nutí je hledat na ně odpovědi, i pro neskrývaný hluboký a upřímný obdiv 

k obyčejnému člověku, jeho odvaze, statečnosti a vytrvalosti patří prózy Karla Nového 

- i přes oprávněné kritické výhrady k jisté poplatnosti době a situaci, kdy vznikaly -

právem do kontextu české literatury a zaslouží si i dnes čtenářskou pozornost. 
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Resumé 

Diplomová práce se zabývá postupy při charakterizaci postav ve vybraných prózách 

Karla Nového. Ukazuje Karla Nového jako bystrého pozorovatele života a lidí kolem 

sebe, schopného výsledky svého pozorování zúročit v literární tvorbě. 

Práce akcentuje různorodost a pestrost postupů při zobrazování postav a prostředí. 

Pokud jde o prostředí, zabývá se práce jednak toposem, jednak sociálním prostředím^, 

z něhož postavy pocházejí nebo tam patří. 
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