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Abstrakt  

Venkovská tematika v literatuře nabyla v době normalizace opět na oblibě. Mnohé prózy 

zachycovaly odchod hrdiny z města na venkov a jeho nový začátek v neznámém prostředí. 

Diplomová práce se právě na takováto díla ze sedmdesátých a osmdesátých let zaměřuje. 

Čtyři podoby oficiálně vydávané venkovské prózy s rysy úniku (Jan Otčenášek, Bohumil 

Říha, Jiří Medek, Jan Kostrhun) porovnává s příklady prózy samizdatové či exilové (Mojmír 

Klánský, Milan Kundera) a na základě intertextové a tematicko-kompoziční analýzy hledá 

rysy utvářející podobu této „únikové“ literatury. Využívá přitom poetiku prostoru a koncept 

venkova jako idyly. 

 

Klíčová slova: venkovská literatura, oficiální próza, únik, normalizace 

 

 

 

 

Abstract 

During the normalization period, the topic of countryside life in literature started to reappear. 

Many prosaic works depicted character´s departure from the city to the countryside and 

his/her beginning of their new life in unknown surroundings. This thesis focuses on such 

works of art, published between the 1970s and 1980s. It compares four officially published 

examples of countryside novels containing any mark of escapism (in novels written by Jan 

Otčenášek, Bohumil Říha, Jiří Medek, Jan Kostrhun) with examples of prose published in 

samizdat or exile (Mojmír Klánský, Milan Kundera). Through intertextual as well as thematic 

and compositional analysis, the thesis investigates common features contained in this 

“escapist” literature. The analysis is inspired by the poetics of space and by the concept of the 

countryside as an idyllic space. 

 

Key words: countryside literature, official prose, escape, escapism, normalization   
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Úvodní slova 

Mluví-li se o venkovské literatuře, jen málokdo vzpomene na autory druhé poloviny 20. 

století. Venkovská literatura jako by pro mnohé končila realistickými romány konce 19. 

století, případně ještě ruralistickým hnutím ve třicátých letech století následujícího. 

Spisovatelé jako Bohumil Říha, Jiří Medek, Bohumil Nohejl, Milan Cais či Jan Kostrhun patří 

dnes spíše k méně známým jménům literární historie než autorům stále poutajícím pozornost. 

I mezi nimi trochu vyčnívající Jan Otčenášek je známý hlavně pro svou válečnou novelu 

Romeo, Julie a tma, a nikoli jako spisovatel, jenž svým dílem taktéž přispěl k početným 

exemplům z řad venkovské prózy. Mohlo by být uvedeno několik dalších jmen, téměř se 

stejným účinkem. Tito autoři, spadající svou tvorbou převážně do šedesátých až osmdesátých 

let, jako by zůstávali v zapomnění. Může za to doba jejich tvorby, poutavost jejich díla nebo 

jen vědomí, že se ocitali mezi „oficiálními“ tvůrci tehdejšího režimu? Cílem této diplomové 

práce není zodpovědět tyto otázky, nýbrž ukázat, že i literatura, jež je dnes přijímána spíše 

negativně, vlivem „nálepek“ oficiální a normalizační, měla a má co nabídnout i současnému 

čtenáři. 

Počátek sedmdesátých let v české literatuře přinesl mnohé změny. Mnozí „oficiální“ 

prozaici z řad starší i mladší generace opouštějí svou poetiku z předchozího desetiletí a 

upínají svou pozornost jinam. Nově hojně vzniká řada humoristických románů, populární a 

dětské četby i velké množství vědecko-fantastické literatury, v níž autoři nalézají svobodnější 

prostor pro svůj umělecký výraz, oproštěný od vyžadované tezovosti a unikající jednostranně 

založenému smyslu díla podle vzoru socialistického realismu. Jedním z žánrů, který se těšil 

pozornosti autorů, byl i venkovský román. V některých podobách stále přímo navazoval na 

kolektivistické romány let předešlých a utvrzoval v budovatelské poetice, v jiných se naopak 

vracel k tradičnějším formám žánru a částečně proměňoval zobrazovanou podobu venkova, 

který se mnohdy stal (nejen) pro fikční hrdiny prostorem úniku před společenskou krizí. 

Svým způsobem tak zachycoval každodenní realitu normalizované společnosti, která nezřídka 

nacházela možnost úniku před všedním životem vyjížďkami do přírody, trampováním, 

chatařením či chalupařením. Tato diplomová práce se proto zaměří na vybraná prozaická díla 

státem oficiálně vydávaných autorů Bohumila Říhy, Jiřího Medka, Jana Kostrhuna a Jana 

Otčenáška v zrcadle románů Mojmíra Klánského a Milana Kundery a prozkoumá žánr 

venkovských próz a prostor venkova jako možný prostor únikový. 
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Struktura a limity práce 

 Úvodní kapitola diplomové práce nejprve připomene nutný literární kontext formující 

podoby venkovské prózy v průběhu 20. století a následně využije poetik prostoru Michaila 

Bachtina, Daniely Hodrové a Gastona Bachelarda k přiblížení konceptu venkova jako místa 

možného úniku. Druhá kapitola přikročí k vlastní analýze děl výše zmiňovaných autorů, a to 

jak na rovině intertextové, v rámci celkového stručného kontextu díla daných autorů, tak na 

rovině kompozičně-tematické. Analýza bude částečně vycházet z koncepce vyprávění a 

naratologické terminologie obsažených v Teorii vyprávění Franze Stanzela (1988) a bude se 

opírat o literární tematologii v kolektivním sborníku Poetika míst (1997). Podoby oficiální
1
 

venkovské prózy budou v následujícím oddíle srovnány s romány z venkovského prostředí 

z pera neoficiálních autorů publikujících v exilu a samizdatu Milana Kundery a Mojmíra 

Klánského, v nichž je možné nalézt stopy ironie a parodie rysů prózy předešlé. Čtvrtá kapitola 

dojde k celkové komparaci a shrnutí zjištění v předchozích částech a pokusí se představit žánr 

„únikové“ venkovské prózy z hlediska nejčastěji zobrazovaných témat a motivů. 

 Na závěr úvodní pasáže je vhodné zmínit limity, které se v práci jistě mohou objevit. 

Téma venkova jako únikového prostoru je možné zkoumat z mnoha úhlů pohledu a na velkém 

množství materiálu pocházejícího z pera desítek autorů. Proto byla stanovena kritéria, na 

jejichž základě byl vybrán omezený počet děl. V první řadě díla musejí spadat dobou vydání 

(nikoli vzniku) do sedmdesátých či osmdesátých let dvacátého století. Fabule musí být 

zasazena do prostoru venkova, tedy „prostoru, který zahrnuje jak krajinu, tak i venkovská 

sídla“ a je opozitem prostoru urbánního.
2
 A v neposlední řadě musí prózy obsahovat prvek 

více či méně patrného úniku nebo útěku, ať už na rovině textové (v přímém zobrazení 

v syžetu díla) nebo intertextové. Záběr práce je proto zcela vědomě zúžený a omezený jen na 

několik autorů a děl, jež považujeme za příznačné pro dané období a pro danou tematiku. 

Nesoustřeďujeme se tedy na všechna díla, která byla zasazena na venkov, ale pouze na 

zlomek, reprezentující různá pojímání či realizace venkova jako možného únikového 

prostoru.  

Jan Otčenášek, příslušník starší generace autorů, svým románem Když v ráji pršelo 

v roce 1972 zahajuje odchod hrdinů na venkov. Bohumil Říha a jeho Doktor Meluzin se 

vracejí do rodného kraje v hledání východiska z osobní krize a ukazují hrdinův útěk z města 

                                                           
1
 Tato práce je postavena na srovnávání literatury „oficiální“ versus „neoficiální“. Uvědomuji si přitom, že nejde 

o literárně-historiografické dělení, ale o dělení mimoliterární. Ačkoliv toto dělení možná až příliš automaticky 

staví jednotlivá díla a autory do opozičních pozic, výhody takto uzpůsobeného odkazování převažují. K takovým 

prózám bude dále referováno jako k oficiálně vydávaným dílům, či zjednodušeněji jako k „oficiálním“ dílům a 

naopak. 
2
 Perlín 2010. 
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z opačných pozic. Jiří Medek uniká od tradičního zobrazení vesnice do lyrizované výpovědi a 

jeho hrdinové odcházejí do pozapomenuté krajiny dětství. Jan Kostrhun, původně autor, který 

psal podle požadavků oficiální kritiky, v krátkých novelách Houpací kůň a Vinobraní 

proměňuje zvolenou formou vyjádření svůj obraz venkova oproti jeho značně schematickým 

delším prózám, a tak na rovině intertextové nabízí jiný, „únikový“ pohled na prostor venkova. 

Aby bylo možné nastavit oficiálně vydávané venkovské próze zrcadlo, byla zvolena dvě díla 

“ineditiních” autorů, a to Vyhnanství Mojmíra Klánského, tematizující vynucený a tragický 

únik hrdiny na venkovskou samotu, a román Nesnesitelná lehkost bytí Milana Kundery, v níž 

pro ústřední dvojici odchod na venkov figuruje jako poslední možná záchrana.  

Ačkoli tato selektivnost přináší nepochybná omezení, nabízí možnost zaměřit se 

detailněji na úzký výsek a prozkoumat jej v jeho šíři. Přestože i zde jistě nebudou vyčerpány 

všechny okruhy témat a všechna nabízející se autorská díla, práce může sloužit jako podnět 

k dalšímu, zevrubnějšímu vědeckému zkoumání.  
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1 Literární kontext 

1.1 Tradice venkovské literatury: do roku 1945 

Zobrazování venkova v literatuře má nesmírně dlouhou tradici. Venkov jako prostor, 

který nutně člověka od pradávna obklopoval, si dříve či později musel najít svou cestu i do 

literárních děl. Než se však v evropské literatuře žánrově ustálilo zobrazování venkova a 

života v něm v provedení moderního venkovského románu, uběhlo několik staletí. Venkovský 

román se v světovém kontextu vyvíjel až od čtyřicátých let 19. století (Mocná 2004: 673). 

V českém prostředí pak v podobě kratších prozaických žánrů jen o něco později, v prvních 

velkých dílech májovců, zaměřených od romanticko-realistického zobrazování života na 

vesnici (Němcová Babička) po osobní dramata (Světlá Venkovský román).
3

 Následující 

období přelomu 19. a 20. století je stále považováno za vrchol venkovského románu v české 

literatuře, za zlatý věk tohoto žánru, který přinesl prohloubení problematiky a tematické 

rozpětí. Ta se vedle stále ještě částečně idylických prvků líčení konkrétního prostředí 

v některých prózách (Holečkova první část Našich - Jak u nás žijou a umírají, Rais Západ) 

soustředila i na svědectví zápasů člověka s odvrácenou tváří přírody (Klostermann), hledání 

duchovního splynutí s přírodním řádem (A. Stašek Blouznivci našich hor), až po popis syrově 

odhalených konfliktů člověka na venkově s proměňujícím se systémem lidské společnosti a 

upadajícími hodnotami tradičního selství (Holý 2005: 350-377). 

 Ačkoliv nebylo možné opomenout ustalující období venkovského románu a alespoň 

letmo jej zmínit, pro potřeby této práce je mnohem zásadnější připomenout vývoj tohoto 

žánru ve století dvacátém. Prvky, jež se (staro)nově objevují ve venkovské literatuře, jsou 

totiž pro normalizační prózu ustavující, ať už v tom, že se k nim vymezují, nebo je s úpravami 

přejímají. Hlavním záměrem této práce je zkoumat prózu situovanou na venkov z hlediska 

fenoménu eskapismu.
4
 Právě určitá forma „útěku“ od dynamické civilizace a chaosu moderní 

doby se poprvé výrazně projevuje v nejsilnějším proudu venkovské prózy třicátých a 

čtyřicátých let, ruralistickém hnutí.  

Spisovatelé hlásící se k tradici venkovské literatury se neformálně shromáždili na 

stránkách revue Sever a východ, založené Josefem Knapem, Václavem Prokůpkem, 

Františkem Křelinou a Janem Knobem roku 1925 (Holeček 2012: 30). V době velmi 

výrazných výbojů expresionismu a poetismu představovali  protiváhu k avantgardní poetice 

návratem k „ustáleným“ tématům literatury, přestože obliba venkovské prózy jakožto 

                                                           
3
 Janáčková 1985. 

4
 Termín eskapismus, používaný zejména v mediálních studiích a teorii masové komunikace, označuje „tendence 

unikat před skutečností a jejími požadavky do iluzorního, virtuálního, simulovaného světa“ představ (Všeobecná 

encyklopedie v osmi svazcích, sv. 2. Praha: Diderot, 1999).  
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umělecké literatury již klesala (Mocná 2004: 675). K pracím shrnujícím hlavní „programové“ 

body ruralistů patřily články Antonína Matuly
5

 Ruralismus a Ruralismus v krásném 

písemnictví a dále teoretická díla Josefa Knapa Cesty a vůdcové (1926) a Literatura české 

půdy (1939).
6
 Prózy těchto autorů se stavěly proti „odklonu ‘národně typického’ venkova 

k dynamickému a kosmopolitnímu městu“ (Mocná 2004: 675). Ve svých dílech se pokoušeli 

navrátit k tradici a tradičním hodnotám selství, znovuoživit upadající vztah k přírodě a 

připomenout přináležitost k půdě, kterou vnímali vlivem materializace společnosti, zaměřené 

na zisk, a mechanizace práce jako rapidně mizející: „Řada desetiletí rozhlodala bývalý způsob 

rolnické práce, pokojný rytmus ručního rozsévání, sečení, mlácení byl setřen stroji. Doba 

racionalisace, nepřející jakékoli mystičnosti, naučila zemědělce hleděti na držbu půdy jako na 

snahu po vytěžení co nejvyššího výnosu. Kde za těchto okolností tu ještě může být jaký 

milostný vztah?“ (Knap 1939: 9). Apel na oživení citového vztahu k půdě byl důrazným 

„posláním“ ruralistů. Ten, kdo cit pozbyl a vyměnil jej za lákavé svody civilizace, se nakonec 

z nevlídného městského prostředí vrátil, avšak zlomený, zničený a bez iluzí (Knapův román 

Muži a hory, Křelinova Hubená léta).
7
  

Dalším důležitým bodem oživeným nejen v ruralistické poetice byl spirituální a 

nábožensky založený vztah k půdě. Jan Čep se ve svých prózách nehlásil k nadřazenosti 

venkova nad městem, tak jak to činili ruralisté. Jeho postavy však v rodném kraji, návratu 

k domovu a společenství předků nacházely smysl života i „nalezení niterného smíru skrze 

spočinutí v Bohu“ (Holý 2005: 603; Opelík 1995). Ruralisté oproti tomu pojímali spojení 

venkova a víry jako ideál: „Ruralisté usouvztažňují tyto dva elementy v jeden celek. Víra 

stejně jako půda nabízí jistotu, jistotu obživy či zakotvení vlastního bytí ve světě. […] 

Ruralistům víra napomáhá žít a pracovat.“
8
 Podle nich je přirozený, božský řád země stálý a 

nepodléhající jakýmkoli změnám. Ať už v zemi probíhá mír nebo zuří válka, pravidelně se 

střídající cyklus ročních období, přírodní čas, nelze zastavit. Takto vzniklá cykličnost se tak 

stává potřebnou hodnotou, o niž se člověk se vztahem k půdě může opřít a v níž, tak jako u 

Čepa, nalézá své jedinečné poslání. 

Většina hodnot, zobrazovaných ve venkovských prózách třicátých let, se později 

vylučovala s komunistickým bojem proti soukromému vlastnictví a kolektivizací venkova,
9
 

                                                           
5
 Antonín Matula byl agrární spisovatel a publicista, který jako vůbec první uvedl do povědomí širší veřejnosti 

pojem ruralismus a získával pro tento směr příslušníky mladší generace (Brabec 2005) 
6
 Brabec 2005: 16. 

7
 Zmíněný motiv útěku do města a návratu z něj je jedním z motivů, který přechází do literatury sedmdesátých 

let, ovšem s tou výraznou změnou, že hrdinové dále neutíkají z venkova, aby se do něj vraceli, ale naopak 

odcházejí z města na venkov. 
8
 Halamová-Jiroušek 2005: 164. 

9
 Ferklová 2005: 92.  
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v rámci níž „byli soukromí zemědělci nuceni převádět svůj majetek do jednotných 

zemědělských družstev, měnit časem prověřený způsob hospodaření a také způsob života 

vlastních rodin.“
10

 Ruralisté (spolu s katolicky orientovanými autory) se tak s  nástupem 

komunistické moci rázem ocitli na „seznamu nepřátel“. Byli vylíčeni jako představitelé směru 

„buržoazní republiky, který reprezentoval reakční agrárnickou ideologii a plnil úlohu 

konzervativní opozice vůči vznikající socialistické kultuře“ (Vlašín [red.] 1983: 268). 

Jednotliví autoři pak byli vykresleni jako lidé, kteří cíleně „diskreditovali revoluční program 

proletariátu“ (tamtéž). Proti některým z nich byl dokonce roku 1952 veden vykonstruovaný 

politický proces a Václav Prokůpek, Josef Knap, František Křelina byli, ve společném 

procesu s dvanácti dalšími intelektuály, odsouzeni k mnoha letům vězení.
11

 Tak na dlouhou 

dobu zmizeli ruralisté z veřejného literárního života, neboť jejich tvorba se dlouho nemohla 

objevovat na pultech knihkupectví
12

 a literární vědci, pokud již tento směr ze svých kritik a 

výkladů zcela nevypustili, ho mnohdy značně dehonestovali. František Buriánek, oficiální 

kritik marxismu, toto tvrzení potvrzuje následnou definicí ruralismu: „Svou ideologii stavěl 

ruralismus na soukromém vlastnictví půdy, na rodovém majetku, na starém řádu vesnice, na 

konzervativním selství, na odmítání městské civilizace, průmyslového dělnictva a revolučního 

dělnického hnutí“ (1981: 256). Vesnická (spíše než venkovská) literatura tak byla 

koncipovaná hodnotově diametrálně odlišně, a to v souladu s panující ideologií.  

1.2 Tradice venkovské literatury: po roce 1945 

Dominantní diskurs v literatuře a umění byl již od konce druhé světové války zacílen 

na to, aby jejich společným jmenovatelem bylo pomáhat utvářet novou společnost.
13

 

Spisovatelé měli podle komunistických ideologů za úkol „manifestovati svůj kladný postoj 

k budování svobodné republiky na nových základech“, „uhodit na novou optimistickou 

strunu“, „ozřejmit nynějším i budoucím pokolením smysl nynějšího hlubokého sociálního 

přerodu naší společnosti, kdy místo příživnických tříd, které zradily a ztroskotaly, se do 

popředí dostávají nové, pracující vrstvy, které jsou živou ratolestí, ženoucí silou pokroku.“
14

 

Tak se z některých spisovatelů stali producenti aktivních hrdinů. Jejich díla v souladu s těmito 

kritérii začala být pokroková, „stranická“ (explicitně vyjadřující světový názor autora) a 

                                                           
10

 Ústav pro studium totalitních režimů [online] (2008 – 2016), [cit. 2017 – 01 - 23]. 
11

 Dvořáková 2005: 87. 
12

 Například Josef Knap nemohl před rokem 1968 vydat žádnou beletristickou knížku či původní reedici 

(Holeček 2012: 10). 
13

 Viz např. V. Königsmark: „V padesátých letech je spojována [próza s vesnickou tematikou, pozn. autora] 

s problematikou socializace vesnice a význam této literatury spočívá zřetelněji v dobově kulturně politické úloze, 

než v oblasti uměleckých výsledků“ (1977: 4). 
14

 Bareš 2001: 90-92. 
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zaměřená na život současného člověka v širších souvislostech společenských události.
15

 

Proměna žánru venkovského románu však neprobíhala tak rychle, jak by si přáli oficiální 

kritikové, a odhalovala problémy autorů učinit ideály „nové vesnice“ přesvědčivou součástí 

fikčního světa literatury.
16

 Ke slovu se stále ještě hlásily ohlasy ruralismu, jehož dědictví už 

však bylo přehodnocováno. Až na sklonku čtyřicátých let se venkovská literatura v duchu 

požadavků na socialistické umění přiblížila dobově dominantnímu žánru budovatelského 

románu, který při zaměření na venkov představoval témata jako boj o úspěšnou kolektivizaci 

venkova a zavádění družstevního zemědělství (Mocná 2004: 676).
17

 Hlavním námětem pak 

byla úporná snaha osvíceného kolektivu zavést požadované změny a zbavit se odporu lidí 

„zpátečnických“, pocházejících ze „staré školy“ sedláků a bohatých vlastníků půdy.
18

  

Romány však leckdy neměly zcela pozitivní vyznění. Padesátá, a o to více pak 

šedesátá léta přinášela díla ilustrující problémy násilné kolektivizace a odkazující na ni jako 

na zdroj rozvratu soudržnosti mezi lidmi a příčinu úpadků tradičních hodnot na vesnici. 

Hrdinové próz se probouzeli ze snu o lepší budoucnosti a začali si uvědomovat, že ideály, ke 

kterým se upínali, nejsou tak snadno dosažitelné a možná vůbec nejsou tím, za co by stálo 

překonávat další nesnáze. V prózách tedy začala nad pozitivismem převládat skepse a 

pochybnosti. „Literatura jako očitý svědek začala vypovídat o výstavbě i pádu velkého 

společenského ideálu a nečastějším námětem společenské prózy druhé poloviny desetiletí se 

stal ‘promarněný život.’“
19

 Vedle románů Ivana Kříže Unavený bůh (1966) a Evy Kantůrkové 

Smuteční slavnost (1967) je asi nejznámějším příkladem takovéhoto probouzení se 

Vaculíkova Sekyra (1966). Vnitřní krize v románu dovede hrdinu k návratu domů a hledání 

vlastní identity vzpomínáním na důležité i „banální“ události vlastního života a blízké rodiny. 

Vypravěč konfrontuje proměnu svého společenského smýšlení s osudem zesnulého otce, 

jehož postupné propadnutí politickým ideám po roce 1948 způsobilo rozvrat jeho osobnosti a 

„zpronevěření“ se vlastním hodnotám.
20

 Východisko z této svízelné situace nakonec vypravěč 

nachází v obnově vztahu k místu svého dětství, v návratu k přírodě a přirozenému způsobu 

žití,
21

 tedy v činnostech, jež vykonávají pro znovunalezení sebe sama i mnohé postavy 

venkovské literatury následující. 

                                                           
15

 Hrabák 2001: 171-176. 
16

 Janoušek a kol. 2007a: 246-248. 
17

 Po roce 1945 se direktivy komunistické politiky změnily. Zprvu se programově hlásalo rozdělení půdy malým 

rolníkům a bezzemkům. Po jejím uskutečnění teprve nastoupila nová linie: odstranění soukromého vlastnictví, 

kolektivizace, zakládání zemědělských družstev. 
18

 Janoušek a kol. 2007b, 261-285. 
19

 Janoušek a kol., 2008a, 352. 
20

 Zelínský 1994: 401-403. 
21

 Janoušek a kol, 2008b: 363. 
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Tak výrazný odklon od poetiky proklamované v dřívějších letech, vrcholící v dílech 

výše zmiňovaných autorů, však nezůstal bez postihů. S nástupem normalizace byly znovu 

připomenuty hlavní úkoly spisovatele a směr, kterým by se měl ubírat, pokud chtěl být 

„řádným“ členem socialistické společnosti a oficiálně vydávaným autorem.
22

 Hlavním 

poselstvím Sjezdu českých spisovatelů v Dobříši roku 1971 bylo, že „umění není – jako nic a 

nikdo nemůže být – nezávislé na společnosti, umělec není a nemůže být nezávislý na 

ostatních.“
23

 Jinými slovy, literatura měla být opět stranická a zabývat se vhodnými tématy, 

nepřicházejícími do konfliktu s vládnoucí ideologií. Autoři se následně v takové situaci mohli 

rozhodnout v podstatě pro několik omezených možností: upravit svou tvorbu požadovaným 

směrem, začít psát do šuplíku či vydávat svá díla pomocí samizdatu a exilu pro omezenou 

skupinu čtenářů, nebo se zcela odmlčet. Úpravy tvaru a vyznění díla pak mohly zjednodušeně 

řečeno znamenat bezvýhradný příklon k předepsané poetice, která se ve venkovské literatuře 

projevovala pokusy o návrat k lehce revidovaným východiskům z předminulých let 

padesátých; nebo mohla znamenat cílené vybírání tématu, rozvržení i hodnocení postav a 

jednotlivých motivů tak, aby nebyly v rozporu s požadavky doby a zároveň nabízely alespoň 

určitou svobodu vyjadřování v textu. Právě takovou relativní svobodu spisovatelé mnohdy 

nacházeli ve venkovském prostoru.
24

 Tak se prostor venkova rázem stal osou, na níž jednak 

mohla být vystavěna díla stále akcentující přínos kolektivizace vesnice a proměny 

socialistické společnosti bez větších myšlenkových změn,
25

 jednak díla, jimž dal venkov 

možnost alespoň částečně se vyhnout politizaci literatury a požadavkům kladeným oficiální 

kritikou a navrátit se k tradičnímu pojetí žánru. Ona hranice, jež mezi těmito dvěma póly 

vedla, však byla někdy velmi úzká a je téměř nemožné jistě odpovědět na otázku, jaká 

motivace vedla autora k sepsání daného díla. Závěry mohou být pouze interpretační a 

intuitivní, bez přímého vyjádření autora fakticky prokazatelné. Proto se práce zaměřuje na 

snáze sledovatelné rysy vybrané venkovské prózy v podobě témat a motivů v dílech 

zobrazených, a pokud je to možné, porovnává je s jinou tvorbou autora a dalšími autory 

navzájem. 

  

                                                           
22

 Programové prohlášení Svazu českých spisovatelů [1971] (2005): 7-9. 
23

 Kliment [1971] (2005): 14. 
24

 Dalšími únikovými prostory byl svět dětí a s ním spjatá tvorba pro děti, vědeckofantastická literatura, krátké 

prozaické útvary (reportáže, fejetony) a nejrůznější populární žánry, od humoristických románů, detektivek až po 

romány pro ženy. V neposlední řadě pak jakožto únikový „časoprostor“ sloužily návraty do historie v podobě 

četných historických románů (Machala 2000). 
25

 Například v prózách Jana Kozáka Svatý Michal (1971), Milana Caise Farma na konci světa (1976), Jiřího 

Křenka Čas polomů a štěpů (1976), románů Bohumila Nohejla (Velká voda, Sladká chuť pelyňku, Čekám na 

inženýra), Jana Kostrhuna (Černé ovce a Pytláci) i Bohumila Říhy. 



14 
 

1.3 Venkov jako prostor 

Jako každý literární prostor, i prostor venkova je místem, „jež se proměňuje tím, že se 

ocitá v nových kontextech, kde se onen předchozí význam [místa] obaluje novými významy“ 

(Hodrová 1997: 17). Není možné striktně oddělit reálný svět, jenž je pro popis literárního 

místa inspirací, avšak nelze jej s fiktivním světem ani bezvýhradně spojit. Přesahování 

literárních míst do mimoliterární reality však úzce souvisí s „nabalováním“ a 

přehodnocováním významů daného prostoru (tamtéž). Jinými slovy, fikční obraz prostoru je 

proměnlivý, neustále se obohacující o nové vrstvy obraznosti (Bachelard 2009: 25). Tak do 

sebe prostor venkova vstřebává mnoho z rysů z předchozí literární tradice a používá je znovu, 

i když třeba různě modifikované.  

Tento rys tematické kontinuity ovšem neodpovídá na otázku, co autory na venkovu 

tolik přitahuje a proč se toto prostředí stává nosným, pokud spisovatelé cítí potřebu návratů či 

útěků svých postav. Na tyto otázky zajisté není možné odpovědět úplně, avšak již z nástinu 

tradice venkovské literatury vyplývá, že to může být „specifičnost vesnice jako autentičtějšího 

protipólu města, tedy jako místa, kam se člověk žijící ve městě – reálně nebo alespoň ve 

vzpomínkách – vrací, neboť mezilidské vztahy tu jsou čistší a platí tu jistý odvěký řád, jenž se 

v městě již vytratil“ (Janoušek a kol. 2008b: 518). Tato citace obsahuje hned několik aspektů 

nabízených prostorem venkova/vesnice a s pomocí teoretických prací o poetice prostoru 

budou postupně rozebrány.   

Asi nejvýraznějším a nejtrvalejším rysem venkovského prostoru, který se objevuje 

pravidelně v dílech zasazených do přírodních kulis, je čistota venkova, jeho přirozená krása a 

autenticita. Lidské charaktery v něm mají být ryzejší, nezkažené civilizací a odvrácenou tváří 

moderní civilizace, nehonící se v takové míře za materiálním uspokojením a držící se 

osvědčených způsobů žití plynoucích z onoho „odvěkého“ přírodního řádu. Tak jako je město 

často vykreslováno jako prostor, který dusí svou uzavřeností, danou pevnými hranicemi, 

vysokými budovami, které brání v pohledu „ven“, mimo, tak je venkov vzdušný a 

„propustný“. Tíha, která na hrdiny mnohdy padá, jako by se v krajině zvedala a odplynula. 

Z ohraničenějšího prostoru vesnice (malého modelu města), je možné několika kroky 

uniknout, ze stísněného domu odejít. Gaston Bachelard tuto charakteristiku přirovnává 

k nedostatku „kosmičnosti“ příbytků ve velkoměstech: „Domy tu již nejsou v přírodě. Vztahy 

příbytku a prostoru se tu stávají umělými. Všechno je strojové a intimní život uniká všemi 

směry“ (Bachelard 2009: 49-50).  

Bytím v prostoru blízkému přírodě si člověk uvědomuje to, co je věčné a neustále 

přítomné v lidských životech, co uklidňuje svým nepřerušitelným rytmem koloběhu života a 
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smrti.
26

 Již k tomu se vraceli ruralisté, když nabývali dojmu, že vztah člověka se svým okolím 

je narušen, roztříštěn, odcizen. Ačkoliv Bachelard ve své fenomenologické Poetice prostoru 

mluví o uzavřených prostorech, jež v literárních subjektech vyvolávají pocit bezpečí a 

hřejivého domova, obdobný pocit jako by evokoval i otevřený venkov, často líčený jako 

krajina dětství, do níž se dospělý toužebně vrací.  

Přestože venkov nebyl vždy zobrazován jen z pozitivní stránky a mnohdy 

představoval i prostor traumatizující, měnící se do deformované podoby (antiidyly), jistý ideál 

venkovského prostoru jako idyly přetrvává. Ten se nepochybně vztahuje ještě hluboko do 

minulosti, k antickým pastorálám a bukolikám, líčícím idylický svět venkova. Bachtin ve 

svém Románu jako dialogu rozlišuje několik „formálně-obsahových“ kategorií tzv. 

chronotopu,
27

 jednou z nichž je i chronotop idylický. Pro něj je příznačné připoutání a srůstání 

života a jeho událostí k místu: „Idylický život a jeho události jsou srostlé s konkrétním 

prostorovým zákoutím, kde žili otcové a dědové, kde budou žít děti a vnukové. Tento nevelký 

svět, ometené a soběstačné místo nijak podstatně nesouvisí s jinými místy, s ostatním světem“ 

(Bachtin 1980: 348). Izolovanost takového místa, jeho „ostrovní charakter“ (Hodrová 1994: 

29), dovoluje „zakonzervovanost“, možnost nechat okolní svět v pohybu, zatímco nová a 

nová generace bude žít „na stejném místě a za nezměněných podmínek, se stejnou vyhlídkou 

před očima“ (Bachtin 1980: 348). Tuto izolovanost je nutné nevztahovat k uzavřenosti města 

a otevřenosti venkova, popsaných výše. Tato uzavřenost venkova je charakterizována z jiného 

úhlu pohledu, jako místa, které se nevyvíjí stejným tempem jako město, není tolik dynamické, 

je konzervativní. V něm je proto možné oživit cyklický čas, ve venkovské krajině daný 

koloběhem přírody, v uměleckém zobrazení podtržený jednotou místa. Tato až jistá 

izolovanost tak poskytuje spisovateli možnost svobody, zachycení života hrdiny bez nutnosti 

zásahu výraznějších vnějších vlivů.  

S tím souvisí i druhý rys idylického chronotopu, tedy fakt, že se idyla ve své tematice 

omezuje „na několik základních životních reálných jevů […]. Všechno, co vzhledem 

k podstatným a neopakovatelným biografickým a historickým událostem reprezentuje všední 

život, představuje totiž v idyle esenci života“ (tamtéž). Všední události lidského života tak 

nabývají charakteru osobních dramat a to, co se může zdát všední, se stává výjimečným 

(tamtéž: 351). Posledním, nepřekvapujícím prvkem idyly je pak „těsné sepětí lidského života 

s životem přírody“ (tamtéž: 349).  

                                                           
26

 Jde o „přirozený svět“, jak jej formuluje například Patočka. Je to původní, celistvá lidská zkušenost, která je 

v moderním světě zastřena 
27

 Pojem chronotop (zavedený Bachtinem) „označuje bytostný vztah času a prostoru jakožto forem, které jsou 

charakteristické pro poznání a znázornění lidských vztahů. Časová a prostorová určení jsou […] nerozlučně 

spojená zvláště v umění a literatuře“ a  chronotop je tak „podstatný pro určení žánrů“ (Nünning 2006: 324-5).  
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Idyla tvoří tedy důležité podloží pro venkovský román, ať už se k danému prostoru 

autor vztahuje pozitivně, anebo rozvíjí dílo antiidylické. Teze této práce se zaměřuje na 

venkov jako na možný prostor úniku, pracuje tedy spíše s představou venkova jako prostoru 

idylického, a proto se v dalších částech bude práce i nadále dotýkat problematiky idyly, 

případně jiných přístupů k poetice prostoru. Vzhledem k tomu, že není možné kategorii 

prostoru odtrhnout od fabule, postav, motivů i ideologie díla,
28

 dostává se práce konečně 

k samotné analýze děl, kde bude venkov nahlížen z různých pozic umožňujících zachytit 

specifika žánru této „odnože“ venkovského románu v normalizační době.  

 

 

 

 

  

                                                           
28

 Slawinski 2002: 117. 



17 
 

2 Oficiálně vydávaná próza 

2.1 Jan Otčenášek 

Pro čtenáře neznalé pozdějšího Otčenáškova díla by mohlo být jeho uvedení v úvodu 

analýzy venkovského románu překvapivé. Jan Otčenášek (1924-1979) vstoupil do literatury 

v padesátých letech pokusem o budovatelský román Plným krokem a brzy nato si svými 

společenskými romány Občas Brych (1955) a Kulhavý Orfeus (1964) a krátkou novelou 

z doby nacistické okupace Romeo, Julie a tma (1958) zajistil přední postavení v čele 

oficiálních autorů. To se však s druhou polovinou šedesátých let, poznamenanou vydáním 

novely Mladík z povolání (1968) a předznamenávající svým obsahem nikdy nedokončený 

román Pokušení Katarina (posmrtně, 1984), začalo měnit.  

Mladík z povolání jde totiž naproti experimentálnější a uvolněnější myšlenkové 

atmosféře doby a představuje silně individuální postavu Emila, který boří linii všech 

předchozích aktivních Otčenáškových hrdinů. „Antihrdina“ Emil pořádně nepracuje, 

nesměřuje k žádnému cíli, pouze přebývá ve vypůjčeném bytě a navazuje vztahy, které 

v okamžiku začínajícího stereotypu raději ukončuje. Svou milostnou historii a poznatky o 

skupině mladých lidí, mezi které se marně snaží zapadnout a uchovat si tak zdánlivou 

představu svého mládí, reflektuje rozsáhlými vnitřními monology, v nichž vyjadřuje pochyby 

a skepsi téměř ke všemu, současný stav společnosti a nenaplněné ideály nevyjímaje. Pokušení 

Katarina pak zachycuje hlavního hrdinu Jiřího v momentě, kdy před problémy utíká na 

prosluněné břehy jugoslávského ostrova a odvážlivě si pohrává s myšlenkou „začít znovu. 

Jinde. Jinak. Přetočit vlastní život“ (Otčenášek 1984: 29). 

Oficiální kritika v čele s Vítězslavem Rzounkem, jehož monografie Jan Otčenášek je 

stále jedinou knižní publikací věnovanou tomuto autorovi, tak jeho pozdější dílo reflektuje 

s určitým rozčarováním a (ne)nucenou shovívavostí. Jeho velké společenské romány spolu 

s novelou považuje za vrchol Otčenáškovy tvorby a zbylá díla (kromě jeho úspěšných 

filmových scénářů jako Romeo a Julie na konci listopadu, Láska mezi kapkami deště) za 

snahu dostat se po tvůrčí krizi, jejímž „zvěstovatelem“ byl právě onen Mladík z povolání, opět 

do přízně oficiální kritiky.
29

 Oproti tomu kritika vymezující se proti socialistickému realismu 

v jeho novějších prózách spatřovala pokus „o přehodnocení […] někdejšího uměleckého a 

světonázorového postoje“ a snahu vyvázat se z hlásání jedné konkrétní a předem dané pravdy, 

používajíc k tomu příznačná slova jedné z postav ze jmenované novely, že přeci „každé 
                                                           
29

 Vladimír Dostál v Ročníku čtyřiadvacet [1974]: „Otčenáškův sestup z tohoto úctyhodného vrcholu se tedy 

nehodí za jubilejní téma, obracej si ho, kterou chceš stranou a ber jej, za který chceš konec. Ale zase jej jen tak 

obejít rovněž nelze. Ještě že není nijak bezútěšný. […] dostaneme výsledný dojem, který nevyhlíží nijak 

katastrofálně, ale seskupuje se v obraz naděje na nový vzestup, jaký se už v jubilejním uvažování nebude vyjímat 

jako pěst na oku“ (1987: 175-176). 
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nadšení má svůj konec“ (Jungmann 1988a: 292). V kritikách Otčenáškova díla se tak od 

konce šedesátých let zrcadlí opatrné zklamání na jedné straně, opatrné přitakání na druhé, 

utvářející rozporuplný obraz spisovatele, který byl v řadách angažovaných autorů kdysi 

jednohlasně přijímaný. K tomuto rozporu a proměně jeho vnímání ukazuje i jeho vyloučení z 

komunistické strany (Rzounek 1985: 203) a jeho citelná nepřítomnost při ustavování nového 

Svazu českých spisovatelů v roce 1972 (Holý 2008: 851). 

Do takového kontextu spadá jediný dokončený Otčenáškův román sedmdesátých let 

Když v ráji pršelo (1972), který veškerou předchozí skepsi potlačuje a v němž se naopak 

„opět hlásí jeho [Otčenáškova, pozn. autora] bytostná potřeba aktivity a optimisticky 

důvěřivého vztahu k tomu nenahraditelnému daru, jemuž se říká život“ (Pohorský 1975: 276). 

Toto Pohorského tvrzení však nelze přijmout bez výhrad. Ze strany oficiální kritiky se totiž 

jedná o dílo vnímané jako oddechové, „neseriózní“, spíše „módní pozlátko než vážné 

umělecké úsilí“ (Dostál 1987: 176), a to hlavně z toho důvodu, že román v rozporu s ranější 

Otčenáškovou poetikou nenabízí rozkrývání sociálních problémů, neřeší otázky hýbající 

soudobou politikou ani nepřehodnocuje historii, ale soustředí se na tady a teď prožívané lásky 

dvou mladých novomanželů, prchajících před veškerými „závažnějšími společenskými 

problémy“ do téměř izolované krajiny šumavských lesů (tamtéž: 126). Otčenášek tak 

románem Když v ráji pršelo zahajuje sérii venkovských próz s tematikou úniku (Holý 2008: 

856).  

Změna prostředí Petra a Ludmily skutečně nepřipomíná nic jiného než útěk a Ludmila 

sama to potvrzuje, když jejich odchod na samotu označí za „romantickou eskapádu“ 

(Otčenášek 1975: 59). Protagonisté si zničehonic uvědomí, že jsou unavení čekáním na byt 

2+1 na panelovém sídlišti, který jim možná jednou v budoucnu bude přidělen, že už nechtějí 

vést život, který jim připomíná vyplňování „zatraceně nudného dotazníku“ a že se jim nechce 

ujíždět „po kolejích a podle spolehlivého jízdního řádu – nejdřív kvartýr na sídlišti 

s ledničkou a televizorem, pak dvě děcka, nejlíp kluka děvče…když to pofrčí tak pěkně dál, tak 

i nové auto, a na vrcholku toho utěšeného vzestupu chata v jakési kolonii u lesa nebo u řeky, 

na vyhrazeném místě…“ (Otčenášek 1975: 220). To jsou však téměř jediné důvody, které 

v průběhu románu vyslovují. Takto explicitních scén se v díle objevuje poskrovnu. První 

kapitola ještě zastihuje Ludmilu s jejím deníkem v pražské kavárně, malující si idylicky 

budoucí domov, druhá už líčí strasti po cestě, bez více než pár slov ohlédnutí za jejich 

předešlým životem a lidmi, kteří se za rok jejich pobytu venku nepřijedou z města na „ty dva 

šílence“ ani podívat a s nimiž hrdinové udržují pouze vlažnou korespondenci, zkreslující 

většinu z toho, co zrovna prožívají a s čím zápasí. 
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Klíčovým tématem tohoto románu se tak v první řadě stává potřeba začít znovu, úsilí 

naplnit sen o odvaze „k novému začátku“ (Jungmann 1988a: 282). Před čtenářem se tak 

otevírá příběh, jehož hlavní obsahovou náplní se stane budování nového domova, zkoušky, 

kterými při tom prochází jejich vztah, a líčení krásné, ale drsné tváře okolní přírody, s jejímž 

rytmem se hrdinové z existenciálních důvodů musí naučit sžít. Do tohoto náročného životního 

momentu jsou vybaveni jen mladistvým odhodláním, zarytým nadšením a bláznivou láskou, 

která se teprve na samotě v šumavském údolí může naplno rozvinout. Odchod jim totiž 

umožňuje vyvázat se ze stereotypního vztahu omezeného pražským prostředím, neboť teprve 

na samotě už se ve svém láskyplném projevu nemusí skrývat. Tento bod, často akcentovaný 

ústy hrdinky, dává Otčenáškovi prostor rozehrávat jejich partnerství nejen na psychické 

úrovni, reflektující nástrahy řídce obydlené krajiny, ale také na úrovni tělesné. Sexualita a 

přitažlivost hrdinky je vykreslena do detailů, Ludmila si s neskromným obdivem uvědomuje 

svou krásu a nestydí se ji dávat najevo: „Jsi nejhezčí nahá, říká Petr, víš to? Ano, vím, nahota 

mi prospívá, a už proto ji nerada zneužívám“ (tamtéž: 72). Z plně nasyceného vztahu ve dvou 

tak logicky přejde k přípravě na život ve třech, který je však zmařen potratem. Ten 

v kompozici románu představuje jeden z mála skutečných konfliktů v jejich jinak až nad 

očekávání harmonickém soužití. Jak sama hrdinka píše do svého deníku: „na román mi 

zřejmě chybí skutečný konflikt, ten mezi námi není – alespoň prozatím!“ (tamtéž: 178). 

Rozhodl-li se tedy Otčenášek pro líčení veskrze šťastné lásky, musel hrdiny „v ráji“ podrobit 

alespoň nějakým těžkostem. 

Ty představují téměř výhradně potíže s budováním jejich nového domova, z něhož 

posléze chtějí udělat hotel. První seznámení s Liščím mlýnem, vzdáleným několik kilometrů 

od nejbližší silnice, zasáhne hrdinku svou neútulností, oprýskaností a celkovou 

neobyvatelností. Její sen o malebném domku v údolí se rázem rozplyne. Ze vzdoru však 

setrvá, se zarputilostí se chytá vlastního snu a věří, že přičinlivou prací se jí sen splní. Ani 

jeden z hrdinů však není na opravu stavení příliš vybaven. Ona učitelka, on filozof, jehož 

manuální nemehlovství je neustále zdůrazňováno, si nejsou schopni s většinou prací kolem 

domu poradit, a tak musejí spoléhat na pomoc lidí z okolí. Odlišnost „nešikovných 

inteligentů“, jejichž styl mluvy není vůbec vzhledem k jejich vzdělání a postavení 

přesvědčivý,
30

 je do očí bijící a jejich sen bláznovstvím, kterému nikdo z vesničanů nedává 

dlouhé trvání. I přes boj s vlastní nešikovností, následnými materiálními a finančními 

                                                           
30

 Toto téma zmiňuje Dostál v kritice Otčenáškova románu s názvem Zpod okapu na déšť (1987: 125-126). 

Nejvíce Otčenáškovi vytýká styl, jakým se Ludmila vyjadřuje (její „křandání, kyndání, pindání“) a pak 

nepřesvědčivou postavu Petra, který má do filozofa daleko, neboť „jeho výrazivo prozrazuje polovzdělance 

odněkud z kanceláře, který se trochu předvádí vtipálkovským hraním s cizími slovíčky“ (tamtéž: 126). 
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překážkami a s tuhou zimou, která je na půl roku odřízne od okolního světa, však v údolí 

setrvají a dočkají se otevření pohostinství, aby nakonec zjistili, že jejich sen skutečně byl 

bláznovstvím, protože „tímhle údolím hned tak turistické cesty nepovedou, a kdoví jestli 

vůbec kdy?“ (Otčenášek 1975: 268). To však oba hrdiny nepřipraví o optimismus, ale naopak 

rozvíří další směsici šílených nápadů, jimiž by mohli naplnit svůj nově objevovaný život.  

Z malebného údolí se odmítají hnout. Konečně v něm našli svůj domov, zaplňující 

palčivou samotu odcizujícího hlavního města, v němž nedokázali zapustit kořeny. „Domů! 

Zaznělo to divně a nezvykle, ale právě v oné chvíli jsem ponejprv cítila… že ten hranatý dům, 

který mě zpočátku odpuzoval svou nevlídností, chladem a pustotou – začíná být domovem. 

Neviděla jsem jej, ale věděla jsem o něm. Je v něm oheň, v jeho rozlehlých a strašidelných 

prostorách máme všechno, co k nám patří, v jeho zdech žijeme, dýcháme a se smějeme – 

konečně jsme jej našli!“ (Otčenášek 1975: 77). Liščí mlýn se stane tak místem, jež je chrání a 

jež i přes veškeré potíže, které je v budoucnu potkají, zůstane jejich ochrannou skořápkou 

před vnějším světem.  

Ochrana v podobě nového domova pak v kompozici románu probíhá na dvou 

rovinách. Na jedné, nižší z nich, funguje prostor mlýna jako bariéra před rozmary počasí, 

které je na Šumavě skutečně nešetří. Jak jim starosta Panocha na uvítanou sděluje, vybrali si 

ten „nejzapadlejší Zapadákov v celý Evropě“, který je významný alespoň tím, že v něm 

„naměřili nejvyšší počet srážek v republice“ (tamtéž: 23). Jejich příjezd provázený deštěm, 

chladem a vlhkem tak okamžitě navodí přísně antiidylickou atmosféru, v němž má příroda 

moc rozkladnou, nikoli sjednocující.
31

 Stává se totiž zdrojem většiny krizových situací 

v románu. Jakmile si však protagonisté vybudují citový vztah k proměnlivé tváři krajiny, 

propadnou jejímu kouzlu a nejsou schopní se z jejího vlivu vymanit: „Tak se tu budu bát, 

mrznout, ale – zůstanu tu!“ (Otčenášek 1975: 198).  

Druhou rovinou je poměr samoty Liščí mlýn k okolnímu světu. Otčenášek v tomto díle 

z venkova vytvořil mikrosvět, téměř paralelní vesmír, v němž jsou postavy izolovány a do 

něhož všechno zvenčí přichází tlumeně a v jiné hierarchii důležitosti. Jak Ludmila píše: 

„Problémy, které se nám v Praze zdály být závažné a světoborné, se tu s podivuhodnou 

rychlostí scvrkly a téměř rozplynuly a na jejich místa se okamžitě natlačily jiné, pro 

nezasvěceného snad až komicky titěrné, ale pro nás, v naší situaci, životně důležité. Nebylo 

třeba je vyhledávat, přihlásily se samy: jak jíst, spát, mýt se, zašívat, nedostat rýmu nebo 

angínu, seznámit se s okolím, s lidmi, s nimiž budeme žít, sehnat pomocníky, problém voda, 

oheň, světlo, zpočátku ty nejelementárnější a posléze složitější a technicky stále náročnější 
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 Macura 1997: 48. 
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věci“ (tamtéž: 53). Autor tak jejich útěk před společenským děním odůvodňuje touhou po 

autentičtějším bytí, po problémech, které jsou skutečně existenčního rázu, bez jejichž vyřešení 

jednoduše nepřežijí. V takovém světle se skutečně jakékoli jiné události zdají být malicherné. 

Otčenáškův krok stranou však neunikl kritice, která po něm požaduje „víc, než nám nabízí 

příběhem o tom, co se dálo, když v ráji nastaly deště“ (Dostál 1987: 126). Motivace jeho 

hrdinů se zdá být až příliš neuspokojivá a nedostatek konfliktních situací a až příliš snadné 

překonání nástrah zjednodušující. Jako vysloveně umělý prvek, do kompozice přidaný pouze 

pro zpestření dějových zvratů, pak působí příjezd bývalé majitelky mlýna, západní Němky, 

jež je svým naříkáním nad osudy odsunutých Němců hrdinům více než protivná; a ke konci 

románu ještě Ludmilina bdělá noční můra, v níž si v telefonu vyslechne zprávu, že Petr umřel. 

To se nejen Vladimíru Dostálovi zdá jako „sestup“ kdysi velikého epika. Ani 

přimknutí Otčenáškových hrdinů k Michelu Montaignovi, několikrát v příběhu citovanému, 

nedodává románu „hloubku“ přisuzovanou jeho předchozím literárním počinům, ač se jí 

Vítězslav Rzounek i Miloš Pohorský ve svých kritikách dovolávají. Otčenášek totiž nijak 

nezastírá, že mu jde o hledání cesty ke šťastnému životu ve dvou, spokojeného ve své 

jednoduchosti a uzavřenosti ohraničené přírodní krajinou. V souladu s rozvíjející se 

socialistickou literaturou sedmdesátých let román obsahuje základní požadované konstanty 

jako je budování, činorodá aktivita a práce, utváření dobrých vztahů, optimistický nádech.
32

 

Oproti jiným venkovským románům však nezobrazuje širší společenské vztahy na vesnici, 

vyrovnávání se s kolektivizací a proměnou tváře vesnice. Přesah, který by pro společnost 

mohlo mít vybudování hotelu v dosud turisticky neprozkoumané lokalitě, je negován, když 

hlavním hrdinům dojde, že jejich touha byla marná a do údolí skutečně nikdy nepřijde než pár 

zbloudilých turistů. Teze románu tak vyslovuje myšlenku, že je nejvíce důležité soustředit se 

na sebe, snažit se hledat štěstí v každodenním životě a neusilovat o něco, co by mohlo být až 

příliš umělé a nepřirozené, právě jako pohostinství v nedotčeném ráji. Zdá se nám, že tady 

Otčenášek vystihl trend doby: stažení se do privátního života. Kritika sice proklamovala 

literaturu, která měla nastolovat a řešit velké společenské konflikty, ale fakticky žádná taková 

díla, která by byla literárně hodnotná, nevznikla. Je to názorně vidět na příkladu těch dobrých 
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 Základem těchto proklamovaných konstant je Programové prohlášení Svazu českých spisovatelů (Dobříš, 

1971), v němž mimo jiné stojí: „Socialistická literatura, její umělecká síla má sloužit lidu, ukazovat jasné životní 

perspektivy, oceňovat sílu lidského ducha, pěstovat pocit hrdosti občana socialistické vlasti. Má rozvíjet citové 

bohatství člověka, jeho morální humanistické vlastnosti, pozvedat celou kulturnost národa. Nechceme přitom 

zastírat složitost vývoje současného člověka, základní konflikty, ke kterým v dnešní době dochází, ani nemůžeme 

pomíjet rozpory, které vznikají v třídně rozděleném světě. Žádáme, aby spisovatel ve svém díle tyto rozpory 

přemáhal, aby se nedal strhnout vlnami kosmopolitní módnosti, aby hledal pozitivní odpovědi na životní 

pochybnosti člověka. Pěstování bezvýchodného pesimismu nepatří k rysům naší společnosti a nemůže být proto 

ani náplní socialistické literatury“ (2005: 7). 
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prozaiků z šedesátých let, kteří oficiálně publikovali i v letech sedmdesátých, Párala a Fukse. 

Oba se snažili vyhovět těmto požadavkům, změnili poetiku, ale hodnota jejich děl klesala.  
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2.2 Bohumil Říha 

Zcela z jiných pozic se na venkov vrací hrdina románu Doktor Meluzin (1973) 

Bohumila Říhy. Nejstarší autor předkládaný v této analýze (narozen 1907) v kontrastu k dílu 

Jana Otčenáška se neutíká k tématu venkova až v sedmdesátých letech. Naopak, prostor 

venkova je pro Bohumila Říhu hlavním dějištěm příběhů již od jeho prvních próz vznikajících 

za druhé světové války. Autor vstoupil do literárního povědomí hlavně skrze pohádky a 

pohádkové prózy pro děti, za něž během svého života získal mnohá domácí i zahraniční 

ocenění (např. Medaili Hanse Christiana Andersena roku 1980). Jeho perem vznikly takové 

dětské klasiky jako Honzíkova cesta (1954), O letadélku Káněti (1957), Divoký koník Ryn 

(1966), anebo Nový Gulliver (1973) a taktéž četné učebnice a encyklopedické příručky pro 

nejmenší čtenáře. Dětští hrdinové jeho próz poznávají okolní svět vesměs právě skrze venkov 

a lidi, kteří ho zabydlují. Přírodní prostor autorovi „usnadňuje kontakt s dětským čtenářem, 

s jeho prožitky, a zároveň mu dovoluje rozvíjet v dítěti vztah k přírodě, využít přírody jako 

‘znamenitého učitele’“ a prohlubovat jeho vztah k domovu (Hrzalová 1981: 84). Většina 

z jeho dětských próz je silně didaktického rázu. Díla ukazují hrdinům správné chování a 

přesvědčují o kráse života a práce v kolektivizované vesnici.33
  

Podobně vystavěné jsou i jeho prózy pro dospělé, taktéž situované na venkov.
34

 

V padesátých letech vychází jeho první venkovský román Země dokořán (1950), jenž 

zachycuje osidlování vylidněného pohraničí prvními českými rodinami, které si zprvu 

s nedůvěrou, poté s radostí zvykají na nové společenské poměry a zakládají první družstvo. 

S mnohem schematičtějším obsahem pak následuje jeden z prvních románů o kolektivizaci 

vesnice Dvě jara (1952) a posléze rozsáhlý dvoudílný román Venkovan (1955, 1958, 

přepracováno 1974), „stojící na počátku řady Říhových příběhů o lidech, kteří po svém 

příchodu do prostředí socialistické vesnice oceňují kvality zdejších mezilidských vztahů a 

nacházejí zde své životní jistoty“ (tamtéž). Šedesátá léta byla totiž i pro Říhu znamením 

hledání a ohlédnutím za předchozí tvorbou. Skepse a pesimismus prosycující pohled 

Otčenáškova Emila v Mladíku z povolání se však u Říhových hrdinů neprojevovaly. Jeho 

postavy se v dobách nejistoty vracejí do rodného kraje a hledají v něm jednoduché radosti 

všedního života a obrodu svých sil (Hrzalová 1981: 105), tak jak to učinil již autorský subjekt 

v osobněji laděné próze Vedla mě náhoda (1969).
35

 Jeho hrdinové neutíkají z města na 
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 Brožová 1998. 
34

 Z venkovských románů vybočuje historická trilogie z doby Jiřího z Poděbrad Přede mnou poklekni, Čekání na 

krále, A zbyl jen meč vznikající v sedmdesátých letech. 
35

 Z úvodní pasáže: „Měl jsem v posledním čase špatnou náladu. Někteří lidé kolem mě vykládali všechno 

k horšímu a o druhých jsem nevěděl, proč říkají to, co říkají, a proč dělají to, co dělají. Začínal jsem být mrzutý 

hned ráno po probuzení a vydržel jsem s tím až do večera. […] Možná že jsem svoje znechucení zveličoval, ale 
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venkov stejně jako mladí manželé z Když v ráji pršelo, aby za sebou zanechali celou svou 

minulost a v izolaci si vybudovali zcela nový život, ale odcházejí, aby se mohli zapojit do 

venkovského kolektivu a v něm znovu nalezli svou pravou podstatu, která se jim v odcizující 

atmosféře města a doby kamsi vytratila.  

Doktor Meluzin realizuje sen postavy doktora Severina z knihy Pět bohů táhne přes 

moře (1968) a odhodlá se k odchodu z Prahy, která ho dusí (tamtéž). Úvodní pasáž ho 

zachycuje již nad Větrovem, jeho novým působištěm, v pohnutém rozjímání nad budoucností. 

Jeho příjezd je pečlivě promyšlený. Ačkoliv kromě ojetého vozu nevlastní téměř nic a nemá 

zajištěné žádné bydlení, přijíždí do městečka s jasným životním cílem: najít v něm nový 

domov. Tím však jeho cíle nekončí. Jelikož mu Praha, z níž zklamaný utekl, pohltila celou 

jeho úspěšnou minulost a zároveň v ní ztratil kus své vlastní identity, „chce mít plné ruce 

práce: starat se nejen o nemoci, ale taky o lidi, a přitom se podívat sám na sebe, nejlíp 

odněkud z boku, aby mohl rozpoznat, jestli se v něm dá probudit něco opravdu aktivního“ 

(Říha 1975: 7). Jeho nový začátek je tedy ve srovnání s Otčenáškovými postavami daleko 

přímočařejší, s jasnějšími konturami jeho „povinností“ v novém bydlišti.  

Meluzin ví, co od příchodu očekává a také si uvědomuje, že jeho odchod byl jediným 

možným správným řešením jeho minulosti. Tu nijak nezastírá. V románu je jí věnováno hned 

několik pasáží, výrazně na počátku fabule, ale s opakovanou, i když zmenšující se frekvencí i 

v jejím průběhu. Na jedné rovině probíhá líčení minulosti skrze autorské vyprávěcí situace 

(er-forma) a pomocí rozhovorů s prvními obyvateli Větrova. Čtenář se dozvídá, že měl doktor 

v Praze výborné postavení přednosty kliniky, dejvickou vilu, dvě dospělé děti, které ho již 

nepotřebují, a ženu, která zůstala ve Švýcarsku a iniciovala rozvod. Na druhé rovině se 

k minulosti vrací přímo Meluzin jakožto subjektivní vypravěč (ich-forma) v několika 

osobních dopisech adresovaných dceři, synovi a ex-manželce. Tyto stylizované „zpovědi“ 

jsou daleko explicitnější. Dopisy jako by v kompozici románu sloužily k nutnému vysvětlení 

motivů Meluzinovy radikální změny života. To, co Dostál vytýkal Otčenáškovým hrdinům, 

Meluzinovi nechybí. Ba naopak, doktor se nevyhýbá rozboru osobních motivací odchodu – 

ženina touha po kariérismu, která z něj učinila neupřímného člověka směřujícího za penězi a 

úspěchem – a už vůbec ne politických. Hana Hrzalová v monografii o Bohumilu Říhovi 

oceňuje, že tento román mezi prvními reflektuje rok 1968 (1981: 131). Politické události 

daného roku považuje za „výchozí dějový moment románu“, z něhož Říha odvozuje „ústřední 

problém ‘znovuzrození’ doktora Meluzina“ (tamtéž). Protagonista ospravedlňuje svůj postup. 

                                                                                                                                                                                     
dál už to takhle nešlo. Musel jsem na tu cestu jet. A ještě toho dne. […]. ‘Co se děje?’ – ‘Jedu pryč.’ - ‘Kam?’ - 

‘Ještě nevím.’ - ‘A proč?’ - ‘Abych se vzpamatoval.’ (Říha 1969: 7).  
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Odešel kvůli věrnosti socialismu, jíž se město svou pochybovačností a pokrytectvím 

zpronevěřilo, kdežto venkov setrval. Venkovská inteligence totiž „bere všechno vážně a je 

v podstatě stálejší než inteligence našich velkých měst. Na venkově nevychází nic tak rychle 

z módy, nic tak rychle nezevšední, nic se tak rychle neznevažuje ve jménu nějaké neurčité 

možnosti […]“ (Říha 1975: 105).  

Jeho odchod je tedy motivovaný svým způsobem obráceně. Únikem nikoli do izolace, 

ale do lepšího společenství. Do prostoru, který „žil sám pro sebe“ (tamtéž: 7), v němž lidé 

nenosili masky, byli „stejní uvnitř jako navenek“ (tamtéž: 15), upřímní a přímí. Větrov jako 

by představoval až utopický prostor. Ačkoliv lidé, s nimiž se Meluzin potkává, mají jak své 

přednosti, tak chyby – slovy malíře Rýdla: „Tady mají lidi zrovna tak široký rejstřík vlastností 

a citových možností jako lidi ve městě“ (tamtéž: 129), svými osobnostmi přispívají 

k harmonickému fungování komunity, kde má každý svou specifickou úlohu. Hlavním 

tmelem je společný zájem o štěstí druhého a vědomí toho, co ostatní členové společnosti 

dělají. Ve Větrově se dlouho nic neutají, všichni vědí o všem, nikdo v něm není sám. To se 

ostatně Meluzin dozvídá už na začátku svého příchodu, kdy je konfrontován s komunistkou 

Anežkou Helmovou, která staví jeho jakožto „osamělého chodce“ do opozice k „my“. Nabádá 

ho, aby je všechny bral jako osobní záležitost: „Popostrkujte nás a my budeme popostrkávat 

vás“ (Říha 1975: 39). 

 Ostatně, sám Meluzin chce prorazit „skořápku“ svého strohého a odměřeného 

profesního přístupu, chce působit více lidsky a stát se součástí Větrova. Přemlouvá se k tomu 

od příjezdu a bojuje s tím až do konce, neboť se stále zdráhá angažovat až příliš, míchat se do 

cizích lidských osudů. Větrov je pro něj především krajina plná lidí. Jeho životní náplň 

sestává z léčení obyvatel, dojíždění za pacienty a poodhalování jejich životních příběhů. 

Jakožto doktor se nachází v centru dění a mnohé informace se k němu ihned dostanou (Rafaj 

1978: 215). Do osudů jedince je vtažen, i kdyby nechtěl. Lidé k němu přicházejí s rostoucí 

důvěrou. Zprvu povýšený a chladný intelektuál, který si je určitým způsobem vědom své 

nadřazenosti, se postupně včleňuje mezi místní, aby nakonec byl jedním z nich. Sleduje 

vznikání jedné mladé lásky Hedviky a Skály, rozpad lásky druhé u hrdé Markéty a 

nešťastného Oty, nenaplněnou lásku manželů Kodetových, narození i smrt. Ačkoliv okolí 

pozoruje se zájmem, stále pro sebe není dostatečně lidský, jak si předsevzal. To si uvědomí ve 

chvíli, kdy ho jeho vlastní srdce zradí. Ze svého bezpečného pozorovatelského místa je totiž 

nakonec sám vytržen láskou k Pavlíně, jejíž projevy stále potlačoval. Až ve chvíli, kdy si 

uvědomí, že by o Pavlínu mohl přijít právě kvůli své „upjatosti a nerozhodnosti“, odhodlá se 

k aktivitě (Říha 1975: 178). Nestačilo tak, že měl ve svém novém domku, na jehož 
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zabydlování a zútulnění se podílela celá vesnice, dveře dokořán, odemčené ve dne v noci pro 

kohokoli. Musel je nejprve zavřít pro veřejnost a přijmout své pocity „privátní“, aby si 

uchránil „osobní štěstí“ (tamtéž: 187). To je pak plně dovršeno, když s Pavlínou dostanou do 

péče Markétino odložené novorozeněte a společně v sobě navzájem naleznou novou úplnou 

rodinu. 

Taková je proměna chladného doktora Meluzina, který se v úvodu románu loučí 

s minulostí a vítá neznámou budoucnost. To všechno – změnu jeho povahy i nalezení 

vlastního místa mezi ostatními lidmi - mu umožnila výměna prostředí. Jak Ondřej Rafaj píše: 

„Za rok prožije Meluzin ve Větrově vlastně deset roků života – a přesně o tolik omládne. 

Neboť v něm najde sebe, svou rovnováhu, svou lidskou jistotu, svůj tvořivý vztah k životu – k 

lidem“ (1978: 218). A nejen on, ale i malíř Rýdl, symbol skeptického uvažování, ve Větrově 

načerpá novou tvůrčí inspiraci a přiblíží se svým dílem venkovské mentalitě. Malíř v románu 

zřetelně vystupuje jako další postava tápajícího intelektuála, oproti Meluzinovi však s nepříliš 

vyhraněným životním směřováním, který taktéž utekl na venkov ve snaze nalézt své ztracené 

já. Místní předseda jeho počínání komentuje slovy: „Měšťáci táhnou na venkov“ (Říha 1975: 

70). Meluzin je vůči malířovi zpočátku v opozici. Chápe ho jako ztraceného člověka, který se 

do zdejšího prostředí svou „komplikovaností“ příliš nehodí. Postupně v něm však začne vidět 

snahu po sblížení se s lidmi i krajinou, jež vrcholí ve výstavě portrétů místních, kterou se 

rozhodne zinscenovat. Skloubí v ní své vidění druhých, jemu blízké malířské vyjádření i 

lidovost čitelnou vesničanům, a je tak plně okolím přijat.
36

 Jeho zakotvení ve Větrově je 

dovršeno, když se nastěhuje do bývalé mlýnice a zřídí si v ní ateliér. I on tu nalezne své 

osobní štěstí a zakotví nadobro.  

Prostor venkova a jeho lidé jako by pro ně měli téměř až kouzelnou moc. Na venkovský 

román se ovšem Doktor Meluzin až podivuhodně málo věnuje samotné přírodě. Nejvíce 

pozornosti autorský vypravěč věnuje stromům v zámeckém parku, s nimiž se Meluzin 

seznamuje hned na úvod svého pobytu a k nimž dochází vždy, když potřebuje přemýšlet a 

provětrat se. Stromy fungují jako symbol přírody, skvostné živé sochy sledující nezúčastněně 

lidské osudy, ale také jako němí svědkové. Jim je v tomto románu dána role prostředníků 

spojení člověka s přírodou, s její již zmíněnou schopností obrody (Hrzalová 1981: 126). 

„Doktor Meluzín byl přesvědčen, že v přítomnosti stromů myslí nejen hlavou, ale všemi 

smysly. Proto se v něm ohlašovaly vzpomínky na mládí, protahovaly se, otvíraly oči a hlásily 

                                                           
36

 Určitá polemika či narážka na požadavek malířského umění přístupného lidu, který malíře naopak ničí, než 

aby ho zachránil, se objevuje v povídce Jiřího Medka ze sbírky Čtvrtá láhev medoviny „Malířova vlastní 

podobizna a dívka v červeném“: „Snaž se, řekli mu ve výtvarné redakci. Tohle zvládneš. Musíš se u nás udělat. 

Pak už všechno půjde samo. A že to není zrovna tvoje parketa? Šlápni si trochu na krk. Hlavně, jak říká starej, 

aby tomu lid rozuměl…“ (Medek 1988: 10).  
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se k životu. Co přinášely? Vůně, které už přestal cítit, barvy, které už nerozeznával, a náznaky 

citů, které v něm dávno vyhasly“ (Říha 1975: 10). Jako by ani nebylo třeba líčit další krásy 

krajiny. Větrov a jeho okolí byl vzdušný a krásný už ze své podstaty. Vždyť osvobozující 

pocit volnosti a svobody dýchá hned z první stránky, kdy se Meluzin dívá do kraje a vnímá 

lesnaté kopce protkané červení střech městečka a nad tím se pnoucí „tiché prostory modrého 

nebe“ (tamtéž: 7). Teprve zde se cítil „nejen jako součást větrovského příběhu, ale taky jako 

součást přírody“ (tamtéž: 63), pevně spojený s krajem, který byl velmi blízký místu jeho 

dospívání. Tím autor odbývá problematiku prostředí jako takového. Venkovské je u něj v této 

podobě velmi blízké městskému, v němž je však funkčnost Větrova zcela samostatná, 

nezávislá na zásahu odjinud, idealizovaná ve své podstatě jednotné a harmonické komunity 

(Rafaj 1978: 216). 

Meluzinova obroda je na konci románu dovršena. Nalezl a rozřešil svou minulost, žije 

pevně v přítomnosti naplněné radostí i oddaností veřejnému a vyhlíží pln očekávání do 

budoucnosti, která mu už nepřipadá tak temná. Ve svém závěrečném dopisu dceři píše asi 

nejčastěji citovaná slova z tohoto románu: „Na život nesmíme odpovídat opatrností. Na život 

je třeba odpovídat odvahou, zvlášť když chceme, aby za něco stál“ (Říha 1975: 188). 

Meluzinovi tak únik pomohl nalézt znovu sám sebe, ale co víc, co je hlavní myšlenkou tohoto 

románu, otevřel mu cestu k lepší a zdravější společnosti, která zastávala hodnoty považované 

protagonistou za správné. Tento hrdina se tedy neuzavírá ve svém privátním životě – 

spokojenost v osobní sféře mu umožňuje přispívat k „veřejnému štěstí“ (tamtéž: 187).
37

 

Umístění tohoto románu po Otčenáškově Když v ráji pršelo ve struktuře práce není náhodné, 

autor jako by reagoval na spokojenost Otčenáškových hrdinů a vyváděl je svým románem 

z odloučení do aktivního společenského života. Únikem svého hrdiny na venkov Bohumil 

Říha ukazuje cestu, jež není vzdáním se, rezignací, nýbrž snahou o nalezení harmonického 

bytí uprostřed lidského kolektivu, nejen ve dvou. Autor se v tomto románu tedy nijak 

nevymaňuje z předepsané poetiky socialistické literatury.
38

 Naopak, svým příspěvkem uvádí 

únikovost venkovského prostoru do „požadované“ moralizující a didaktizující polohy, tak jak 

to ostatně dělá i ve své tvorbě pro děti – nacházením hodnot, k nimž se socialistický člověk 

měl pokoušet směřovat, o něž měl ve svém každodenním životě usilovat. Doktor Meluzin 

jakožto nepříliš přesvědčivý typ „tápajícího intelektuála“ nalezne své štěstí na venkově bez 

                                                           
37 Jistým způsobem jde tedy o převrácení principu motivu budovatelských románů, v němž veřejné stálo nad 

osobním. Nyní je prioritou osobní, aby mohlo být veřejné fungující a naplněné. Jinými slovy, osobní štěstí 

zaručuje veřejné štěstí. 
38

 O jeho nepozměněném smýšlení svědčí i fakt, že byl stálým členem Svazu českých spisovatelů i v roce 1972 – 

jmenován Janem Kozákem na Ustavujícím sjezdu – kde přednesl svůj projev zaměřený na poslání spisovatele 

v „obnovované“ socialistické společnosti. Hlavní společenské úloha spisovatele přitom má být překonávat 

pesimismus a svým dílem zobrazovat důvěru v pozitivní vývoj společnosti (Říha 1972: 103-106). 
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větších obtíží a jeho lidmi je téměř bez výhrad ihned přijat mezi sebe. Vykreslení takovéto 

ideální cesty jakožto východiska z krize se tak nutně zdá být silně schematické.   

Schematičnost románu prosvítá z textu o to více, přihlédneme-li k jejímu filmovému 

zpracování uvedenému pod názvem Dým bramborové natě, zfilmované režisérem Františkem 

Vláčilem v roce 1976.
39

 Ačkoliv jde o jiné médium a zobrazení venkova i fiktivní reality se 

tedy nutně výrazně liší, scénáristům Františkovi Vláčilovi a Václavu Nývltovi se podařilo 

upravit námět do podoby realističtější, která se vyhýbá úskalím předlohy.
40

 Motivace 

Meluzinova odchodu na venkov je představena náznakově pouze v souvislosti s emigrací jeho 

ženy a jeho potřebou navrátit se k sobě, zůstat věrný vlastním dlouho potlačovaným 

hodnotám. Politika není explicitně probírána. Divák se může pouze domýšlet, byl-li 

Meluzinův odchod z předního místa v Praze vynucený kvůli emigraci ženy, nebo dobrovolný. 

Množství postav bylo výrazně seškrtáno a do popředí se dostali manželé Kodetovi a 

Markétino nechtěné těhotenství. Filmový Meluzin se ve Větrově nalezne jako lékař a teprve 

poté jako člověk, který vystupuje ze své osamělosti. Oproti románu nejde tolik za svým 

osobním štěstím, ale přinese ho jiným – Kodetovým pomůže opět se sblížit, a to 

prostřednictvím dítěte, které po sobě zanechá zesnulá Markéta (smrt si ve filmu vymění místa 

– místo Kodeta umírá Markéta při rizikovém porodu).  

Celým filmem se vine nostalgická nálada a atmosféra konce s příslibem nového 

začátku. Nejtypičtěji je zachycena právě v nejvýraznějším motivu – motivu dýmu bramborové 

natě, k němuž se Meluzin vrací jako k symbolu svého dětství a který se v jednom momentu 

snaží znovu rozdmýchat, ale je vyrušen pořádkumilovným mužem, který mu zakáže 

rozdělávat oheň na poli. Krátká scéna vyslovuje nevyslovitelné – nemožnost úplného návratu 

k minulému, ale nutnou snahu pokračovat dál, obrodit se. Film oproti knižní předloze 

zobrazuje život na venkově s menší mírou zkreslení. Životy postav nejsou tak černobílé a 

nepřevažují pouze kladní hrdinové. Únik na venkov protagonistovi pomůže nalézt sám sebe, 

ale nepřemění jeho život od základu, nevybarví ho do téměř neposkvrněné idyly.  

 

 

  

                                                           
39

 Dým bramborové natě [film] (1976), režie Fr. Vláčil (Československo).  
40

 Blažejovský 1977: 8. 
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2.3 Jiří Medek 

Tvorba tohoto prozaika na první pohled poněkud vybočuje z linie, kterou představují 

díla předešlých autorů vybraných pro účely této práce. Prvním důvodem je jeho příslušnost 

k mladší generaci prozaiků. Medek začal výrazněji publikovat až v sedmdesátých letech 

(narozen roku 1950), jakožto autor se tedy nesetkal s uvolněním publikační politiky před 

rokem 1968 a její proměnou počátkem let sedmdesátých. Na rozdíl od Říhy a Otčenáška byl 

již do socialismu narozen (Lukeš 1982: 35). Druhým důvodem je specifický styl jeho (raných) 

próz, vyznačující se úsporností a výraznou lyričností, díky nimž získal mezi tvůrci venkovské 

literatury svůj osobitě vybočující hlas. K první jeho známější práci ohlašující se již výrazně 

jeho poetickým stylem patří povídka Jako strom, jako kámen, vydaná ve sborníku mladých 

autorů Mně se tu líbí (1972). Ačkoliv je krátká rozsahem, je významná obsahem, neboť 

témata a motivy této povídky se stávají základní součástí fabule jeho první samostatně 

uveřejněné novely Píšťaličky (1974), k níž je tak nutné přistupovat s přihlédnutím ke starší 

předloze.
41

 

Jmenovaná dílka Jiřího Medka na první pohled nebudí dojem, že by spadala, ať už 

svým tématem, nebo kontextem jeho próz, do literatury s venkovem jako prostorem 

únikovým. Nevyskytuje se v ní jako v předchozích románech žádný intelektuál, který by 

prchal před minulostí hlavního města do přirozené krajiny, ani dvojice toužící po naplněném 

životě v sepětí s přírodou a se sebou samými. Hlavní roli v ní však má hledající mládí, 

konkrétněji řečeno mladík, jenž se v povídce z neznámých příčin vrací z Prahy do svého 

rodného domu (a epizodickou úlohu raněný voják vracející se z války). Oproti předchozím 

dvěma analyzovaným prózám tak autor nabízí nového, jiného hrdinu, který je motivován ke 

změně tváří v tvář prostoru venkova, tentokrát zasazeného do okolí Orlice. Situace je ovšem s 

dvěma podobnými, přesto odlišně vyznívajícími texty poněkud složitější.  

V povídce Jako strom, jako kámen zůstane důvod k mladíkovu-vypravěčovu návratu 

nevysvětlen až do konce příběhu. Není uvedeno jeho jméno a ostatní postavy se k němu 

odvolávají označením „ten kluk“. Čtenář se také nedozví jeho sociální statut – je-li student, 

odešel-li ze školy, skončil studia nebo vyšel z polepšovny, jak v jedné části tamtamy 

vesničanů naznačují. Jednoho letního dne se prostě ocitne na cestě k vesnici a pospíchá domů, 

v marné snaze zůstat nespatřen. S nervozitou vejde bez předchozí ohlášky do rodného domu, 

v němž patrně dlouhá léta nebyl: „Ve dveřích musel sklonit hlavu mnohem víc, než když tudy 

procházel naposled (a dům se jistě do země nepropadl)“ (Medek 1972: 7). Čeká ho přivítání s 

                                                           
41

 Svozil 1998. 
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otcem, který o jeho návratu neví. V dialogické zkratce syna přijme s uspokojením, že chce i 

přes tušenou nelibost vesnice zůstat.
42

  

V novele Píšťaličky vystupuje postava mladíka-vypravěče až ve druhé části. Autor jej 

výrazně zkonkretizoval, a to hlavně v těch obrysech, které „povídkového mladíka“ činily 

zajímavým. Důležitou úlohu v tom má i okamžité podávání příběhu z pozice subjektivního 

vypravěče.
43

 Mladíkovi stále převážnou většinu příběhu chybí jméno (vysloveno je až 

v závěru), avšak čtenář už ví, proč se vrací do svého rodiště – dostal dopis, který ho rychle 

volal domů, protože jeho otec byl na smrtelné posteli. Jura však přijde pozdě. V povídce se 

proti tomu o smrti otce dozvídáme až po uvítání mladíka – z prostoru domů se v téměř 

filmovém střihu přesune scéna na hřbitov, kde je pohřbíván místní kovář, který je až po 

několika stranách čtenářem pomocí zlomkových popisů a dialogů identifikován jako otec, 

jenž náhle a nepředvídaně zemřel na následky bodnutí sršněm. 

Příchod mladíka tak vyznívá zcela jinak v povídce a zcela jinak v novele. V obou 

prózách se mladík ještě před příchodem domů zdrží na nádraží. Vzhledem k okolnostem jeho 

návratu, v novele již známým, ho však váhání a jistá nechuť okamžitě staví do negativního 

světla, což je potvrzeno vyslovenou potřebou hájit se, která v povídce zcela chybí: „Mladý 

pán se tedy přece vrátil. – Vrátil. – Ale pozdě, řekl a bradou ukázal k vesnici. – Spěchal jsem, 

řekl jsem tiše na svou obranu, i když to nebyla pravda. Ještě jsem rychle dodal: Dělal jsem, co 

jsem mohl“ (Medek 1974: 29). Mladík v novele proto téměř okamžitě ve vesnici získává 

daleko výraznější nálepku nechtěného, zlého, zkaženého kluka, který se navíc vrátil 

z polepšovny (zde je oproti povídce přímo vysloveno) a jako důkaz jeho špatného charakteru 

se uvádí, že na pohřbu vlastního otce ani neslzel: „Učitel kývl k mému stolu: A co ten? 

Zašeptal, že ho bylo slyšet přes půl lokálu. – Ani slzičku“ (tamtéž: 33).
44

 V uzavřené komunitě 

vesnice je tedy na rozdíl od hrdinů Otčenáška a Říhy ihned postaven do opoziční, nepřátelské 

role. Jeho cizost a z toho plynoucí osamocenost autor ještě podtrhuje poupravením scény 

v místní hospodě. Mladík oproti své verzi v povídce (kde se o jeho přítomnosti dozvídáme až 

později) po příchodu do lokálu dodává: „Sedl jsem si do kouta, i když bych zrovna teď 

potřeboval tolik s někým promluvit“ (tamtéž: 31). Po vyslechnutí poznámek truchlících 
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 „Otec se opatrně vyvlékl z jeho zpocené dlaně: Zůstaneš tady? – Pokrčil rameny: Rád bych. – Lidé řeknou to i 

ono. – Snad si zvyknu. – To bude záležet na tobě. Zase se dáme do práce. – Chvíli si ho zamyšleně prohlížel: 

Polévka je v hrnci“ (Medek 1972: 8). 
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 V povídce je úvodní pasáž líčena z autorské perspektivy er-formou a teprve až v další pasáži se čtenář dívá na 

okolí očima mladíka, ich-formou. 
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 Zde se nabízí možnost interpretovat tuto scénu jako intertextuální odkaz na Camusova Cizince. Zde je 

vypravěč morálně odsouzen proto, že neplakal na pohřbu své matky. 
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usedlíků, kteří bědují nad tím, že už nebudou mít s kým hrát karty, je rozdíl hodnocení 

postavy ještě patrnější:
45

 „Jsou jako sršni, napadlo mně. Tiše jsem se pro sebe rozesmál. 

Nebyl to ten zvláštně krásný, uvolňující smích, při kterém vám naskákají slzy do očí a dlaně se 

zpotí. Začal jsem se smát nahlas – ze strachu, z pocitu úzkosti, samoty. | Do stěny nad mou 

hlavou se jako žihadla zabodlo několik pohoršených pohledů“ (tamtéž: 35). Tam, kde se 

v povídce nacházejí nejsilnější okamžiky autorova uměleckého stylu zámlk a tajemství, „jež 

uvolňovaly lyrický potenciál vyprávění“ (Janoušek a kol. 2008b: 519), jako by vypravěč 

v novele naváděl čtenáře, jak jeho chování interpretovat.   

Tento rys přitom není patrný pouze u postavy mladíka. V povídce Jako strom, jako 

kámen se vyskytuje postava tesaře, jehož neznámá minulost a „divné chování“ nahlášené 

ostatními usedlíky provokuje místního kapitána, zástupce státního aparátu, k bezvýslednému 

výslechu. Tento tajemný muž, jehož minulost je odhalena jen skrytě,
46

 si své kouzlo částečně 

ponechává i v novele. Jeho příjezdu do vesnice je však věnována daleko větší pozornost, 

která, na druhou stranu, zas na jeho tajemnosti ubírá, neboť z krátké epizody o tesařovi autor 

v Píšťaličkách utvoří paralelní příběh prolínající se s osudy mladíka. Fabule povídky tak 

„nabobtná“ do téměř trojnásobného rozsahu.
47

 O Františkově „kolizi“ s kapitánem přitom 

v novele není ani stopy, a čtenář je tak ochuzen i o další nezodpověditelné otázky.  

Přes veškeré úpravy a zásahy v povídce, jež lehce utlumí její lyrické kouzlo v novele, je 

čtenáři stále ponechán prostor k domýšlení skrytých motivů a nevyslovených událostí. Novela 

daleko více rozvíjí epickou část příběhu, kterou si zachovává už z povídky. Hlavním tématem 

je přitom nekonvenčně pojatý motiv návratu do rodného kraje (Königsmark 1977: 1) a 

„sociální a citové dospívání mladého muže, jež se děje skrze srůstání s rovinatým krajem 

východočeských vesnic a rybníků i srůstání s životem jeho obyvatel“ (Janoušek a kol. 2008b: 

519). V tomto ohledu tedy Medek nevybočil z linie románů analyzovaných výše. Jeho hrdina 

je však daleko osamělejší a z přijímání svým okolím má strach, byť po něm zároveň touží, 

ačkoliv to nahlas málokdy přizná: „Kdyby tak někdo ležel po mém boku. Stačilo by mi cítit její 

přítomnost a slyšet její klidný a pravidelný dech. […] Jsem sám a mám trochu strach“ 

(tamtéž: 66). Určité schizma pro něj přitom paradoxně představuje znalost lidí a jeho 

prostředí, neboť minulost s sebou kromě pohádkových příběhů o kouzelných bytostech, 

hastrmanech a rybářském králi přináší i stále palčivé pocity provinění: jako mladý chlapec 
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 Verze v povídce Jako strom, jako kámen: „Jsou jako sršni, napadlo mně. Tiše jsem se pro sebe rozesmál. | Do 

stěny nad mou hlavou se jako žihadla zabodlo několik pohoršených pohledů (Medek 1972: 12) 
46

 Podle všeho ztratil paměť, nebo si její ztrátu z osobních důvodů zvolil. Začal se nazývat František, bez 

příjmení a jiných údajů, jež člověka ve vyspělé společnosti identifikují. Po zotavení se rozhodl ve vesnici už 

zůstat. 
47

 Novela má oproti třicetistránkové povídce téměř sto stran. 
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ukradl mlynářovi koně a jeho temná a tajemná historie pořád zanechává ve vesničanech stopy 

podezírání. Aby se dostal k lidem blíž, je starým Tomášem přesvědčován k trpělivosti: „A ty 

se divíš? Zeptal se, když jsem skončil: Čemu? Nespěchej. Dej jim čas, aby se o tobě 

přesvědčili nebo je přesvědč sám. | Ale jak? | To už záleží na tobě, řekl. Hlavně nespěchej. 

Nenuť se do ničeho. Ani je nenuť. Lidem musíš dát čas. Dát jim pocit, že na všechno přišli 

sami. Když budeš dobrý, najdou k tobě cestu“ (Medek 1974: 56). Jeho vytrvalá a tichá 

přítomnost skutečně začne prolamovat ledy.  

Na svých toulkách krajinou pozoruje počínání mlynáře, tesaře i starého Tomáše a občas 

s nimi prohodí kus řeči o všedních událostech. Častým námětem jim je proměnlivá tvář 

krajiny ve vztahu k ubíhajícím ročním obdobím a měsícům: „Září. Ty přepestré září 

s křivkami odletů stěhovavých ptáků. S píšťalkou jejich hlasů na vysokém nebi. S oblohou 

v závojích jemných vodních par“ (tamtéž: 22), a příroda, jež je líčena s básnickou obrazností 

plnou metafor a přirovnání: „Pokosené vlčí máky vypadají ještě do večera jako rozlitá krev. A 

chrpy? Jako roztrhané hadříky modré oblohy“ (tamtéž: 36). I zde mají důležitou úlohu 

stromy, hlavně lípa na břehu rybníka, která je pamětníkem dob minulých a také zdrojem, 

z něhož šikovné lidské ruce dokážou vyrobit ladně hrající píšťaličku. A opět se v novele 

nachází motiv obrozující síly přírody, uzdravující poraněné tělo i duši: „Cítil, jak roste, jak se 

mu v těle každičký sval napíná a jak se mu kosti vytahují z kloubů. […] Řeka líně plynula dál 

a z vody náhle vyvstal obraz tesařovy tváře. Trošku se vlnil, ale neodplouval. Jsem docela 

zdráv […]“ (tamtéž: 23).  

Tato kouzelná moc přírody však nepůsobí sama. Jako v Říhově Doktoru Meluzinovi je 

k ní zapotřebí láska k bližnímu. Mladík se, podobně jako tesař před mnoha lety do své Klárky, 

zamiluje do Aleny, která se ukáže být tesařovou dcerou. Ve Františkově minulém a Jurově 

současném příběhu se zrcadlí stejné motivy krátké nenaplněné lásky, která však v mladíkovi 

probudí odvahu vyrovnat se s dětskými strachy – znovu navštíví stáj, kde před lety ukradl 

koně – a osvobodí ho ze zajetí samoty. Ačkoliv Alenin nevysvětlený odchod přijme s lítostí, 

ví, že štěstí a nová láska „zase přijde“ (Dostál 1987: 147). Už se necítí být ztraceným, ani 

tápajícím. Našel své místo na zemi a očistil se: „Bylo mi dobře. Cítil jsem najednou 

obrovskou lásku. Ke krajině a k lidem. Sem patřím: jako strom, jako kámen, jsem kámen mezi 

kameny a strom v lese. A nikdy nejsem sám“ (tamtéž: 98). Téma přilnutí ke kraji a jeho lidem 



33 
 

je nakonec dovršeno poslední scénou, příznačně spojenou motivem píšťaliček,
48

 v níž se Jura 

přidá svou hrou na tento drobný hudební nástroj k ostatním. 

Příběh Píšťaliček tedy v jistém slova smyslu opakuje tematiku útěku do rodného kraje 

v touze, třeba nechtěné, nalézt vlastní identitu. Medkova novela však z produkce 

sedmdesátých let vybočuje svým tíhnutím k lyrické výpovědi a tendencí komponovat příběh 

„po zákonu lyrické asociace motivů a reakcí étericky načrtnutých postav, s důrazem na 

chvějivou atmosféru situace.“
49

 Dobová polemika proto ne náhodou naváděla v recenzích 

k prvním Medkovým prózám autora k tomu, aby přiblížil své příběhy epice,
50

 která 

neponechává tolik prostoru volnějším interpretacím a která vede čtenáře jasným, v oficiální 

literatuře povoleným směrem. Toto tvrzení plně ilustruje výmluvný úryvek z Dostálovy 

recenze Píšťaliček z roku 1974, který ke konci píše: „A také se můžeme, nikoli bez reálné 

naděje, těšit na další jeho prozatérské kroky. Co je dnes ještě křehkou lyrickou kresbou, již 

oživuje citová temperatura a nadnáší lehký, až vzdušně lehká linie, to obroste zítra 

mužnějšími hranami a ostřejšími rysy a přehoupne se do hájemství epiky, odkud vytlačí 

romantiku jitřně oroseného pohledu a nahrají ji hutnějším realismem, správcem tohoto 

revíru. Epikou vpravdě realistickou, která nespěchá a popřává čtenářům pocit, že na všechno 

přišli sami“ (1987, 147).  Pro očekávanou nechuť kritiky je snad možné sledovat vysvětlující 

zásahy do námětů povídky Jako strom, jako kámen přetavených v novelu Píšťaličky,
51

 i 

pozdější pokusy autora o epizaci dalších próz. Autorovy zásahy a snaha přizpůsobit se 

požadavkům dobové kritiky však nejspíše měla za následek postupné klesání hodnoty jeho 

následujících děl,
52

 která z mého dnešního pohledu spočívala právě v lyrické 

mnohovýznamnosti, zámlkách a mladistvém okouzlení okolním světem. 
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 V povídkové verzi jsou píšťaličky ještě nahrazeny kartami a postavy mezi sebe přijímají Juru poté, co si s nimi 

jde zahrát partičku. Posun od karet, reálné rekvizity vesnické hospodské zábavy, je pozměněn v mnohem 

lyričtější a idealizující kulturní předmět hudebního nástroje.  
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 Svozil 1998. 
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 Jan Lukeš v Prozaické skutečnosti (1982) zmiňuje recenze děl Jiřího Medka. Ve svém komentáři Medkova 

díla shrnuje spor vedený o perspektivu autorova vývoje, pro niž někteří kritici podporovali epičnost (Dostál, 

Lukeš), jiní lyričnost (Vlašín).  
51

 Viz o něco výše hrdinova osamocenost, negativnější vykreslení jeho charakteru, explicitněji formulovaná teze 

novely a další. 
52

 Tento pokles je viditelný hlavně v sbírce povídek Všechny barvy duhy. Znovunalezení osobitého tónu se pak 

opět více projevuje ve sbírce Ptáček ve studni a Čtvrté lahvi medoviny.  
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2.4 Jan Kostrhun 

Byly-li u Jiřího Medka zpočátku vznášeny otazníky nad tím, zdali je vhodným 

autorem k prozkoumání venkova jako únikového prostoru v normalizační literatuře, pak u 

Jana Kostrhuna nutně musí vznikat otazníky daleko větší. Jeho romány ze sedmdesátých let 

Černé ovce (1974) a Pytláci (1977), zasazené do prostředí jihomoravských vesnic, nesou 

zřetelné stopy vyhovění požadavkům socialistické literatury. V nich „odmítl jak dřívější 

poměry na vesnici, tak názory emigrantů.“
53

 Ba co více, jako by se v některých formálních a 

tematických rysech ještě vracely k rozvržení budovatelských románů předchozích desetiletí, 

což jako nežádoucí vyzdvihla dokonce i tehdejší dobová kritika (Lukeš 1982: 91). Postavy 

vykreslené v prózách jsou totiž přísně černo-bílé, reprezentují určitý společenský typ a 

jednoznačně proklamují na kterou stranu ideologického zápasu se přidat. O to více tak u 

Kostrhuna překvapí dvojice krátkých prozaických útvarů, útlá sbírka povídek Houpací kůň 

(1976) a na jejím základě vzniklá lyricky laděná novela Vinobraní (1979), která svou 

úsporností a až „medkovským“ stylem zámlk a náznaků vybočuje z kontextu oněch delších 

autorových počinů ze sedmdesátých let.
54

  

Ani v jednom z děl není tematizován únik jako takový. Čtenář se s hrdiny příběhů 

seznamuje již na venkově, s nímž jsou srostlí od malička. Nikdo z něho neodchází a ani se do 

něj nevrací. Útěk neprobíhá na stránkách příběhů, spíše mezi jejich řádky: vypravěčovým 

prcháním do světa mlčenlivých hrdinů, raněných necitlivostí svého okolí a nepochopením 

jejich trápení, do krajiny barevné a tajemné, provoněné sladkou vůní dozrávajícího vína. 

V těchto paradoxně sevřených formálních kulisách jako by autor nalézal svůj osobitější hlas a 

nacházel prostor, v němž může zobrazit skutečné, ideologicky nepokřivené, hořkosladké 

okamžiky lidského života. Kostrhunova kratší prozaická díla jsou tak v této práci zástupným 

příkladem venkovských próz, jež se vracejí k tradičnímu rozměru vesnice a uchylují se 

k lyrizaci výpovědi, aby se pohybovaly „v emocionální a nečasové poloze vysloveného 

pocitu“, a tak autora vyvedly „z úzké závislosti na normativních estetických a ideologických 

požadavcích“ (Jakoušek a kol. 2008b, 518). 

Podobně jako u Jiřího Medka i u Jana Kostrhuna jde o dvě variace příběhů. Sbírka 

povídek Houpací kůň předznamenává pozdější novelu Vinobraní. Oproti Medkovi u 

Kostrhuna však nelze sledovat výraznější změnu ve vyznění jednotlivých textů, 

neboť povídkové verze několika příběhů Houpacího koně vstupují téměř bez proměny do 

širšího dějového celku novely, což je u tohoto autora obvyklým jevem i v pozdějších pracích 

(Machala 1993: 52). Důležitými se tedy v tomto případě povídky nestávají pro sledování 
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změn v novele, ale spíše pro stopování opakujících se témat a motivů a dále pak pro 

rozvíjející se autorovo umění lyrizace a důvěryhodnější psychologické kresby. Houpací kůň 

obsahuje celkem čtrnáct povídek, které, ač nezávisle koncipované, jsou spojené dvěma 

tématy, hledáním naplnění života, ať už v podobě lásky nebo pracovního poslání, a tématem 

zvířat. Láska je v příběhu představena většinou na svém počátku, v nešťastném míjení se, 

anebo na konci. Vždy je zachycena ve významném okamžiku opatrného sbližování, které 

slibuje budoucnost, ať už radostnou nebo hořkou. Hořký tón, či určité bolestivé rozechvění 

přitom převládá. Typické je přitom užívání ironie a ironických podtextů k jednotlivým 

příběhům. Idylický ráj venkova, známý z Otčenáška a Říhy, tu dostává podobu kulis 

krásných, ale o nic více přívětivých pro lidské soužení.
55

 Naopak, prostředí venkova a 

venkovanství jako takové jsou necitelnými postavami mnohdy zavdáním důvodů k ukončení 

vztahů. Ve třech povídkách – Hřích, Brigáda a Štika – jsou hlavní postavy srostlé 

s venkovským prostředím a věnují se péči o zvířata a přírodu. Jejich protějšky, uvyklé na 

městský způsob života či teprve přebírající městské manýry se za jejich „staromilství“ stydí. 

Plně viditelné je to na opakujícím se motivu pachu, který partneři cítí ze svých protějšků po 

denní práci mezi zvířaty a který nemůžou vystát: „‘Maminka říkala, že je naše víno cítit. Tak 

se ten smrad musí vyšlehat’“ (Kostrhun 1976: 94); „Vždyť jsem vám to už myslím povídal, že 

svět je dnes už úplně jiný. A kozel už dnes zkrátka lidem smrdí“ (tamtéž: 52).  

Venkov u Kostrhuna proměňuje svou tvář. Ač je hlavními hrdiny vnímán jako svět 

plný zázraků, svět čistý a nezkažený svou přirozeností, necitlivými zásahy člověka je ničen a 

nenávratně poškozován. Vedle odkazů na sílící znečišťování životního prostředí
56

 k ilustraci 

této teze autorovi znovu nejlépe slouží zvířata, na moderním venkově zabíjená či utlačovaná 

lidskou zvůlí a necitelností nově nastoleného zemědělského systému zaměřeného jen na 

vysokou produkci a výnos. To je otevřeně vyřčeno v povídce Houpací kůň, která dala sbírce 

název a jež se v lehce rozvité podobě objevila jako jeden z nejvýraznějších motivů novely 

Vinobraní. V povídce děda s vnukem procházejí letním městem, když vtom spatří spousty 

koní čekajících před nádražím. Ačkoliv nikde není vyřčeno, kam přesně jedou, čtenář to 

z vypravěčových náznaků a zoufalé řeči postav okamžitě vyvodí: „Sežerou je psi!!“ (Kostrhun 

1976: 68). Motiv koně a jeho „nezbytná“ likvidace je dominujícím symbolem obou 
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 Vlašín 1980. 
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 „Jáchymův domek stál na samém okraji vesnice. Za bílou zídkou dvora mu páchla říčka Trkmanka, pohledem 

z okna mohl podle složení dna usoudit, jakou dobu asi prožívají lidé na kopečku ve vesnici a ještě dál, co je jim 

už nepohodlné, a po čem tedy na druhé straně asi prahnou. […] Bylo zbytečné meditovat nad dávnými časy, kdy 

mohl vyběhnout z domku a nachytat si raky. Teď byla zkrátka a dobře jiná doba, a kdyby třeba potřeboval 

kamna, mohl si je vytáhnout z řeky“ (Kostrhun 1979: 29). 



36 
 

prozaických útvarů, novely i sbírky povídek, a to nejen u Kostrhuna.
57

 Pro toto ušlechtilé 

zvíře v novém hospodaření jednotných družstev již není místo. Živý kůň, symbol tradičního 

obdělávání půdy, selství a „starého“ venkova, je v nové době nahrazován traktorem a místo 

do stájí posílán na jatka. Postavy, které v tomto počínání vidí nesmyslnost a morální úpadek 

společnosti poháněné ziskem a plněním předepsaných směrnic, takovému zacházení jen 

bezmocně přihlížejí: „Zítra…! Ani na dnešní den již nemohl pomyslet. Bezradně se rozhlédl. 

[…] Už dávno se mluvilo, že se dá pryč i jeho, poslední pár koní, ale nikdy tomu nevěřil. 

Připadalo mu to stejně nesmyslné, jako kdyby někdo řekl: Usekni mně nohu. Nechce se mi 

zítra do práce. Kolik už viděl nesmyslů! Telata se půl roku trápila na mrazu v dřevěných 

budkách, prasata se jednou hodila na pastvu a podruhé uvazovala na řetězy, býkům se krmily 

slepičince [sic] Ale nakonec se všechno zase vrátilo do starých dobrých kolejí […] A tak se 

také ještě vždycky včas přišlo na to, že pár koní není tak docela zbytečný, kdyby měl být 

v družstvu jenom proto, aby vozil rekruty k odvodu a družstevníky na hřbitov. Ale co se může 

změnit do zítřka?!“ (tamtéž: 93). Jakýkoli boj a vzpoura zastánců starého pořádku jsou marné 

a postavy samotné ničí. Pokud se nesmíří, samy ztroskotají – jako muž z citované povídky 

Hřích, který raději před osudným zítřkem spáchá sebevraždu. 

V novele Vinobraní se motiv koně splétá s motivem vinobraní, taktéž převzatým ze 

stejnojmenné povídky ve sbírce Houpací kůň. Původní myšlenka o smutném osudu koní je 

jím rozvita a prohloubena metaforicky pojatým časem sklizně vinných hroznů, který v novele 

také podstoupil velkou změnu. Novela přivádí čtenáře do krajiny Pálavy právě v době zrání 

sladkých plodů a netrpělivého čekání na sklizeň. Pro obyčejného člověka je vinobraní 

obdobím stejným jako každé jiné, pro vinaře je to čas prosycený strachem z nenadálých 

pohrom v podobě špačků či jiných škůdců, avšak především počátkem tajemného rituálu 

spojujícího v jednotu lidské i přírodní úsilí, v němž se sklízí i něco jiného než víno: „Každý 

rok je stejný ten čas, kdy člověk v sobě objeví tu moc prací čarovat. Brány vinných sklepů se 

otevírají dokořán, vzácná vůně povívá za humny a vinohrady den za dnem mění barvu. Zrnka 

révy nikdo nespočítá a jejich sametové odstíny nikdo nenamaluje. Člověk je musí vidět, 

dotknout se jich, aby uvěřil, aby mohl být pokorný, aby pochopil podstatu proměny […]. 

Protože nejde jenom o víno, jako v noci nejde jenom o tmu a ve dne jenom o slunce“ (tamtéž: 

33). Tento motiv (stejně jako emblematický název) vyjadřuje základní myšlenku novely. 

Chystá se čas sklizně, v němž se bude sklízet za uplynulý rok a roky minulé – nejen 

v hospodaření a vztahu k zemi, ale hlavně v životě. A že půjde o vinobraní, jímž se něco 
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 Pavel Janoušek v Dějinách české literatury uvádí zálibu normalizačního tisku i televizní produkce v tématu 

lásky ke koním. Vedle Kostrhuna jej využívá například Jiří Medek, v jehož sbírce povídek z knihy Čtvrtá láhev 

medoviny (1988) se často vrací ke koním a k jejich osudu v socialistické vesnici/společnosti. (2008b: 519). 
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odvěkého končí a po němž zůstává stesk a prázdnota, předznamenává motto novely, báseň 

Jiřiny Salaquardové.
58

 Ta tematizuje smrt jednoho z posledních mužů pracujících u koní a 

neklidné truchlení zvířat, loučících se se svým pánem. Tato pochmurná báseň předjímá děj 

novely a naznačuje, že oním mužem, s nímž zanikne starý řád hospodaření a úcty k přírodě, 

bude v novele hlavní protagonista, děda Dobeš. Čtenáři je představen ve chvíli, kdy je mu ke 

všem starostem s vinobraním svěřen do péče vnouček Jeník, na něhož již matka nemá kvůli 

práci tolik času.  

Děda je tak vytržen ze své pracovní rutiny a naplno zatažen do rodinných problémů 

svého syna a snachy. Čas, který po nelehkém vnitřním boji získal odchodem z družstva a 

který byl tvrdě zaplacen následnou likvidací jeho páru koní, nakonec musí dělit mezi 

povinnosti vlastní a povinnosti rodinné. Přestože se mu zpočátku nechtělo, brzy se s vnukem 

sblíží a začne ho zasvěcovat do tajů výroby vína i života vůbec. Jeho pohled na svět, již 

přetvořený lety zkušeností a omylů, autorský vypravěč ještě zdvojuje nezkaleným pohledem 

Jeníka, který svou čistotou a dětskou přímočarostí představuje naději pro společnost, která 

v dědových očích leckde vybočila z kolejí. Ve svém stařeckém nadhledu ví totéž, co dítě, že 

je třeba vážit si maličkostí a radostných momentů a nevypouštět ze svého života ty, kteří nás 

milují. „‘Jo, abych nezapomněl – Jeníkovi koupím k narozeninám houpacího koně.’ […] – 

‘Život ho ještě pohoupá, až mu bude špatně.’ […] - ‘Nepovídej! On je naštěstí na ty vaše 

geniální blbosti ještě moc moudrý!’“ (tamtéž: 59).  

Propojená optika postav dědy a vnuka autorskému vypravěči umožňuje nenásilně 

konfrontovat počínání dospělých a odhalovat chyby, kterých se v různých fázích života 

dopouštějí.
59

 Hlavním předmětem autorovy kritiky, zaznívající již z mnohých povídek 

Houpacího koně, se v novele stávají rozvrácené partnerské a mezilidské vztahy. Dobeš mladší 

pracuje jako zootechnik v družstvu a svůj rodinný život si zpestřuje četnými milenkami. 

Manželka, která o jeho chování už roky ví, se neustálou žárlivostí, strachem a pocitem 

méněcennosti stává nevědomky zlou a nešťastnou ženou, jež si své trápení vylévá na tom, kdo 

za nic nemůže – na dítěti. Děda při pozorování rodinného dramatu nabízí Jeníkovi ochrannou 

náruč, když se k němu utíká, a zároveň vzdychá nad neprozřetelným mládím, které stále dělá 

stejné chyby. Po vzoru vlastního otce se nakonec rozhodne překročit roli pasivního 

pozorovatele a ve prospěch udržení rodiny taktéž zakročit.  
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 „Domů | ho přinesli na žebříku | chlapi s přeněžnýma rukama | Když bylo | po všem | opřeli žebřík o žlab | 

v chlévě | kde dřív bývali koně | Fred | Fux | a Minka (s odřeným kotníkem) || Celou noc potom | řinčely postroje 

na zdi | tma ržála steskem | a uzda větru | vytloukala | dvůr“ (Kostrhun 1979: 7). 
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 Navrátil, přebal k novele Vinobraní, 1979. 
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Lidské vztahy ve Vinobraní se točí ve stejném koloběhu jako přírodní cyklus samotný. 

Je tomu tak i ve vztahu vnuka s dědou. Když děda Jeníkovi předá veškeré své umění a naučí 

ho lásce k plodící zemi a jeho nerušenému snění obětuje celou roční úrodu své vinice, na 

oplátku je Jeníkem obdarován symbolickou lahví vína, která mu má ztrátu vynahradit. Proces 

chlapcovy iniciace je pak dokončen v den jeho nástupu do školy. Děda si naposledy půjčí 

koně, než půjde na porážku, a rozhodne se chlapce dovézt do „nového života“ na kozlíku. 

Vypustil ho do světa a jeho role jako by tím symbolicky skončila. Ačkoliv slíbí, že se pro něj 

po škole zase vrátí, slib nemůže dodržet. Dříve, než z Jeníka škola začne utvářet dalšího 

člověka vychovávaného jednotným systémem, děda podlehne tajemnému času vinobraní. 

Výstřel odhánějící špačky totiž jeho koně vyplaší a pád na zem se mu stane osudným. 

Tragická smrt dědy je tedy paradoxně způsobena tím, pro co žil. S ním umírá stará moudrost a 

mládí zůstává opuštěné: „Jeník stál před školou, oči upřené do zákrutu černé asfaltové silnice. 

Stál tam sám, jediný, boty rozvázané. […] Jeník byl maličký, aktovku měl těžkou a tkaničky od 

bot se mu rozutekly“ (tamtéž: 125). Tento tragický konec, který by v mnohém mohl 

signalizovat zkázu staré vesnice a marnou snahu o zachování „zpátečnických“ postupů 

v zemědělském hospodaření (děda umírá, když převáží víno k strojovému zpracování, se 

kterým nesouhlasí)
60

 u Kostrhuna ovšem neznamená odsouzení starého řádu a oslavu nového. 

Jinými slovy: „V Kostrhunově novelistické konfrontaci minulého a soudobého nepřevládá ani 

tradiční povzdech ‘staré zlaté časy’, ale ani teze dominující jeho předešlým obdobně 

zaměřeným románům Černé ovce a Pytláci, které vydávaly předchozí selský způsob života 

jednoznačně za překonaný a prezentovaly vše minulé jako špatné nebo přinejmenším 

problematické a vše současné jako bezpochyby dobré či alespoň k dobru směřující.“
61

 Dědova 

smrt je spíše povzdechem nad nevyzpytatelností života, proti níž jedinou obranou je chovat se 

tak, aby se nedalo litovat žádné chvíle. Těsně před smrtí je dědův život šťastný a naplněný, 

neumírá sám, protože Jeník v duchu stojí při něm. Ačkoliv je konec zdánlivě bezútěšný, stále 

zde převládá naděje, že dědova láska a péče nalezne svou odezvu v Jeníkovi, který ji zase 

vzkřísí a bude šířit dál. 

Vinobraní je jednou z nejhlubších autorových próz. Svou formální i časoprostorovou 

sevřeností autorskému vypravěči umožnila soustředit se na úzký výjev ze života tří generací, 

reflektovaných pohledem generace odcházející i teprve nastupující. Problémy na současném 

venkově, ať už ve vztahu k přírodě v podobě násilné mechanizace výroby a nehumánní 
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 „Chlap v bílých gumácích se brodil v hroznech a vidlemi uvolňoval rošty. Na každou vlečku nasypal kbelík 

pyrosulfitu, spolehlivý základ budoucího úspěchu. Tohle mně byl čert dlužen […]. Takhle se zachází s hrozny?! 

To není vinobraní, ale výroba rajského protlaku“ (tamtéž: 123). 
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 Machala 1994: 186. 



39 
 

likvidace koní, nebo ve vztahu k narušeným mezilidským vztahům, jsou zobrazovány 

nezastřeně. Jejich trpký tón je alespoň částečně zmírňován lyrickými pasážemi 

konfrontujícími minulé i současné a navozující dojem cykličnosti, která i přes tragické 

vyznění novely dává určitou naději, že spáchané chyby budou zase napraveny. I tak je však 

novela protipólem schematicky vyznívajících Kostrhunových románů ze sedmdesátých let, v 

nichž únik do zmenšujícího se malebného světa moravského venkova nepřináší takovou idylu, 

jakou bychom mohli očekávat. Novela tímto předznamenává autorovu tvůrčí krizi a částečnou 

proměnu jeho názorové orientace na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let, jejímž 

vyústěním byl v letech osmdesátých obsáhlý román tematizující potíže spisovatele psát na 

zakázku – Co by to bylo, kdyby to byla láska (1982).
62
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3 Neoficiálně vydávaná próza 

Předchozí kapitola přinesla pohled na vybrané venkovské prózy z per autorů 

označovaných za oficiální. Aby bylo naše hledisko na tuto větev prózy sedmdesátých a 

osmdesátých let ucelenější, zdá se nám nosné zahrnout i dva romány autorů, již oficiálními 

cestami v Československu nemohli svá díla publikovat. Ačkoli i zde se opět nabízí velké 

množství jmen, a to i autorů s jistými omezeními vydávanými oficiální cestou (nacházejícími 

se v tzv. šedé zóně), omezili jsme svůj výběr na dvě jména, a to Mojmíra Klánského a Milana 

Kunderu.  

3.1 Mojmír Klánský 

Vedle několika rozhlasových her vydal Mojmír Klánský v šedesátých letech knižní 

debut Sedm dní a prózu Ranč, v nichž se i přes snahu zachytit složitou situaci poválečného 

vývoje venkova v jeho celistvosti neubránil ideologickému schematismu.
63 

Zcela jiná je jeho 

vrcholná novela Vyhnanství, která poskytuje mnohem kritičtější a střízlivější pohled na život 

na české vesnici. To samotné ji ovšem nepředurčuje ke zkoumání obrazu venkovské prózy 

s rysy úniku. Je to její poselství, které se stává důležitým, neboť svým obsahem nastavuje 

zrcadlo prózám, jež vykreslovaly venkov téměř jako pozemský ráj, v němž lze všechny obtíže 

lidskou pílí a dobrotou překlenout. 

Než se však pustíme do samotného rozboru, je nezbytné se zmínit o dataci Vyhnanství.  

Tato „balada v próze“ je možná neprávem zahrnována do literatury sedmdesátých a 

osmdesátých let (Petříček 1990). Autor prózu dokončil v ještě v roce 1969, v době vrcholící 

vlny novel a románů soustřeďujících se na temné stránky kolektivizace vesnice a jeho dopady 

na životy venkovských lidí. Svým způsobem by tedy tato novela neměla být řazena mezi 

ostatní. Jelikož však ve své době již nestihla být publikována (jejího vydání se autor dočkal až 

roku 1975 prostřednictvím samizdatu edice Petlice; v masovém nákladu vyšla kniha až po 

autorově smrti v ruce 1990),
64

 mohla na své čtenáře působit až mnohem později a kontextově 

se tedy dá zařadit k ostatním venkovským prózám doby normalizace. 

Klánského novela obsahuje téměř všechny motivy, které se hojně vyskytují už 

v předešlých prózách. Velký důraz klade na „selský ideál individuální odpovědnosti k práci“, 

„kontinuitu rodu“ i „životodárné spojení s řádem přírody“ (Janoušek a kol. 2008b: 426). Až 

na proklamaci selství jako kladné ideové a životní hodnoty se shoduje s rysy, které jsme 
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 Svadbová 1994. 
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 V Českých rozhovorech s Jiřím Ledererem Klánský reflektuje zahraniční přetisk Vyhnanství ve sborníku české 

a slovenské prózy (v Kolíně nad Rýnem), o jehož existenci se dozvěděl až z výslechů, které s ním byly státním 

orgánem vedeny (Lederer 1991). 
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mohli sledovat výše, s tím zásadním rozdílem, že jeho pojetí hluboce kritizuje společnost, jež 

dopustila, aby se um, řemeslo a úcta k vlastnímu dílu staly nežádoucími a hodnými vymýcení.  

Novela se otevírá až naturalistickým popisem muže, jehož vyhnanství sleduje. Bývalý 

úspěšný sedlák Hrazděra, v době zakládání prvních družstev vyhnaný z vlastního domova, 

jako by se rozkládal zevnitř i navenek: „Revmatismus mu rozežíral klouby v rukou, ramenou, 

oteklých kolenech i kyčlích a jen lék dokázal bolesti na chvíli utišit. […] Obličej se proměnil 

v nevýraznou masku, ztuplou a bez života, […] ve zplihlou roušku sešlé kůže, rozťatou čarou 

propadlých úst bez rtů, která se při řeči jen ochable otevírala (Klánský 1990: 7). Není 

pochyb, že protagonistu novely může smrt zastihnout každou chvíli. Už ji téměř přijal, nic 

kladného ho nečeká a jediné, co ho ještě drží při životě, je až fanatická posedlost zajistit si 

místo posledního odpočinku mezi svými předky, v rodinné hrobce v Úslavicích, neboť to je 

poslední kousek půdy, na který má dle svého svědomí právo. Aby si jej uhájil, předstoupí 

před tajemníka okresního výboru, jenž byl před lety u jeho vyhnání z vlastního domova, a 

začne s ním rozvíjet svou poslední polemiku. Ta skutečná skončí velmi brzy, jasným 

odmítnutím. Ta odehrávající se v Hrazděrově duši pokračuje i po jeho zoufalém odchodu z 

úřadu a končí až v závěru prózy Hrazděrovou symbolickou smrtí. 

 Autorský vypravěč pomocí četné nepřímé a polopřímé řeči postupně odkryje tragický 

příběh Hrazděrovy rodiny. Jako muž přičinlivý a šikovný převezme rodinné hospodářství a 

pokračuje v práci, kterou mu otec a před ním děd přenechali. To, co po několik generací 

usilovné dřiny vzkvétalo, má však s počátkem kolektivizace zaniknout – a Hrazděra má 

vstoupit i se svým majetkem a umem do družstva. Hrazděra není zcela proti, vstoupil by jako 

předseda. Taková troufalost šla ovšem proti mínění ostatních a on tak musel postoupit svůj 

majetek a odstěhovat se i s rodinou do jiné vesnice. Ztratil při tom ženu, která se s jeho 

němým podvolením nedokázala smířit a v den naplnění jejich prvního vyhnanství umírá. I po 

letech, při nichž Hrazděra na tuto dobu vzpomíná, je tajemníkem, zástupcem reprezentujícím 

v novele vyšší státní moc a celý anonymní aparát moci, vnímán jako nepřítel, jako „kulak“. 

To, co bylo dříve považováno za známku zručnosti a schopností, v nové době nabylo 

hanlivého termínu pro člověka, který „uzurpoval“ menší a staral se jen o své bohatství.
65

  

Hrazděrova polemika s druhými, kteří se mu v průběhu novely vynořují z poblouzněné 

mysli, jako by neustále obhajovala jeho pozice a dokazovala, že je nevinen, neboť vedl svůj 

život stejným způsobem, který po generace fungoval a jemuž ho naučili jeho předkové 
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 Kulak: základní pojem tzv. třídního boje na vesnici, české označení pro vesnického boháče. „Používání 

sovětského termínu na jedné straně posilovalo dojem cizorodosti takto označovaných lidí v českém venkovském 

prostředí, na straně druhé evokovalo bolševické, tedy velmi radikální řešení této problematiky. […] byl 

označován za ztělesnění třídního nepřítele na vesnici. Vymezení pojmu však bylo velmi vágní a dalo se účelově 

pozměňovat podle potřeb režimu“ (Knapík, Franc [eds.] 2012: 461-462).   
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(příznačné je přitom velmi časté oslovování druhého jako „pane tajemníku“, ačkoliv rozhovor 

mezi nimi fakticky probíhá jen v první ze třinácti kapitol). Nová doba však dobré a tradiční 

zpřevrátila naruby, a co bylo ozkoušené, přestalo být vítané. Jeho zápas s větrnými mlýny a 

naprosté nepochopení světa kolem něj, jenž se proměnil, znázorňuje několikrát opakovaná 

promluva Hrazděry: „Vždycky jsem přemýšlel, pane tajemníku, co na tom bylo špatného, že 

jsem uměl hospodařit a dbal jsem jen o práci. […] Kdybych tenkrát za soukroma všechno 

propil, prolenošil a prohrál, kdybych nedokázal na těch svých patnácti hektarech hospodařit 

a přišel na buben, tak jsem byl pro vás lepší? To byste mě měli radši?“ (tamtéž: 11). Jeho 

proviněním byl úspěch a příčinou jeho pádu logické a poctivé uvažování. Nechtěl se spojovat 

s někým, kdo o hospodaření nic nevěděl, a za to byl potrestán. 

Jeho vyhnanství, tedy do jisté míry opak úniku (v implikování nějaké nadřazené moci, 

která odchod přikazuje),
66

 ho odvede na jiné místo, zbaví ho společenského postavení a co 

hůře, rodiny. Aby totiž ochránil svých pět dětí od neštěstí, které se na něj nalepilo, vzdá se 

jakéhokoli kontaktu s nimi a doufá, že jim tím umožní proklouznout a začít úspěšný život 

jinde. Tradice rodu a kontinuita zkušenosti předávaná z generace na generaci s ním odchází, 

je uměle přerušena. Nemá ji komu předat, děti ho už téměř neznají a vnuky zase nepoznal on. 

Vyzněním je tedy Vyhnanství daleko tragičtější než Kostrhunovo Vinobraní, neboť tam 

alespoň nějaká naděje na zachování návaznosti rodu spočívá na Jeníkovi. 

Vyhnanství je pro Hrazděru nedobrovolnou izolací, pomalým rozsudkem k smrti. 

Vzbuzuje nedůvěru svého okolí a sám je vůči němu nedůvěřivý. Špatné skutky na něj 

přivolávají hněv, ty dobré plodí závist, jak se ukáže v nepřátelském přijímání jeho úspěchů 

v práci s býky, kam je přiřazen. Jediným člověkem, ke kterému si vybuduje určitý vztah, je 

zootechnik Veis, „Hrazděrův pravý opak“, neboť „nemá mýtus a zrození jeho osobnosti se 

událo oddělením od kořenů do naprosté soběstačnosti“ (Vohryzek 1981). Ten ho také z jeho 

zoufalého stavu vysvobodí, když pro něj najde hájovnu na okraji Úslavic a přestěhuje jej tam. 

Zde už se autorský vypravěč více vrací do dějové současnosti, nikoli retrospektivy. 

Z počátečního odmítavého postoje Hrazděra přejde k opatrnému nadšení. Jeho druhé 

vyhnanství, tentokrát od všetečných sousedů na úplnou samotu na okraji lesa, je pro něj 

vysvobozením a únikem, a to i přesto, že ho zpočátku děsí a vnímá jej jako místo, kam přišel 

jen umřít. Nakonec ho však na delší dobu před smrtí zachrání. A nejen před ní, ale i před 

nenechavými lidmi a hlavně systémem, který až k němu do hájovny zdánlivě nemůže: „Octl 
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se v jiném světě, pryč od lidí, jejich starostí, pří a nářků. Nikomu teď nepatřil, s ničím nebyl 

spjat, jen sám se sebou, se svými vzpomínkami a zvyky. To přece chtěl“ (tamtéž: 70-71).  

Hrazděra tedy pomalu začne ožívat. I on se na chvíli dostává do svého „ráje“, na 

místo, kde se země stačí šikovná ruka jen dotknout a vzkvétá. Symbolem plodnosti hájovny 

jsou první snesená vejce, která v něm znovu začnou vyvolávat selský pud, který byl léta 

potlačován. Práce se mu při obhlídce stavení začne sama nabízet a stařeckou únavu brzy 

překoná nutkání, které ho nenechá v klidu, a polorozpadlá hájovna se tak pod jeho rukama 

brzy začne proměňovat na velmi výnosné hospodářství. Ze zákona je však soukromé 

hospodaření zakázané a strach z odhalení ho na jednu dobu opět připraví o životní elán. 

Znovu se však vzchopí a pokračuje. Pohání ho šílená touha dokončit své dílo, být s ním 

spokojený. Teprve pak bude vědět, že může v klidu z tohoto světa odejít, tak jako jeho otec a 

děd před ním. Rodinu neměl a bylo tedy na něm, aby vše uvedl do pořádku. Tato posedlost ho 

pohání kupředu, hospodářství rozšiřuje až natolik, že „mu přeroste přes hlavu“ (Petříček 

1990). Zásoby se kazí a on jimi začíná být zavalen. V momentě, kdy si uvědomí, že v hájovně 

hospodaří už téměř pět let a blíží se doba, kdy se bude muset opět vystěhovat a všeho se 

vzdát, ho posedne zoufalství nad marností a nesmyslností jeho počínání. V záchvatu všechno 

ničí, zvířata vypouští a uprostřed spouště umírá.  

Jeho krátkodobý únik do světa, který byl součástí jeho samého, ho z pouhého 

přežívání vzkřísil opět k plnohodnotnému životu. Dokázal, že má dar a nepřišel o něj, že je 

hoden svého rodu. „Že nebyl dobrý hospodář? Copak teď neukazuje, co pořád ještě umí? 

Ještě teď na kusu opuštěné zahrady, uprostřed lesa. Je věrným a dobrým synem své rodiny. 

Vzali mu hospodářství, pravda, ale zůstala mu jeho plodivá síla, myšlenka, cit, vůle i ruce 

[…]. Přesaďte ho kamkoliv a on všude znovu zapustí kořeny, spojí se se zemí kolem sebe, 

nadechne se její vůně a oplodní ji“ (Klánský 1990: 131) a později „Tady všude kolem jsem já, 

pane tajemníku. A celá moje rodina, pradědek, dědek i otec“ (tamtéž: 156). Jenom vyhnanství 

na samotu dokázalo, že to, co v něm postupně nečinností umíralo, v sobě stále má, objevuje 

jeho „novou niternost a spojení s přírodním koloběhem“ (Janoušek a kol. 2008b: 426). Znovu 

začne v blouznění vídat svou ženu, znovu se v mysli shledává s dětmi i vnoučaty, jeho samota 

je paradoxně zaplněna lidmi mnohem více než předtím. Lhůta, která nad ním visí, a vědomí, 

že nemá své dílo komu předat, se ovšem ohlásí a do jeho krátkodobého ráje pronikne 

nepříznivá skutečnost. Iluzivní idyla, občasně narušovaná náhodnými střety s antiidylickým 

prostorem zvenčí, reprezentovaným chamtivými a bezcitnými lidmi
67

 i pozměněnou tváří jeho 
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 K Hrazděrovi do hájovny dochází listonoš a pár mužů z vesnice, kteří s ním občas smění zboží. Postupně 

jejich vztahy narušuje závist a Hrazděra dokonce zažívá nepodařený pokus o krádež, jenž ho málem stojí život. 
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vesnice, z níž se stal neharmonický „bastard“ (tamtéž: 77), podlehne vnějšímu nátlaku a 

zbortí se.   

Hrazděra jako postava není zcela věrohodný. Ačkoliv je příběh vyprávěn vševědoucím 

vypravěčem v er-formě, vztah vypravěčova hlediska a hlediska Hrazděry je velmi těsný – 

leckdy „si čtenář nestačí uvědomit, kdy je Hrazděra viděn z odstupu a kdy splývá 

s vypravěčem“ (Vohryzek 1991), a proto je mnohdy těžké rozlišit, co je ještě realitou a co 

pouhou halucinací umírajícího muže. I přes nemožnost brát veškeré výjevy bez pochyb 

z novely ovšem vystupuje jednoznačný obraz světa, v němž Hrazděra již nedokáže žít. Světa, 

jehož pány se leckdy stali „lidé bezohlední a nezodpovědní,“
68

 ochotným pro vlastní pohodlí 

zatratit rodinu a poctivého člověka, zničit malebnost krajiny a živé proměnit v mrtvé či 

umírající.
69

 Únik do hájovny Hrazděrovi umožní alespoň částečně vrátit se ke svým kořenům, 

ty jsou však již pozměněným světem natolik vyvráceny, že se jeho snaha nezbytně musí 

ukázat marnou a ani plodný a obrodný kousek země ho v životě nezachrání. Jeho dílo 

nepřežije. Zničením hospodářství a smrtí, kterou na sebe destrukcí přivodí, ovšem alespoň 

dosáhne toho, že je pohřben v rodné hrobce a ke svým předkům se ve smrti navrátí, jak od 

počátku toužil.  

Vyhnanství je tradičnější prózou zobrazující venkov. Ve svém duchu je „pravou 

venkovskou novelou“, zaměřující se na život hospodáře na vesnici. Nezobrazuje člověka 

městského prchajícího na venkov, ale člověka s venkovem již srostlého (jako u Kostrhuna), 

který se ovšem „narodil“ do špatné doby. Stojí před překážkami, které by zřejmě ani jeho 

předkové nedokázali se ctí zvládnout, jak jim opakovaně Hrazděra říká. Svým způsobem by 

tedy novela nemusela být viděna jako protiklad předchozích analyzovaných próz. Ukazuje 

však prostor venkova v jeho nezidealizované podobě, a proto slouží jako mnohem reálnější 

obraz prostředí, k němuž předchozí autoři mnohdy přistupovali až příliš nekriticky. Klánský 

se nevyhýbá zobrazování závažnějších společenských problémů, a i když svého hrdinu 

fakticky izoluje, neznamená to pro něj věčný ráj, ale spíše připomínku toho, o co všechno 

přišel.  

 

 

                                                                                                                                                                                     
Dalším návštěvníkem je jeho sestra, která ho z vlastního domu ze strachu před lidmi neváhá vyhnat, ale pro pár 

králíků se u něj nebojí riskovat návštěvu.  
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 Ozarčuk 1992: 135. 
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 Hrazděra označuje lidi nucené jít do družstva za „mrtvé duše“. Necitelností, chybějícím umem a zápalem ničí 

kdysi prosperující polnosti a zabíjejí výstavní zvířata.  
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3.2 Milan Kundera 

Autorův druhý román psaný v exilu ve Francii, Nesnesitelná lehkost bytí, vpravdě není 

tradiční prózou z prostředí venkova. Je nazýván filozofickým a existenciálním románem, 

románem-variací i románem o lásce – a zajisté by bylo možné zmínit ještě mnohá další 

přízviska. Označení „venkovský“ bychom v jednotlivých kritikách však hledali bezvýsledně. 

V Nesnesitelné lehkosti bytí sice zaujímá menší část příběh situovaný do prostoru venkova, 

avšak to neopravňuje román zařadit k jiným dílům venkovské prózy. Z hlediska zkoumání 

literárního prostoru venkova jako úniku je ovšem důležitým klíčem, a proto si své místo mezi 

ostatními výše zmiňovanými venkovskými prózami zaslouží, byť fakticky kvůli jedné ze 

sedmi kapitol z celé prózy.  

Román Nesnesitelná lehkost bytí do jisté míry tematizuje možnost úniku v moderní 

době. Tomáš a Tereza, jakožto Sabina i Franz, ústřední čtveřice románu, stále před něčím 

unikají, ale nejsou s to se ze své životní situace silně ovlivněné vnějšími sociálními a 

politickými faktory či z dopadů vlastního omezeného lidského jednání vymanit.
70

 Tomáš 

nedokáže uniknout své bezbřehé sexuální touze dobývat stále nová a nová ženské těla, Tereza 

zase své tíživé lásce k Tomášovi a opovržení nízkostí a tělesností, které v ní vyvolala její 

matka, Sabina vlastnímu nutkání zrazovat a Franz svojí ženě, která ho k sobě před smrtí 

nerozlučně připoutá, ačkoliv od ní ještě při vědomí odešel. Jejich úniky se zdají marné, točící 

se v kruhu. Jsou ztělesněním jedné z autorových stěžejních otázek: „…nakolik může jedinec 

svobodnou volbou ovlivnit svůj osud a nakolik je lidský osud utvářen náhodou, politicko-

sociální determinací a nepřekonatelnou propastí, která leží mezi úmyslem, činem a jeho 

následky.“
71

 

Tereza ze svého neutěšeného života v malém městě nejprve prchá k Tomášovi, který ji 

proti svému přesvědčení neodežene od svého prahu jako nespočet jiných žen, ale povýší ji na 

svou partnerku, ačkoliv se nevzdá svých donchuánských manýrů, čímž Tereza intenzivně trpí. 

Když do Československa vtrhnou ruské tanky, prchají před nimi za hranice do Švýcarska, kde 

doufají v lepší život – ve svobodě, oproštěný od minulosti. Jak se však ukáže, taková touha 

není reálná, minulost a navyklé způsoby nelze snadno vymazat. Tereza se cítí prázdná, a když 

si uvědomí, že ani odchod do ciziny Tomáše nezměnil a i ve Švýcarsku udržuje milostný 

poměr se Sabinou a dalšími ženami, rozhodne se vrátit. Tomáš, uvědomuje si nebezpečí, která 

návrat představuje, se nedokáže citu k Tereze vzdát a následuje ji zpět. Jejich první únik tedy 

pro oba nepřinesl hledané štěstí (Tomáš by nemohl být šťastný bez Terezy) a skončil 
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neúspěchem o to tragičtějším, že návrat do normalizovaného Československa postupně hrdiny 

připravuje o veškeré postavení, společenské styky i pocit bezpečí.  

Ještě než je jejich druhý únik, tentokrát na venkov, vůbec tematizován, čtenář už se 

z  linie vyprávění o Sabině dozvídá o jeho vyústění. Autor tak předjímá a tím i problematizuje 

závěr celého románu, v němž se tímto anticipačním kompozičním prostředkem proměňuje 

čtenářovo vnímání faktického zakončení děje. To bychom ale taktéž předbíhali. Jak bylo 

naznačeno, Praha se po návratu stane bezútěšnou. Jejich prozatímní domov se totiž za léta 

proměnil. Lidé se odcizili, polovina z nich emigrovala a ti, co zůstali, se k nim už nehlásili. 

Tomáš a Tereza ve městě žili v izolaci a trpěli v něm, ačkoliv každý vlivem odlišných 

událostí. Tomáš musí odejít z nemocnice, neboť těsně před příjezdem sovětských tanků 

publikoval text o Oidipovi kritizující komunistickou stranu. Nechce přednést sebekritické 

prohlášení a sám se nuceně degraduje na umývače oken. Tereza je taktéž postihována. Ocitá 

se pod drobnohledem policie a znovu a ještě výrazněji trpí Tomášovými nevěrami, k nimž on 

díky novému zaměstnání má stále více příležitostí. Chřadne a ze slepé uličky jejich vztahu 

vidí cestu ven pouze odchodem na venkov. Tak jako mnoho jiných postav tedy řeší problémy 

změnou prostředí, v němž spatřuje po vzoru ostatních příslib šťastnějšího života: „‘Praha se 

stala ošklivá,’ řekla Tereza. - ‘Stala,’ řekl Tomáš. […] - ‘Nejlepší by bylo jít odtud pryč.’ - 

‘Ano,’ řekl Tomáš, ‘ale není kam jít.’ […] – Řekla: ‘Na venkov.’ - ‘Na venkov?’ divil se. - 

‘Tam bychom byli sami. Tam bys nepotkal ani redaktora ani své bývalé kolegy. Tam jsou jiní 

lidé a je tam příroda, která zůstala pořád stejná, jako vždycky byla.’ – Tomáš v té chvíli 

pocítil opět slabou bolest v žaludku, připadal si stár a zdálo se mu, že netouží po ničem jiném 

než po troše klidu a míru. – […] ‘Měli bychom tam domek a malou zahradu a Karenin by se 

tam aspoň pořádně proběhl.’ - ‘Ano,’ řekl Tomáš“ (Kundera 2006: 249). 

Jejich rozhodnutí je tedy učiněno a v závěrečném sedmém díle s názvem Kareninův 

úsměv oba protagonisté skutečně odjíždějí na venkov: „Žít na venkově byla jediná možnost 

úniku, která jim zbývala, protože tu byl trvalý nedostatek lidí a dostatek ubytování“ (tamtéž: 

301). Zároveň je venkov místem poslední naděje, ze kterého už nemají možnost vrátit se zpět: 

„Křivé jabloně rostly na stráni a žádná z nich nemohla odejít z místa, do něhož vrostla, stejně 

tak jako Tereza ani Tomáš nebudou už moci nikdy odejít z této vesnice. Prodali auto, 

televizor, rádio, jen aby si tu koupili malý domek se zahradou od zemědělce, který se stěhoval 

do města“ (tamtéž). Předešlý život postav je opuštěn a oba začínají znovu. Tereza se zdá být 

šťastná. Ve svém vědomí se dostává do idylického prostředí zobrazovaného v literatuře a 

udržovaného v kulturním povědomí: do místa pospolitosti, cyklického opakování 

a jednoduchosti tkvící v předvídatelnosti přírodního řádu. Tereza touží po bezpečí, „po životě 
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v kruhu, do něhož by byla uzavřena spolu s Tomášem a jejich psem Kareninem“ (Chvatík 

2014: 112). Naplnění této touhy je však neustále ohrožováno zvenčí i zevnitř. Terezin sen o 

idyle je nejprve konfrontován s realitou venkova, která má do literární idyly daleko – 

vypravěč prostor novodobé vesnice popisuje jako prostor poničený a chátrající, antiidylický, 

z něhož všichni kromě nich dvou touží utéct: „Kostel byl v sousední obci a nikdo tam 

nechodil, z hospody se staly úřadovny, chlapi se neměli kde scházet a pít pivo, mladí neměli 

kde tancovat. […] …po pracovním dnu, kdy na sebe lidé vesele pokřikovali […], uzavřeli se 

všichni do čtyř stěn svých domků s moderním nábytkem, […] a pozorovali rozžatou obrazovku 

televizoru. […] Všichni snili o tom odstěhovat se do města. Vesnice jim neposkytovala nic, co 

by se podobalo jen trochu zajímavému životu“ (Kundera 2006: 302).  

To je však jen jeden z rozporů. Další se objevuje vzápětí, když Tereza Tomáše přistihne 

při čtení dopisu od syna. Tomáš jej však schová a zapře a ona se opět začne obávat nevěr. 

Klid, který toužila na venkově nalézt, je touto událostí otřesen. O to víc později, když je psovi 

Kareninovi nalezena rakovina a je jasné, že této skutečné čisté lásce obou manželů zbývají 

poslední chvíle života. „Vrací se jí stará myšlenka: Její domov není Tomáš, ale Karenin. Kdo 

bude natahovat orloj jejich dnů, až on tu nebude? Tereza byla duchem v budoucnosti, 

v budoucnosti bez Karenina a cítila se opuštěná“ (tamtéž: 313). V tomto iluzivním ráji 

skutečně pršelo. Oba hrdinové už nemají kam ustupovat, kam utíkat. Mohou se pouze více 

sblížit s prostředím, do něhož odešli, a sami se sebou, neboť mezi nimi leží propast odcizení a 

nepochopení. Tereza dostane na starost stádo krav. V paralele k lidskému chování ke 

zvířatům rozvíjí vševědoucí vypravěč úvahy nad vztahem člověka a zvířete a jeho důsledky 

pro vztah člověka k člověku. Člověk, popisuje vypravěč, je „parazit krávy“ (tamtéž: 306). 

Právě vztahem k slabému, k těm, kdo jsou nám vydáni napospas, se může projevit skutečná 

čistota a dobrota lidského srdce. To se však v realitě ukazuje jako zlé, nadřazené a bezcitné, 

uzurpující. Proto byl dosavadní vztah Tomáše a Terezy neuspokojivý – soupeřila v něm 

slabost se sílou. V momentě, kdy si Tereza uvědomí, jak Tomáš za roky strávené na venkově 

zestárl a že její znovuoživená žárlivost byla zapříčiněna omylem, se jejich pozice vyrovnají. 

Ani „jeden už není silnější než druhý“ (tamtéž: 331).
72

 V této podivné chvíli spolu dokážou 

být šťastní. Je to však štěstí smutné, unavené, u konce. Melancholickou scénou noci 

protančené ve venkovském baru autor román uzavírá. Čtenář však ví, že se postavy nedožijí 

dalšího dne, neboť zahynou při autonehodě. Dospěly svého cíle a nic dalšího je již nečeká.  

                                                           
72

 Nechceme zde přitom tvrdit, že Tomáš je silný a Tereza slabá, jak je v románu mnohokrát implikováno 

vypravěčem a v závěru i „ústy“ Terezy samotné. Oba v sobě mají jak sílu, tak slabost. Tomáš je slabý, protože 

nedokáže odolat ženám, ale silný, protože kvůli Tereze odjede ze Švýcarska. Tereza je silná, protože od Tomáše 

dokáže odejít a snášet jeho nevěry, slabá v tom, že ho neopustí, i když ji ničí.  
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Podle Květoslava Chvatíka není smrt těchto postav tolik významná a čtenáře tolik 

nezasahuje, protože je anticipována předem (2014: 108). Autohavárie je jenom jedna z dalších 

absurdních a nepředvídaných náhod, která se v románu objevuje a nahodile ovlivňuje osudy 

jednotlivých hrdinů. Zvýrazňuje poetickou krásu závěru románu. Zároveň však nutí 

k zamyšlení, jestli neironizuje vše, k čemu postavy ve svém unikání došly. Jejich pracně 

nalezené štěstí, chvíle harmonie a klidu nepřežije dalšího dne. Z jejich situace není 

východiska, dospěly na samé existenční dno a smířily se, rezignovaly. Milan Jungmann 

vysvětluje tuto událost jako nutné vyústění dějové linie Tomáše a Terezy, neboť „tento lidský 

pár neměl pro co žít a proč žít. Zemřeli už před tím, než se zabili. Usmýkala je snad doba a 

společnost […] Ale především se utýrali navzájem neustálými pochybami o tom, zda způsob 

jejich soužití je soužitím skutečné lásky.“
73

 S tímto názorem jinak velmi kriticky přijaté 

Jungmannovy kritiky se ztotožňujeme.
74

 Únik na venkov pro ně neznamenal spasení a 

záchranu ve všem – možná unikli sledování policie a mohli alespoň částečně konat 

„svobodně“
75

 – ale jinak si s sebou nesli stejnou zátěž, která je tížila již v Praze. Venkov pro 

ně byl jediným představitelným (a naivním) východiskem z něčeho, z čeho nešlo utéct – 

museli by totiž utéct hlavně sami před sebou, změnit se od základů. Jejich „nezatížená“ láska 

je možná pouze ve chvíli, kdy Tomáš už nemá dostatek sil na to, aby cokoliv dělal a 

vzdoroval. V momentě, kdy se vzdá celého svého života i svého poslání, s ním Tereza může 

být bez trýznivé bolesti pochybování. Venkov tedy v Kunderově románu Nesnesitelná lehkost 

bytí nemá onu zázračnou a ozdravnou moc, není prostorem idyly. Nedokáže v postavách, jež 

pozbyly smysl života, nový smysl probudit – a pokud ano, tedy ne natrvalo, protože životní 

náhoda v podobě zchátralého družstevního automobilu, s nímž Tomáš jezdí, jej nakonec 

stejně zahubí v zárodku. Tragickým závěrem tak jako by Kundera ironizoval naděje, které 

postavy prchající do idylického prostoru venkova vkládaly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
73

 Jungmann 1988c: 252.  
74

 Jungmannova stať Kunderovské paradoxy se stala předmětem kritické reflexe probíhající hlavně na stránkách 

čtvrtletníku Svědectví (K. Chvatík, J. Škvorecký, P. Král, I. Bock, Svědectví 1986, č. 79) a samizdatového 

měsíčníku Obsah (J. Trefulka, M. Jungmann). 
75

 Jungmann 1988d: 728.  
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4 Srovnání 

V předchozích dvou kapitolách byly nejprve představeny čtyři podoby venkovské prózy 

z per oficiálně vydávaných autorů Jana Otčenáška, Bohumila Říhy, Jiřího Medka a Jana 

Kostrhuna a následně prózy Mojmíra Klánského a Milana Kundery. Tyto téměř medailónové 

pasáže si kladly za cíl objevit hlavní teze jednotlivých děl a představit klíčová témata a 

motivy. Ačkoliv předchozí části přinesly jen limitovaný výběr z mnoha próz normalizační 

doby tematizujícím prostor venkova – omezený na díla nesoucí více či méně zřetelné stopy 

úniku (ať už čistě na tematické rovině, nebo v přesahu k autorskému subjektu a kontextu jeho 

předchozí i následující tvorby) – můžeme se na jejím základě přesto pokusit představit 

základní rysy a tendence utvářející odnož venkovské prózy s rysy a motivy úniku. 

4.1 Tematizace úniku 

Pomineme-li trochu vybočující Kostrhunovu novelu Vinobraní, zjistíme, že je fabule 

oficiálních venkovských próz často iniciována právě únikem, odchodem hrdiny z jeho 

přirozeného prostředí do prostoru venkova. Pohyb z místa minulého bytí do místa současného 

bytí je katalyzátorem děje. Jako důležitý motivický prvek se však paradoxně v textu téměř 

nevyskytuje. Bývá pravidelně shrnut na několika stranách a poté odsunut do pozadí, k němuž 

se již vypravěč prakticky nevrací.  

Otčenáškův román tematizuje odchod a proces „přesouvání“ v prvních třech 

deníkových zápiscích. Motivaci k odchodu autor nezmiňuje téměř vůbec, a to se také stalo 

terčem dobové kritiky, kritizující autora ze zamlčování a mlžení skutečných příčin. Medkova 

próza zdůvodňuje příchod hrdiny do jeho rodiště teprve ve své druhé verzi v novele – odjel ze 

svého místa pobytu, aby se vrátil za otcem na smrtelné posteli. Povídka Jako strom, jako 

kámen, tedy předloha Píšťaliček, je tajemnější a k hrdinovu návratu stejně jako Otčenáškův 

román nepodává žádný důvod. Říhův schematický román sleduje protagonistu již v prostoru 

venkova. Oproti předchozím netematizuje samotný odjezd, ale retrospektivně líčí, co k němu 

hrdinu přinutilo. V tomto smyslu se ostatním dvěma prózám vymyká. Autorský vypravěč 

nezastírá motivovanost odchodu, naopak ji důsledně objasňuje až do takového detailu, jako by 

čtenáře Meluzinovy epizodické návraty do minulosti měly utvrdit ve správné interpretaci 

hrdinova útěku, což se u Medka i Otčenáška nedá tvrdit. Prostor interpretace motivace jejich 

hrdinů je nezaplněn, a proto působí mnohem živěji a otevřeněji.  

V exilové literatuře nebylo důvodu k zastírání příčin, které vedly hrdiny k odchodu 

pryč. Klánského Hrazděra je vyhnán. Potupa a důsledky jeho prvního vyhnanství jsou v textu 

neustále přítomny. Druhé vyhnanství, v podstatě únik z onoho prvního nedobrovolného, je 

jeho protipólem. Také zde působí jako velký katalyzátor děje a aktivity postavy.  
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Motivaci Kunderových hrdinů sledujeme od úvodních stran románu. Zužující se 

možnosti života v městském a zalidněném prostředí, stejně jako ohrožení láskyplného vztahu 

Tomáše a Terezy oba přivede k poslední možné volbě – úniku do „ráje“, na venkov. Samotný 

pohyb z města ven v románu není vylíčen, ale okamžik rozhodnutí a cesty ano.  

Ve většině próz je tedy odchod na venkov podnětem k rozvinutí samotného děje, 

naplnění ideje díla. Aby k němu však mohlo dojít, je pohyb ven zásadní, a proto hraje tak 

důležitou roli ve zkoumání v této práci. Prostřednictvím úniku se autorům otevírá prostor 

k zaplnění, rozvinutí již tradičních témat literatury, která se však v oficiálních podobách prózy 

často soustředila pouze na jejich omezený okruh – zobrazení venkova jako takového, téma 

lásky, (nutnosti) aktivity lidského jedince, jeho zapojení do lidského kolektivu a vyrovnávání 

se s generačními spory. 

 

4.2 Prostředí venkova jako kulisa 

Mezi základní rysy venkovské prózy nutně patří zobrazení venkova jako takového či 

zasazení děje do jeho prostoru. Venkovská krajina je prostorem nezbytným pro rozvíjení děje. 

Představuje kulisu, která více či méně intenzivně zasahuje do života postav. U Otčenáška a 

Říhy se venkov stává prostorem kontrastním k prostoru nepřítomnému, ale implikovanému 

minulostí postav. Jejich původním domovem je město a jejich nový život v syžetu románu se 

odehrává v jim neznámém prostředí, které si však zvolí jako lepší. Doktor Meluzin si je jistý 

klady venkovského života, mladí manželé v Když v ráji pršelo v ně doufají, ale o své pravdě 

se musí teprve přesvědčit. Jejich zabydlování v prostoru venkova je tak nejdramatičtější, co se 

týče sžívání s prostředím. Hlavním tématem románu se proto stává konflikt iluzí postav o 

společné budoucnosti v malebné šumavské krajině a reálné zázemí, jež jim je k životu tam 

dáno. Součástí jejich setrvání je utvořit si takové podmínky života, aby se s prostředím cítili 

již plně srostlí. U Říhova Doktora Meluzina žádný konflikt vzhledem k prostředí nevzniká. 

Postava nezpochybňuje svou volbu, cítí se součástí krajiny a její identifikace s Větrovem je 

méně dramatická. Meluzin toto potvrzuje slovy: „Snad sem patřil odjakživa. Možná že tu měl 

přichystaný prostor, do kterého zapadl tak přesně, jako by si někdo jeho otisk vzal napřed“ 

(Říha 1975: 63).  U Medka se mladý hrdina na venkov vrací z neznámého města, vrací se 

ovšem do domova, který se mu trochu odcizil a on si k němu znovu musí najít cestu. Nejde 

však o nalézání vztahu k přírodě jako takové. Bojí se, že se krajina jeho dětství pozměnila 

nebo se změnil on sám a už v ní nedokáže nalézt takové kouzlo jako dříve. Jeho první kroky 

jsou proto váhavé, probíhají spíše ve vzpomínkách: „Šel jsem rychle, a přece se mi zdálo, že 

stojím, že krajina utíká proti mně. Nerozhlížel jsem se. Popisuji-li krajinu na obou stranách 
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cesty, píši spíš o vzpomínkách. Krajina a předměty v nich mají své vlastní, osobní místo a já je 

spíš tuším, než spatřuji. Vracel jsem se přece po tolika letech, že obava rozhlédnout se kolem 

sebe, byl strach, zda třeba vrch Oreb někam nezmizel, zda říční lázně ještě stojí a zda Orlice 

nezměnila směr svého proudu…“ (Medek 1974: 28). Musí překonat svůj strach a začít se 

sžívat s rytmem přírody a venkovského dění, přičemž hlavní důraz leží na vytvoření vztahu 

k lidem, kteří krajinu zabydlují. Slovy Jana Lukeše „vesnické prostředí je v nich zachyceno 

jenom jako nediferencovaná a poetizovaná kulisa pro symbolické příběhy sbližování člověka 

s krajem, lidmi a koloběhem přírody“ (1982: 96). Oproti tomu Kostrhunovi hrdinové jsou již 

s venkovem srostlí. Objevují se však generační rozdíly, které prohlubují propast mezi tím, jak 

život na venkově a přírodní prostředí vnímají a chápou. Jejich zápas tedy tkví spíše v lidské 

rovině, leckdy marným poukazováním na to, že je třeba krajinu chránit a být jí věrný bez 

touhy po jejím vykořisťování. I to je však jiný obraz srůstání s krajinou a nalézání cesty k ní.  

Styčnými body všech analyzovaných „próz oficiálně vydávané literatury“ je tedy 

v první řadě příroda jako kulisa pro rozvíjení fabule. Intenzita zapojení prostředí se však liší. 

V Otčenáškovi je venkov světem svobody, k němuž je ovšem nutné nalézt cestu a překonat 

těžkosti, městskému člověku neznámé. Pro Říhu je venkov taktéž prostorem svobody, ovšem 

v jiném slova smyslu. Stává se místem nalézání pravé podstaty člověka, podložím, v němž se 

dají rozvíjet idealizované mezilidské vztahy a naplněný život. U Medka je kulisou 

významnou, nabízející domov a ochranu před vlastní nejistotou a počáteční nedůvěrou místní 

komunity. V Kostrhunovi je to prostor, který je svobodný, ale zároveň svou svobodu ztrácí 

destrukcí tradičních hodnot. Většina próz se tedy dotýká jednoho z nejdůležitějších motivů 

venkovské literatury, a to motivu obtíží srůstání s krajinou a jejími lidmi. Až na Kostrhunovu 

novelu, která nevyznívá zcela optimisticky, se všem hrdinům podaří do prostoru venkova 

zařadit. 

 Na tento motiv zároveň přímo navazuje motiv hledání a budování nového domova, 

neboť ten starý byl opuštěn, protože už v něm nebylo možné zůstávat. Je explicitně 

tematizován v Otčenáškově a Říhově románu. Postavy se aktivně podílejí na opravě starého 

domu a předělávají si ho za přispění ostatních k obrazu svému. Medkův mladý hrdina raději 

zakotví v chaloupce u řeky, než aby se nastěhoval do rodného domu. Přestože chce nejprve 

z nového prostředí utéct, zabydlí se v něm a zůstane. Na budování se však nijak nepodílí. 

Podobně i Kostrhunovi hrdinové. Děda se musí smířit s tím, že opustil svůj dům a nastěhoval 

se k synovi. Svou nevoli nijak neskrývá. Věří, že by se o sebe mohl postarat sám. Změna 

bydliště mu ale přinese bližší vztah s rodinou a sblížení s Jeníkem. 
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Všechny prózy dále představují venkov jako idylický prostor. Míra idyličnosti se ovšem 

liší. Otčenáškův román tematizuje přírodní ráj, který má své trhliny. Ty jsou však v souladu 

s přírodním děním, a jejich dramatičnost je tedy pouze povrchní. Říhův prostor venkova je 

skutečně idylizován. Medkův a Kostrhunův přístup je již o něco složitější, oba prostory jsou 

lyrizovány a v obou se objevují stopy antiidyličnosti ve vztahu k lidským zásahům do krajiny 

(odpad produkovaný lidmi a házený do lesů, na louky, do řek) i mezilidským vztahům 

obecně. U Medka přesto převáží idylický rys, když je hrdina do komunity a prostředí přijat. U 

Kostrhuna idyličnost prosvítá spíše v minulosti a optikou dědy, který dokáže vnímat krásu 

kolem sebe. Palčivé uvědomování si jejího zanikání však přeci jen místy převládá a idyličnost 

venkovského prostoru je tak daleko více než kde jinde ohrožena.  

Posledním důležitým rozměrem venkova je jeho kouzelná a obrozující moc. 

Nejtezovitěji je vyjádřena v Říhově románu. Avšak ani Otčenáškova a Medkova próza tento 

rys neopomíjejí. Hrdinové, kteří na venkov přišli, aby v něm nalezli ztracenou rovnováhu, 

uspějí a začnou opět vzhlížet do budoucna s optimistickou vírou. 

 

Výše představené rysy spojené s prostorem venkova nabývají v prózách Mojmíra 

Klánského a Milana Kundery jiný rozměr. Klánského Vyhnanství je tradiční novelou 

zobrazující venkov z pozice hospodáře, jemuž příroda zprostředkovává živobytí a on je na ní 

existenčně závislý. Krajina je tedy mnohem více než kulisa, je samotnou esencí žití, nikoliv 

prostředím, v němž se dá lépe žít. Hrazděra nezná jiného prostředí než své a okolní vesnice, 

kam byl vystěhován. Svůj život srovnává s ideálními časy minulosti, kdy byl pánem ve svém 

hospodářství. Jeho odchodem minulé chátrá, domov ztratil svou přívětivou tvář, vesnice se 

stala „bastardem“. Obrodná a kouzelná moc přírody se projeví až po jeho přestěhování do 

hájovny na okraj vesnice. Umem a pílí začne pod Hrazděrovýma rukama vzkvétat, Hrazděra 

začne ožívat. Nepomůže však starému muži uniknout před realitou a uzavřít se do svého ráje. 

Ráj hájovny je pomíjivý, přes svou zdánlivou izolovanost až příliš závislý na světě zvenčí. 

V případě, že je základní vztah člověka k jeho okolí narušen, člověk umírá, zatímco příroda 

zůstává nezasažena a brzy se vrátí do stavu přirozeného „chaosu“. Idyličnost venkova spočívá 

u Klánského ve svobodě člověka. Pokud je tento základní vztah narušen, nedokáže se venkov 

stát skutečným rájem. 

U Kundery venkov taktéž neplní pouhou funkci kulisy. Stává se skutečným místem 

úniku a ztělesněním touhy po ráji. Idylická představa o krajině nezabydlené lidmi však 

získává své trhliny s přenesením veškerých původních starostí. Venkov je navíc líčen ne jako 

místo idylické, ale jako prostředí, z něhož všichni, kdo mohou, prchají pryč do měst, protože 
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„vesnice jim neposkytovala nic, co by se podobalo jen trochu zajímavému životu“ (Kundera 

2006: 302). Zoufalství ústřední dvojice z venkova pomíjivý ráj dělá, ovšem z toho důvodu, že 

se ocitli na samé hranici a dál už pokračovat nemohou. Je v něm spíše prázdnota a osamělost, 

zaplněná pouze uklidňující cykličností času. Domov, který v něm Tomáš a Tereza naleznou, 

je opět pouze iluzivní, nenalezený touhou po lepším, ale touhou po klidu a smíření.  

4.3 Téma lásky 

Již z předchozí sekce vyplývala důležitost lásky ve struktuře daných próz. Rozvíjení 

mezilidských vztahů a nalezení partnerského štěstí je klíčem k osobnímu štěstí v prostoru 

venkova. Normalizační próza se vyznačovala znovuoživeným zájmem o soukromý život 

jedince, jeho vztahy i intimitu (Janoušek a kol. 2008b: 391) a vybrané prózy tuto skutečnost 

jenom potvrzují. Otčenáškův román je v tomto duchu až dokonalým příkladem. Sleduje 

rozvíjení mladého manželství a upevňování vztahu spolu s nově objevenými možnostmi 

zobrazení otevřenější a neskrývané sexuality. Říhův doktor Meluzin již má jedno manželství 

za sebou a na osobní citový život zanevřel s vědomím, že už je na nová milostná 

dobrodružství starý. V osvobozujícím prostoru venkova však lásce podlehne i on a uvěří, že 

má ještě stále právo na plnohodnotný rodinný život. Jura z Píšťaliček svou spřízněnou duši 

nalezne a ta zcela prolomí jeho osamělost. Přestože ho nakonec z nepříliš jasných důvodů 

opouští, je nahrazena Jurovým přijetím v komunitě místních usedlíků.  

Nejproblematičtěji zobrazuje mezilidské vztahy Jan Kostrhun. Ačkoli i v jiných prózách 

se autoři dotkli ničivých a nefunkčních vztahů (u Říhy epizodicky v postavě Markéty a Oty, 

v Medkovi nešťastným manželstvím učitele), největší dopad na jednotlivé postavy mají právě 

u Kostrhuna. A to nejen v novele Vinobraní, ale i v povídkovém souboru Houpací kůň. Asi 

nejsilnější z povídek je v tomto ohledu Štika, v níž muž tolik touží dokázat své ženě, že mu na 

ní záleží a že je příroda krásná, že čekáním na chiméru-štiku promarní možnost napravit své 

manželství. Jiným příkladem, otevřeně kritickým, je pak povídka Brigáda. Mladá hrdinka trpí 

vztahem svých rodičů i tím vlastním. Daleko raději by nacházela rodiče v hádkách, bez 

předstírání, že je jejich život normální, než aby každý žil svým odděleným životem a na 

změnu k lepšímu již rezignoval: „Otec a matka a jejich dcera seděli v jednom pokoji a báli se 

na sebe podívat. Žijeme socialisticky, pomyslela si Hedvika. Nehádáme se. Ale byla to 

myšlenka hořká jako ničím nezapitý lék proti bolesti“ (Kostrhun 1976: 105). Podobně je 

zobrazen vztah rodičů ve Vinobraní. Muž podvádí, žena trpí, děda a Jeník to z povzdálí 

sledují. V novele však nakonec převáží lidská aktivita a jednání, když děda po vzoru vlastního 

otce vezme situaci do vlastních rukou a mládí „ukáže rozum“. Tak i zde nakonec vzniká 

naděje, že pokud se lidé poučí z vlastních chyb a budou zkušenosti předávat dál, mnohé se 
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bude moct zachránit. Téměř až stereotypní zobrazení čistoty mezilidských vztahů viditelné u 

Otčenáška, Říhy i Medka však v novele chybí, a je proto výrazně kontrastní.  

V tomto ohledu se Kostrhun přibližuje Klánskému i Kunderovi. U nich mezilidské 

vztahy a láska patří taktéž ke stěžejním tématům. Klánského hrdina se však vypořádává spíše 

s následky, které měly životní události na vazby k jeho okolí. Doba vše pevné a jisté 

rozvrátila, a podepisuje se to právě na vztazích. Rodina se u Hrazděry stává prokletím, neboť 

jeho veřejné „poskvrnění“ může zničit život jeho potomkům Doba, kdy za sebou a při sobě 

stojí, je pryč. „Rodina musí být k sobě, říkal otec, v tom je její síla. Ale teď, teď se to asi 

měnilo ve slabost. Už to není moderní“ (Klánský 1990: 106). Důvěra se nevyplácí, falešný cit 

se uplatňuje pouze tehdy, přináší-li materiální či sociální výhody. Z Vyhnanství promlouvá 

všeobecné odcizení venkovské i rodinné komunity, které zapříčiňuje, že se Hrazděra cítí být 

cizincem v rodné vesnici.
76

 Odcizená společnost se stává úplným protipólem přátelských a 

otevřených venkovanů, kteří obydlují prostor díla Otčenáška, Říhy a do jisté míry i Medka. 

Patrné je to i u Kunderova románu Nesnesitelná lehkost bytí. Změna vztahů na vesnici 

je charakterizována nedostatkem místa pro společenské kontakty, únik obyvatel mezi čtyři 

stěny svých domovů s přepychovým nábytkem a televizorem. Pravé vztahy jsou nahrazeny 

konzumním uspokojením v izolaci. Partnerství Tomáše a Terezy je věčným hledáním a 

soubojem. Skutečně naplněné končí až v momentě, kdy jsou jejich síly vzájemně vyčerpány. 

Teprve v prázdnotě se rodí nekritická láska a přijetí druhého.  

Láska v prózách oficiálně vydávané literatury je tedy zobrazována spíše idylicky, se 

shovívavostí k prohřeškům a chybám, s vřelou lidskostí. Překážky v komunikaci mezi lidmi 

navzájem jsou překonávány a vedou převážně k pozitivnímu závěru.   

4.4 Téma aktivity lidského jedince 

Aktivní uplatnění jedince ve společnosti se v socialistické literatuře dostává do 

popředí již od prvních budovatelských románů. Svět práce se stal ústředním tématem a 

neúnavná snaha hrdinů zapojit se do pracovního prostředí a podílet se na společném úsilí 

prosazovanou ideou. Angažovanost jedince vystupuje i z jednotlivých narativů venkovské 

prózy a její role není o nic méně utlumená, vedle lásky se stává hlavní náplní života hrdinů a 

další cestou k osobnímu štěstí v prostoru venkova.  

V Otčenáškově románu tvoří práce či „budování“ ústřední téma. Hlavní myšlenkou 

příběhu je snaha vést dobrý, aktivní a naplněný život, avšak s tím rozdílem, že je soukromý, 

zaměřený na jedince. Pobyt na Šumavě je pro mladý pár spojený s cílem otevřít si hotel. Ten 

je tematizován v podobě zápasu s nepříznivými podmínkami a nástrahami, které před ně klade 
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nedůvěra místních orgánů, i s jejich vlastními slabostmi a strachy. Jejich vytrvalost a 

přesvědčení, že je správné zůstat, ačkoliv už byli několikrát na pokraji sil, je zocelila a 

utvrdila ještě víc v jejich snaze. Sen se jim nakonec splní, otevřou malý hotel, ale zjistí, že ne 

na místě, které bude navštěvované a pro takové zařízení vhodné. Jejich aktivitu a touhu něco 

tvořit a vykonávat to přesto nezmenší. Svou pozornost ihned zaměří jinam, k možnostem, 

které se před nimi neustále budou otevírat, dokud budou mít chuť je uskutečňovat. Jejich 

cílem jako by nebyl konečný stav završený pasivitou, ale nikdy nekončící smysluplné 

naplnění z činorodosti.  

Říhův Doktor Meluzin tematizuje svět práce z pohledu doktora, který pokračuje ve 

svém poslání léčit lidi. Na venkově se ke své práci dostává jiným způsobem. Jakožto 

praktický lékař ošetřuje nejrůznější nemoci a zranění a setkává se s velkou škálou lidí. Musí 

daleko více proniknout mezi mentalitu daného prostředí, aby tamním obyvatelům porozuměl 

a získal si jejich důvěru. Z neosobního léčení v nemocnici, kde pacient byl jen dalším 

případem – zajímavým, pokud měl neobvyklou diagnózu –, nyní „museli“ být zajímaví 

všichni. Meluzinovým cílem je najít si k lidem bližší cestu a otevřít se, je to předpokladem 

jeho profese, proto práce opět hraje velmi důležitou úlohu. Aby žil naplněným životem, musel 

více zakotvit v přítomnosti, stát se lepším a více se otevřít společnosti. Tak jí mohl nejlépe 

přispívat. 

 Kostrhun tematizuje práci ne z hlediska povolání, ale z hlediska starého pracovního 

řádu, který je pevněji svázán s přirozeným rytmem země. Vedlejší postavy jsou tak jako 

v předchozích prózách zahrnovány do románu dle jejich profesního zaměření a nechybí ani 

v normalizační venkovské literatuře tradiční povolání zootechnika,
77

 kterým zde je Dobešův 

syn. Děda je však již v důchodu a práci pro společnost v pravém slova smyslu nevykonává. 

Nyní se zaměřuje na vlastní zájmy, pěstování a sklizení vína a předávání znalostí Jeníkovi. 

Jeho láskyplná péče a umění naslouchat zemi vystupují jako příklad, jak by si přírody, daru 

starat se o ni a využívat její plody měl vážit každý. Toto starobylé pouto je však novou dobou 

ohrožené a člověka, zvířata i přírodu vzájemně odcizuje. Práce se pro mladší generaci stává 

prostředkem výdělku, plnění kvót a nařízení, a až v druhé řadě vyšším smyslem.  

Medkovy Píšťaličky jsou od ostatních zmiňovaných děl v tomto ohledu odlišné. 

Vzhledem k rozvolněnější kompozici románu se sledují spíše volněji řazené výjevy 

z mladíkova života a hledání jeho místa ve společnosti. V původní zkrácené verzi v povídce 
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Jako strom, jako kámen mladík neměl žádné zaměstnání a nebyla mu věnována ani pozornost. 

V novele už je práce alespoň okrajově tematizovaná, několika zmínkami o tom, že si 

zaměstnání hledá prostřednictvím pracovního úřadu. Pro nic se nerozhodne, jeho mládím a 

nedostatečným povědomím o tom, co by chtěl v životě dělat, je rozřešení této otázky 

uzavřeno. Autorský vypravěč jako by však dostál svých povinností tím, že Juru alespoň 

nechal hledat a neudělal z něj člověka pro společnost naprosto nepřínosným. 

Vyhnanství povyšuje práci taktéž na výsadní místo v kompozici novely. Hrazděra je – 

nebo alespoň byl – ztělesněním neúnavného pracujícího člověka, symbolem sedláka, který se 

nejprve stará o hospodářství a rodinu a pak až o sebe. Práce je jeho životní náplní, dává jeho 

životu smysl. Mezi jednotlivými výstupy vypravěč často zmiňuje Hrazděrovu posedlost po 

dovršení vlastního díla. Teprve poté bude moct v klidu spočinout mezi svými předky. Jeho 

poslání mu však bylo odňato, hledá jej v tvrdé práci s býky, kde se opět prokáže jeho talent (a 

závist druhých, kteří do své činnosti nevkládají tolik úsilí a hlavně citu), a znovu jej nalezne 

v hájovně ve starostech o nové hospodářství. Jeho píle a až nepochopitelná „umíněnost“ se 

staví do protikladu k obecné pasivitě, lhostejnosti a rezignaci.
78

 Družstevníci jsou zobrazováni 

jako lidé, kteří svému řemeslu nerozumí a nechtějí rozumět, kteří nemají cit ke zvířeti. „Lidi 

chodí jen do práce. Nakrmí, vyčistí a podojí krávu, ale tím končí“ (Klánský 1990: 27). Nevidí 

v ní hlubší smysl, který v Hrazděrovi předkové kultivovali od nepaměti a předávali si spolu se 

zkušenostmi a znalostmi.  

Klánského novela naráží na problematiku pojetí práce ve venkově pojímaném 

z perspektivy zemědělské činnosti. Otčenášek a Medek se této tematice zcela vyhýbají 

akcentací jiného „životního stylu“ hrdinů. Kostrhun odcizení a změny v hospodaření 

vyjadřuje symbolikou koně a mechanizací výroby, která se vztahuje obecně ke konci určité 

éry a počátku nové, ne nutně lepší. Říha se k tomuto vrací jen částečně, prostřednictvím 

kontaktů Meluzina s předsedou družstva, který se mu svěřuje s všedními starostmi a plány, 

jak výrobu zefektivnit. Až na všeobecně záporný postoj k soukromému hospodaření, o něž se 

snaží Markétina matka, však negativní jevy související s kolektivizací a združstevňováním 

venkova nezobrazuje.  

Kunderův román nedokáže nastavit zrcadlo oficiální venkovské próze v tomto ohledu 

v takovém měřítku jako Klánského novela. Obraz hospodaření je téměř neviditelný, ale ze 

všeobecného prchání lidí z venkova a jisté exotičnosti v příchodu Tomáše a Terezy je patrný 

chátrající stav tradiční „funkce“ venkova. Tereza kritizuje lidstvo za vykořisťování zvířat, za 

jeho povýšení nad jinou živou bytostí a chování se k ní jako k věci. Co se týče práce a aktivity 
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jedinců samotných, jejich poslání postupně mizí a ubývá. Tomášova kariéra pomalu 

degraduje, až skončí jako čistič oken a řidič náklaďáku. Sám tvrdí, že už ho jako zbaveného 

poslání nic netíží. Od aktivity se propadá k pasivitě a v činnosti nadále nevidí význam.  

4.5 Všední radosti privátního života 

Ústředním tématem analyzovaných próz je zobrazování privátního života jedince či 

rodiny. Zasahují do něj i osoby zvenčí, ale hlavní důraz tkví na všedních radostech a 

starostech individua, nikoli společnosti. Až na výjimku v podobě Říhova Doktora Meluzina 

nejsou rozebírány politické události doby minulé či současné a život hrdinů je výrazně 

apolitizován. Autoři kladou důraz na zobrazení života jako takového ve svých základních 

hodnotách – lásce, práci, vnímání bezprostředně blízkého kolem sebe. Život na venkově, 

mimo ruch civilizace, působí dojmem separace od dění zvenčí. Řídí se vlastním vnitřním 

rytmem a čas odměřovaný reálnými současnými historickými událostmi nevyžaduje. Zde se 

pojí venkovský román s konceptem idyly. Všední okamžiky stojí ve středu pozornosti a 

z banálních se převtělují do zásadních, utvářejících život sám.  

 Tento rys „únikové“ venkovské prózy se shoduje s proklamovanou ideou „klidného 

života“, který se stal v době normalizace základním bodem: „politická a společenská témata 

se pokládala za zastaralá a nevítaná“, vítaná byla do jisté míry pouze tehdy, „byla-li podána 

prostřednictvím soukromého života skupiny fiktivních postav a jejich problémů v práci, 

životě a lásce“ (Bren 2013: 245). Toto tvrzení, vztažené hlavně na filmové zpodobnění 

normalizovaného života, je stejně dobře platné i v literatuře. I dědu ve Vinobraní i dvojici 

v šumavském ráji potkávají určité problémy, které se vztahují k širšímu společenství v místě 

jejich setrvání (nedostatek financí, neochota úřadů, nalomené mezilidské vztahy, ekologie). 

Dotýkají se jich však přímo a jsou vztaženy na konkrétní lidský osud. Hrdinové se s ním po 

svém vyrovnávají a krátkodobé narušení klidu brzy mizí. Zůstává poselství, že při vytrvalosti, 

optimistické víře v lepší budoucnost a dostatečném prožívání malých radostí člověk nástrahy 

života zvládne. 

 Tato koncepce byla zcela ve shodě s Husákovým tvrzením: „Normální člověk chce žít 

klidně“ (tamtéž: 173). I proto byl v reálném světě tolerován a podporován víkendový „únik“ 

občanů na chaty a chalupy, případně do přírody s batohem na zádech ve formě trampingu.
79

 

Ostatně, chataření je nepatrně tematizováno i v Medkově Píšťaličkách. Jura a ostatní hrdinové 

analyzovaných próz však jako by dočasný únik ohraničený délkou víkendu povyšovali na celý 

svůj život, trvalým ponořením se do světa přírody a venkova. 
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one´s own devices, beyond the ideological radar range of the ‘normalization’ regime” (2002: 127). 
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4.6 Venkov očima dobové kritiky 

Předchozí části/oddíly této kapitoly přinášely pohled zevnitř. K ucelenému obrazu na 

venkovskou literaturu je však potřeba zahrnout ještě pohled zvenčí, a to prostřednictvím 

reflexí venkovské literatury dobovou kritikou. Nahlédne-li čtenář do kritických sond české 

prózy v době normalizace, neunikne mu pozastavení se mnohých literárních kritiků nad 

podstatným rysem literatury sedmdesátých let, a to opětovného návratu vesnické tematiky do 

literárního života.
80

 Jan Lukeš tento fakt ve své Prozaické skutečnosti reflektuje jako 

„bezmála nejpříznačnější jev“ literárního vývoje sedmdesátých let (1982: 85). Dobová kritika 

vítala obrodu venkovské prózy, zároveň ale vyslovovala obavy z toho, aby uchylování se 

k venkovu nebylo formou úprku před reálnými problémy současné společnosti.  

Štěpán Vlašín se o únikovosti a jejích příčinách zamýšlí v knize Na přelomu desetiletí: 

„Příčin bude jistě více, mezi jinými může útěk na venkov být projevem obav z přemíry 

technické civilizace, může být literární paralelou potřeby člověka v praktickém životě mít 

chatu nebo vesnickou chalupu, ve které by mohl trávit konec týdne. A budou tu i příčiny 

specificky literární: v menším nahromadění se lidé navzájem znají, rodinné a veřejné se 

sbližuje, rozpory a konflikty jsou přehlednější než v často anonymním životě velkoměstském. 

Svou úlohu jistě hraje i blízkost k přírodě, která tvoří vděčný rámec lidským osudům“ (1985: 

18-19). Ačkoliv není možné popřít pravdivost některých charakteristik venkova popsaných 

Vlašínem (doklad o jejich zobrazení je hojně zmapován v prózách samotných), odkaz 

k vlastnění chaty či chalupy jako literární paralele úniku se zdá být nedostačující. 

Nepoukazuje již na to, proč člověk toužil v praktickém životě unikat do přírody. 

Podobně na problematiku zobrazování venkova pohlíží i Václav Königsmark ve svém 

článku Sondy do života. Je ovšem daleko opatrnější ve formulaci svých myšlenek – rozlišuje 

mezi skutečnou tendencí k útěku/úniku, která není prokázaná, a k domnělému zdání, že jde o 

únik, což se mu jeví daleko pravděpodobněji: „Na první pohled by se mohlo zdát, že vesnická 

tematika může přinášet jistý únik před skutečností. Nejednou tomu tak bylo. Avšak snad již 

stručný rozbor několika zvolených knih dostatečně dokládá, že jejich autoři sledují složitou 

aktuální problematiku a že se pokoušejí o její adekvátní umělecké ztvárnění. Zdá se, že 

situování zvoleného problému do venkovského prostředí nabízí jeho zrcadlení v hodnotové 

kvalitě přírodního světa“ (Königsmark 1977: 4). Königsmark tak svedením motivace autorů 

k zobrazení venkova jako zrcadla skutečnost úniku v literatuře v podstatě popírá. 

 Zcela jednoznačný pohled, nepřipouštějící pochyb, má na venkovskou literaturu 

Vítězslav Rzounek. Ve své knize Nástin poválečné české literatury 1945-1980 zmiňuje pouze 
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některé autory věnující se venkovské próze, odchod hrdinů na venkov pak vztahuje k Říhovu 

Doktoru Meluzinovi a Otčenáškově Když v ráji pršelo a odůvodňuje jej potřebou hrdinů utíkat 

ze „změšťáčtěného“ a intelektualizovaného prostředí (1984: 215), což se zcela neshoduje 

s naší interpretací (hlavně Otčenáškova díla). Rzounkův pohled oproti Vlašínovi a částečně i 

Königsmarkovi vůbec neodhlíží od ideologického hodnocení děl a nepřipouští jinou 

alternativu výkladu.  

  Jeden z nejúplnějších pohledů na venkovskou literaturu v sedmdesátých letech 

podává Jan Lukeš v souboru esejů Prozaická skutečnost. Tato silně diskutovaná publikace ve 

své době obsahovala odvážná tvrzení a přehodnocování tvorby českých spisovatelů. Lukeš 

shrnuje tendence soudobé kritiky ptát se po příčinách vzestupu venkovské literatury a 

odůvodňovat je již výše zmíněnými argumenty o „kvalitě“ a „snadnější uchopitelnosti 

lidských vztahů“ (1982: 85). Připomíná varování hlásaná z dobových recenzí, aby se venkov 

nestal mytickou základnou, „k níž je možné se utíkat před reálným řešením konfliktů“ 

(tamtéž).
81

 Sám se pak staví proti uměleckému vyprazdňování literárního prostoru venkova 

jako pouhé nádoby pro sentimentální a idylické postoje a zdůrazňuje, že je třeba zobrazovat 

tento prostor a život v něm reálně, což nutně předpokládá autorovu znalost daného prostředí. 

Kritizuje převážně mladé autory, kteří „jako by snad nejraději zahnali stroje z polí koňmi a 

lidi nechali bydlet ve starých dřevěnicích s budkami se srdíčkem na dvoře jako protestem 

proti ‘odlidštěným’ kachlíčkovým pisoárům. […] Z těchto zdrojů plyne pak pochybná ideová 

podstata řady venkovských próz, za jejichž příběhy, které kontrastně exponují postavy starých 

usedlíků […] se skrývá často značně konzervativně viděný protiklad vesnice a města. […] 

Domnívá-li se někdo, že novodobý útěk k rodné hroudě se stane záchranou před devastací 

životního prostředí či před hromadícími se projevy měšťáckého egoismu a hmotařství, upadá 

v omyl tím nebezpečnější, čím více taková představa odvádí pozornost od snahy nalézt reálné 

a perspektivní řešení těchto palčivých problémů naší současnosti“ (tamtéž: 87-88). Lukeš 

tedy klade hlavní důraz na reálné zobrazování skutečnosti, nikoli zastírání a návrat k idyle, 

v nichž skutečně spatřoval únik. Hlavní projevy únikovosti pak vidí v lyrizaci prózy, „jíž se 

autoři jako Navrátil, Kostrhun či Medek zřejmě snažili vyhnout přímé konfrontaci s realitou, 

chtě nechtě však jen přispěli k její další kamufláži“ (Lukeš 2005: 112). 

Lukeš v posledním tvrzení naráží na velkou otázku literatury a umění vůbec, a to otázku 

pravdivosti, která se samozřejmě dotýká i celého zkoumání této diplomové práce. Postoj, 

vyplývající z Lukešova vyjádření, možná otevřeněji formuluje Pavel Janoušek ve své stati 

Několik názorů (perspektivního) kritika: „Mám rád i literaturu velmi hravou, prostoupenou 
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spontánním talentem a jiskřivou fantazií. Těžko naproti tomu snáším, když autor – zvláště pak 

talentovaný autor – hraje se čtenářem hru na zapřenou. Když z díla poznám, že oba, autor i 

čtenář, víme, že popisované je ve skutečnosti složitější, nebo dokonce zcela jiné, že 

předváděné konflikty jsou vlastně pseudokonflikty, že se autor záměrně vyhýbá všemu, s čím 

by asi, možná, snad, určitě narazil“ (Janoušek 2005: 110). 

Z dnešního hlediska je možná takové „pranýřování“ literatury pro vnitřní nepravdivost 

nepochopitelné. Autoři jsou svobodní a mohou zobrazovat svět po svém, ať už pravdivě, či 

zkresleně. Jestli je jejich fiktivní svět idealizovaný nebo až příliš reálný, je pouze jejich 

volbou. Za normalizace měl autor v tomto ohledu stejná práva jako spisovatel dnešní – pokud 

však chtěl být vydáván, svůj fikční prostor musel zobrazit takovým způsobem, aby se 

nedostal do konfliktu s proklamovanou představou a funkcí umění. V tomto bodě se již jeho 

situace zásadně lišila. Zobrazování přírody a přesun hrdinů na venkov mohlo být určitým 

vysvobozením z krize. Únikem, který možná idealizoval současný život, ale zároveň 

odpovídal touze po lepším a šťastnějším zítřku. 
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Závěr 

Tato diplomová práce se zaměřila na tematickou a žánrovou analýzu venkovských próz 

oficiálně publikovaných v době normalizace. Pro rozsáhlost předmětu se omezila na 

zkoumání románů a novel, které více či méně explicitně tematizují odchod či útěk hrdiny na 

venkov, a sledovala, jakou roli prostor venkova v textu zaujímá, jaká témata se specificky 

objevují v takových dílech a jak (a jestli) se liší svým stylem, vyzněním či zobrazenými 

tématy a motivy od autorových děl předchozích či následujících. Vycházela přitom 

z předpokladu, že se venkov jako literární prostor mnohdy stával útočištěm v nelehkých 

dobách a přirozeným rájem a idylou, k níž se (nejen) fiktivní postavy vztahovaly. Zasazení 

děje na venkov totiž v určitém pojetí autorovi umožňovalo vyhnout se tematizaci širší 

společenské problematiky a soustředit se na individuální osudy postav v idealizovaném a 

svobodnějším mikrosvětě. Tyto hypotézy byly sledovány na čtyřech delších prózách Jana 

Otčenáška, Bohumila Říhy, Jiřího Medka a Jana Kostrhuna a byly následně porovnávány 

s prózami Mojmíra Klánského a Milana Kundery, které nemohly vyjít v státem řízené 

produkci a vyšly proto samizdatově (či v exilu).  

Po stručném shrnutí vývoje venkovského románu a základním vymezení prostoru 

venkova jsme se zaměřili na samotné prózy. Otčenáškův poslední dokončený román Když 

v ráji pršelo se nabízí jako nejčistější podoba „únikové“ prózy. Oproti všem předchozím 

dílům se autor nevěnuje společenské problematice, ale doslova před ní s hrdiny-intelektuály, 

nepřivyklými manuální práci, utíká na Šumavu, a to bez objasnění společenských příčin, jimž 

se autor vědomě vyhnul, což registruje i kritika. Zápletka se točí pouze kolem soukromého 

života páru a ve světle všech předchozích Otčenáškových próz působí ploše. Jeho román je 

přitom první, který zahajuje linii odchodů.  

Říhův Doktor Meluzin v této linii pokračuje, avšak udává k Otčenáškovu románu 

polemický tón, neboť se vyhýbá veškeré nedoslovnosti a zastírání. Protagonista důsledně 

vzpomíná na důvody, které ho k novému začátku na venkově přivedly a nepřipouští pochyb o 

své politické orientaci. Venkov je v románu reprezentován jako prostor obydlený čistšími a 

upřímnějšími lidmi, mezi nimiž i chladný a odtažitý intelektuál jako Meluzin nalezne své 

místo, svou potlačovanou identitu a své osobní štěstí. Spokojenosti přitom dosáhne jedině 

tehdy, jakmile se naučí vycházet nejen s kolektivem, ale přestane se bránit i prožívání 

intimního vztahu. 

Medkova novela Píšťaličky vyniká mezi ostatními svou lyrizací a množstvím zámlk, 

které vnášejí do spektra normalizační venkovské literatury jiný odstín. Tato stylová odlišnost 

Medkova rukopisu je přitom nejvíce patrná v povídkové předloze Píšťaliček Jako strom, jako 
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kámen. V povídkové předloze novely hrdina jako v Otčenáškově novele bez udání důvodu 

odchází na venkov a sbližuje se s rodným krajem. V novele nabývá děj trochu jiného 

rozměru, jelikož autor odchod zasazuje do kontextu a nekonkrétnost hlavního hrdiny 

„zaplňuje“. Srovnání těchto dvou textů poukázalo na výrazné přizpůsobování původně 

skrytých motivů hrdiny k odchodu na venkov snaze po požadované epizaci příběhu, jejímž 

následkem se nepatrně oslabil poetický účinek novely. 

Kostrhunova povídková sbírka Houpací kůň a hlavně novela Vinobraní byly nejvíce 

odlišnými texty v souboru výše zmíněných próz. Nenalezneme v nich přímý motiv odchodu 

hrdiny na venkov. Svou pozicí v Kostrhunově díle však předznamenávají autorovu proměnu 

vidění venkova (i díky formální a motivické uzavřenosti kratšího prozaického žánru) a 

zobrazují tento prostor kritičtěji a mnohem méně idealisticky, než jak je tomu u ostatních 

státem vydávaných autorů. Novela totiž přináší obraz zániku tradičního venkova a končí 

pouze s nepatrnou nadějí na jeho budoucí obnovu. Idyla venkova tak u Kostrhuna ztrácela 

svou moc. 

Klánského novela zobrazuje následky kolektivizace venkova a její vliv na destrukci 

jedince. Protagonista se musí vyrovnávat s nedobrovolným vystěhováním a nový, hodnotnější 

život začíná až na pokraji sil při svém druhém odchodu-vyhnanství. Přírodní ráj, který mu pod 

rukama vzniká, je však pomíjivý, neboť ani izolace a uzavřenost před světem ho nedokáže 

ochránit před společenským systémem, jeho nastavením a ničivým vlivem, který má na 

mezilidské vztahy. Venkov se v jeho pojetí stává spíše peklem na zemi než rájem a na 

předchozí idylicky pojaté prózy vrhá kontrastní světlo, které jakoukoli naději na lepší a 

spokojenější život v jeho srdci popírá. 

Kunderův román byl do diplomové práce o venkovské próze zvolen pouze díky 

závěrečné kapitole, v níž zoufalí a vyhořelí hrdinové odcházejí do prostoru venkova jako na 

místo poslední záchrany. Cykličnost a jednotvárnost venkovského života je sice nakonec 

sblíží, avšak neposkytne jim naději na lepší budoucnost. Hledaná idyla se tedy taktéž rozplývá 

střetnutím s realitou.  

Šest autorů a osm textů zvolených ke zkoumání odhalilo jednotlivé zvláštnosti pojetí 

venkova, ale také mnohé společné rysy. Prózy zařazené pod označení „oficiální“ (až na 

Kostrhunovu novelu) zobrazují venkov jako prostor převážně idylický, který má jakousi 

kouzelnou, obrodnou moc. V něm hrdinové (znovu)nalézají smysl svého života, všední 

radosti i osobní štěstí. Náplní jejich dní v nitru přírody je přitom činorodá práce a aktivita, jež 

pomáhá k dosažení vlastní spokojenosti, a hledání (či udržování) lásky a partnerských nebo 

rodinných vazeb. Ve středu pozornosti tedy jinými slovy stojí jedinec a jeho soukromý život 
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omezený na jeho blízké okolí, pracovní a osobní vztahy, což bylo zcela v souladu se státem 

podporovanou ideou „klidného života“. Motivace úniků z města ven je v dílech přitom často 

skrytá nebo zastřená, sloužící právě k rozvití fabule mimo větší „společenské dění“. Prózy 

spojené pod označením „neoficiální“ zobrazují venkov jako antiidylu, místo, v němž se 

všechno minulé a tradiční zbortilo, odkud lidé prchají a v němž není možné druhým příliš 

věřit. Obrodná moc venkova vždy končí tragédií, a tímto způsobem tak ironizuje ideály svých 

hrdinů, věřících v životní obrat.  

 

Je samozřejmě nemožné bez váhání tvrdit, že autoři veřejně publikující za normalizace 

volili prostor venkova pouze jako možnost úniku, ať už pro sebe či pro své hrdiny. Ani se o to 

nepokoušíme. V sedmdesátých a osmdesátých letech vzniklo mnoho próz, které dokazují 

opak. Přesto se domníváme, že množství textů tematizujících odchod na venkov, či próz 

poukazujících na proměnu autorského stylu (ať už směrem k lyrizaci, tvorbou kratších 

prozaických forem či výběrem témat) není náhodné. O tom ostatně svědčí i časté spekulování 

oficiální kritiky nad renesancí žánru venkovského románu a varování před tím, aby se venkov 

nestával únikem. Tato práce se chtěla blíže podívat na příklady takovýchto próz a postihnout 

základní tendence, které se v nich objevují. Přestože by výčet zkoumaných témat a autorů 

mohl být širší a analýzy děl rozsáhlejší a obohacenější i o jiné oblasti literární vědy, 

diplomová práce ukázala, že strach normalizační kritiky z únikovosti, kterou prostor venkova 

nabízel, nebyl bezdůvodný.  
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