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Ondřeje Šanci: Literární kontexty Grinovy prózy Krysař 

Diplomová práce Ondřeje Šanci se zabývá třemi díly, která zpracovávají středověkou 

německou legendu o krysaři - povídkou Alexandra Grina, poémou Mariny Cvětajevové a 

povídkou Viktora Dyka. Jde tedy o tři žánrově odlišná díla, která se natolik liší autorovým 

záměrem, ztvárněním i poetikou, že spojujícím prvkem je pouze motiv staré legendy, jinak 

díla srovnávat nelze. Lze je ovšem paralelně zkoumat z hlediska inspiračních zdrojů a 

některých rysů jejich poetiky, což si také diplomant vytkl za cíl práce. 

Práce má úvod, čtyři kapitoly a závěr. Po stručné charakteristice tajuplné a děsuplné německé 

legendy ze 13. století, která různě modifikována žije v ruzných uměleckých podobách a 

literaturách dodnes, věnuje autor práce detailní pozornost romantické povídce Alexandra 

Grina Krysař. Diplomant nejprve pátrá po autorech, kteří Grinovu tvorbu ovlivnili a 

přesvědčivě dokládá jeho obeznámenost a styčné body s povídkami A.E. Poea. Zdůrazňuje 

však osobitost Grinova díla, jeho odlišné vidění postav, prostředí i celkového vyznění, 

nezávislé na Poeových povídkách. Jeho dílo ostatně není ani zpracováním krysařského mýtu 

ani alegorií, jako je tomu u Poea. Oba autoři podle názoru diplomanta pracují s tajemnem 

(dnes bychom možná mohli hovořit o hororovém tématu), ale zatímco Poe tajuplné situace 

racionálně vysvětluje, u Grina fantastické děje vítězí nad realitou. 

Ve dtuhé čá~i 2.kapitoly se autor věnuje autobiografickým prvkům a motivům, které se 
j,~1' lt.-./i«d h b v d' v ., p. I v 'h P hr d ' 'h hl d v ~ pOVI ce nepoc y ne o razeJl. OpIS porevo ucm o etro a u zmItane o a em, 

zimou a bídou, z něhož obyvatelé prchají, konfrontuje se vzpomínkami H.G.Wellse a ruských 

autoru - Zamjatinem, Rozanovem a Grinovi blízkých osob. Některé motivy Grinovy povídky 

vyvolávají asociace s pozdějšími díly jiných autoru. Kuriózní příběh s nefungujícím 

telefonem, který najednou začal fungovat (Grinjej vyslechl ve společnosti od jednoho 

známého), nutně vyvolává vzpomínku na Tarkovského film Stalker , natočený podle 

fantastické povídky bratří Strugackých, kde se stejný motiv objevuje. Dále diplomant 

přesvědčivě dokládá, jaké Grinovy osobní zážitky (hladovění, nemoc, otřesné bydlení) 

vytvořily základ hororové atmosféry povídky. Poznámka: psycholog by možná v Grinově 

tvorbě s fantaskními až pohádkovými příběhy se šťastným koncem spatřoval přímo doklad 

terapeutické funkce psaní, činnost, která autora bezprostředně držela při životě, 
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V dalších částech kapitoly diplomant věnuje pozornost dalšímu romantickému prvku, který 

u Grina posouvá děj kupředu a zásadním ovlivňuje hrdinův osud, a to náhodě. Z rysů 

typických i pro jiná Grinova díla zdůrazňuje jeho negativní vztah k technice. 

V kapitole o Krysaři jako o antiutopii se autor diplomové práce opírá o existující odbornou 

literaturu a zaujímá stanovisko k několika teoriím. V diskusi by snad mohl vysvětlit pojem 

antiutopie uváděných autorů - na str.46 uprostřed poněkud není jasné, chápe-li citovaná 

autorka (Novikova) povídku jako utopii nebo antiutopii. 

Za mimořádně zdařilé považuji porovnání Krysaře s Čapkovým románem Válka s mloky, 

v němž ovšem na rozdíl od Grinovy povídky jde o alegorii. Na str. 48 dole a 49 autor letmo 

naráží na otázku stylu K.Čapka a A.Grina. Nemohu se ubránit dojmu, že charakteristika 

alespoň základních rysů stylu Krysaře by analýzu významového plánu díla obohatila. 

V závěru kapitoly diplomant věnuje stručnou pozornost práci Daniely Hodrové Román 

zasvěcení a shledává rysy tohoto typu prózy i v Grinově Krysaři. Domnívám se, že aby bylo 

toto tvrzení přesvědčivým přínosem, musela by být analýza hlubší a podrobnější. 

Ve třetí kapitole se autor diplomové práce zabývá další podobou legendy o krysaři, totiž 

stejnojmennou poémou Mariny Cvětajevové. Jde o dílo mimořádně komplikované a vnitřně 

protikladné, které v době svého vzniku vyvolávalo silnou polemiku, nepochopení a kritiku 

v řadách ruské emigrace, kterou dráždilo nejen autorčino jazykové experimentátorství, ale i 

nejednoznačné pojetí postavy krysaře, nositele duchovního principu a zároveň nelidského 

mstitele. Krysy byly v té době jednoznačně chápány jako "revoluční proletariát".) 

Cvětajevová středověkého mýtu využila, aby si "vyřídila účty" se světem usedlého měšťáctví, 

který bytostně nesnášela (a nikoliv snad s minulým režimem, jak by mohlo vyplývat z dobově 

zabarveného názoru V.Orlova). Jako v mnoha jiných svých dílech v poémě zhmotnila svou 

představu umělce, stojícího proti davu omezenců, nepochopeného a vyvrženého. 

Při analýze skladby Mariny Cvětajevové diplomant využil práce J.Etkinda a uvádí poému 

do souvislosti s Heinem, Browningem a zejména s Majakovským a revoluční poezií. Na str.58 

se mi jeví jako poněkud nejasná paralela mezi Majakovským a postavou krysaře (hudebník 

versus Hameln podle mne rozhodně neodráží vnitřní spor Majakovského básníka a člověka). 

Při rozboru poémy diplomant neopominul alespoň některé zásadní rysy jazykového ztvárnění 

- u Cvětajevové oddělit jazyk, zvukovou stránku a význam prostě nelze. Jde ovšem o dílo 

složité, které nabízí tolik vnitřních souvislostí a interpretací, že je diplomant nemohl vyčerpat. 

Vystihl však podstatu věci, že totiž v Krysaři nejde o transformaci mýtu, že středověká 

legenda byla pro Cvětajevovou nástrojem a materiálem, s jehož pomocí vyjádřila konflikt pro 

ni osobně důležitější. 
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Posledním dílem, zpracovávajícím německou legendu, je povídka Viktora Dyka. I toto dílo 

jen velmi volně související s dvěma předchozími diplomant analyzuje a interpretuje a všímá si 

hlavních znaků Dykovy poetiky. Jeho přístup a rozbor je zjevně samostatný a přesvědčivý. 

V závěru jsou podstatné rysy tří transformací legendy shrnuty. 

Diplomová práce Ondřeje Šanci je psána kultivovaným jazykem, je přehledně 

strukturována a imponuje jak výbornou orientací v odborné literatuře, tak samostatným 

myšlením. Drobné technické nedostatky jsou označeny v textu a několik připomínek má spíše 

charakter dotazů. 

Práce tedy splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, doporučuji ji k obhajobě a 

navrhuji ocenit ji známkou v Ý bor ně. 
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