
Posudek vedoucího diplomové práce 

ONDŘEJ ŠANCA: 

LITERÁRNÍ KONTEXTY GRINOVY PRÓZY KRysAŘ 

Již při obhajobě postupové práce Inspirační zdroje Grinovy povídky Klysm~ prokázal Ondřej 

Šance naprostou samostatnost jak v přístupu ke zvolenému autorovi, tak u při práci se sekundární 

literaturou. To mu umožnilo v práci diplomové ještě radikálněji prolomit po celá desetiletí tradované 

výklady autorovy tvorby, zakládané na sovětské představě "romantismu" jako vizi šťastnějších zítřků, 

která otupovala všechna její ostří a hroty (za připomenutí stojí už to, že se důsledně vyhnul idylickými 

výklady znehodnocenému chronotopu "Grinsko" /rpHHJIaH,lJ;IIW). Další přemýšlení o Grinově místě 

v dobové ruské literatuře v letech předválečných, válečných, porevolučních i "sovětských" a vztazích 

mezi biografií umělce a jejími průniky do literárních textů, opřené o nejnovější materiálové publikace 

(šlo o zásadní rozšíření spektra biografických materiálů, vzpomínek, recenzí i rozptýlených reflexí 

Grinovy tvorby), umožnilo ještě přesněji postihnout míru i charakter jejich uměleckých transformací a 

doložit dalšími argumenty autorovo zakotvení v evropské a světové romantické tradici. Podrobnější 

analýza raných "poeovských" povídek by jen mohla potvrdit to, co bylo vysloveno v souvislosti 

s Krysařem na základě nebanálních konfrontací analogicky budovaných situací "temných labyrintů" 

(bludišť), pozměňujících optiku subjektivního pohledu, a role náhody v řešeních syžetových. Dodejme 

však, že autor nevychází pouze z Grinova Krysaře, nýbrž se obrací k celé řadě jeho jiných textů 

«Modré kaskády Telluri, Fandango, Tiché dni, Střelec ze Zurbaganu, Šedý automobil, Zářivý svět, 

Běžící po vlnách, Nachové plachty). 

Ondřej Šanca se rozhodl podrobněji porovnat Grinova Krysaři se dvěma jinými verzemi 

zpracování krysařského mýtu v literatuře první čtvrtiny 19. století - s Krysařem Mariny Cvetajevové a 

Viktora Dyka. Vzdal se pokusů o komparaci "velké klasiky" se současnými filmovými, muzikálovými 
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verzemi, aby nemusel místo o "transformacích" mluvit o profanaci a banalizaci hamelnského příběhu. 

Zároveň však do jednotlivých kapitol dokázal vměstnat úctyhodný počet dalších děl, které odstiňovaly, 

zvýrazňovaly a prohlubovaly základní trojici textů. Připomeňme, že kromě stručné rekapitulace zrodu 

hamelské legendy se postupně objevují zmínky či obšírnější pasáže o bratřích Grimmových, Goethovi, 

Poeovi, Mériméeovi, Flammarionovi, Cervantesovi, Wellsovi, Zamjatinovi, Ivanu Katajevovi, 

Hamsunovi, Hoffmannovi, Traklovi, Čapkovi, Majakovském, Robertu Browningovi, Heinovi, a to 

vždy na příhodném místě, kde lze jejich prostřednictvím dopovědět (vypointovat, vyhrotit či 

problematizovat) to, co vyplývá z analýzy toho či onoho aspektu právě rozebíraného textu. Je třeba 

ocenit především tu samozřejmost, s níž Ondřej Šanca pracuje, která je spolu s kultivovaným, 

uměřeným, vpravdě esejistickým výrazem znakem nejen jeho kulturního rozhledu, ale také 

obeznámenosti s teoretickou literaturou (zejména práce Hodrové, Borgese), která bezprostředně souvisí 

s jednotlivými problémovými okruhy práce) a vyzrálosti intelektuální reflexe, spolehlivosti 

uměleckého vkusu a vytříbeným jazykovým projevem. 

Při analýze základních motivických uzlů a konceptů jednotlivých textů vystupují do popředí 

otázky spjaté s přechodem mezi "realitou" a "fantastičností", podílu psychiky vypravěčů a aktérů na 

jejich "jinozření", kritickým (satirickým, pamfetickým) vnímáním "lidského" a "krysího"(zvířecího, 

přírodního) světa (výtečné srovnání v Rusku téměř kultovního Hamsunova románu Hlas se zachycení m 

týchž krajních situací v Grinově Krysaři a "individuálního vědomí" a "kolektivního" /"mločího"/ 

instinktu v Čapkově Válce s mloky), "měšťáctví" a "génia" /umělce/ v Krysaři Cvetajevové a V. 

Dyka, nepředpojatá (a ve vztahu ke koncepci O. Novikovové aJ. Etkinda v mnohém korigující) reflexe 

antiutopického a "levého" avantgardního diskursu, "ďábelské" (faustovské) polohy Dykovy prózy. Je 

třeba dodat, že pisatel se s některými novými získanými materiály vyrovnával v době, kdy byla práce 

dokončována (Losskaja, Varlamov) nebo v samotném závěru práce (Šajtar) - bylo to dobře třeba jen 

proto, že si mohl potvrdit, že touto cestou reinterpretací textů se nevydává sám a že v nich mohl najít 

dokonce i potvrzení některých závěrů, k nimž sám dospěl dříve, než se mu tyto knihy dostaly do ruky. 

Pro vedoucího a konzultanta této práce bylo velice zajímavé sledovat, jak se vyrovnal s analýzou 

jednoho z jazykově nejtěžších textů, s Krysařem Mariny Cvetajevové, a jak se dovedl odpoutat od 

strhující interpretace Etkindovy (a lépe sladit výklad básnického prototextu evokovaných rytmů 

krysařovy flétny s tím, jak vnímala Majakovského ve svých esejích sama Marina Cvetajevová - její 

výrok o sebevraždě básníka /vstal básník a zabil člověka Majakovského/ v posledním českém vydání 

jejích esejů (Umění a svědomí) by mohl být také vnímán jako jistá alternativa závěru Dykova. 
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Očekává se, že i vedoucí práce vystoupí alespoň s drobnými připomínkami. Minimum 

překlepů nestojí za zmínku, jediný matoucí překlep v letopisu, stylistika výborná (minimum chyb 

v práci označených nestojí za zmínku), doporučoval bych opatrnější práci s přivlastňovacími zájmeny 

(svůj/jeho) a při revizi textu dát pozor na letopočty, tam se nejsnáz překlepy přehlédnou. Při analýze 

Krysaře Cvetajevové by možná neměla být pominuta evokovaná proměna "svatebního průvodu" 

(odváděná dívenka s věnečkem na hlavě v roli nevěsty) v "průvod pohřební". Při čtení pasáže dykovské 

mne napadlo, zdali v příběhu Krysaře, Agnes a Kristiána nejsou slyšitelná echa Rostandova Cyrana 

z Bergeraku. A pokud jde o interpretaci Kasaře Grinova, autorova porevoluční publicistika v brzy 

zakázaných petrohradských eserských tiskovinách by mohla poskytnout další argumenty pro 

nepominutelnost satirických hrotů textu (hokynář jako groteskně-satirická metastáze eserských vizí 

revoluce), s nimiž interpretace textu sice nestojí a nepadá, ale stopy těchto deziluzí v próze doznívají. 

Závěrečné hodnocení: Ondřej Šanca předložil jednu z nejlepších interpretačních 

komparativistických prací, které byly v posledních letech na rusistickém pracovišti obhajovány. 

Nemohu ji proto hodnotit známkou jinou než výbornou. 

Praha 18. května 2007 

Doc. dr. Ladislav Zadražil 
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