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 Abstrakt: 

Cílem této diplomové práce je charakteristika proměn (obzvlášť ve způsobu zobrazení 

společnosti) v proudu oficiálních literárních děl za normalizace. V první kapitole se práce 

zaměřuje na obecný popis společenské situace 70. a 80. let z ekonomického, politického a 

kulturního hlediska. Ve druhé kapitole jsou shrnuté specifické rysy socialistického realismu 

jako umělecké metody a základní požadavky kritiky na angažovaná díla. Charakteristika 

literárního procesu se v této části opírá především o soudobé kritické statě a teoretické 

monografie pojednávající o socialistickém realismu. Ve třetí kapitole jsou zanalyzována 

vybraná díla s ohledem na to, jak se v nich uplatňují požadavky angažované kritiky při 

zobrazování normalizační atmosféry nebo přímo společenské situace 70. a 80. let. 

Těžiště práce tkví v analýze narativu zvolených textů, nikoliv v obecném hodnocení 

kvality oficiálně vydávaných děl.  

 

 

 

 

Abstract:  

Primary aim of this diploma is characteristic of changes in official works of Czech 

literature in the period of „Normalization”. The first chapter focuses on a general description 

of the social situation of the 1970s and 1980s from the economic, political and cultural point of 

view. In the second chapter we summarized the specific features of socialist realism as an 

artistic method and the basic censure requirements on the literature of commitment. The basic 

source of characteristic of the literary process are primarily critical articles and theoretical 

monographies about socialist realism of 70s and 80s. In the third chapter we analyzed the 

selected works applying requirements of engaged critic in the representation of the 

normalization context or directly a social situation of the 70s and 80s.  

The main aim of this thesis is narrative analysis of selected texts, not the general quality 

evaluation of officially published works. 
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PŘEDMLUVA 

Aktuálnost naší práce spočívá především ve zvoleném materiálu. Pro analýzu jsme 

vybrali díla oficiální, ale ne normalizační – díla, která dostala možnost být oficiálně vydaná, 

ale přesto se výrazně lišila svou poetikou a směřovala k objektivnímu zachycování reality. Jsou 

to texty z „meziproudu“ literárního procesu: novela Bohumila Hrabala Městečko, kde se 

zastavil čas (1978), román Zdeňka Zapletala Půlnoční běžci (1986) a román Vladimíra Párala 

Muka obraznosti (1988). Podle našeho názoru na nich lze ukázat, jakým způsobem se 

formovala beletristická tvorba v Československu za normalizace a zároveň odhalit, jak se v ní 

odrážel společenský diskurs. 

Práce obsahuje úvod, závěr a tři kapitoly. První dvě kapitoly jsou teoretické – popisují 

historickou a politickou situaci a (také) stav kultury v Československu v období normalizace. 

Třetí kapitola obsahuje analýzu vybraných děl a charakteristiku uplatňování požadavků 

angažované kritiky v daných dílech). Popis způsobu recepce sociálních procesů v textech 

probíhá metodou analýzy narativu. 

Citování v práci probíhá pomocí poznámkového aparátu pod čarou na konci stránek. 

Bibliografické údaje všech citovaných děl jsou uvedeny v Seznamu literatury. Údaje 

cizojazyčných zdrojů, které nejsou přeloženy do češtiny, jsme transkribovali latinkou v textu 

práce. V seznamu literatury však bibliografické údaje uvádíme v originálu (transkribovaná 

verze je ve hranatých závorkách). 
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Úvod 

70.-80. léta v českých dějinách jsou nazývaná dobou tzv. „normalizace“ po poražení 

reorganizačních procesů 60. let a Pražského jara. Reakcí na tyto procesy se stala 21. srpna roku 

1968 invaze vojsk Varšavské smlouvy, která zesílila vliv sovětského komunistického vedení na 

dění v Československu, omezila suverenitu státu a ovlivnila reglementaci společensko-politického 

života. 

Avšak už samotný pojem „normalizace“ není v současnosti chápán jednoduše a 

jednoznačně. Po roce 1989 se bádání o komunistickém období v Československu soustředilo 

převážně na otázku represe v 50. letech a porušování lidských práv za normalizace. Většina 

historických děl vzniklých na přelomu 20. a 21. století pojednávajících o komunismu a normalizaci 

popisují tíživou atmosféru 70. až 80. let. V současnosti se však přiznává, že tato „tíživá atmosféra“ 

dopadala především na inteligenci a umělce, kterým vzniklý společensko-politický systém 

opravdu omezoval možnost vyjádření: „(...) většina nižších a středních společenských vrstev (...) 

nedostatek intelektuální svobody a nemožnost vyslovit svůj názor tíživě nepociťovala.“1 

Nicméně problém je v tom, že umění (a literární proces obzvlášť) nevzniká izolovaně od 

světa „obyčejných lidí“. Každé umělecké dílo vzniká v nějakém určitém diskursu, a současně tento 

diskurs také tvoří. Proto ve většině obecně-teoretických studií o literatuře (Janoušek, P.: Přehledné 

dějiny české literatury 1948–1989; Česká literatura od počátku k dnešku atd.) jsou pojmem 

normalizace označovány především politické procesy, které měly určitý převážně negativní dopad 

na literární proces: „Nastolení tvrdého politického kurzu výrazně zasáhlo také českou uměleckou 

tvorbu, neboť umělci a zejména spisovatelé byli režimem chápání nejen jako přímí viníci událostí 

roku 1968, ale i jako vhodné příklady toho, jak je výhodné přizpůsobit se, a naopak, že tvrdý trest 

za nepřizpůsobování postihne i mediálně známé osobnosti.“2 

Naším cílem je deskripce způsobů, jimiž se v dílech odráží stav společnosti za normalizace 

a popis charakteristických rysů použitých při zobrazování reality: jaká fakta, události, postoje a 

názory zachycovala česká literatura 70. a 80. let a jakým způsobem je zpracovávala. 

Musíme však počítat s tím, že za normalizace vznikla zajímavá společenská situace 

založená na míře přizpůsobování nejen samotných společenských vrstev, ale i každého 

jednotlivce. Stejná situace panovala i v uměleckém prostředí, zejména v literární tvorbě. Česká 

literatura se rozdělila na tvorbu oficiální (označuje se tak veškerá literární produkce, která 

vycházela v oficiálních nakladatelstvích) a alternativní (tvorba samizdatová, exilová). Většina děl 

                                                           
1 PAŽOUT, Jaroslav. Každodenní život v Československu. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2015, s. 34.  
2 JANOUŠEK, Pavel a kol. Přehledné dějiny české literatury. Praha: Academie, 2012. 
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ze 70. a 80. let se vztahovala pouze k jednomu z těchto polí. Základem se stávalo především ideové 

postavení celého díla vůči komunistickému režimu. 

Pro díla, která zaujala vstřícný postoj vůči oficiálně prezentovaným požadavkům na 

uměleckou tvorbu, se používá termín angažovaná literatura. Politická a ideová linie vlády by se 

měla podle proklamace komunistické strany stát svérázným návratem k ideálům poválečného 

období, což se projevovalo i v angažované tvorbě. Oficiální kulturní politika se stavěla na 

porušování všech estetických teorií vzniklých v 60. letech. Začaly se vracet společenské romány 

s tematikou poválečných dějin, které se snažily napodobovat poetikou a způsobem zobrazení 

převratných historických událostí „velká socialistická díla“ především z 50. let: uveďme například 

Praskot ve větvích (1978) Vojtěcha Cacha. Vznikaly také i romány tzv. třídní věrnosti (Periferie, 

1982) Karla Misaře; Komu patří čas (1979) Františka Stavinohy a další s tématem dělnické cti a 

třídního instinktu. Tato politicky a ideově angažovaná literatura nicméně byla kladně přijímána 

oficiální kritikou, ale nikoli čtenáři. Mechanický návrat k nadšení 50. let občany nezajímal1. Tato 

díla, která přijímala proklamované požadavky na angažovanou literaturu, budeme podle 

A. Fialové nazývat „normalizační literaturou“. 

Úplně jiné postavení vůči komunistickému vedení zaujímali autoři, kterým se podařilo 

dostat do exilu. Jejich díla se však velice těžce dostávala k adresátům v Československu. Navíc 

kruh čtenářů, ke kterým se exilová literatura dostávala, byl velice omezen. Některá díla se 

z bezpečnostních důvodů šířila pouze mezi vybranou skupinou adresátů. Čeští exiloví spisovatelé 

upoutávali větší pozornost čtenářů v jiných zemích (jejich díla se překládala do různých cizích 

jazyků včetně například němčiny a polštiny), ale v samotném Československu se dočkali uznání 

až po převratu v roce 1989. Jejich díla se výrazně liší tematicky a také svou poetikou jak od děl 

normalizačních (angažovaných), tak i od ostatních oficiálně vydávaných textů 70. a 80. let. Tvoří 

úplně jinou větev české literatury, proto pro naši analýzu nejsou vhodné. 

Ve své práci jsme si zvolili díla oficiální, ale ne normalizační: díla, která dostala možnost 

být oficiálně vydaná, ale přesto se výrazně lišila svou poetikou, směřovala k objektivnímu 

zachycování reality. Podle našeho názoru pomáhají ukázat, jak se formovala beletristická tvorba 

v Československu za normalizace a zároveň odhalit, jak se v ní odrážel společenský diskurs. 

Materiálem se proto stala díla z „meziproudu“ literárního procesu: novela Bohumila Hrabala 

Městečko, kde se zastavil čas (1978), román Zdeňka Zapletala Půlnoční běžci (1986) a román 

Vladimíra Párala Muka obraznosti (1988). To jsou díla oficiální, přesto nemůžou být považována 

za angažovaná. Podle našeho názoru se tito autoři a jejich texty pokoušejí zobrazit normalizační 

                                                           
1 FIALOVÁ, Alena. Poučení z krizového vývoje. Poválečná česká společnost v reflexi normalizační prózy. Praha: 

Academie, 2014, s. 8. 
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události z různých hledisek a představit výstižný obraz normalizační společnosti a období 70. a 

80. let.  Navíc jejich tvorba získala i ohlas u veřejnosti, což se nepodařilo většině děl z okruhu 

oficiální tvorby. Pokusíme se také porovnat vybraná díla s díly oficiálními v některých rovinách: 

tematické, obsahové, časoprostorové, pásmu postav atd. 

V polistopadovém období vyšlo jen několik publikací věnujících se oficiální tvorbě 70. a 

80. let. Jedním z největších děl je monografie A. Fialové Poučení z krizového vývoje. Poválečná 

česká společnost v reflexi normalizační prózy (2014), ve které se autorka zabývala nejen analýzou 

beletristických děl oficiálního proudu, ale zároveň popisuje reflexe poválečných dějin v populární 

kultuře. Autorka se však zaměřuje především na literaturu normalizační (angažovanou), prezentuje 

modelová řešení, oblíbená schémata angažované prózy, proto se pro nás stane základem pro popis 

normalizační tvorby. Zajímavý literárně-historický pohled přináší sborníky Život je jinde…? 

(2001) a Normy normalizace (1995). Tématu normalizace se věnoval Lubomír Machala (Česká 

próza pod normalizačními tlaky, 2000), který se podílel i na zpracování Dějiny české literatury 

1945-1989 spolu s Kateřinou Bláhovou, Petrem Čorným a Petrem Šámalem. Dějin české literatury 

1945-1989. IV. přináší komplexní pohled na tvorbu období normalizace. Velice zajímavá jsou 

odborná díla, která vycházela ještě v socialistickém Československu: O české literatuře dneška 

(1987), Na přelomu desetiletí (1985). Reprezentují bezprostřední reakci kritiky na literaturu 70. a 

80. let a přináší zajímavé úvahy o literární kritice za normalizace. Dobrým zdrojem soudobých 

textů je antologie Z dějin českého myšlení o literatuře. 4. (2005).  

Vycházely také i drobné časopisecké státě Petra Bílka a Fialové. Avšak badatelé pro svou 

analýzu nejčastěji vybírají díla jednoznačně spadající do jedné ze dvou polí 70. a 80. let: 

oficiálního nebo alternativního. Aktuálnost naší práce je v tom, že se její materiál snaží balancovat 

na hranicích tvorby oficiální, ale neangažované. Pokusíme se popsat, jak je v něm zobrazován stav 

normalizační společnosti a porovnat tento způsob zobrazení s obrazem, který přináší díla 

angažovaná.  

V první kapitole se zaměříme na popis 70. a 80. let převážně z hlediska historicko-

společenského, pokusíme se vyčlenit nejdůležitější události, které měly přímý dopad na celou 

společnost. Normalizace představuje mnohofázový proces, který zasahoval všechny roviny 

politického, ekonomického a sociálního života státu a pro každou z nich se vytvářely zvláštní 

způsoby a mechanismy. Charakteristika normalizačního procesu jako celku záleží na analýze jeho 

jednotlivých stránek, proto se pro porozumění normalizačním procesům pokusíme na ně podívat 

ze dvou rovin: ze strany oficiálních institucí (oficiální stranické dokumenty), reprezentace událostí 

v dobových médiích a reakce společnosti (z moderních zdrojů analýzy 70. a 80. let). Při 

charakteristice historicko-sociálního kontextu budeme vycházet nejenom z děl obecně-
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historických (Dějiny zemí Koruny české II., 1997) nebo se soustředících převážně na období 

normalizace (V. Mencel, Československo roku 1968, 2. díl: počátky normalizace, 1993; M. Otahal, 

Normalizace 1969-1989. Příspěvek ke stavu bádání, 2002), ale spíš z úvah o společnosti na pozadí 

normalizačních událostí: Konec nadějím a nová očekávání. K dějinám české společností 1969-

1993 (L. Klinová, 2012), Konec experimentu. Přestavba a pád komunismu v Československu (M. 

Pullman, 2012) a dalších. Určitý vliv měly normalizační procesy mimo jiné i na jazyk, proto 

důležitou roli budou hrát úvahy o jazyce (Řeč komunistické moci, R. Fidelius, 1998).  

Ve druhé kapitole se zaměříme na literární kritiku za normalizace, definujeme odborné 

termíny, které budeme používat při analýze děl. Zkusíme vyjmenovat a charakterizovat požadavky 

oficiální kritiky na tvorbu, určit genezi socialistického realismu a jeho propojenost se stavem 

společnosti, proto budeme vycházet (avšak s kritickým odstupem) ze současných dokumentů: 

H. Hrzalová, O české literatuře dneška, 1987; H. Hrzalová, Proměny české prózy (1945-1985); 

A. N. Ijezuitov, Teoretické problémy socialistického realismu, 1986.  

Ve třetí části (praktické) se budeme věnovat analýze vybraných děl. Zajímat nás bude 

nejenom forma a způsob literárního zobrazení, estetické reflexe normalizačních procesů 

popsaných v první kapitole, ale také to, jak se autorům podařilo vyrovnat s požadavky oficiální 

literatury.  Analýza bude probíhat pomocí komparací děl tří autorů a děl normalizačních na základě 

seznamu základních schémat proklamovaných oficiální kritikou. Avšak mimo jiné, abychom 

popsali právě postavení normalizační společnosti, se musíme zaměřit také na analýzu narativu, 

která se více soustředí na odhalení sociálního světa a procesů, jež v něm probíhají. 

Výsledky analýzy budou shrnuté v závěru. 
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I. kapitola 

Historicko-společenská situace v Československu po roce 1968 

1. Politická, ekonomická a společenská situace  

Rok 1968 se stal pro Československo významným v mnoha ohledech. Z jedné strany 

představoval vrchol demokratických změn v politice KSČ a společenské situaci. Avšak ze strany 

druhé je to také čas ztroskotání nadějí s nimi spojených; reakce, která nastala záhy po dosažení 

tohoto vrcholu, a stala se začátkem doby zpětného zesílení režimu – doby tzv. normalizace. 

V dubnu 1968 strana přijala tzv. Akční program. Tento dokument představoval koncepci 

pokusu reformy socialistického zřízení po stránce ekonomické, politické a především společenské. 

V docela rozsáhlém dokumentu v jednom kontextu s tradiční pochvalou sovětské armády, 

pracujícího lidu a síly komunistického hnutí se poprvé objevilo přiznání nedokonalosti politiky 

posledních desetiletí: „Ve vnitřním životě republiky se objevilo sektářství, potlačování 

demokratických práv a svobod lidu, porušování zákonnosti, prvky zvůle a zneužívání moci, což 

vedlo k podlamování iniciativy lidí, a navíc těžce a nespravedlivě postihlo mnoho občanů, 

komunisty i nekomunisty. Nenapravitelné ztráty, jež tehdy utrpělo naše hnutí, zůstanou provždy 

výstrahou před podobnými metodami.“4 S Akčním programem byla těsně spojena i ekonomická 

reforma Oty Šika. Začalo hledání tzv. „třetí cesty“, modelu humánní hospodářské demokratizace: 

„(...) spojit to nejlepší se státem řízené a tržní ekonomiky.“ 5  Otevřela se otázka politických 

procesů: začaly rehabilitace, byli propuštěni někteří političtí vězni (amnestie května 1968). 

Koncem června byla zrušena cenzura: národní shromáždění přijalo zákon, podle něhož „cenzura 

je nepřípustná“6. I když byl za deset týdnů znovu zrušen, jeho přijetí odráželo vysokou míru 

demokratizace procesů Pražského jara. Prudce se rozvíjela televizní publicistika, díky čemuž 

stoupala veřejná popularita politiků Pražského jara: A. Dubčeka, O. Šika, J. Smrkovského, 

G. Husáka a dalších. Začal se obnovovat kulturní život.  

Všechny tyto změny Sovětský svaz a další státy východního bloku pozorovaly s obavami.7 

Avšak největší pozornost upoutávala šířící se snášenlivost k opačným názorům 8 , která se 

projevovala především ve veřejných sdělovacích prostředcích: „Nebyl to však nenávistný vztah 

přerůstající v odplatu. Koncem šedesátých let, jak jsme už řekli, byly hrany obroušeny, režim se 

měnil k lepšímu, zmírňoval se.“9 Poprvé za dvacet let média opravdu odrážela názory společnosti. 

                                                           
4 SÚA - A ÚV KSČ, f. 01, a.j. 121, Zasedání ústředního výboru KSČ ve dnech 28. března a 1.-5. dubna 1968. Část 

II. Stenografický zápis. - Tisk, s. 140-158. Též Rok šedesátý osmý v usneseních a dokumentech ÚV KSČ. Praha, 

Svoboda 1969, s. 103-146. 
5 ČINÁTL, Kamil. Věčné časy : československé totalitní roky. Praha : Respekt Publishing, 2009, s. 98.  
6 VANČURA, Jiří. Naděje a zklamání: Pražské jaro 1968. 2. vydání, 1. vydání v Mladé frontě. Praha: Mladá fronta, 

1990, s. 32. 
7 ČINÁTL, Kamil. Věčné časy, s. 98. 
8 VANČURA, Jiří. Naděje a zklamání, s. 35. 
9 Tamtéž, s. 36. 
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Šířila se atmosféra občanské angažovanosti10: „(…) nikdy nemyslím na léta šedesátá, kdy kvetl 

individualismus, jinak než formou ,myʻ.“ 11 . Kolektivní myšlenka společnosti se však zatím 

nechtěla socialismu zbavit, mluvilo se jen o reformě režimu, budování socialismu „s lidskou tváří“. 

Do jisté míry (nejednoznačně a spíš beznadějně) to konstatuje i manifest Ludvíka Vaculíka Dva 

tisíce slov, jenž byl vydán v červnu 1968: „Komunisté mají vybudované organizace, v těch je třeba 

podpořit pokrokové křídlo.“12  

Právě v tu dobu se začala objevovat zahraniční kritika československého obrodného 

procesu a provádějících se reforem. Podle Vasila Biľaka nemohl L. Brežněv demokratické procesy 

v Československu pochopit, ale několikrát upozorňoval na to, aby demokratizačního procesu 

nebylo zneužito proti socialismu13. V červenci 1968 se vedení komunistických stran pěti zemí 

sešla ve Varšavě. Důležité je to, že KSČ pozvánku odmítlo: „(…) o Československu se jednalo 

bez Československa a zaslala mu svůj dopis.“ 14  Reformní procesy Brežněv označil za 

kontrarevoluční. Na konci tohoto dopisu se uváděl seznam požadavků vůči KSČ, ale nejdůležitější 

část se týkala toho, že „odvrácení Československa od socialistické cesty“ se považuje za kolektivní 

záležitost, což znamená, že návrat do ní je také záležitost především kolektivní. Uvedený seznam 

požadavků byl formalitou: byly zahájeny přípravy na vojenskou intervenci15. V noci z 20. na 21. 

srpna 1968 vstoupily invazní jednotky armád Varšavské smlouvy do Československa. „Stalo se 

tak bez vědomí prezidenta republiky, předsedy Národního shromáždění, předsedy vlády i prvního 

tajemníka ÚV KSČ a těchto orgánů“16 , proto žádné zdroje nemohly poskytnout obyvatelům 

dostatek informací o nastávajících událostech. Ráno, kdy se vojenské jednotky dostavily do Prahy, 

začali lidé vycházet do ulic. Už během prvních hodin bylo zastřeleno několik občanů. 

Československá společnost zažila šok a tvrdé probouzení ze snu o socialismu s „lidskou tváři“. 

Českoslovenští komunisté byli odvezeni do Moskvy, kde podepsali tzv. Moskevský protokol, jenž 

fakticky legitimizoval invazi. Pro nás je také důležité, že se v tomto protokolu poprvé objevuje 

pojem normalizace: „Plénum posoudí otázky normalizace situace v zemi, opatření ke zlepšení 

stranických a státních orgánů, ekonomické otázky a otázky životní úrovně, opatření k upevnění 

všech článků stranického a státního řízení a uvolnění z funkcí těch osob, jejichž další činnost by 

neodpovídala potřebám upevnění vedoucí úlohy dělnické třídy a komunistické strany, splnění 

                                                           
10 VANČURA, Jiří. Naděje a zklamání, s. 35. 
11 Citát podle KOSKOVÁ, Helena. Hledání ztracené generace. Praha: H & H, 1996. 
12 VÁCULIK, Ludvík. Dva tisíce slov, které patří dělníkům, zemědělcům, úředníkům, umělcům a všem. Vydáno: 

Literární listy, Práce, Mladá fronta a Zemědělské noviny 27. červen 1968. Zdroj: [svedomi.cz] 
13 VANČURA, Jiří. Naděje a zklamání, s. 53. 
14 Tamtéž, s. 63. 
15 ČINÁTL, Kamil. Věčné časy, s. 96. 
16 VANČURA, Jiří. Naděje a zklamání, s. 75. 

http://www.svedomi.cz/dokdoby/19680627_dvatisiceslov.htm
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usnesení lednového a květnového pléna ÚV KSČ z roku 1968, upevnění pozic socialismu v zemi 

a dalšího rozvoje vztahů ČSSR s bratrskými zeměmi socialistického společenství.“17 

Fakticky by tak podle názorů funkcionářů v Sovětském svazu měla „normalizace“ 

v Československu vypadat, daný proces však nebyl tak jednoduchý. Komunistický systém, který 

patří mezi systémy totalitní, prošel určitým vývojem, proto někteří současní badatelé jeho druhou 

fázi (období normalizace) za totalitní nepovažují, nýbrž za autoritářskou (např. V. Dvořáková, 

J. Kunc, O přechodu k demokracii [1994]). V analýze politického systému poválečného 

Československa považuje O. Tůma (Poznámky k typologii komunistických režimů [1997]) léta 

1948-1968 a 1969-1989 za dvě po sobě následujících fáze komunistického systému. 

Charakteristika normalizačního procesu jako celku záleží na analýze jeho jednotlivých stránek. 

Ze strany státní a vedení KSČ se primárním scénářem staly oficiální instrukce vydané 

nejvyšším vedením komunistické strany. Měly „objektivně“ vysvětlit současnou situaci, její 

důvody a způsoby překonání. V. Mencl (Důsledky potlačení Pražského jara: Místo Pražského jara 

ve světových a československých dějinách18 [1993]) považuje za nejdůležitější příčinu invaze vojsk 

Varšavské smlouvy snahu udržet hegemonii sovětských elit na strategicky důležitém území 

Československa. Vedení KSČ v této situaci vystupovalo pouze jako prostředek prosazování vůle 

moskevského stranického vedení a aparátu.  

Okamžitě po vstupu vojsk Varšavské smlouvy vznikl 30. srpna 1968 Úřad pro tisk a 

informace, což znamenalo návrat cenzury. Stranický aparát potřeboval pomocí médií legalizovat 

pobyt vojsk na území Československa. Definitivně se to stalo 16. října 1968, kdy byla podepsána 

smlouva mezi SSSR a ČSSR o dočasném pobytu sovětských vojsk. Vedení KSČ žádalo občany, 

aby dodržovali klid a slibovalo pokračování reforem podle Akčního programu19, ale aktuální 

vedení fakticky situaci ovlivnit už nemohlo. V dubnu 1969 byl z postu prvního tajemníka odvolán 

A. Dubček. Nahradil ho Gustav Husák, který také patřil k reformnímu křídlu KSČ, ale pod jeho 

vedením strana zahájila tvrdou normalizaci podle Moskevského protokolu. Už na květnovém 

zasedání v roce 1969 Husák upozornil na problém, který se skrýval ve straně samé. Bylo zahájeno 

„kádrové opatření“, jehož cílem bylo odstranění všech reformních sil nejenom z vedení a všech 

orgánů strany, ale i opětovně prosazení „vedoucí úlohy“ strany ve společenských organizacích20. 

Husákova skupina v KSČ si takovým způsobem chtěla upevnit své pozice v aparátu. Fakticky to 

znamenalo boj proti představitelům reformního křídla KSČ. Prostředkem kádrových proměn se 

staly tzv. prověrky, které byly schváleny na lednovém zasedání ÚV KSČ. Tyto dvě úlohy 

                                                           
17 Protokol o jednání delegace SSSR a ČSSR (Moskevský protokol). 1968. Zdroj: [totalita.cz] 
18 MENCL, Vojtěch. Československo roku 1968. Díl 2, Počátky normalizace. Praha: Parta, 1993. s. 123-134. 
19 ČINÁTL, Kamil. Věčné časy, s. 98. 
20 OTÁHAL, Milan. Normalizace 1969-1989: příspěvek ke stavu bádání. Praha: Ústav pro soudobé dějiny Akademie 

věd ČR, 2002. S. 47. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. ISBN 8072850113. Dostupné také z: 

[http://alephuk.cuni.cz/CKIS-28.html] 

http://www.totalita.cz/txt/txt_prot_mosk_1968.php
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(odvolání Dubčeka a „kádrové opatření“) a jejich propojení s před tím vytvořeným Úřadem pro 

tisk a informace (fakticky vyloučení možností zásahu veřejnosti do politické situace) znamenaly 

zrození reorganizované KSČ.  

Avšak překonání problémů zvlášť stranických obnovilo otázku ideologie a představování 

obrodného procesu ve veřejných mediích. ÚV KSČ začal z odvolání dokumentů, přijatých 

reformistským vedením obzvlášť v roce 1968 (např. Akční program), ale nejdůležitější roli hrálo 

přehodnocení intervence. Nový ústavní výbor pod tlakem Moskvy ji měl považovat za záchranu 

státu před zásahy světového imperialismu. Vrcholem převládání této myšlenky v politice 

reorganizované KSČ se stalo přijetí Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. 

Sjezdu KSČ na prosincovém zasedání ÚV KSČ v roce 1970. Zajímavé je mimo jiné to, že 

v dokumentu jsou skoro na začátku připomenuty události roku 1938 a Mnichovská dohoda, která 

se považuje za prodání vlastního státu českou a slovenskou buržoazií: „Mnichov a rozbití ČSR 

prokázaly, ze vládnoucí česká a s ní spjatá slovenská buržoazie zaprodala pro své třídní 

vykořisťovatelské zájmy i samu existenci československého samostatného státu.“21 Tento doklad 

podle stranického vedení musel obnovit napětí skrytého boje socialismu proti imperialismu, který 

se začal ještě Mnichovskou dohodou. Z tohoto pohledu bylo reformní křídlo KSČ fakticky 

považováno za buržoazní, imperialistické a tím pádem – kontrarevoluční. Rok 1968 byl 

pojmenován rokem, ve kterém vrcholil „rozvratný proces, rozpoutaný pravicovými a 

protisocialistickými silami“22. V podstatě to však znamenalo to, že kterákoliv reforma v KSČ od 

ledna 1970 (přijetí na zasedání ÚV KSČ programu „kádrové přestavby celého našeho 

společenského života“) mohla být „právnicky“ pojmenována ¨jako kontrarevoluční. „Největší 

nebezpečí viděly nové mocenské elity v pravicovém oportunismu, a boj proti ,nepřátelůmʻ, tj. 

nejen reformistům, ale i společnosti vůbec, považovaly za největší úkol.“23 Nová KSČ, očistěná 

od reformistů, se definitivně uzavřela vytvořením a prosazováním „nomenklatury“ – systému 

prověřování a schvalování každého nového člena strany. Přes prověrkovou komisi prošlo kolem 1 

500 000 členů KSČ, z nichž novou legitimaci dostalo více než 300 000 členů24. 

KSČ se musela vyrovnat také s ekonomickými reformami 60. let. V březnu 1969 ještě 

doznívaly její ohlasy v podobě VII. sjezdu ROH (Revoluční odborové hnutí), který podpořil 

myšlenku větší samostatnosti odborů a podniků25. Avšak už od začátku 70. let je vidět návrat 

k administrativní plánované ekonomice státu: „základním předpokladem fungování 

                                                           
21 SLOUKA, Tomáš. Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ. 3. vyd. Praha: Státní 

pedagogické nakladatelství, 1977. Prameny a dokumenty k občanské nauce na školách II. cyklu. roku 1988 v 7. 

vydání. 
22 Tamtéž. 
23 OTÁHAL, Milan. Normalizace 1969-1989, s 49. 
24 Tesilová kavalérie: popkulturní obrazy normalizace. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2010. Scholares. 
25 PAŽOUT, Jaroslav. Každodenní život v Československu, s. 40. 
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normalizačního režimu bylo soustředění nejenom veškeré politické, ale i ekonomické moci 

v rukou úzké skupiny nevyšších komunistických funkcionářů“26, píše M. Otahál. V roce 1971 byla 

zahájena pátá pětiletka. Socialistický stát a plánovaná ekonomika však nemohly zabezpečit 

fungující trh27, protože ten je založen na konkurenci, která v podmínkách stanovených cen a 

objemu výroby určitého zboží fungovat nemůže. V centrálně plánované ekonomice tak vznikal 

stínový sektor, se kterým, do určité míry, se strana smiřovala, protože sama uspokojit potřeby 

obyvatelstva nemohla: lidé měli dostatek peněz, ale neměli je za co utratit. Hospodářské potíže se 

začaly stupňovat od počátku 80. let a nutily vedení KSČ k reformám plánovaného ekonomického 

systému. Tyto změny však nebyly dostatečné, proto o existenci plánované ekonomiky hovoříme 

až do roku 1989. 

 

2. Normalizační procesy v soudobých médiích 

Pokusy o vyrovnání s událostmi pražského jara se projevují ve všech typech oficiálních 

textů na začátku 70. let: projev J. Kozáka na sjezdu Svazu československých spisovatelů v roce 

1972, publicistické statě a knihy J. Hájka atd. Ale největším nástrojem prezentování nového 

systému byla propagandistická publicistika. Od roku 1968 prožívá výrazné přeměny jak na 

syžetové, tak i na strukturní rovině. Vyhraňuje se, dostává konkrétnější rysy, soustřeďuje se na 

popisování morálky a ideologické zkreslování a motivování činů postav. Situaci v normalizační 

publicistice Fialova popisuje takto: „Vzhledem k tomu, že jedním z hlavních cílů normalizační 

propagandy bylo diskreditovat reálné osoby [aktivisty Pražského jara, pozn. - SK], zpracovávali 

autoři těchto textů zejména charakteristiku protagonistů osmašedesátého roku.“28 Schémata ve 

všech případech zůstávala stejná: popsání negativních vlastností „známé tváře“ generace roku 

1968 a hodnocení jejích kolektivního činu při rozvracení socialismu v Československu. Takovým 

způsobem se publicistika v podstatě soustředila na formování obrazu nepřítele vnitřního (domácí 

opozice) a vnějšího (emigrace). První otevřeně propagandistická kampaň se konala v letech 1969-

1971 a byla zorganizovaná prostřednictvím redaktorů-důstojníků Sboru národní bezpečností (kteří 

působili v Ústřední redakci armády, bezpečnosti a brannosti) v takových médiích jako Rudé právo, 

Mladá fronta, Práce, Květy a další.  

Kampaň roku 1970, která probíhala především v Rudém právu, Tribuně, Tvorbě a 

Svobodném slově zasahovala především intelektuály: „(…) typickou pro ně se stalo téma selhání 

intelektuála“ 29 , který se považoval za největšího nepřítele pracujícího lidu. Argumentace se 

                                                           
26 OTÁHAL, Milan. Normalizace 1969-1989, s. 60. 
27 PAŽOUT, Jaroslav. Každodenní život v Československu, s. 45. 
28 FIALOVÁ, Alena. Poučení z krizového vývoje, s. 24. 
29 Tamtéž.  
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v takových statích opírala o vyvolání závisti u čtenáře (například poznámkami o nejvyšším platu 

a kontech mimo Československo, rozdílech v původu: tak se Jan Procházka jako potomek selského 

rodu přetvořil na reakčního kulaka atd.), formování pocitu ohroženosti před sítí aktivistů 

Pražského jara toužících po moci. Vidíme to i v očekávané reakci médií na 2000 tisíce slov 

Vaculíka, významný text Pražského jara. Kritická stať na Vaculíkovo dílo vyšla počátkem roku 

1970 v 23. čísle Tvorby. Autor článku, Josef Sobotecký, chce „odhalit mýtus, božího člověka“30, 

kterým se snažil vypadat Vaculík. Popisuje postupující rozvracení Vaculíka od roku vstupu do 

KSČ (uvádí citát z přihlášky do členů KSČ: „Souhlasím se zásadami komunismu, ovšem jak těmto 

zásadám rozumím. Není vyloučeno, že jim někdy budu rozumět lépe nebo jinak“31), až po napsání 

románu Sekyra, který se stal „zpodobněním Vaculíkova vnitřního ideového zmatku, stavu deprese 

a hluboké nevíry v socialismus“32. Sobotecký pak popisuje Vaculíkovu touhu po moci a jeho 

vyznání, které ho konečně přivedlo k nápadu na „ústavu republiky, principy socialistické moci a 

zásady komunistického hnutí“. Do svých projevů, podle Soboteckého, Vaculík vkládal „všechen 

fanatismus popleteného intelektuála“33. Popsání případu Vaculíka v takovém podání vypadá jako 

popis postupně se rozvíjející choroby, což je docela typický způsob zpracování propagandistských 

textů. Kritika socialismu, která se objevovala v médiích od půlky (a obzvlášť na konci) 60. let, 

měla být považována (a tak byla i faktických zobrazována v průběhu kampaně roku 1970) nejenom 

za kontrarevoluční, ale také za projevy těžké choroby úzké skupiny intelektuálů, která bojovala za 

svou osobní svobodu na úkor svobod obecných.  

Podobně fungovala kampaň proti Václavu Černému, který byl považován za „stratéga 

kontrarevoluce“34. Ve statích proti němu (např. v tištěném cyklu československého rozhlasu O 

profesoru V. Černém a těch druhých. Velké kádrování z roku 1970) se objevil i další příznačný 

prvek normalizační propagandy: většina z nich vycházela z tajných odposlechů Státní bezpečnosti, 

a tím pádem představovala svým čtenářům „objektivní fakta“. Potvrzené citáty (viděli jsme je i 

u Soboteckého), materiály odposlechů, osobní svědectví a další objektivizující faktory plnily 

persvazivní funkci publicistických textů začátku normalizace. 

Normalizační publicistická propaganda se šířila až do poloviny roku 1971, ale pak se 

zpomalila. Zkritizované osobnosti Pražského jara byli odsouzené k zapomnění. Nová vlna se 

objevila pouze v roce 1977 a byla reakcí na Chartu 77. V nových agresivních článcích měly být 

zkresleny podoby Václava Havla, Pavla Kohouta, Václava Černého a dalších, jejichž postavy byly 

propojeny nejenom se současným děním, ale i s událostmi roku 1968 jako příklady antagonistů 

                                                           
30 Z dějin českého myšlení o literatuře: antologie k Dějinám české literatury 1945-1990. 4, 1970-1989. Praha: Ústav 

pro českou literaturu AV ČR, 2005, s. 57. 
31 Tamtéž. 
32 Tamtéž. 
33 Tamtéž. 
34 FIALOVÁ, Alena. Poučeni z krizového vývoje: poválečná česká společnost v reflexi normalizační prózy, s. 27. 
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socialismu. Tyto články pak byly shrnuty do brožury Ve jménu socialismu a šťastného života – 

proti rozvratníkům a samozvancům (1977). Propagandistická kampaň znovu zasáhla i Vaculíka, 

ale jeho obraz se výrazně proměnil: místo článku se objevily soukromé fotografie nahého 

publicisty (např. v 9. roč. časopisu Ahoj na sobotu a 27. roč. Květy), které měly sloužit jako doklad 

toho, že v představách „perverzního a zvráceného individua“ splývá svoboda se šířením 

pornografie35.  

Další rovinou prezentování nové ideologii se stala tvorba rozhlasová, filmová a zvláště 

televizní, která měla větší možnost širšího působení na veřejnost na rozdíl od produkce literární. 

Televizní produkce byla i více podpořená finančně. M. Štoll ve své monografii Zahájení 

televizního vysílání. Zrození televizního národa (2011) zavádí nový termín „televizní národ“ pro 

označení společnosti na začátku 60. let: „(...) zavést novotvar televizní národ, kterým označuji 

nejen skutečné televizní diváky po zavedení vysílání, ale též diváky potenciální a metaforicky i 

celou společnost všech národností obývajících území Československa.“36 Avšak P. Kopal ve stati 

Jaká normalizace? Několik poznámek o (ne)normalizaci filmové a televizní tvorby považuje za bod 

zrození „televizního národa“ začátek období normalizace. Faktem však je, že právě během 

normalizace televizní pořady dosahují své nejvyšší popularity. Ještě na začátku 70. let televizní 

pořady neměly tak dobře propracovanou ideologickou linii. Sledovanost zpráv v televizi výrazně 

klesala, překonal je „vynález“ estrád a Televarieté v roce 1970, jímž ČST získala velkou 

popularitu. Za normalizace patřily televizní estrády k nejsledovanějším pořadům. 

Dalším takovým „vynálezem“ byly seriály: jejich sledovanost dosahovala osmdesáti až 

devadesáti procent37. Výstižně to popisuje Jakub Machek (Normalizace a populární kultura. Od 

domácího umění k ženě za pultem. In: Tesilová kavalerie. Popkulturní obrazy normalizace, 2010): 

„Po krátkém posrpnovém pokusu o návrat socialistického realismu se nově dosažení státní 

představitelé rozhodli přesunout propagandistický důraz do oblasti úspěšné populární kultury.“38 

Takový postoj strany k populární kultuře poukazuje na jinou společenskou situaci ve srovnání 

s 50. lety, kdy panoval úplně jiný přístup – „operace vyloučení“ 39  (Pavel Janáček). Souhlas 

oficiálních instancí s existencí populární kultury jako součásti života socialistické společnosti 

považuje P. Bren za svérázný „kompromis“: „Režim povolil občanům špetku seberealizace 

v oblasti konzumu jako kompenzaci za nedostatek suverenity povolené v politické sféře.40“ Avšak 

                                                           
35 FIALOVÁ, Alena. Poučení z krizového vývoje, s. 39. 
36 Tamtéž, s. 8. 
37 FIALOVÁ, Alena. Poučení z krizového vývoje, s. 36. 
38 MACHEK, Jakub. Normalizace a populární kultura. Od domácího umění k ženě za pultem. In: Tesilová kavalérie: 

popkulturní obrazy normalizace. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2010. Scholares.  
39 JANÁČEK, Pavel a Miroslav ČERVENKA. Literární brak: operace vyloučení, operace nahrazení, 1938-1951. 

Brno: Host, 2004. Teoretická knihovna. 
40 Citát podle: MACHEK, Jakub. Normalizace a populární kultura. Od domácího umění k ženě za pultem. In: Tesilová 

kavalérie: popkulturní obrazy normalizace. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2010. Scholares.  
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musíme brát v úvahu i to, jaké to byly seriály. Vedení Československé televize připravovalo 

každoročně ideově-tematický plán, který pak musel být schválen komisí ÚV KSČ. Na základě 

článku J. Machka a výzkumu Bren (Zelinář a jeho televize: kultura komunismu po pražském jaru 

1968, 2013) lze zařadit jednotlivé seriály do několika tematických bloků. Není naším cílem jejich 

výstižná charakteristika, nýbrž popis určitých schémat: 

1. Díla, která reflektovala „současnost“. Mnoho z nich reprezentovalo „reálný 

socialismus“. V takových seriálech se stával současný hrdina reprezentantem 

socialistické společnosti a člověka vyspělého socialismu. Na rozdíl od angažované 

tvorby 50. let pokládaly tyto seriály větší pozornost na „obyčejný život“ postav, pro 

něž se obrazy budování komunistického státu stávaly pouze pozadím, čímž taková díla 

získávala občas vysokou pozornost diváků (Žena za pultem, 1977).  Tyto seriály byly 

nejvíce financovány ze strany státu a vyznačovaly se jednotvárností syžetu a 

stereotypností postav. Pásmo postav daných seriálů odpovídalo žánru soap opery: 

rozdělení na postavy záporné, kladné a váhající (podobně jako v socialistickém 

realismu). Kladné – „stačilo náležité chování v souladu s požadovanými normami 

života v socialistické společnosti“41. Záporné – jsou ty, jejichž postoje se neslučují 

s hodnotami socialistického státu, srov.  Muž na radnici (1976), Plechová kavalérie 

(1979), Inženýrská odysea (1980), My všichni školou povinní (1984) atd. 

2. Rekreační a zábavné seriály. Dostávaly nejmenší státní podporu, protože zábavná 

funkce televize nebyla primární: Taková normální rodinka (1971), Dva písaři (1972), 

Chalupáři (1975), Dobrodružství kriminalistiky (1989) atd. 

3. Historické seriály. V těchto seriálech zůstává stejným mechanismus rozdělení postav 

na tři skupina, avšak kritériem se stávají osobní vlastnosti: zájem o okolí nebo 

sobeckost, zájem o materiální hodnoty, laskavost nebo agresivita atd.: Nejmladší z rodu 

Hamrů (1975), Synové a dcery Jakuba Skláře (1986), Rodáci (1988). 

4. Zvláštní skupinu tvoří seriály, které tematicky navazovaly na zkreslování „mravných 

hodnot socialistické společnosti“, avšak většinou se zabývaly otázkami mravnosti 

všeobecné. Proto některé z nich byly zakázány hned po vysílání (F. L. Věk, 1971): Vlak 

dětství a naděje (1989) – byl natočen ještě v polovině 80. let. 

Nejvýznamnějším a opravdu kultovním se stal seriál Třicet případu majora Zemana 

natočený v letech 1974-1979 Ústřední redakcí armády, bezpečnosti a brannosti Československé 

televize. Vznikal ke 30. výročí StB a musel zobrazovat příběh majora Zemana od roku 1945 až po 

současnost (1973). Hlavním dramaturgem byl J. Procházka – scenárista ideologicky 

                                                           
41 MACHEK, Jakub. Normalizace a populární kultura, s. 19. 
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nejzatíženějších děl, která reflektovala převážně roky 1948 a 1968 (např. Hvězda zvaná Pelyněk). 

Dílo využívalo všech základních schémat pro angažovanou televizní tvorbu. Postavy byly 

rozděleny do výše uvedených skupin, hlavní hrdina, kriminalista Jan Zeman, reprezentoval 

všechny kladné vlastnosti člověka socialistické společnosti. 30 dílů seriálu představuje významné 

události při rozvoji socialismu v Československu, ve kterých major Zeman různými způsoby vede 

boj za jeho vybudování.  

Filmy, které vycházely za normalizace, bychom mohly také, jako i celou uměleckou tvorbu 

70. a 80. let rozdělit na dvě základní skupiny: normalizační a „normalizační abnormalitu“42. 

Díla, která vycházela vstříc požadavkům stranického aparátu, stejně jako publicistická 

tvorba, už se na začátku 70. let převážně soustředila na zpochybnění ideálů spojených 

s reorganizačními procesy Pražského jara. Tak se diskreditaci osobností Pražského jara věnoval 

např. film Tobě hrana zvonit nebude (1975). Film „měl doložit agresivní a nenávistní atmosféru 

pražského jara“ 43 . Reflexí procesů pražského jara se velice zabýval režisér Karel Steklý. 

Nejvýznamnější v tomto ohledu je jeho trilogie, kterou natočil v letech 1973 až 1975. První film 

(Hroch, 1973) se musel stát symbolickým a satirickým zobrazením pražského jara. Negativně 

zobrazoval atmosféru roku 1968 i jeho další film – Za volantem nepřítel (1974). Třetí film se 

v některém smyslu vymyká – nehodnotí negativní konec 60. let nebo problémy pražského jara, ale 

zobrazuje problémy kolektivizace. Avšak tato díla představovala jisté umělecké zaostávání za 

základním proudem filmové tvorby. Umělecky relevantnější reflexi roku 1968 přináší první film 

z trilogie Václava Vorlíčka Bouřlivé víno (1976). Ostatní dva snímky (Zralé víno, 1981; Mladé 

víno, 1986) jsou jeho volným pokračováním, ale přesto se na problémy pražského jara 

nesoustřeďují. Angažovaná tvorby zobrazovala i další významné historické události: pražské 

povstání (Zbraně pro Prahu, 1977; Svítalo celou noc, 1980), atmosféru února 1948 (Vítězný lid, 

1977; Tichý Američan v Praze, 1977). 30. a 40. léta přibližovaly filmy Otakara Vávry (Dny zrady, 

1973; Sokolovo, 1974; Osvobození Prahy, 1976).  

Filmy méně či vůbec neangažované se i dodnes považují za hodnotné. Jedná se především 

o filmy Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka (Na samotě u lesa, 1976; Kulový blesk, 1978, 

Vrchní, prchni!, 1981), Jiřího Menzela (Vesničko má středisková, 1985), Věry Chytilové 

(Panelstory, 1979; Kalamita, 1981). Tyto filmy se snažily působit jako nadčasová tvorba, převážně 

se vyhýbající politickým tématům a věnující se obyčejnému životu lidí. Fakt, že dané filmy mohly 

za normalizace vycházet, poukazuje na hledání kompromisu strany a společnosti, o kterém jsme 

už psali výše. Tato díla se stávala určitým kusem konsumní osobní svobody jednotlivce.  

                                                           
42 Podle názvu článku PETRÁNKOVA, Michaela. Normalizační abnormalita. In: Tesilová kavalérie: popkulturní 

obrazy normalizace. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2010. Scholares.  
43 FIALOVÁ, Alena. Poučení z krizového vývoje, s. 35. 
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3. Každodennost v Československu v období normalizace 

Na „konsumaci“ života v Československu za normalizace ve svých pracích upozorňují 

např. J. Rychlík, K. Činátl, A. Fialová, M. Otahal a další. K úniku jednotlivce do svého soukromí 

přispívala především politika KSČ.  

K. Činátl příčinu toho vidí v základní proměně „dramatického diskurzu války (má na mysli 

primární diskurs společnosti v 50. letech), jenž nahradil statický diskurs poučení“44. V období 50. 

výročí založení KSČ, kdy se konal XIV. sjezd, se děj historie fakticky zastavil: bylo prohlášeno 

završení konsolidačního procesu. Toto v podstatě znamená, že se uzavírá linearita dějin a 

nahrazuje je zacyklená struktura sjezdů, která „nemá narativní potenciál“45. Proto strana musela 

vytvořit nový, stranický, čas. Jeho základem se stává opakující se rytmus svátků, sjezdů, výročí, 

voleb a pětiletých plánů. Taková struktura jen zevnějšku připomíná konstrukt liturgického času, 

píše Činátl. Autor několikrát upozorňuje na to, že koloběh normalizačního času na rozdíl od času 

katolické liturgie přírodní není. Problém je však v tom, že doklad toho autor vidí v osobní reflexi 

člověka na svátky: „(…) při nejlepší vůli do něj nebylo možné promítnout osobní časové rytmy: 

rozpustilý čas masopustního veselí, kajícnou dobu půstu a radostnou naději vzkříšení a 

vykoupení“46, což nemůže sloužit jako objektivní argumentace. Vytvořená socialismem struktura 

svátků a rituálů byla ve svém základu způsobem nahrazování původní náboženské struktury, jež 

se považuje za příznačnou pro vrozené lidské vnímání okolního světa, proto nemůžeme tvrdit, že 

se socialistický realismus ve svém modelu uspořádání reality s přírodním časem rozloučil. Činált 

však dobře zachycuje na základě toho vznikající situaci dichotomie času veřejného a soukromého. 

Člověk, který nereflektuje a necítí „svátost“ veřejných stranických svátků, pak hledá opravdové 

city ve svém soukromém životě: snaží se uniknout do světa rodiny, kutilství, chalupářství a 

zahrádkářství. Jediným dokladem kontaktu veřejného a soukromého života jednotlivce se stává 

vlastnictví jako součást sociálně stratifikačního kódu normalizace – schopnost a neschopnost 

získat nedostatkové zboží. Takový stav společnosti Činátl nazývá „socialistický biedermeier“47.  

Ve svém článku Činátl upozorňuje na ještě jedno specifikum člověka období normalizace: 

„Osobní lidský příběh je tudíž v rámci takové konstrukce veřejného času reprezentovatelný 

převážně za pomocí materiálních hodnot.“48 Čas člověka v 70. a 80. letech se počítá pomocí 

dosahování určitých vrcholů především materiálních: stavba domu, přidělení bytu, koupě 

                                                           
44 ČINÁTL, Kamil. Časy normalizace. In: Tesilová kavalérie: popkulturní obrazy normalizace. Příbram: Pistorius & 

Olšanská, 2010. Scholares, s. 167. 
45 Tamtéž, s. 167. 
46 Tamtéž, s. 168. 
47 Tamtéž, s. 178. 
48 Tamtéž, s. 169. 
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automobilu. V konzervaci potravin autor také vidí normalizační metafory času: člověk se nejenom 

připravuje na časy, kdy nebude dostatek zboží, ale snaží se také uchovat něco (potraviny) před 

stárnutím: „Kompot představuje jakousi připomínku smysluplné práce, kterou jsme v sezónním 

čase sklizně vykonali a kterou jednou doceníme“49 . Symbolickou úlohu tady hrají i roky na 

víčkách. Symbolem odrazujícím nehybnost normalizačního času se pro Činátla také stává umělá 

hmota, jejíž popularita od 70. let. stále rostla. 

Zajímavou úlohu pro Činátla hraje kutilství, které autor považuje jednak za náhradu 

nedostatku veřejného prostoru seberealizace (nejen v politické sféře, ale i v práci), jednak za jeden 

ze způsobů náhrady nedostatkového zboží. Problém je však v tom, že autor popisuje kutilství jako 

jev spíš negativní, vzniklý „důsledkem tíživé vyprázdněnosti veřejného času práce“50. Nemůžeme 

však hodnotit toto tvrzení za všeobecně platné, jelikož kutilství mělo i řadu pozitivních aspektů: 

radost z dovednosti a soběstačnosti, možnost estetizace vlastního světa a kolektivní pospolitost.   

Mnohem objektivněji píše o každodenním životě J. Rychlík ve své práci Každodennost 

v Československu v období tzv. normalizace. Ve svém výzkumu se zaměřují především na sociální 

politiku KSČ a to, jaký to mělo dopad na společnost. Upozorňuje také na určitý návrat ideové linie 

normalizačního režimu k ideálům poválečné lidově-demokratické revoluce a budovatelskému 

nadšení konce 40. let. Neúspěch takového návratu Rychlík vidí především v přirozené generační 

proměně: v 70. letech na vítězný únor 1948 pamatovala jen malá skupina starších funkcionářů, 

když většinu aktivního obyvatelstva tvořili lidé narození bezprostředně před druhou světovou 

válkou nebo po ní: „Členství v KSČ nespojovala tato generace se žádnými politickými ideály, ale 

jen s vlastním profesním vzestupem.51 “ Únik člověka do samoty proto autor také nespojuje 

s politickým tlakem, ale s přirozenou obecnou politickou pasivitou obyvatelstva: „(…) je totiž 

známou skutečností, že obyvatelstvo v každém státě a každém systému je politicky celkem pasivní 

a k větší aktivitě je mobilizováno jen tehdy, když se ho události nějakým způsobem dotýkají, tedy 

,když se něco děje’.“52 Vliv ideologie autor vidí pouze ve vytváření a vnucování občanům určitého 

obrazu ideální socialistické rodiny, který se měl zásadně lišit od obrazu kapitalistického. Rétorika 

a ideologické floskule pro model takové rodiny byly KSČ přebírány mechanicky ze Sovětského 

svazu, ale v úspěch pouček o ideální rodině nevěřili ani funkcionáři KSČ, protože touha člověka 

po majetku je celkem přirozená. Proto se začal vytvářet více přirozený konstrukt „středostavovské 

měšťanské rodiny“. Příčina toho, podle autorovy myšlenky, spočívala také v tom, že ještě 

v meziválečném období pracující vrstvy podporující KSČ toužily ne po ideálu beztřídní 

                                                           
49 ČINÁTL, Kamil. Časy normalizace. In: Tesilová kavalérie: popkulturní obrazy normalizace, s. 177. 
50 Tamtéž, s. 173. 
51 RYCHLÍK, Jan. Každodennost v Československu v období tzv. normalizace. In: PAŽOUT, Jaroslav. Každodenní 

život v Československu 1945/48-1989. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2015, s. 37. 
52 Tamtéž, s. 34. 
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společnosti, ale spíš po tichém měšťanském životě s plnou zaměstnaností, solidními platy a 

snesitelnou úrovní života středních a nízkých vrstev. Proto, na rozdíl od let padesátých, oficiální 

režim přestal zasahovat do soukromého života obyvatelstva, a začal prosazovat sociální reformy, 

které z vnějšku vypadaly jako podpora konsumního měšťanského života. Sociální politika se stala 

jednou ze základních linií ideologické politiky státu. Vedení KSČ si muselo zajistit podporu těch 

vrstev, které je podporovaly na konci 40. let, ale dosáhnout cíle propagováním ideje třídního boje 

už nemohlo. Díky tomu vedení KSČ bylo nuceno ponechat některé sociální změny, ke kterým 

došlo ještě v 60. letech: v roce 1968 byly zavedeny volné soboty53.  

Hlavní snahou bylo dosažení plné zaměstnanosti jako podpory sociální stability 

společnosti. Ze strany druhé plná zaměstnanost odpovídala i ideologii politiky boje proti 

imperialistickému Západu. Socialistická plánovaná ekonomika si mohla dovolit zajistit 

zaměstnání pro každého občana na rozdíl od tržní ekonomiky Západu: „(…) v Československu 

skutečně neexistovala nezaměstnanost.“54 Mělo to však i negativní následky v prosazování nových 

technologií a produktivitě práce. Komunistická vláda se snažila ho vyřešit motivováním 

zaměstnaných k vyšším výkonům. Různé socialistické soutěže, brigády socialistické práce a další, 

které byly známé ještě z 50. let, byly používány i za normalizace, ale ne v tak velkém rozsahu 

kvůli celkové nízké efektivitě. Jediným možným řešením by byl systém mezd, ale problém však 

spočíval v ideologickém pozadí takového systému, proto až do konce 70. let mzdy stagnovaly: 

„Mzdy obecně byly až do konce doby socialismu reglementovány: organizace měly povinnost 

poskytovat mzdu podle vnitřních předpisů a kolektivních předpisů – poskytování jiné zde nebylo 

přípustné.“55 Pokusem o napravování situace se stal program ZEUMS (Zvyšování ekonomické 

účinnosti mzdové soustavy) zavedený na začátku 80. let, který však nedosáhl velkého úspěchu. 

Jakousi náhradou nízkého prospěchu socialistické plánované ekonomiky byly přídavky, 

důchod, novomanželské půjčky atd. V roce 1970 byl vyplacen mateřský příspěvek, který pak 

v roce 1971 byl ještě rozšířen. Zvyšování přídavků na děti, které se ještě počítaly na základě počtu 

dětí (u rodin se dvěma dětmi činil podíl přídavku na průměrně mzdě 21 %56), přispělo k nárůstu 

porodnosti: „Několik příštích let se počet novorozenců pohyboval kolem 200 tisíc ročně“57 - tzv. 

generace Husákových dětí. Byl zvýšen minimální důchod. Avšak Rychlik píše, že taková sociální 

politika byla „kompenzující“: „(…) měla částečně vykrýt pokles reálných příjmů v souvislosti 

s růstem cen a inflací.“58 Autor však dokládá na základě statistických ročenek, že životní úroveň 

v Československu byla přibližně stejná, jako u méně rozvinutých kapitalistických zemí Západní 

                                                           
53 RYCHLÍK, Jan. Každodennost v Československu v období tzv. normalizace, s. 40. 
54 Tamtéž. 
55 Tamtéž, s. 43. 
56 ČINÁTL, Kamil. Věčné časy : československé totalitní roky, s. 105. 
57 Tamtéž, s. 105. 
58 RYCHLÍK, Jan. Každodennost v Československu v období tzv. normalizace, s. 41. 
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Evropy jako Portugalsko, Řecko, Španělsko atd.: „(…) podíl občanů na hranicích existenčního 

minima činil 2-3 % obyvatelstva“59. Stoupal i životní standard společnosti v oblasti vybavení 

domácnosti, zvyšoval se počet držitelů osobních automobilů, majitelů osobních praček, 

telefonních stanic a držitelů licencí na příjem televizního signálu (v roce 1979 – 4 091 87660), což 

odpovídalo tezi Kopala o tom, že se v 70. letech zrodila „televizní generace“. 

Problém však zůstával v tom, že plánována ekonomika, jak jsme už říkali předtím, nemohla 

uspokojit všechny potřeby obyvatelstva, které začalo pociťovat zvyšování své úrovně života a 

svých možností: „Režim z ekonomických a politických důvodů nedokázal saturovat trh určitým 

zbožím, po kterém byla poptávka, především luxusními výrobky v dostatečném výběru“. 61 

Stejnou zůstávala bytová nouze („většina bytů patřila obcím nebo družstvům“), neexistovala 

možnost vkládat peníze do zahraničních cenných papírů a bylo výrazně omezeno cestování na 

Západ. Normalizační ekonomika se nemohla vzdát politiky plánování a dopustit imperialistické 

uvolnění tržních mechanizmů. Začal vznikat stínový soukromý sektor, se kterým se KSČ 

smiřovala. Proces získávání nějakého zboží záležel na sociálním postavení člověka a jeho 

schopnostech se domluvit. V tom se Ryclík a jeho popis normalizační společnosti shoduje 

s Činátlem: získávání nedostatkového zboží a celková životní úroveň se za normalizaci staly 

jakýmsi způsobem sociální stratifikace obecenstva, která však nezáležela na postavení vůči 

socialismu a aktuálnímu vedení KSČ. Obyčejný člověk se snažil do politiky moc nezasahovat a 

dosahovat svých osobních cílů.  

Trend zvyšování životní úrovně se projevil i v sociální sféře. Klesal počet zaměstnaných 

v dělnické třídě. I když se dělnická třída v socialismu považovala za třídu řídící a privilegovanou, 

málo kdo z rodičů chtěl, aby se jejich dítě stalo dělníkem – píše Rychlík. Stoupající životní úroveň 

a prováděná sociální politika umožňovaly příslušníkům středních vrstev uvažovat o lepším 

vzdělání a zaměstnání v nemanuálních oborech. Tím pádem se zvyšovala prestiž takovýchto 

intelektuálních zaměstnání. 

 

Celkově můžeme hovořit o určité stagnaci politického, ekonomického a sociálního života 

za normalizace přibližně od poloviny 70. let. Potvrzuje to i Otáhal (Normalizace 1969-1989. 

Několik příspěvků ze stavu bádání), jenž píše, že se bádání o normalizaci v oblasti politiky a 

ekonomiky soustředilo převážně na začátek a konec tohoto období, nikoliv však na každodenní 

bytí člověka. Předpokládáme však, že literární proces tyto události dobře reflektoval a zachycoval, 

a proto může sloužit dobrým dokladem pro ilustraci normalizačního stavu společnosti.  

                                                           
59 RYCHLÍK, Jan. Každodennost v Československu v období tzv. normalizace, s. 41. 
60 Tamtéž, s. 41. 
61 Tamtéž, s. 44. 
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II. kapitola 

Kánon socialistického realismu  

1. Geneze totalitární estetiky 

Mnozí badatelé zabývající se otázkou vzniku a existence totalitních systémů je považovali 

za jakousi formu tradiční autokracie, despocie nebo tyranie, která se od svých ranných předchůdců 

odlišovala pouze více rozvinutým mechanismem propagandy pro ovládání mas62.  Avšak hodně 

pozdějších bádání založených na zkoumání totalitarismu z antropologického hlediska poukazuje, 

že se základ totalitarismu spočívá spíš v tradičních náboženských představách a pověrách. Proto 

ideologizační mechanismus totalitních systémů často odkazuje k mýtu a sakrálním textům. 

Například Ivo Budil ve svém článku Imaginace totalitarismu z antropologického 

hlediska63 uvádí několik dokladů toho, že analýza totalitních systémů jako svérázných druhů 

autokracie nebo despocie nemůže být dostačující kvůli tomu, že tyto systémy vytvářely své vlastní 

mechanismy. Jako příklad uvádí zkoumání britského antropologa Victora Witter Turnera 

(Dramas, Fields, and Metaphors; Symbolic Action in Human Society, 1974). Ve starých afrických 

společnostech, jejíchž život představuje nejjednodušší totalitní model, se projevuje paralela 

sociálního a politického chování s chováním jednotlivce během iniciačních procesů: odloučením, 

pomezím (liminalita) a přijetím. Cestou vnucení nějaké myšlenky se nový jedinec odlučuje od 

základní společnosti. Skupina takových jedinců nacházejících se tím pádem ve stadiu neurčitosti 

a osamělosti (liminalitě) pak na základě společné solidarity vytváří mystické společenství – 

communitas. A tady narazíme na zajímavou myšlenku, že nejdůležitější podmínkou pro uchování 

liminality, a tím pádem i communitas, je jeho bezčasí64, ve kterém panuje atmosféra ideální a 

utopické projekce společnosti. 

Mnohem zajímavější poznatky však přináší studie amerického sociologa, historika, 

filozofa a literárního kritika Lewis Mumforda The Myth of the Machine (1967/1970), ve které 

autor považuje starobylé civilizace za svérázný mechanismus – megamachines, ve kterých se 

osobnost člověka unifikovala a přetvářela na jednu z částí mechanismu: „To byla neviditelná 

struktura, která se skládala z živých, ale pasivních lidských detailů, každý ze kterých plnil svou 

funkce, hrál svou roli, aby celá tahle struktura mohla vykonávat obrovskou míru práce a přetvářela 

do reality velké ideje.“65 Znamená to však i to, že takový mechanismus je schopen nejen tvořit 

                                                           
62 In: Literatura socialistického realismu: východiska, struktury a kontexty totalitního umění. Praha: ÚČL AV ČR, v. 

v. i. 2009, s. 169. 
63 SWARTZ, Marc J., Victor Witter TURNER a Arthur TUDEN. Political anthropology. New Brunswick, NJ: 

Aldine Transaction, 2006. ISBN 0-202-30894-4. Dostupné také z: 

http://www.loc.gov/catdir/toc/fy0703/2006042892.html. 
64 Tamtéž. 
65 Překlad podle: MUMFORD, Lewis. The myth of the machine. [Vol. 2], The pentagon of power. New York: 

Harcourt Brace Jovanovich, c1970. A Harvest Book.  
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realitu kolem sebe, ale i uvnitř sebe: měnit jednotlivé části pro svůj osobní prospěch. Mumfors 

píše, že pro vytváření takového živého mechanismu je důležité splnění řady podmínek: kult vůdce 

a existence nástrojů šíření a předávání zpráv mezi jednotlivými částmi mechanismu. Pro splnění 

první podmínky vyjmenované civilizace používaly víru a mýty. Podle Mumforda náboženství a s 

ním spojené mýty byly živnou půdou pro vytváření kultu jedné osobnosti. Vytvářel se určitý obraz 

světa – mytologizace – ve kterém hlavní úlohu hrál náboženský strach z porušení zásadních 

pravidel existence člověka. Vůdci se přisuzovaly sily a schopnosti kontrolovat životní řád a znalost 

toho, jak se každý člověk má chovat. Pro splnění podmínky druhé v ranných etapách existence 

takových společností existoval kult moci (který také navazoval na vůdce), později vzniklo 

písemnictví, které plnilo funkci nejenom předávání informací, ale stalo se i způsobem kontroly 

jejich plnění. Kultura nově vzniklé normy však přetvářela na palivo pro megamachinu66. 

Vidíme zde určitou shodu autorů v tom, že základním bodem totalitní společnosti ještě na 

ranných etapách vývoje lidstva byla mytologizace dějin a vnucování mýtů masám. 

 

2. Estetika socialistického realismu 

Estetika socialistického realismu přímo pramení z výše uvedeného konceptu totalitních 

systémů. Problém při všeobecném zkoumání děl socialistického realismu dlouhou dobu činilo 

pevné propojení tohoto uměleckého směru s politikou. Hned po pádu vedoucí role KSČ v politice 

státu a odstranění socialistického realismu jako základní umělecké metody bylo období nadvlády 

socialistického realismu označeno za temné a samá metoda za politickou a ideologickou 

propagandu, která nemůže být zkoumána jako umělecký směr. V 90. letech se o socialistickém 

realismu moc nehovořilo: postkomunistické společnosti v celém Východním bloku zažívaly 

období zrození nové kultury, využívaly pád cenzury. Na přelomu století se začaly objevovat první 

odborné statě o daném uměleckém směru, ve kterých se však projevovalo neobjektivní rozdělení 

literárního procesu druhé poloviny 20. století na „své“ a „cizí“, ve kterém se socialistický 

realismus považoval za „cizí“ vliv Sovětského svazu, jenž přerušil přirozenou linii rozvoje 

literárního procesu. Ve velké míře se tato situace projevovala v Čechách. Kritika a badání o 

literatuře se ve větší míře soustředily na proud „svůj“ – ve velkém počtu vycházela díla o 

undergroundu a exilu; kapitoly o těchto směrech jsou výrazně větší a rozsáhlejší i v obecných 

pohledech na literární proces 20. století. Vidíme to, například, v obecném svazku Přehledné dějiny 

české literatury67. V něm autoři definují normalizační společnost jako bipolární – skládající se z 

„budovatelů a obhájců režimu“ a „různorodé opozice“; mezeru mezi dvěma poli tvoří 

                                                           
66 Termín, jenž používal Mumford pro popsaný společenský mechanismus, pro něj lidský kapitál sloužil palivem. 
67 JANOUŠEK, Pavel. Přehledné dějiny české literatury 1945-1989, s. 296. 
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„nehomogenní masa občanů“, která neměla možnost projevovat svůj nesouhlas. Takový příliš 

redukovaný popis považovat za výstižný nemůžeme. Méně ostře společnost a literární proces 

hodnotí vetší svazek Dějiny české literatury IV. 1969–1989, ve kterém literární proces druhé 

poloviny 20. století však zůstává příliš spojen s politickými procesy. 

V ruské literární vědecké tradici už v roce 2000 vznikl velký sborník statě o socialistickém 

realismu (Socrealističeskij kanon, 200068). Jeho největší výhodou je to, že zkoumá socialistický 

realismus jako obecný fenomén vycházející z určitého stavu společnosti, kultury a politické 

situace; jako součást obecného mechanismu řízení společnosti, což z jedné strany odpovídá 

pohledu na totalitní systémy již zmíněných Mumforda, Budila a jiných, a ze strany druhé 

umožňuje dívat se na daný umělecký směr samostatně. I když nedokážeme definitivně oddělit 

literární proces druhé poloviny 20. století od politiky, nemůžeme však zapomínat i na to, že 

literární (šíře umělecká) díla vytváří realitu uměleckou, řídící se zvláštními prostředky ze sféry 

nikoliv politické, ale umělecké. Pokusíme se proto navrhnout obecný popis socialistického 

realismu jako umělecké metody na základě současných a také dobových badání. Ze současných 

badání sem začleníme v první řadě české sborníky Literatura socialističeského realismu (2006), 

Život je jinde (2001) a starší sborník Normy normalizace (1995). Z úvah o socialistickém realismu 

uvedeme sborník Socrealističeskij kanon (2006). Zajímavý pohled na teorii socialistické tvorby 

přináší i starší teoretická díla, ale ve většině je budeme používat pouze pro demonstrování našich 

tvrzení (D. F. Markov, Geneze socialistického realismu; S. Vlášín, Na přelomu desetiletí: (o české 

próze konce sedmdesátých a začátku osmdesátých let); H. Hrzalová, O české literatuře dneška; 

apod.) nebo z nich budeme čerpat některé metody strukturace charakteristických jevů daného 

literárního směru (J. Hájek, K teorii socialistického umění). 

Základem estetiky socialistického realismu se stává realismus XIX. století (jak to bylo 

dokonce i proklamováno na sjezdu sovětských spisovatelů v Moskvě 1934), ze kterého čerpá 

stylistické prostředky. Čisté napodobování života však nikdy nebylo cílem umění. Pro realismus 

je charakteristická snaha napodobovat život a zobrazovat realitu tak, jak ji chápe většina obyvatel: 

„Ten [realismus, pozn. - SK] spočívá v tom, že literární text či umělecké dílo odpovídá způsobu, 

jakým publikum chápe realitu a snad ji i spoluurčuje.“69 Co se týče realismu v jeho socialistické 

podobě, lze o něm mluvit spíš s ohledem na vytvoření realistického efektu u čtenáře: „Tyto texty 

působí dojmem, že jejich fiktivní svět je výrazně blízký skutečnosti a ,opravdovosti života’.“70 

Cílem socialistického umění však bylo především „převychovávání pracujících v duchu 

                                                           
68 Pro lepší srozumitelnost transkribujeme tituly z azbuky do latinky; v seznamu literatury však zachováváme původní 

psaní v azbuce, transkribovanou verzi uvádíme v závorce. 
69 NÜNNING, Ansgar, Jiří HOLÝ a Jiří TRÁVNÍČEK. Lexikon teorie literatury a kultury: koncepce, osobnosti, 

základní pojmy. Brno: Host. s. 660.  
70 Tamtéž, s. 656.  
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socialismu“. Hovořil o tom zakladatel pojmu „socialistický realismus“, sovětský politik a 

komunistický ideolog A. A. Ždanov na prvním sjezdu Sovětských spisovatelů: „(...) pravdivost a 

historická konkrétnost uměleckého zobrazení se musí pojit s úkolem ideového přetvoření a 

výchovy pracujících lidí v duchu socialismu. Taková metoda krásné literatury je tím, co nazýváme 

metodou socialistického realismu.“71 Pro dosažení tohoto cíle (spisovatel jako „inženýr lidských 

duší“) se hodil přistup realismu jako obecného uměleckého směru: autoři zobrazovali realitu tak, 

jak by ji čtenáři chápat měli. Proto, jak se o tom dočteme u A. N. Ijezuitova, „současně byl 

v socialistickém realismu kvalitně přehodnocen princip realistického umění, tj. že okolnosti 

člověka nejen deptají, ale nutně a zákonitě jej vrhají do boje proti nim“72 . Takové chápání 

realističnosti v novém socialistickém umění odpovídalo základní definici socrealismu 

v Sovětském svazu, která panovala až do konce 80. let: „[tady a všude dále překlad je náš, pozn. - SK] 

socialistický realismus (...) po autorovi vyžaduje konkrétního a historicky správného zobrazování 

skutečnosti v její revolučním vývoji“ 73 . Estetika realismu se proměňovala na estetiku 

předcházejícího romantismu v duchu bildungsromanu. 

Můžeme hovořit o tom, že socrealistická díla usilovala o přetváření reality do všeobecného 

konstruktu, nikoliv o její analýzu. Základem tohoto konstruktu se stala dávno vyzkoušená 

minulost. Socialistické umění tím pádem využívalo historického principu při všeobecné percepci 

reality: „Nejdůležitější princip marxisticko-leninské metodologie zkoumání sociálních jevů 

spočívá v tom, že k jejich struktuře přistupuje historicky, neboť jen z historického pohledu 

můžeme vědecky vysvětlit strukturu objektu vědeckého bádání.“74 Vytváření uměleckého díla se 

přeměňovalo na vytváření mýtu. Socrealistická mytologizace se vztahovala na základní význam 

tohoto slova jako symbolického vyprávění o minulosti, které reprezentuje nadčasový řád. 

Socialistický realismus ve svém vykládání reality se s mýtem shodoval: systémem nezrušitelných 

pravidel zajišťujících stabilitu a záchranu světa. „Na samém začátku teda stála úloha stanoviť nové 

,spoločné pravidláʻ, určiť ,spoločné hodnotyʻ a skonštruovať obraz ,spoločne obývanej minulostiʻ, 

ku ktorej budú nasmerované kolektívne spomienkové akty.“75 Docházíme tady ne k historismu 

v přímém slova smyslu, ale k mytologizaci dějin. Mýtus také dovoloval využívat dichotomií 

„včera“ a „zítra“, přestože popisoval především minulost: sloužil jako vzor toho, co člověk musí 

(nebo nemusí) provádět, aby se dostavily určité následky (pozitivní či negativní). Spočívalo to 

však nejen ve výběru historických událostí jako tematického jádra děl, ale mělo to dopad i na 

                                                           
71 Citát podle: Mytologizace v umění socialistického realismu [elektronický přístup: 

http://cl.ff.cuni.cz/sorela/mytologizace.htm ] / K. Kouba. Praha. 2006. 
72 IJEZUITOV, Andrej Nikolajevič. Teoretické problémy socialistického realismu. s. 52. 
73 Z ústavu Sovětských spisovatelu od 1. září 1934.  In: Pervy vsesojuzny sjezd sovetskych pisatelej.: 

Stenografichesky otchet. M., 1934. s. 716.  
74 IJEZUITOV, Andrej Nikolajevič. Teoretické problémy socialistického realismu. s. 29. 
75 BILÍK, René. Minulosť, história, historicizmus a socialistický realizmus. In: Literatura socialistického realismu: 

východiska, struktury a kontexty totalitního umění. s. 28. 
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formální stránku díla: lidové motivy v poetice, historické motivy atd. Lidovost se stala druhým 

základním bodem „realističnosti“ socialistického umění, které dotvářelo mytologizovanou utopii. 

Pro nás je také důležité, proč se umění socialistického realismu obrátilo k mytologizaci. 

Na jedné straně se shodovalo s ideologickým základem socialismu, který se snažil utvořit pevný 

řád, konstrukt života – stanovit nová pravidla hry. Avšak na straně jiné to dovolila poválečná 

společenská situace. Mýtus je také způsob chápání reality, který pomáhá jednotlivci najít 

východisko v krizové situaci. Stává se něčím jedině určitým v neurčitou dobu. Mytologizované 

umění socialistického realismu přinášelo recipientovi utopický náhled do budoucna, které nastane, 

až budou splněné potřebné podmínky; pomáhalo najít správnou cestu k tzv. světlé budoucnosti na 

základě seznamu pravidel. 

Některé další principy socialistického realismu bychom mohli najít u Ijezuitova. Vedle už 

zmíněného principu historismu uvádí například princip humanismu, princip typizace a princip 

stranickosti76. Musíme se však přiznat, že se princip stranickosti považuje za základní: „Tento 

princip determinuje, organizuje a usměrňuje celý tvůrčí proces od prvotní tvůrčí myšlenky až 

k jejímu přímému ztělesnění v uměleckém díle.“77  V podstatě se však tento princip vztahuje k 

principu typizace. Princip typizace jako takový je základní princip realistického umění, který 

pomáhá vytvářet typické postavy v typických situacích. V umění socialistického realismu 

hovoříme o vytváření určitých schémat a figur na základě revolučního determinismu. Vedle 

dichotomie „včera“ a „zítra“ se objevuje nezjevná škála hodnocení všech jevů života podle jejich 

vlivu (postoje) na myšlenku třídního boje. Příznačným rysem socialistické literatury se stalo 

typické rozdělení postav na „dobré“ a „špatné“, jejichž hodnocení se opíralo o postoj vůči vládě, 

o působení na rozvoj společnosti v revolučním duchu. Tady také můžeme najít hodně schémat a 

principů, které si socialistický realismus vypůjčil od bildungsromanu: hlavní postava musí projít 

cestou problémů a potíží, provést heroický čin, aby se stal opravdovým hrdinou. Takové postavení 

hrdiny Ijezuitov hodnotí jako „revoluční romantický“ 78 . Docela často však hlavní postava 

reprezentuje osobu fyzicky a psychologicky silnou, zaujímající aktivní postoj k životu. Tento typ 

Ijezuitov označuje jako „bezprostřední realismus“79. Odlišuje se tím, že podstata uměleckého díl, 

pásmo postav, je ztvárněno adekvátně, tj. odpovídá principu revolučního determinismu přímo a 

vyjadřuje podstatu socialistického realismu. Taková postava se stávala svérázným obecným 

vzorem pro čtenáře, nikoliv „živým člověkem“. Jeho činy odpovídaly v první řádě principu 

stranickosti, a nevycházely z jeho psychologické analýzy: „V socialistickém realismu jsou typické 

především charaktery, které projevují socialistický postoj k světu a jsou schopny aktivně se 
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postavit nevyhovujícím podmínkám měnit se ku prospěchu a pro blaho člověka; pokud jde o okolí, 

typické jsou především ty, jež nutí typické charaktery cítit, myslet a jednat právě takovým 

způsobem; typické vzájemné vztahy jsou vztahy revolučního determinismu.“80 

Shrnuvše všechno, mohli bychom říct, že socialistický realismus v jeho čisté podobě, 

ačkoliv se jako realismus proklamoval, se vztahoval většinou spíš k romantismu s jeho myšlenkou 

existence ideálu, boje člověka proti životním zklamáním na cestě k tomuto ideálu, a klasicismu 

s jeho kánonem po syžetové stránce a přesným hodnocením jevů a postav po stránce obsahově-

tematické. Taková syntéza romantismu, realismu a klasicismu přiváděla k zobrazování 

v proklamovaně realistických dílech svérázné „nad-reality“. Všímali si toho kritici jak 

v Sovětském svazu, tak i v Československu (ještě v 50. a 60. letech Z. Nejedlý). H. Hunter ve 

svém článku o estetice socialistického realismu hovoří o „nadrealismu“81 , který se takovým 

balancováním vytvářel.  

Oficiálně vydávána díla českého socialistického realismu během 50. let přijímala a zcela 

odpovídala obecným požadavkům na socrealistické texty. Specifičnost československé situace 

však spočívá v nejasnosti nového uměleckého programu. Nová umělecká metoda byla spíše 

definována obecnými programovými proklamacemi, které se snažily přeložit jazyk moci do jazyka 

umění než konkrétními metodickými požadavky estetickými. Začal proces obnovování žánrů 

velké epiky: budovatelského románu a románu historického. Právě tyto žánry musely sloužit 

příkladem zápasu lidstva o novou socialistickou budoucnost a opodstatnit zákonnost tohoto boje. 

Vzorem pro román historický se stala tvorba Aloise Jiráska, která splňovala dodržování 

principu historičnosti. Ukázkou zpracování velkých historických událostí se stala díla Václava 

Kaplického Čtveráci (1952), Železná koruna (1954), Smršť (1955), Rekruti (1956). Avšak 

v souladu s principem stranickosti v žánru historického románu se začaly objevovat vzpomínkové 

prózy především autorů dělnických. Patřili sem v první řádě Antonín Zápotocký (Vstanou noví 

bojovnici, 1948) či Adolf Branald (Hrdinové všedních dnů, 1953-154).  

 Hodně se využívalo tématu války, jako živého příkladu vítězství pracujícího lidu nad zlem. 

Dobovým požadavkům vycházely vstříc díla Marie Pujmanové Život proti smrti (1952), romány 

K. J. Beneše Ohnivé písmo (1950) a Rodný hlas (1953). 

K nejvýraznějším dílům budovatelského románu patří póza Václava Řezáče Nástup 

(1951), která se stala vzorem pro celou generaci autorů 50. let. 
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3. Socialistický realismus za normalizace 

3.1.Obecné požadavky na moderní socialistickou literaturu 

Dvě základní tendence, jimiž se řídila normalizační kritika, byly vyrovnání se s 

procesy literatury 60. let a úsilí o vytvoření nového programu.  

Aby bylo dosaženo prvního cíle (který byl v mnohém spojen s procesy, jež obecně 

probíhaly v médiích; viz. 2. podkapitolu I. kapitoly), začaly se na stránkách soudobých časopisů, 

věnovaných kulturnímu životu, (především týdeníku Tvorba, který se stal scénou pro „boj proti 

kontrarevoluci v umění“) objevovat články, odsuzující předchozí období. Do čela literární kritiky 

se dostali Jiří Hájek, Vladimír Dostal, Josef Rybák a Vítězslav Rzounek, kteří formovali „současné 

myšlení o literatuře“. Hájek usiloval o překonání „poruchových momentů“: v článku Předpoklady 

další cesty (1972) píše o renesanci socialistického vědomí82 . Konkrétní umělecké vzory této 

„renesance“ uvádí například Rybák v článku Náš spisovatel a společnost (1972): je to v první řádě 

tvorba M. Majerové, I. Olbrachta, S. K. Neumanna, V. Vančury, V. Nezvala83 . Tento seznam 

jmen většina soudobých kritiků bude jen podporovat. Pavel Běliček ve svých úvahách o moderní 

poezii píše o nadměrné výrazové mnohoznačnosti básníků, která vzniká v důsledku přílišného 

vlivu V. Holana a F. Halase84, a jehož by se současná socialistická poezie měla zbavit. 

Pro dosažení druhého cíle bylo nutné obnovit pojem „socialistický realismus“. Na Sjezdu 

českých spisovatelů 18. listopadu 1971 byl socialistický realismus sice označen za „základní tvůrčí 

metodu“, ale objevil se problém přetváření tohoto pojmu na čistě formální konstrukt: „Ve 

skutečnosti totiž pojem socialistický realismus již představoval zcela vyprázdněný slovní 

ornament, který se užíval v programních textech, při oficiálních příležitostech a slavnostních 

projevech.“85 Cítili to i angažovaní kritici a snažili se s tím různými způsoby vyrovnat. Mnozí z 

nich se začali zcela vyhýbat pojmu „socialistický realismus“ a používat místo něj označení 

„současná socialistická tvorba“86, ale ostatní začali hledat nové estetické hodnoty a naplnění 

pojmu.  

Nejjednodušší cestu si zvolili už zmínění kritici (Rybák a Běliček), kteří usilovali o návrat 

do správného rozvoje literatury před 60. lety. V mnohém tento názor sdílela i Hana Hrzalová, 

významná kritička období normalizace. Ve své práci Spoluvytvářet skutečnost (1976) píše, že 

v současné tvorbě „(...) se realizuje návrat ke klasickým hodnotám socialistického písemnictví 

meziválečného a poválečného a obnovuje se vztah s klasickou sovětskou literaturou i současnou 
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tvorbou sovětských autorů“87. Hrzalová dál zmiňuje úplně stejnou řadu autorů, již by měli sloužit 

jako vzor pro moderní spisovatele, jakou jsme viděli u Rybáka, ale přidává k nim ještě 

J. Kratochvila, V. Nezvala, K. Biebla, E. F. Buriana a další. Avšak takový přístup ke kritice ji 

přetvářel na mechanické označování: proměny, jež nastaly v literatuře během posledních 20 let 

byly zjevné a popírat je nemohla dokonce ani angažovaná kritika. Proto ve své práci Hrzalová 

popisuje také i některé proměny v moderní literatuře, ale i ty vztahuje na minulost: „Chápe 

socialistický realismus jako syntézu dosavadního vývoje progresivní literatury, zejména jeho 

dialekticko-materialistické překonání kritického realismu a romantismu.“ 88  Socialistický 

realismus přebírá své základní rysy z 50. let: 

- stranickost (podřízenost potřebám dělnické třídy) 

- historičnost 

- dichotomie minulosti a budoucnosti („[...] zobrazit život v jeho celku [...] jak 

v přítomné jeho podobě, tak i ve vztahu k minulosti a budoucnosti“89) 

- didaktičnost 

- kolektivnost („Socialismus likviduje rozpor mezi soukromým a veřejným životem 

[...]“90) 

Základní vzory současné rozvinuté socialistické prózy pro Hrzalovou jsou J. Kozák (Svatý 

Michal, 1972), J. Kolářová (Můj chlapec a já, 1974), J. Rybák (Hodiny pro bosé nohy, 1973; 

Evropa tančila valčík, 1974). Zajímavé je, že mimo jiné Hrzalová pozitivně zmiňuje proměny 

v próze Párala (Mladý muž a bílá velryba, 1974). Chválí autorovu snahu zmenšovat maloměšťáctví 

a udělat středem pozornosti pracujícího člověka91. 

 Avšak ne všichni kritici usilovali o prostý návrat k estetickým hodnotám 50. let. Hájek 

v již zmíněném článku Předpoklad další cesty uvažuje nad tím, že by se současná socialistická 

literatura měla v první řadě osvobodit od přísného tlaku a najít svou vlastní cestu v rozvíjející 

se socialistické společnosti, což v podstatě znamená přijetí nových estetických pravidel a norem 

než jen těch, které byly vytvořené v už v 50. letech.  

Skorou stejnou pozici při hodnocení nového socialistického umění zaujímá Dostal. Na 

rozdíl od Hájka však Dostal trval na aktuálnosti jak pojmu socialistický realismus, tak i jeho 

naplnění. Kritik však upozorňoval na to, že téměř celou dobu existence byl tento pojem chápán 

nesprávně, jelikož byl pevně spojen se Stalinovým jménem, a právě proto byl v 60. letech 

odsouzen k zapomenutí. Socialistický realismus však je pro kritika „nejzdravější umělecký směr“, 
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který umožňuje autorovi dosáhnou nejvyššího vnitřního rozvoje a „vyjít vstříc demokratickým 

požadavkům společnosti“ 92 . Doležal vidí v rozvinutém socialistickém realismu 70. letech 

socialistický realismus „správný“, osvobozený od předsudků a tím pádem spojený pouze s lidem 

a jeho potřebami. „Nový“ socialistický realismus přežil dobu krize (tím myslí nejen dobu let 60., 

ale i let 50.) díky tomu, že „(…) dokázal i vstřebávat všechno pozitivní, co v omezeném sortimentu 

nabízely modernistické směry, a to nikoli přebíráním vnějších znaků a vyrovnáváním kroku s 

módami, ale hledáním vlastních odpovědí na otázky kladené epochou, na něž modernistická větev 

moderního umění dovedla reagovat jen křečemi, absolutizacemi dílčích momentů a falešnými 

dilematy.“93 

O vytvoření nového systému estetických hodnot píše ve své rozsáhle stati Jaromír Pelc 

(Potřeba generace, 1974). Kritik se zaměřoval na mladou poezii, ale jeho postřehy jsou platné i 

pro normalizační prózu. Za nejdůležitější úkol mladých básníků považuje: 

- boj s individualismem 

- rehabilitaci kolektivních hodnot 

- důraz na elementární životní jistoty  

Odstoupivše od ideálu rozvinuté socialistické literatury proklamovaného soudobou 

kritikou, se můžeme podívat na to, jak se tento ideál přetvářel na realitu: jaká díla se z žánrového 

hlediska a z hlediska poezie dostávala do středu literárního procesu.  

Ve středu oficiálního literárního proudu se ocitla především díla s tématem „odrazu 

společenského vývoje nedávné minulosti“94, která, podle námi uvedených kritiků odpovídala skoro 

všem požadavkům moderní socialistické literatury (historičnost, didaktičnost, důraz na 

elementární životní jistoty). Snaha vytvořit dílo, jenž bude „pravdivě“ vykreslovat a objasňovat 

mezery v nedávné minulosti, vyvolávala otevřenou politickou (v první řádě) a estetickou polemiku 

s literaturou 60. let a zároveň i se současnou tvorbou disidentů a exulantů, usilovala o znovuzrození 

„socialistických koleji“ v kultuře a společnosti. Tím pádem by v dílech byla zachráněná i 

dichotomie „minulost – budoucnost“: popisovány by byly ne pouze idealizované obrazy 

vyzkoušené minulosti (román historický), ale rovněž zobrazovány problémy současné společnosti 

(román společenský). Na rozhraní těchto dvou žánrů se pohyboval, podle Fialové, nový typ 

románu – retrospektivní95. Tento žánr, popisující několik let staré události, si však vybíral takové 

konflikty, které by mohly sloužit jako typické, a tím pádem se přetvářel na svérázný „historický 

obraz“: „Politickým úkolem jejich próz bylo totiž odmítnout tezi o nesouladu mezi jedincem a 

socialistickou společností, respektive dokázat, že to, co se v minulosti stalo, se stalo ve prospěch 
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všech poctivých lidí, neboť jedině tak komunistická strana a československá společnost mohly 

překonat všemožná nebezpečí a nástrahy nepřátel a opět se vrátit na jedinou správnou cestu 

k socialismu.“96 Nový typ románu splňoval podmínku zobrazování minulosti jako budoucnosti, 

čímž zároveň dodávala dílům didaktičnosti (pravda v takových románech je charakterizovaná jako 

dána a jednoznačná), ale zároveň se věnoval otázce popírání individualismu (pravda je všeobecná 

a stejná ze všech úhlů pohledu). Příkladem takových románů by mohla být próza z hornického 

prostředí Šibík 505 (1979) J. Fraise, kterou bychom mohli označit zároveň jako příklad žánru 

rodové kroniky, dále romány s tématem „popálení roku 1968“ Svědomí (1973) F. Kopeckého, 

Velká voda (1973) B. Nohejla a další. 

Hlavní rozdíl „historizovaných“ próz normalizace od děl 40. a 50. let se stejným tématem 

nastal ve výběru zachycovaných událostí. „V centru pozornosti již nestály vítězné historické 

okamžiky, ale problematická období, která bylo třeba (...) vhodně ,vysvětlitʻ a interpretovat, 

konkrétně tady počátek padesátých let.“97 Zároveň by se měla zvýšit i estetická kvalita děl: měl 

být zamaskován zbytečný schematismus, aby dílo působilo přesvědčivě. Právě proto se novým 

vzorem pro žánr společensko-historického románu stal Občan Brych J. Otčenáška. Cílem bylo také 

stvořit i nový typ hrdiny, jenž přes veškeré potíže a pochybnosti nakonec dojde ke ztotožnění 

s poctivým společenstvem (režimem). Změny tím pádem proběhly ve způsobu narace: dějiny se 

v novém typu prózy zobrazovaly očima intelektuála. Intelektuálové sloužili jako příklad 

váhajícího jedince, který dospívá k jednoznačné a jediné správné myšlence sebeidentifikace 

s komunistickou ideou: tím normalizační společensko-historické romány využívaly již v 50. letech 

vyzkoušená schémata bildungsromanů. Jako příklad bychom mohli uvést román K. Misaře 

Periférie (1977), který se však svou poetikou vztahuje k dalšímu populárnímu typu románů 

normalizace – román třídní věrnosti98. Romány třídní věrnosti (např. F. Stavinoha Komu patří čas 

(1979), P. Klen Čekání (1980) atd.) a nové společensko-historické romány odpovídaly dalšímu 

(ale zároveň, podle Hrzalové, i nejdůležitějšímu) požadavku na normalizační díla – principu 

stranickosti.  

Tématem stanovení nerozhodného hrdiny se zabýval další žánr – psychologická próza. 

Angažovaná literatura v dílech s prvky psychologismu akcentovala především zobrazování 

váhavosti nerozhodného intelektuála a jeho transformaci. Na rozdíl od románu třídní věrnosti, ve 

kterém postavy vědí, kde hledat jedinou existující pravdu, v románech takového typu hrdinové 

neví, kterou cestou k této pravdě jít. Avšak to zároveň potvrzuje fakt existence takové „historické 

pravdy“, proto se tato díla vztahovala především k požadavku didaktičnosti prostřednictvím již 
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zmíněných schémat bildingsromanu. Jako příklad bychom mohli uvést díla K. Houby (Protokol, 

1978; Postel s nebesy, 1876), S. Váchna (Pikolka, 1974) a další.  

Návrat k problematice pracujícího lidu a problémům nové socialistické společnosti byly 

pokusy o obnovení budovatelské prózy. Teoreticky to představovalo mechanický návrat do 

idealizovaných schémat budovatelské kultury 50. let. Tato díla by mohla vyhovovat všem 

principům socialistického realismu a podílet se na výchově společnosti. Nadměrná schematičnost 

budovatelského románu musela být překonána hledáním nových, psychologicky prohloubených 

postav a více věrohodným zobrazením příběhů a prostředí. Na základě takového schématu byly 

napsány například romány J. Mareka (Noční jízda, 1972), F. Stavinohy (Figurky ze šmantů, 1976) 

atd. 

Do jisté míry úkol popírání individualismu (kolektivnost) splňovala díla s tématem 

zobrazení období kolektivizace. Avšak společenská situace 70. a 80. let nemohla být pro taková 

díla zdrojem inspirace, proto tyto texty vypadaly jako výrazně ideologicky zabarvené a tím pádem 

i schematicky a umělecky zcela podprůměrné99: V. Trapl (Brána, kterou procházíme, 1976), 

F. Podlaha (Rozcestí, 1872) a další.  Venkovská próza však zároveň otevírala pro oficiální díla 

širší tematické a schematické pole: idealizovaný obraz venkovského života zobrazoval daleko 

větší vrstvu problematiky než normalizační ideologická propaganda (snaha o vytváření úspěšného 

obrazu klidného venkova po kolektivizaci umožňoval autorům využívat většího psychologismu, 

dokonce se i ponořovat do spirituality, mysticismu a křesťanských představ o ideálním přírodním 

životě). Například mytické motivy využíval J. Kozák Adam a Eva (1982).  

Námi vybraní autoři a jejich díla však představuji spíše žánry společensko-historického a 

psychologického románu, proto se v dalších kapitolách zaměříme na charakteristiku tohoto proudu 

literárního procesu. 

 

3.2.Pásmo postav 

Postavy románů 70. a 80. let navazovaly na tradiční schémata z románů 50. let: postavy 

plnily nejen své standardní funkce rozvíjení syžetu, ale zároveň také vystupovaly jako 

personifikace určitého spektra pravidel, příklad vnímání socialistického světa, sloužily jako 

způsob identifikace „správného“ a „nesprávného“ chování. Protiklad „kladných“ a „záporných“ 

postav zachraňující pro socialistickou literaturu typický princip dichotomie bytí byl mechanicky 

převzat ze schémat 50. let.  Došlo však k úplnému vyprázdnění těchto schémat a definitivnímu 

přetváření postavy-hypotézy (charakteristické pro začátek a 60. léta 20. století100) do postavy-
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definice. Označení takových hrdinů je dáno mimo dílo a je v něm zároveň explicitně vyjádřené, 

což nenechává čtenáři prostor pro interpretaci: „Schematická postava má sice pevné kontury svého 

typu, ale uvnitř je prázdná, není individualizovaná, je právě jen zosobněnou funkcí (mstitel, 

loupežník), nemá ,nitroʻ (nanejvýš má ,nitroʻ pojednané v rámci ustáleného typu).“101 

Avšak postava-definice je příznačná pro celou realistickou tvorbu („V realistické próze 

nastal, byť na poněkud jiné úrovni návrat k postavě-definici (…) v té její podobě, kterou 

představuje tak zvaný typ“102), proto hodnocení pojmu postava-definice také nemůže být chápáno 

jednoznačně. Rozdíl mezi schematickou postavou a obecnou typizací je především ve způsobu, 

kterým autor k postavě přistupuje. V díle, které usiluje o realistický popis, nemůže být hrdina 

nahlížen jako totální celek: vystupuje jako silueta, námět, který odkazuje na reálný svět a postupně 

se ztrácí v nekonečnosti čtenářské interpretace. V díle, které usiluje o vytvoření realistického 

dojmu (nikoliv o realistický popis), postava vystupuje jako předem daná a jen je popisována.  

Kladné postavy se vyznačovaly svým angažovaným přístupem k životu, jsou aktivní 

společenskou pozicí v boji proti maloměšťanství a pohodlnosti: „Kladná postava normalizačního 

společensko-historického románu měla být totiž psychologicky vystavená tak aby odolávala všem 

pokušením ,velkéʻ historie a nepoddala se pesimismu a pasivitě.“103 Příkladem takového typu 

hrdiny by mohla sloužit protagonistka románu Můj chlapec a já (1974) J. Kolárové, který byl 

zároveň vysoce oceněn kritikou.  

Myšlenka věrnosti třídnímu boji se však postupně zmírnila a ztratila se za hlavní 

myšlenkou stranickosti: to, že dějiny byly častěji zobrazovány očima intelektuála, postupně 

přivedlo ke vzniku nového typu hrdiny: váhajícího intelektuála, který hledá správnou cestu. 

Příkladem takové postavy, přicházející na konci své cesty k ztotožnění s režimem, by mohl sloužit 

protagonista románu Postel s nebesy (1976) K. Houby, nekomunista, jenž pochází 

z maloburžoazní rodiny, ale přes všechny pochybnosti přichází na „správnou cestu“. Nový způsob 

„rozvoje“ hlavního hrdiny Blahoslav Dokoupil pojmenoval rozvojem podle antischématu 104 , 

kterým se normalizační díla snažila vyhnout nadmírné schematičnosti. Rozkolísání třídního 

protikladu „kladný komunista/dělník/kolchozník“ a „špatný nestraník/kapitalista/měšťan“ však 

nezasáhlo podstatu věcí: dichotomii společenských rolí a dvojí názor na svět. 

Na rozdíl od kladných postav byly postavy záporné v normalizační literatuře míň 

pokreslené. V mnohém to vyplývalo z obecného zmírňování základního tématu boje. Na druhé 

straně to vyplývalo z motivu přerodu „špatné“ postavy v „kladnou“, o němž jsme zmínili: „(…) 

záporné postavy nebyly tak jasně a neproblematicky vztahovány ke konkrétní společenské 

                                                           
101 HODROVÁ, Daniela. --na okraji chaosu--: poetika literárního díla 20. století, s. 555. 
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vrstvě“105. Jejich základní charakteristiky vycházely z pravého opaku charakteristik protagonistů, 

některé vlastnosti (podle Fialové) bychom mohli uvést: „(…) nestálost, střídání názorů a postojů, 

oportunismus, podléhání dobovým módám, a tedy snadná manipulovatelnost a tendence ke 

zradě.“106 Avšak k tomuto seznamu bychom mohli dodat chamtivost jako základní vlastnost, která 

vystřídala jednoznačné hodnocení na základě třídního rozvrstvení: tuto vlastnost a také touhu po 

popularitě bylo možné připsat třeba intelektuálům (jak jsme to popsali v kapitole o soudobých 

médiích, která se snažila takovým způsobem znevážit známé osobnosti z 60. let).  

Vznikl také nový zajímavý typ hrdiny, jenž byl spojen s rokem 1968: osoba politicky 

respektovaná, která však může škodit nové socialistické společnosti. Tak se popisovali, například, 

hlavní hybatelé převratných událostí konce 60. let a některé osobnosti let 50., s kterými byly 

spojovány hlavní problematické události tohoto období.  

 

Uděláme-li závěry, jaké největší rozdíly lze v realizaci socialistické metody v literatuře a 

umění 50. let a období normalizace nelézt, můžeme říct, že hlavní problém oficiální literatury 70. 

a 80. let spočíval v tom, že patos, kterým se socialistický realismus jako umělecký směr řídil na 

počátku svého formování (viz. podkapitolu 4.1.), a ideje, vyvolané jeho působením, vyhasly ještě 

na konci 50. let. Socialistický realismus jako směr se stal svérázným východiskem pro kulturu a 

společnost, zažívající poválečnou krizi a hledajíce nějakou „určitost“ v době neurčité po Druhé 

světové válce. Avšak společnost (včetně umění) ve druhé polovině 20. století takové vodítko už 

nepotřebovala: socialistický realismus se definitivně přetvořil na schémata a vyprázdněný obal.  

 

3.3.Vybraní autoři v kontextu literatury za normalizace 

Vladimír Páral do normalizačního období vstoupil už jako vyspělý autor. Ve svých dílech 

z let 60. se zabýval především otázkou lidské autenticity a konfliktem mezi osobností a 

každodenností. Toto tematické pole se nacházelo ve středu tehdejšího literárního vývoje a zároveň 

také společnosti. Páral se rychle stal literárním fenoménem: ve své tvorbě spojoval metody 

experimentální prózy modelové a syžety prózy populární. Kritický popis postav, které nedokážou 

ve svém životě a boji proti každodennosti najít cíl, se během tvůrčí cesty autora šedesátými lety 

vyústil v obraz postavy, marně hledající východisko z bezcitného koloběhu života. Vrcholu toto 

téma dosáhlo v roce 1969 románem Milenci a vrazi.  

Nástup normalizace tím pádem dopadl na svéráznou krizi hlavního tématu autorovy tvorby: 

„(…) měl několik možností: přestat psát, opakovat se, nebo se pokusit o změnu.“107 Prvním 
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pokusem o změnu se stal román Profesionální žena (1971), v němž autor poprvé dovoluje své 

hlavní hrdince zvítězit nad každodenností a realizovat se. Se stejným tématem pracuje román 

Mladý muž a bílá velryba (1973), ve kterém hlavní postava dospívá k okamžiku milostného 

pracovního vítězství108, avšak jen na krátkou dobu. Proto lze v tomto díle nalézt nejen pokus o 

vytvoření „pravého hrdiny“ (i když ne zcela podařený), ale také stopy parodie.  

Druhým novým způsobem recepce společnosti a problému autenticity se stává román 

Radost až do rána (1975), který, jako i skoro celou Páralovou normalizační tvorbu, kritika vnímala 

nejednoznačně: na jedné straně toto dílo tematicky vyhovovalo ideologii oficiální literatury 

(smiřování s režimem a tichým „pohodlím“ panelákových sídlišť), ale na straně druhé vyznívalo 

dost ironicky.  

Dva další romány – Generální zázrak (1977) a námi zvolený pro analýzu Muka obraznosti 

(1980) – uzavírají tzv. Bílou pentalogii Páralových děl. Román Muka obraznosti je zároveň 

posledním dílem v žánru společensko-historického románu: dál se Páral věnoval prózám v žánru 

sci-fi (Pokušení A-ZZ, 1982; Romeo a Julie 2300, 1982; Válka s mnohozvířetem, 1983; Země žen, 

1987).  V něm autor nachází jediné možné (a jediné pro socialistickou kritiku vhodné) řešení svého 

dávného rozporu mezi koloběhem každodenností a v ní tonoucí individuality. Ve svých ranných 

dílech, především z Černé pentalogie, Páral považoval touhu po autenticitě za vrozenou lidskou 

vlastnost, kterou společnost a způsoby její organizace potlačují. V Mukách obraznosti se však 

zmírňuje a touhu po autenticitě vykládá jako vrozenou pouze některým jednotlivcům109, kteří tím 

trpí.  

Soudobá kritika docela často a docela nejednoznačně hodnotila Páralovou tvorbu. 

L. Dobrovský usvědčuje Párala z konformity (každý pokus jeho hrdiny vynořit se z osudového 

stereotypu končí krachem)110 , ale zároveň Dostál hledá za vnější jednoduchostí a hrou rysy 

příznačnými pro pokleslé čtivo111. Jednoznačně záporně Páralova díla hodnotil Hájek. Ve svých 

statích z konce 80. let M. Jungmann uzavírajíc své úvahy nad tvorbou Párala píše, že „Páralovi 

zůstala jen snaha za každou cenu se spisovatelsky uplatnit, a té je podřízen každý jeho příběh, z ní 

vyplývá jeho ideové opatrnictví a ustrnulá myšlenková schémata (…)“112. V současné době se 

tvorbou Párala zabývalo také několik badatelů (P. Janoušek, L. Machala, W. Harkins a mnozí 

další). Na tvorbu v 60. letech vysoko ceněného Párala se vědci i dodnes dívají různě. Na příklad 

H. Kosková ve své monografii Hledání ztracené generace (1996) kladně popisuje autorovou 

tvorbu z 60. let, ale na konci kapitoly Promarněné talenty zmiňuje, že „(...) pozdější díla 
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nepřekročily už nikdy úroveň literárního průměru“113 (s čímž se neshoduje, například, Machala a 

Janoušek). Naším úkolem však není hodnocení, ale analýza oficiálně vydaného díla Párala za 

normalizace, jeho komparace s celkovým literárním proudem na základě uvedených požadavků 

na angažovanou tvorbu a vysvětlení normalizačních procesů a událostí charakteristických pro 

autorův způsob zobrazení reality. 

 

Nejzřetelněji se k Páralově tvorbě přihlásil mladý prozaik Zdeněk Zapletal románem 

Půlnoční běžci (1986), jenž lze zároveň označit za jeden z nejpřesnějších popisů stavu společnosti 

v roce 1984, ve kterém probíhá hlavní děj. Na začátku své tvorby se však autor věnoval prózám 

autobiografickým, které soudobí kritici pojmenovávali „předčasné memoáry“ či „beletrizované 

deníky dospívajících“114. V jeho trilogii Proč se nás srny bojí (1980), Až přijdou plískanice (1980) 

a Poslední knížka o dětství (1982) se popisují vzpomínky spojené se školou, vojnou, prvními léty 

manželství a dalšími autobiografickými událostmi. 

Jak v rané, tak i v pozdější Zapletalově tvorbě lze identifikovat výrazný vliv americké 

literatury, především W. Saroyana, J. Updike, K. Vonneguta, E. L. Doctorowa nebo 

J. Kerouaca115. Všichni tito autoři se ve své tvorbě věnovali otázkám sociální nerovnosti, lidských 

práv a spravedlnosti. Poslední z jmenovaných autorů je zároveň jeden z nejvýznamnějších 

představitelů americké beat generation. Vliv Kerouakovy prózy a idejí beat generation potvrzuje i 

citát z prózy Sen na konci rána (1988): „My přes třicet a do pětatřiceti jsme byli ta nejbohatší 

generace. (...) Pro nikoho neznamenaly peníze tak málo jako pro nás. (...) Byli jsme vlastně 

takovou československou opožděnou vlnou beatnictví. (...) Takoví uchcánci mazánci, kteří si na 

něco hráli. Hipíci se stálým zaměstnáním a píchačkou v kapse (...). Jediné, proti čemu jsme se 

vzbouřili byli naši partneři v manželství. Na ty jediné jsme si troufli.“116 

Nápadný vliv Páralovy tvorby na Zapletalova díla vidí například literární historik a kritik 

Lubomír Machala především v kondenzovaném neslovesném vyjadřování, metodě simultánního 

rozvíjení dějových pásem, záznamu životních stereotypů117, ale zároveň i v celé výstavbě textu. 

Uvádí paralelu mezi Zapletalovými Půlnočními běžci a Milenci a vrahy v kompozici a organizaci 

textu: v obou případech se základním prostorem pro odehrávání děje stává několikabytový dům. 

Oba autoři hojně požívají ve svých textech publicistických informací a novinových zpráv. 

V užívání těchto prvků však kritik vidí rozdíl: tam, kde u Párala noviny a publicistika tvoří 

svéráznou koláž, míchají se, u Zapletala vytvářejí kronikářsky uspořádány přehled.  
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Těžkým byl vstup do nových paradigmat normalizační kultury i jiného vyspělého autora 

Bohumila Hrabala. Jeho tvorba z let 1962-1970 (Perličky na dně, 1963; Pábitelé, 1964; Ostře 

sledované vlaky, 1965; Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet, 1965; Automat svět, 1966 a 

jiné) představovala neobvyklý způsob vyprávění a nový typ hrdiny – pábitele. Hrabalova díla se 

vyznačovala používáním techniky koláže, surrealistického smíšení myšlenek a reality, komična a 

tragična pro vytváření nejkompletnějšího obrázku reality se vší její nejednoznačností a složitostí. 

Ve své tvorbě se nesnažil odpovídat na otázky, jen popisovat různorodost a nekonečnou krásu 

života. Takový způsob interpretace reality byl celkem nepřijatelný pro novou socialistickou 

literaturu, proto byla Hrabalovi publikační činnost zakázána až do roku 1975, kdy byl po 

rozhovoru v komunistickém týdeníku Tvorba (č. 2) a po vydání pozměněné verze Rukověti 

pábitelského učně zákaz znovu zrušen.  

V Hrabalově tvorbě vydávané za normalizace se základním tématem staly vzpomínky a 

návrat: jeho prózy se víc než před tím obracely do minulosti a osobních zážitků. Problém 

autobiografičnosti je proto velice důležitý v naší práci: Hrabal a Páral, v okamžiku nastartování 

normalizace vyspělí autoři, věnovali svou pozornost vzpomínkovým prózám. Jedním z našich 

úkolů bude se pokusit vyhnout nadměrné historičnosti: o historický přístup (kterým se řídí 

například Jiří Pelán ve své monografii o Hrabalovi Pokus o portrét, 2015) se opírat nebudeme, 

jelikož neodpovídá zvolené metodě analýzy, a zkusíme poukázat na autorově tvorbě aspekty, jež 

kromě autobiografické rovině směřují také k vykreslení typického a obecného. Nesmíme 

zapomenout na to, že charakterizovat „autorův záměr“ textu můžeme jen na základě celé analýzy 

narativu. Tak například mnozí badatelé přiznávají, že to, co se Hrabal ve svých dílech snaží 

vydávat za autobiografii, je v podstatě logické uspořádávání motivů a syžetů tak, aby tvořily 

„lirickou monumentilizaci“118, zevšeobecněný odraz reality. Vzpomínková próza jen autorovi 

umožňovala maskovat pod autobiografií charakteristiku současnosti. Proto se Hrabalově 

„autobiografičnosti“ podařilo zachránit osobitost narace: reálie neměli přesnou fabulaci (nikdy 

nepůsobily jako kronika, což Hrabala vydělovalo nejvíc z řady jiných autorů se společensko-

historickým tématem), míchaly se s jinými motivy z okolního světa, střídaly se s jazykovými 

hrami.  

Typickým příkladem prolínání osobních motivů a hluboké analýzy společenských kolizí 

může sloužit román Postřižiny (1976 – oficiálně; 1974–v samizdatovém nakladatelství Petlice). 

V perspektivě své nedávno zemřelé maminky (lit. Maryšky) a jejího občas dokonce i bizarního 

života ukazuje, jak vypadá bouřlivý počátek 20. století. Volným pokračováním vzpomínkových 
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próz je i námi zvolená sbírka Městečko, kde se zastavil čas (samizdatově pod titulem Městečko, ve 

kterém se zastavil čas vyšla v roce 1974, oficiálně v roce 1978). Děj se točí kolem chlapečka (za 

nímž vystupuje sám Hrabal) a jeho rodiny a popisuje dobu před rokem 1948. Toto dílo také není 

pouhým vyprávěním autorových vzpomínek, ani „žalozpěvem nad zánikem meziválečného 

Československa“, ale spíše „(…) rozjitřenou reflexí neodvratného vytrácení se všeho lidského do 

nebytí“119. Hrabal se věnoval také popisu pozdějších událostí: 50. letům (Něžný bratr, oficiálně 

byl vydán pouze v roce 1981).  

Avšak v celé své oficiálně vydávané tvorbě v období normalizace Hrabal výrazně oslabil 

podíl provokativního experimentu z 60. let, což mu však umožnilo oslovit širší kruh čtenářů a 

zároveň i publikovat v oficiálních nakladatelstvích. Zmenšil se projev surrealistických prvků, 

Hrabalova hra s nůžkami (například v doslovu k románu Obsluhoval jsem anglického krále sám 

autor píše, že vyřezává z reality ty okamžiky, které ještě zachránily svou svěžest a sestavuje děj 

pouze podle nich, nikoliv podle triviální posloupnosti událostí), motivy čínské a evropské filosofie. 

Tyto motivy se však budou vracet v neautobiografických dílech (Obsluhoval jsem anglického 

krále, Příliš hlučná samota), která právě kvůli své nejednoznačnosti a těžké poetice vycházela s 

velikým opožděním a často ve verzích pozměněných cenzurou. 

Vzpomínková próza za normalizace však tvořila základ tematického okruhu Hrabalových 

děl. Tak v 70. a 80. letech byly vydány Krasosmutnění (1979), Harlekýnovy miliony (1981), 

Domácí úkoly z pilnosti (1982), Život bez smokingu (1986). Poslední díla publikovaná v období 

normalizace díla už nesla zjevné stopy autorovy vzpoury proti kánonu a rámci: jde o 

autobiografickou trilogii Svatby v domě. Dívčí románek (1987), Vita nova. Kartinky (1987) a 

Proluky (1986). Svět v nich je popsán očima vlastní Hrabalovy ženy se vší typickou ironií, snahou 

odhalit tajemství a různobarevnost života, jež byly základem jeho tvorby ještě v 60. letech.  

Předpokládáme, že ze všech námi zvolených autorů z oficiálních paradigmat a požadavků 

na angažovanou prózu se Hrabal vymyká nejvíc. Z jedné strany byl důkazem tezí Doležala o 

proměnách v poetice moderního socialistického realismu, jenž do sebe vstřebal omezený počet 

pozitivních tendencí v literatuře, ale na straně druhé byla Hrabalova díla zjevně vydávaná s 

opravami; dokonce i zvolená témata byla občas způsobem maskování určitých autorových 

myšlenek.  
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III. kapitola  

Analýza vybraných děl  

1. Historičnost 

Požadavek historičnosti se v angažované próze za normalizace stal jedním z centrálních 

způsobů organizace textu (viz podkapitoly 2 a 3 části „Kánon socialistického realismu“). Autoři 

všech námi zvolených próz proto tak či onak ve svých dílech také pracují s pojmem „historičnost“. 

Tato díla se ovšem výrazně liší svými postupy při jeho uplatňování a způsoby vykládání dějin od 

děl angažovaného literárního proudu. Proto také očekáváme, že inspirace v dějinách u vybraných 

autorů měla jiné důvody než splňování požadavků, jež na ně kladla normalizační kritika.  

Páralova Muka obraznosti představují autorův návrat do období jeho mládí, do 50. let do 

města Liberce (jemuž je zároveň román věnován). Děj se odehrává kolem čerstvě promovaného 

(na Vysoké škole chemickotechnologické v Pardubicích, kterou ukončil i Páral) inženýra Marka 

Paara, jenž se, stejně jako autor, přestěhoval do Liberce, kde musel nastoupit do firmy Primatex.  

Zajímavé je, jak se realizuje chronologie života hlavního hrdiny. Nevíme skoro nic o jeho 

dětství a mládí kromě několika událostí –  bombardování Brna, osvobození Brna rudoarmějci 

26. dubna 1945, únor 1948 a datum jeho promoce – 1. července 1954. 

Bombardování Brna Marek zažívá ještě jako mladý, když spolu s ostatními gymnazisty 

„vesele chodili ze školy tropit nepravosti do protileteckého krytu“120 . Při popisu Markových 

zážitků poprvé narážíme na „nadměrnou obraznost“, kterou trpí: místo typických popisů strachu, 

úzkosti nebo vzpoury, příznačných pro  charakteristiku válečných událostí v angažované tvorbě, 

vidíme veselí, zájem, vnímání bombardování jako hry a plodné půdy pro vytváření nových příběhů 

v hlavě dvanáctiletého chlapce: „Do krytu vesele, ale s úzkostí pak ven do ulic domů v plamenech, 

„Náš hoří!“ vykřikoval Marek vybavený nadměrnou obrazností, leč hořely vždy jen sousední 

(…).“ 121  Motiv krytu a požáru v domě se bude několikrát v románu v pozměněné podobě 

opakovat, odpovídaje jednak typickému způsobu Páralovy kompozice textu (telegrafičnost, 

opakování a transformování stejných motivů), ale jednak také Markovu vidění světa a jeho 

„pekelné simultánce“122. 

Osvobození Marek prožil vcelku tak, jak by měl: poválečné vzrušení ho přivedlo 

k myšlence stát se maršálem letectva, ale Páral tomuto důležitému okamžiku věnoval jen jeden 

odstavec, který uzavřel větou: „V únoru 1948 mu bylo patnáct a půl roku.“123 Je to jen jediná 

zmínka o převratných a důležitých událostech roku 1948. Jedním z hlavních rozdílů 
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historizovaných próz 70. let od tvorby 50. let se stejným tématem jsou proměny ve způsobu 

vykládání dějin: do středu pozornosti se dostaly v první řadě mezery na plátnu dějin, těžké 

okamžiky a období, jež potřebovaly vysvětlení. Mohli bychom říct, že svým stručným 

zachycováním poválečných událostí nevymyká, ale zároveň se nesnaží vysvětlovat 

nejednoznačnosti období začátku 50. let. Čtenář dál hrdinu vidí už jen v roce 1954 po promocích: 

„strupatý studentík v žalostném oblečku.“124 

Následující události „velkých dějin“ pozoruje čtenář očima „váhajícího intelektuála“ 

řídícího se hlavním heslem „NUTNĚ POTŘEBUJI UŽ ZAČÍT SVOU BOHATOU A 

VZRUŠUJÍCÍ MINULOST – .“125 Dichotomie minulosti a budoucnosti nabývá  u Párala úplně 

jiné podoby: je formována nadměrnou obrazností Marka („rozštěpeného do většího počtu 

Marků“126, každý z nich prožívá události jinak, vztahuje je k jiné realitě nebo nadrealitě) z jedné 

strany a autorovou tendencí porušovat přesné hranice časoprostorových vztahů ze strany druhé. 

Marek může čtenáři vypravovat několik různých příběhů zároveň (typickým příkladem je míšení 

aktuálního děje románu s částmi Stendhalova románu Červený a černý) nebo tentýž příběh 

různými způsoby. Základní dichotomie minulosti a budoucnosti prosazovaná oficiální tvorbou, 

spjatá s nadměrnou didaktičností angažovaných děl, je u Párala porušována rozptýleností hlavního 

hrdiny do několika narativních linií. Proces vyprávění podle narativní teorie 20. století spočívá ve 

zdůrazňování momentů procesuality, vybudování individuality (jak celkově díla, tak i konkrétního 

hrdiny), zachycování smyslu a logiky individuálního jednání v dějinách. Proto se Marek obrací do 

minulosti, snaží se mezery v plátně dějin zaplnit citáty z děl „(…) Stendhala, Flauberta, 

Maupassanta přes Dostojevského a Čechova až po sovětskou a současnou mladou českou prózu. 

Sám o sobě Marek mluvil však zmateně (…)“127, ale nahlížení do minulosti přináší do budoucnosti 

jen zmatek pekelné simultánky. Postava Marka nemá své vlastní umístění v dějinách a snaží se ho 

nabýt různými interpretacemi z literatury (doplňování jedné roviny vyprávění jinou, starší), sny, 

láskami: prožívá jiné životy. Proto se během románu dozvíme o všem, co se odehrává 

v nekonečných Markových intepretacích, ale nedozvíme se v podstatě nic o obecných dějinách: ty 

Marek kvůli mukám své velké obraznosti sledovat jednoduše nestíhá. Avšak takový způsob 

vnímání světa autor přisuzuje jenom jedinému svému hrdinovi, a to právě Markovi. 

Dalším prostorem pro vykládaní dějin můžou sloužit jiné postavy románu. Příznačným 

pro Párala je však jejich vysoká psychologizace: výklad dějin záleží na osobním vnímání světa 

každou postavou. Tak například při popisu dějin JUDr. Arnošt Tittelbach klade důraz v první řadě 

na svůj profesní pokrok, styl vyprávění ředitele Tomáše Selivara, který je „narozen ještě 
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v minulém století“128, je velice silně spjat s profesní činností, Zina Zachová popisuje poválečné 

Československo s nadšením mladé dívky (protože v tu dobu právě mladou dívkou byla): „Konec 

války jako nový začátek života. Pak ještě hladovější léta na pražské technice (…). Strach před 

zkouškami, první milenci a strach před otěhotněním. Ale stejně to bylo krásné. Porevoluční 

nadšení, první stavby mládeže, mladá polonahá těla na náspu příští magistrály… Celé dny všichni 

jen v plavkách, smích a čtyřicet nás svedlo kolejnici (…).“129 Zinin způsob postavení sebe samé 

v dějinách je blíže oficiální ideologii, ale stejně by nemohl sloužit jako vysvětlení nejasností. Tyto 

postavy více či méně demonstrují jiný pohled na realitu, více uspořádaný a realistický, a právě 

jejich střízlivý přístup k životu jim pomáhá najít své místo ve společnosti a každodennosti. 

Hra s dichotomií minulost – budoucnost probíhá i na jazykově rovině. Páral poměrně  často 

míchá v jedné větě čas minulý a budoucí: „Rychlík skončil v Liberci, a tedy ji začneme tady 

[minulost, pozn. - SK]“130 a také čas minulý a přítomný: „Okno svobodárny dosud svítilo a Marek 

tedy ve tmě chodil kolem domu, nemám chuť poslouchat, jak ti kluci tam na posteli mi nad hlavou 

mastí mariáš a hlučně žerou smažené řízky z balíku z domova (…).“131 Takové míšení vyplývá 

z autorova záměru zachytit realitu z různých pohledů, ale zároveň jakoby rozptýlit čas literární 

reality do svérázného bezčasí. Kdyby v textu nebyla přesná datace, spojená především s hlavním 

hrdinou, mohli bychom předpokládat, že text zobrazuje současnost. Páral se nesnaží vytvořit 

objektivní popis dějin, ale modeluje subjektivní prostor sebereflexe. Absence jediného pohledu na 

dějiny (jediného způsobu interpretace) se neshodovala s tendencí přetváření díla na 

mytologizovanou konstrukci, avšak přinášela do proudu oficiálně vydávaných děl rysy moderní 

světové literatury (literatura individuálně-umělecké interpretace132 , kde dílo nabývá významu 

pouze při čtenářské recepci). 

 

Chronologicky přesněji s historickými událostmi pracuje Zapletal ve svých Půlnočních 

běžcích. Román není na dějinách jen založen, je z nich stvořen. Zapletal píše dokument o 

normalizační politice, ekonomickém a společenském životě nejen Československa, ale celého 

světa v době druhé vlny studené války a o nekonečném koloběhu života obyčejných lidi v kleštích 

velkých dějin. Vyprávění o těchto událostech bychom mohli charakterizovat na třech rovinách. 

Základní tvoří kronikářský (dokonce i statistický) popis událostí prvních osmi měsíců roku 

1984. Zapletalův výklad normalizačních dějin je neuvěřitelně přesný. Ve svém popisu 

normalizačních událostí autor místy vystupuje jako novinář – v textu začíná převládat sdělovací 
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funkce a zvyšuje se počet prvků publicistického stylu (statistické údaje, vysoká frekvence 

podstatných jmen, absence hodnotících výrazů a užívání automatizovaných [ustálených] spojení: 

„Státní vodohospodářská inspekce vydala prohlášení, že v minulém roce se v ČSSR na 

znečišťování vod podílelo 1 090 podniků. Vypouštění hnilobných organických látek do řek kleslo 

o 9 990 tun, tedy o 6 procent. Inspekce evidovala za minulý rok 274 případů havarijního znečištění 

vod.“133 Skoro každá kapitola začíná přehledem současné politické, společenské a ekonomické 

situace, a právě tento popis datuje okamžik, ve kterém děj probíhá: „Byla zima roku, kdy USA 

rozmísťovaly rakety s jadernými hlavicemi v západní Evropě a jako obranné opatření činil SSSR 

totéž v NDR a ČSSR.“134 Právě „totální konfrontace“ se stává hlavním leitmotivem této roviny 

vykládání děje. Od roku 1983 USA v reakci na to, že Sovětský svaz rozmístil podél svých 

západních hranic rakety typu Pioněr, které by teoreticky mohly během několika minut zničit 

strategicky důležité objekty NATO, začaly rozmisťovat rakety s jadernými hlavicemi v Západní 

Evropě. Pocit blížící se války se šířil mezi lidmi: „Obyvatelé Evropy měli z války strach.“135 

Pocity strachu, absence jistot a nemožnost najít východisko jsou v románu zachyceny   

zpravodajským stylem prostým emocí a opakováním motivů. Jako příklad bychom mohli 

uvést motiv stávkujících dělníků a protestů aktivistek hnutí Greenham Common (v roce 1980 

největší základna jaderných zbraní v Anglii, kde v září 1981 vznikl ženský mírový tábor). 

Setkáváme se s nimi poprvé ve třetí kapitole: „Silná skupina policie a vojska obklíčila ženský 

mírový tábor u této základny [Greenham Common, pozn. - SK] a postupně pozatýkala všechny 

ženy a tábor zlikvidovala. (…) V té době stávkovali horníci ve Velké Británii, (…).“136 Potom se 

tento příběh v každé pasáži o stavu mezinárodní politiky opakuje: „Byl květen a britští horníci 

ještě pořád stávkovali. Přes opětovné snahy britských úřadů vyhnat mírové aktivistky od základny 

Greenham Common ženy odhodlaně pokračovaly ve svém protestu.“ 137  V těchto událostech 

tonuly slavnostní projevy generálního tajemníka ÚV KSČ, prezidenta ČSSR Gustáva Husáka a 

jiných představitelů strany. Autor zachycuje i současný diskurs ve skoro nepozměněné podobě, 

splétaje ho se svou vlastní narací: „Je zcela zřejmé, že kdyby Spojené státy rozšířily oblast, v níž 

rozmístily své rakety, podnikli bychom i my nezbytná odvetná opatření, řekl dále náměstek 

ministra zahraničních věcí SSSR.“138  Odhalovaly se nové pomníky pracujícího lidu, plynuly 

pracovní soboty, oslavy stranických svátků, „západoněmecká ponorka (...) zachytila síť 

rybářského člunu Ane Katrine a stáhla jej pod hladinu (...)“, stále stávkovali dělníci, protestovaly 

ženy v Greenham Common, „v Libanonu se střílelo. V Angole unesly skupiny UNITA další 
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zahraniční experty“139 – události se kumulují, valí se na čtenáře tak, jako se valily na vystrašeného 

občana hrozby vypuknutí jaderné války: „A lidé letěli osmdesátými lety a umírali v tom na 

choroby civilizace.“140  

Takovým způsobem se vytváří další rovina vykládání dějin: recepce okolního světa 

obyvateli Paneláku 66. Zapletal uvádí popis jejich každodenního života hned po prudkém 

nashromáždění událostí, čímž se vytváří tematický a stylistický střet. Od jazyka novin a zpráv, 

vykládání faktů najednou Zapletal přechází k popisu toho, jak jsou tato fakta vnímána společností. 

Každá kapitola, jak jsme popsali, obsahuje tím pádem dvě roviny, stojící ve vzájemném 

protikladu: přesný souhrn zpráv o stavu mezinárodní politiky a ekonomiky a popis konzumního 

života obyvatel Paneláku 66. Tito lidé si vybudovali (jak v přeneseném, tak i v přímém slova 

smyslu, jelikož si popisovaný panelový dům postavili sami) nový svět, chráněný „vrstvou tuku“, 

která nepouštěla dovnitř nic z toho, co se nacházelo vně tohoto jejich mikrokosmu. Nevěří 

novinám ve snaze zachránit svůj klidný život nevěří novinám, neformují své vlastní mínění, 

nesnaží se pochopit, co se kolem děje: „Čas a události se valily kolem nich a oni, i když je museli 

zaznamenat, nevěnovali jim žádnou pozornost.“ 141  Jejich mikrokosmos je zformován z „(...) 

neopodstatněných keců, a z přebraných a přežvýkaných názorů někoho, koho pokládali ve svém 

okolí za moudrého (...).“142 Individualizace postav je proto výrazně redukována: nemají jména 

(jmenují se podle zaměstnání: Řezník, Úředník, Dělník atd.), nemají žádné výrazné vlastnosti, 

proto jejich popis působí zcela mechanicky a matematicky: „V Paneláku bydlelo osm rodin v osmi 

bytech. Celkem tam bydlelo osm žen, osm mužů a čtrnáct dětí. Všechny ženy a všichni muži, 

kromě jednoho, měli stálá zaměstnání, kam denně chodili. Všechny děti navštěvovaly jesle, školy 

nebo školky.“143  Na jedné straně tvoří v podstatě pozadí, na kterém probíhá hlavní děj, ale zároveň 

slouží jako příklad všedního života obyvatelstva normalizačního Československa, pohlceného 

proudem konzumu: „Peníze a všechno, co je za ně možné koupit, sex, alkohol, cesty, dobré jídlo 

a žít a užít – to byly jejich hlavní hodnoty a jediná „filozofie“, které podřídili všechno.“144  

Jako třetí pole vykládání dějin bychom mohli uvést postavu Ošetřovatele, která zároveň 

reprezentuje v textu pole dichotomie minulost – budoucnost. Je nejstarší postava románu (je mu 

60 let) a vyznačuje se absencí komunikace s okolním světem: žije v zoologické zahradě, jeho život 

se točí kolem zvířat, nemá rodinu a přátele a „Na nějaké přemýšlení o způsobu svého života neměl 

vůbec čas“145, místy si však uvědomuje své stáří a svou osamělost. V noci, když nemůže usnout 
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v očekávání záchvatu strachu, vzpomíná na léta války, práce v německém lágru a na útěk domů, 

během kterého málem zahynul. Ošetřovatel je jediná postava, která si válku pamatuje. 

V jeho vzpomínkách válka vystupuje v podobě snímků, kterými si Ošetřovatel listuje a 

snaží si přitom vybavit chronologii událostí, jména účastníků, místa: někdy se nutí, klade si otázky, 

„Co dál? Co bylo dál?“. Vzpomíná, jak 11. března 1943 (datum je v románu uvedeno písmeny, 

přestože ostatní jsou uvedena číslovkami) byl odvezen do Aue (město v Německu), do fabriky 

Schneider und Korb. Vybavuje si, jak vypadal jejich dřevěný barák, jaké dostávali jídlo, jak 

pracovali. Nejsou to obrazy heroické vzpoury, boje proti fašistickým okupantům, jsou to obrazy 

každodenního života člověka, který se snaží přežít. Každá jeho vzpomínka obsahuje něco 

pozitivního, prosté radosti člověka: fotbalové družstvo v lágru, jak česká jedenáctka porazila 

německou 3:2, krásná příroda kolem lágru, ukrajinské dívky, zpívající nádherné písně, polská 

dívka, se kterou se občas setkávali, když to bylo možné. „Všechny podobné zážitky mu za ty roky 

splynuly v jeden neurčitý pocit určitého štěstí.“146 Neobvyklé je i zobrazování vraha, jednoho 

Němce, se kterým jel Ošetřovatel ve vlaku do Drážďan: „Ten voják měl někdy ženu a děti a vracel 

se k nim z války, do které se musel vrátit, a v jeho obličeji byla jen únava, tupá únava a rezignace 

a Německo vítězilo na všech frontách (...).“ 147  Většinou se však němečtí nacisté v románu 

neobjevují. Jejich popisy vytvářejí zobecněnou reflexi války jako nesmyslné lidské činnosti: „Byla 

válka a vlaky byly plné vojáků wehrmachtu, plné policajtů, werkšucáků, polních fízlů, gestapáků, 

esesáků, tajných udavačů, přisluhovačů, všech nízkých a hloupých, kteří se snažili zavděčit, a taky 

obyčejných lidí, kteří měli strach, kteří byli znechucení, otrávení, unavení (...). Byly to divné vlaky 

(...).“148Celkově popis válečných událostí vybočuje z tradičních schémat, jejichž základem „(...) 

byla třídní charakteristika národního odboje, což se projevovalo ve zdůraznění protikladu mezi 

hrdinským komunistickým odbojem a zbaběle kolaborující buržoazií“149. Uvedením leitmotivu 

války se Zapletal nesnaží o vykreslení hrdinských činů člověka a národa nebo vytvoření obrazu 

bojující socialistické společnosti, ale chce uvést příklad nepřirozeného stavu věcí, ze kterého 

současná, normalizační, společnost měla strach a snažila se mu vyhnout. Vzpomínky na válku jsou 

pro Ošetřovatele jakýmsi těžkým břemenem, z jedné strany zapříčinily jeho panické záchvaty a 

z druhé strany omezily jeho život: žije ve svých vzpomínkách a nemůže z toho utéct. Pokusy 

napravit svůj život, vyjít ze své samoty končí jeho smrtí. V románu tím pádem nezbývá žádná 

postava, která by pamatovala válku.  
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Centrálním tématem Hrabalovy novely Městečko, kde se zastavil čas se stává čas, nebo 

spíše jeho plynutí a vytrácení. Toto dílo, z vnějšku jen autobiografické, obsahuje minimálně dvě 

roviny pohledu na zobrazované dějiny. 

Na všechny popsané události se můžeme dívat jako na intimní vzpomínkovou prózu nebo, 

jak to charakterizuje Václav Kadlec: „Návrat do časů dětství je instinkt v zájmu přežití.“150 Téma 

návratu, vzpomínky bylo někdy spojováno s událostmi v životě spisovatele: zákaz publikační 

činnosti na začátku 70. let, smrt matky. Proto někteří badatelé hodnotí autobiografická díla 70. let 

jako svérázný způsob zastavit čas, zachytit své umírající vzpomínky. Píše o tom i sám autor 

v doslovu k vydání této novely (Městečko, kde se zastavil čas): „Toto Městečko jsem napsal 

v předjaří 1973, když mne oslovovala nemoc a já se bláhově domníval, že jediný já mám klíč 

k povídkám o dvou bratřích, že tedy jediný já mohu načrtnout historii (...).“151 Avšak Hrabalovým 

cílem nikdy nebylo zachytit určitý okamžik, popsat stav společnosti nebo dobu – nikdy  neusiloval 

o vytvoření  odrazu reality, nýbrž se s touto realitou chtěl do značné míry rozejít pro vybudovaní 

znaku reality, vybudování jejího modelu: „A nejen to, že vím, co psát a o čem, ale začínám tušit, 

že nejdůležitější bude, jak budu napříště psát.“152 

Hlavní metodou organizace hrabalovského textu se stává, podle našeho názoru, metoda 

„ozvláštnění“ (Šklovskij): „Cílem umění je dát pocit věcí jako faktů vidění, nikoli faktů poznání; 

metoda umění je metoda „ozvláštnění“ věcí a metoda znesnadnění formy, zvětšující obtíž a délku 

vnímání, poněvadž proces vnímání je v umění sám o sobě cílem a musí být prodlužován; umění je 

způsob prožívat dělání věcí, ale to, co je uděláno, není v umění důležité.“153 Opakování jednoho a 

téhož činu, myšlenky, události – jejich automatizace – podle V. B. Šklovského, převádí tento 

objekt z pohledu člověka do nehybného stavu, ustáleného elementu reality, na který člověk 

postupem času začíná zapomínat. Uvádí jako příklad zápis z deníku L. N. Tolstého, kde spisovatel 

popisuje, že si nemohl vzpomenout, zda už utíral prach na pohovce v pokoji kvůli tomu, že tato 

činnost pro něj byla natolik všeobecná, že si jí mozek ani nevšiml154. Toto se týká všech elementů 

reality umírajících v automatizaci –  roztékají se v každodennosti a obvyklosti, jakoby umírají.  

Stejně charakterizuje českou společnost období normalizace švýcarská překladatelka 

Susanna Rothová citátem z Vladimíra Boudníka: „Večer jdu domů, z mých očí vyzařuje otupělost 

dne, stráveného na novém hřbitově“ 155 . Celé Hrabalovo dílo z období normalizace považuje 

nejenom za vzpomínku jako takovou, ale za způsob, kterým se dá vyhnout ztrátě času, uniknout 
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smrti paměti, která slouží jako poslední zbraň proti prázdnotě: „Na hřbitově odpočívají mrtví, které 

lze pomocí vzpomínky znovuoživit (...). V poušti, krajině po vítězství zapomnění nad pamětí, mizí 

vše v hlubokém tichu“ 156 . Stejnou situaci cítí i B. Hrabal. Hřbitov, na kterém se nechal 

vyfotografovat (píše o tom v doslovu) – to není jen hřbitov, na kterém leží autorovy intimní 

vzpomínky na matku, strýce Pepina a události dětství, ale dějiny obecně, případy a události, jež 

pohltila automatizace.  

Hrabal se snaží podívat na „převratné události“ 20. století pod jiným úhlem. Zvláštní 

podobu (která připomíná dočasnou sezonní pomatenost) dostává obraz revoluce strýce Pepina: 

„Strýc Pepin každého čtvrt roku se dostal do revoluční nálady (...). Vždycky to začínalo stejně, 

strýc Pepin křičel a odstrkoval od sebe talíř se svíčkovou a hulákal. (...) všichni my byli u strýce 

páni a milostpáni, všichni jsme stoupali po žebříku vzhůru. Zatímco on, dělník, chodil po ležícím 

žebříku (...).“157 Revoluční nálada ho hnala od těch, kteří jako by byli vinní v tom, že měli lepší 

životní podmínky, protože on byl dělníkem na závodě a jeho bratr byl ředitelem tohoto závodu: 

„(...) se slavnostně zřekl svého bratra, který je náhončí kapitalismu (...).“ 158  Avšak místo 

vykonávání nějakých činů proti nespravedlivosti se zastavil v první hospodě na cestě s dámskou 

obsluhou, pil a tancoval se ženami až do zapomnění, ve kterém ho pak našel jeho bratr a dopravil 

ho  domů. Sezonní revoluční vzpoura se zmírňovala stejně prudce, jako přicházela: „To potom, 

když strýc Pepin se spadl o pět kilogramů, to potom, když se strýček přestal koupat (...) a tak, když 

začal být zbědovaný na těle, vykouřila se z něj vzpoura a revoluce.“159 Autor také vykresluje 

situaci jednoho z pánů, svého tatínka Francina, správce pivovaru. Když poslouchá vyhrůžky svých 

dělníků o tom, že jednou to bude obráceně – páni budou pracovat a dělníci vysedávat 

v kancelářích, mlčí: „(...) možná si to přál taky, aby jednou přišel takový den a na světě by bylo 

všechno obráceně.“160  

Stejně komické prvky obsahuje 7. kapitola novely, popisující válku. Hrabal zde předkládá 

nezvyklé vnímání válečných událostí, neobvyklý pohled na pojem „hrdinský čin“. Na začátku 

kapitoly vidíme pokus přetvořit pivovar a celé město do muniční fabriky. Přichází „Armagedon“. 

Avšak hned po takovém popisu se do středu pozornosti znovu dostává strýc Pepin, který jako vždy 

navštěvuje všechny hostince s dámskou obsluhou a dokola opakuje „život je krásný“ a „jsem 

šťastný“, jako kdyby válka nebyla. Interpretace „hrdinského činu“ u Hrabala je rovněž netriviální: 

Pepin vzdoruje proti Němcům a válce tancem. Když byl zastřelen protektor Heydrich, byly 

zakázány veškeré slavnosti a taneční zábavy, na což strýc Pepin reaguje: „Sakra, co to je za 
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pořádek? My Češi pořád nic nesmíme? (...) A nedávno jsme se chtěli prát s Německem a zase to 

nesmíme! (...) A teď, že zabili Heydricha, tak že tancovat nesmíme? Dejte, Bobinko, tam pěkné 

střapec!“161 Pozoruhodné je také to, že pořád vzpomíná na starší časy: srovnává sebe s císařem 

Františkem Josefem I., sám sebe nazývá „rakouským vojákem“ (často opakuje, že „rakouskému 

vojákovi se nikdy nic stát nemůže“), a prohlašuje: „Kdepak, právě tyhle s hákem, ty bysme hnali 

až do Berlína, jen kdyby tak bylo sto rakouských divizí a velel jim arcivévoda Karel!“162 Také 

vzpomíná na svého otce, beznohého vojáka z invalidovny. Vzpomínky strýce Pepina zároveň 

představují svérázný způsob vzpoury: Pepin je představitel starší generace, jehož paměť je 

nástrojem v boji proti zapomnění. Strýc Pepin a krasavice z hospody jsou jediní, kdo se nebojí dát 

najevo svůj negativní postoj před německým inženýrem Friedrichem. B. Hrabal nečekaně pro 

oficiálně vydané dílo vykresluje třiaosmdesátiletého staříka a servírku v nějaké hospodě jako 

válečné hrdiny.  

Netriviálně popisuje také právě již zmíněného německého inženýra Friedricha. On a jeho 

zvláštní jednání vytvářejí netypický obraz nepřítele. Je zobrazován ne jako necitlivý vrah, ale jako 

ztracený člověk, který cítí celý tlak zodpovědnosti za to, co udělala jeho armáda. V jednom rohu 

pivovaru začne vyrábět proutěný nábytek a postupně z tohoto koutku vytváří dětský pokojík, jež 

„(...) byl od svého počátku lepším barometrem a ukazatelem pro vývoj na frontách, než byly 

všechny vojenské zprávy světa“163. 

Poslední zobrazenou událostí „velkých dějin“ v novele je znárodnění pivovaru po únoru 

1948. B. Hrabal se i na tento převratný okamžik dívá z poněkud komického úhlu: předávání  moci 

demonstruje na tom, že jeho jeho matka si nemohla v zahradě načesat, protože se s jednou starou 

paní nedokázaly dohodnout, jak rozdělit jabloně, komu co patří: „(...) pak stály ženy proti sobě, už 

se zdálo, že se do sebe dají, už se rozeběhly, aby si vjely do vlasů a strhly si blůzičky a daly 

průchod staré nenávisti, která okřála trháním podzimních jablek, když od sladovny přicházeli tři 

dělníci (...): ´Deputát taky skončil, zahrada a ovoce jsou naše (...)´.“164 Hrabal zobrazuje, jak 

vyhnali tatínka hlavního hrdiny, jak je donutili přestěhovat se, jak propustili do penze strýce 

Pepina, který se poté definitivně přestěhoval do nového bytu svého bratra. Nastoupila nová epocha 

a tatínek i jeho bratr se začali měnit: strýc Pepin postupně ztratil zrak. „ ,Já už nevidím’ říkal Pepin 

a Francin se rozkřičel: ,Cože nevidíš? Ty nechceš vidět, to je to!ʼ“165 To, že nechtěl se postupně 

dozvídáme. Ztráta zraku, zmírnění, nechuť k životu, která se začala u strýce Pepina objevovat, 

slouží na jedné straně jako eufemismus příchodu smrti, ale na straně druhé demonstrují 
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neschopnost člověka starší epochy přizpůsobit se novému stavu věcí ve světě. To symbolizuje i 

scéna, ve které Francin a Pepin sní houby, které byly dříve považovány za jedovaté, ale podle 

nového výzkumu profesora Smotlachy správně neměly být. Natolik si však zvykli na podezřelé 

houby, že se pak otrávili houbami jedlými. B. Hrabal ve své charakteristické manýře míšení 

komična a tragičnosti, směšného a vážného demonstruje nemožnost toho, aby se Francin a strýc 

Pepin vrátili do staré epochy, ke starému řádu: „(...) ale ten čas kolem se zvolna zastavoval (...), 

zatímco čas jiných lidí byl plný elánu a nového úsilí a snažení, avšak strýc Pepin i Francin už o 

tom nevěděli (...).“166 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že každý z námi vybraných autorů pracuje ve svých dílech 

s historickými motivy a událostmi, ale rozsah a způsob vykládání dějin se liší nejenom u každého 

z nich, ale celkově vyděluje tyto autory z pole oficiálně vydávaných děl. Páral se ve svých Mukách 

obraznosti nesnaží řešit problém ztráty jednoho výjimečného jednotlivce v každodennosti, ale 

ztráty každého, fantazií obdarovaného, člověka, neschopného přizpůsobit se šedivému světu s jeho 

rituály. Všechny činy takového člověka hynou v pekelné simultánce jeho fantazie a nepřináší mu 

možnost realizovat se. Vykládaní dějin probíhá z úhlu pohledu „nevyrovnaného“ intelektuála, 

který si skoro nevšímá reálného stavu světa a společnosti, proto se o historických událostech 

dozvíme jen díky jiným postavám nepoodhalíme-li je za různými způsoby interpretace inženýra 

Paara.  

Stejnou situaci ztráty a neschopnosti přizpůsobit se vykresluje ve své novele Hrabal. Hlavní 

postavy Městečka, kde se zastavil čas demonstrují přechod k nové epoše, do níž již nepatří. Novela 

představuje svéráznou zádušní mši na pohřbu starých časů, jež se ztrácejí, a lidí, na které se 

zapomíná. Avšak intimní Hrabalovy vzpomínky, představující, jak o tom píše sám autor, 

spontánním způsobem proškrtaný text, jsou celkem přesně chronologicky uspořádány: 

posloupnost událostí nejen odpovídá reálným dějinám, ale zároveň představuje jejich recepci 

autorem. V případě Hrabala však nemůžeme omezit tematický okruh díla jen na vzpomínkovou 

prózu nebo vypravování o poválečném vybudování nové společnosti. Autor nikdy neusiloval o 

vytvoření přesného odrazu reality, ale o to, aby čtenáři představil její model: v daném případě – 

všeobecný model věčného koloběhu života, ve kterém umírají nejenom lidé, ale celé epochy a 

vzpomínky – ztrácejí se čas. V takovém případě je jedinou účinnou zbraní paměť a veselí, spjaté 

s figurou pábitele (viz. podkapitola Pásmo postav).  

Chronologicky přesně s dějinami zachází Zapletal. Právě telegrafičnost podávání krátkých 

zpráv o stavu mezinárodní politiky, ekonomiky, stávkách a jiných událostech studené války 
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vytvářejí v jeho románu Půlnoční běžci rozsáhlou zpravodajskou zprávu o stavu normalizační 

společnosti. Dozvíme se nejen o tom, jakými auty jezdily hlavní postavy, za co si koupily 

přehrávač a kolik tun odpadků zamořujících světové moře pochází z Československa, ale i o pocitu 

strachu z možnosti vypuknutí války, a o tom, jak si lidé vytvořili svůj každodenní řád pomocí 

konzumního stylu života a svérázných rituálů (způsob chování v práci a rodině, způsob 

sebeprezentace ve společnosti, svátky atd.) a snaží se do něj uchýlit jako do svérázného 

protiatomového krytu.  

 

2. Pásmo postav  

„Postava představuje takový prvek literárního díla epického a dramatického, který 

prostupuje všechny jeho roviny či složky a zřetelněji než jiné jeho prvky ukazuje jejich 

propojenost.“167 Jednoduše bychom mohli charakterizovat postavu jako základní prvek kompozice 

textu.  Schémata pro vykreslování pásma postav tím pádem byla v normalizační literatuře velice 

přesná a zřetelná. Základními se znovu stala schémata z 50. let, jež dobře ve své monografii 

analyzuje Fialová. Autorka rozděluje postavy do dvou základních polí: postavy kladné a záporné. 

Tento systém byl pro normalizační tvorbu příznačný, ale pro analýzu námi vybraných děl vhodný 

není. Jednoduché začlenění postavy do jednoho z polí je možné v případě její nadměrné typizace 

a redukce individuálních rysů. Přestože příklad zdánlivé typizace najdeme v Zapletalově románu 

Půlnoční běžci – hrdinové záměrně představují určité třídy (dokonce jsou i pojmenovány podle 

profesí a nemají v textu uvedena vlastní jména) – předpokládáme, že plní jinou funkci, než je 

interpretace přesných norem chování v rámci společenských vrstev. 

Základním principem pro vytváření pásma postav uměleckého textu se stávalo (jak jsme to 

charakterizovali ve II. kapitole) popírání individualismu, jež   mělo sloužit ke zvýšení 

objektivizace uměleckého textu, vytváření realistického popisu okolního světa. Hlavním 

způsobem této „objektivizace“ sloužila redukce personálního modu vyprávění – dominance vnější 

autorovy perspektivy (tzv. „vševědoucí vyprávěč“). Jedním z jeho projevů se stává vnější 

charakteristika postavy, popis jejího vzhledu, chování aj.: převládání prvního způsobu vytváření 

portrétu postavy („tělo postavy“)168. Důležité je však to, že nadměrná detailnost takového popisu 

ovlivňovala celou strukturu textu. První typ informací se jednak stával součástí charakteristiky 

postavy, jednak sloužil jako prostředek sjednocování jejích „vnějších“ a „vnitřních“ vlastností: 

výrazně ovlivňoval chování, korespondoval s charakterem a postavením ve společnosti. Daný typ 

                                                           
167 HODROVÁ, Daniela. --na okraji chaosu--: poetika literárního díla 20. století. s. 519. 
168 Hodrová uvádí (tamtéž, s. 519) čtyři základní typy realizace v textu „těla postavy“, tj. její charakteristiky: 1. 

promluva vypravěče o postavě (včetně jména); 2. dialogy a výroky o ní jiných postav; 3. monology vnější a vnitřní; 

4. scénické poznámky (v dramatu a výjimečně i jinde). Dále se budeme opírat o tuto klasifikaci. 
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je příznačný pro celou realistickou literaturu, avšak ve své socialistické podobě nabýval požadavku 

stranickosti, který omezoval počet přípustných modelů pro vytváření „těla postavy“. 

Vnější charakteristika hraje významnou roli v Páralově románu   Muka obraznosti. Autor 

si hraje s typizací: děj se točí kolem postavy mladého inženýra Marka Paara, který by měl 

představovat typ „mladého muže, jenž přišel konat velké činy“. Avšak autor dodává: „(…) 

velkolepá a směšná figura.“169 Autor přímo charakterizuje svého inženýra jako „atypický příklad“ 

(podtitul první kapitoly) a uvádí vnější popis: „(…) v šedivém kostičkovaném obleku (jediný 

ze 106 absolventů jsem při promoci neměl černý) značně mizerné kvality a v perforovaných 

polobotkách z umělého šedého semiše za 59 Kčs.“170 Dále se tento vzhled, převážně oblečení, 

stává  svérázným nástrojem zesměšňování: staré, a dokonce i hloupé oblečení se stává centrem, 

přitahujícím  pozornost jiných postav: „mizerný chlapeček v mizerném oblečku“. Rozpor mezi 

velkými aspiracemi a jejich realizací se skrývá i ve jménu hlavní postavy. Marek, z latinského 

Martius, znamená „zasvěcený bohu války“. Marek o svých vítězstvích sní (milostných, pracovních 

a společenských – stát se středem pozornosti a obdivu), ale nedokáže je realizovat. Střídáním úhlů 

pohledu (vševědoucího vypravěče a jiných postav) se vytváří komický efekt nesouladu předem 

daného schématu (určitého typu postavy) a jeho realizace. Přestože Markův vzhled neodpovídá 

požadavkům okolního světa, koresponduje s jeho záchvaty pekelné simultánky: demonstruje 

výjimečnost, atypičnost a „nenormálnost“.  

Zajímavé jsou i Markovy přeměny, situace, ve kterých postava nabývá „jiného těla“. 

V podstatě jsou tyto Markovy pokusy spjaté se snahou naplnit své aspirace: „Musím působit 

dojmem zkušeného inženýra.“171 Avšak všechno, co v Liberci a Primatexu dokázal, jen míchat 

skleněnou tyčinkou. Kvůli své neschopnosti zapadnout do provozu v Primatexu a také kvůli 

machinacím Arnošta Tittelbacha se Marek ocitl ve městečku Hrušov. Pozoruhodné je to, že i tento 

svůj kariérní propad (přemístění z Liberce do zapadlého Hrušova) považuje za hrdinský čin: „(…) 

přicházím sem jako Marcus Antonius do zaostalé egyptské provincie!“ 172  Setrvává v tomto 

domnění a opět vnímá okolní svět, dodávaje mu hodně nových rysů. Vidí sám sebe buď ředitelem 

hrušovské továrny, buď známým vodohospodářem, buď vousatým bojovníkem v jižní Americe, 

ale v podstatě se sám jakoby bojí začít už doopravdy žít. Páral výčet všech Markových snů uvádí 

v rejstříku, ale dodává: „(…) číselné pořadí tu nemá smysl, neboť všecky tyto fatamorgány 

probíhají mučivě současně.“173 Navíc Marek opakuje, že jednoduše neví, co a jak musí dělat. Je 

ztracený v záchvatech pekelné simultánky: „Muka obraznosti kazí štěstí žít svůj život v řádu.“174 

                                                           
169 PÁRAL, Vladimír. Muka obraznosti, s. 24. 
170 Tamtéž, s. 11. 
171 Tamtéž, s.119. 
172 Tamtéž, s. 122. 
173 Tamtéž, s. 148. 
174 Tamtéž, s.110. 
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Toho „štěstí“ je Marek zbaven, a postupně si to začíná uvědomovat: „A já si připadám jako ten 

první falešný [potok, pozn. - SK] hned za konečnou tramvaje. Moc mladý a teče od něčeho 

k ničemu.“175  

V Hrušově se mu však podařilo začít chápat, jak funguje provoz, co by mladý inženýr měl 

dělat, ale těchto proměn si už nikdo nevšiml za nesčetným množstvím lehkomyslných a 

komických. Ve fabrice se z Marka stal komediáš, kterého už nikdo nebral vážně. Toto 

pojmenování také demonstruje neshodu formy a obsahu.   

Jiného těla Marek nabývá i ve vztazích se Zinou Zachovou, ředitelkou oddělení, v němž 

pracuje. Vysoce postavená, ale v osobním životě nešťastná žena se snaží vytvořit z „mizerného 

chlapečka“ muže svých snů. Významnou úlohu zde zaujímá motiv převlečení. Zina pro Marka 

kupuje nové oblečení: „S rozkoší mu vybírala kapesníky, košile, kravaty, ponožky, a troufla si mu 

koupit i spodky – místo těch jeho nemožných trenýrek, které má celkem všehovšudy jen dvoje.“176 

Všímá si ho jako nově založené zahrady, mladého a nezkušeného muže, kterého mohla zasvěcovat 

do všech tajemství. Markovy proměny a jejich charakteristiku pozorujeme očima Ziny, čímž autor 

pokračuje v redukování role vševědoucího vypravěče: „(…) to pro mě, ale on to myslí zcela vážně 

a v tom zrcadle se teď vidí jako svalnatý, brutální chlap z černě zarostlým tělem (ač ve skutečnosti 

je útlý a holý jako oškubané kuřátko).“177 

Zina v románu také představuje typ mnohostranné postavy. Modus vyprávění o ní též není 

spjat s figurou vševědoucího vypravěče. Informace prvního a třetího typu se neustále míchají. 

Páral v rámci jednoho odstavce (občas dokonce i jedné věty) přechází z modu vypravěče do modu 

vnitřního monologu postavy. Avšak na začátku demonstruje shodu vnějšího vzhledu a způsobu 

chování – organičnost těla. Zina se začíná měnit pod vlivem lásky k Markovi. Přes veškerou svou 

racionalitu cítila určitou vyprázdněnost svého života a snažila se nabýt smyslu péčí o někoho 

dalšího. Napovídá o tom i stejné moto, jímž se s Markem řídí oba: „NEJSEM OCHOTNÁ VZDÁT 

SE NIČEHO!“178 a názvy kapitol, popisujících Marka a Zinu: „CHCI VŠECHNO, CO SVĚT PRO 

ŽENU MÁ“, „CHCI VŠECHO, CO SVĚT PRO MUŽE MÁ“. Její „muka obraznosti“ se projevují 

výrazně méně a jsou potlačena její osobní schopností překonávat sama sebe, ale přesto se také 

projevují. Ve vztazích s Markem začíná postupně sama sebe ztrácet. Mění se i její životní 

prostředí: pokoj studentky (jak ho charakterizuje sama) se přetváří na „bordelový salónek“. Navíc 

Zina během jejich vztahu od něho mnoho vlastností přebírá – například na citáty ze Stendhala 

začínáme narážet i v jejím projevu. V sebeklamu ztrácí dva měsíce s Markem a pak se postupně 

vrací ke svému původnímu životu včetně vztahů s Arnoštem Tittelbachem. 

                                                           
175 PÁRAL, Vladimír. Muka obraznosti, s. 230. 
176 Tamtéž, s.319. 
177 Tamtéž, s.251. 
178 Tamtéž, s. 39. 
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Hra s mody vyprávění se projevuje i při popisu některých dalších postav, například Arnošta 

Tittelbacha. Podívejme se, co o něm říkají informace prvního typu: popis vily, ve které bydlí se 

svou rodinou, a způsob, jak jak ji nabyl. „V roce 1946 jmenován JUDr. Arnošt Tittelbach, účastník 

protinacistického odboje, prvním ředitelem znárodněné textilky ve Starém Boru a vila mu 

předělena jako služební byt.“179 V tomto citátu vidíme informace prvního typu v příznačné 3. 

osobě. Avšak najednou autor přechází k 1. osobě: „Nenávidím rozhodování, protože vždy 

znamená něčeho se vzdát. NEJSEM OCHOTEN VZDÁT SE NIČEHO. Arnošt si ponechal 

bydlení ve Starém Boru a stal se mužem č. 2 libereckého koncernu Primatex. Dál se uvidí.“180 Na 

takové střídání úhlů pohledu narážíme ve spojení s postavou Arnošta také poměrně často, což 

otevírá prostor pro demonstraci událostí nejen zvnějška, ale také pomocí jejich percepce 

postavami.  

Charakteristika všech hlavních postav dostává ironického zabarvení: výroky vypravěče se 

střídají s výroky hrdinů, tj. informacemi prvního a třetího typu (poukazují na to i některé již námi 

uvedené citáty, v nichž můžeme pozorovat ostře přechody v osobě [od 3. k 1.] v rámci jedné věty 

nebo odstavce), míchají se i výroky uvnitř třetího typu (vnitřních a vnějších monologů postav). 

Vytvářejí nehomogenní, dynamický text se zřejmou absencí nadvlády postavy vypravěče. Text 

obsahuje dostatečně velký počet citátů z jiných děl (především ze Stendhala), několik prvků jiných 

žánrů (narazit můžeme na pozvánku, prohlášení aj.) a nemá jeden převládající modus vyprávění, 

čímž se také porušuje jeho jednota – text se stává v podstatě hybridním.  

Vypravěčský modus se proměňuje i při popisu dalších postav románu: stává se stručným a 

schematickým, když je popisován Karlík Hakl (pro něj je příznačné to, že se snaží stručně zapsat 

všechno, co se děje, do svého čtverečkovaného školního sešitu), jízlivým, když jde o Erika Justa, 

odlišuje se zjevnou ironičností, když je zobrazován Arnošt Titellbach, který se vyznačuje svým 

přezíravým tónem vůči podřízeným atd. Každá postava má své vlastní jazykové prostředky, které 

pronikají i do modu vypravěče, každá má specifické rysy – vyděluje se svou individualitou. 

Stejného principu míšení modů využívá Páral i při charakteristice druhého mladého 

inženýra – Jiřího Nováka, ale kapitoly o něm nenesou natolik zjevné stopy ironie: informace všech 

tří typů se vzájemně prolínají, nevstupují do konfrontace a vytvářejí banální celostní postavu, jejíž 

nitro odpovídá vnější charakteristice. Kapitola, v níž se s Novákem seznamujeme, se jmenuje: 

„NÁSTUP MLADÉHO INŽENÝRA (2) (typ normal)“181. Jako příklad typu „normal“ ho autor 

vykresluje následovně: „Průměrná postava, hnědé vlasy, hnědé oči, žádné zvláštní znamení… 

mladý muž je zcela normální.“182 Celostnost Nováka mu umožňuje měnit okolní svět, a přitom si 

                                                           
179 PÁRAL, Vladimír. Muka obraznosti, s. 56. 
180 Tamtéž. 
181 Tamtéž, s. 56. 
182 Tamtéž, s. 332. 
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zachovat svoji osobnost: jediný z celého závodu si nechává obarvit namodro bílý župan, jenž nosí 

všichni. Vybírá si právě tu dívku, jíž si Marek nevšiml, i když ona svůj zájem najevo dávala, rychle 

se zapojuje do provozu a začíná ho výrazně ovlivňovat. Nemá schopnost přizpůsobovat se, má 

schopnost měnit okolní svět v rámci stanoveného modelu „pravého hrdiny“. Jiří Novák 

představuje nejschematičtější postavu celého díla. 

Páral se snaží, jak jsme zjistili, vytvořit schematický model světa bez přesného datování a 

umístění, a časoprostorové vztahy, přestože jsou občas uvedeny explicitně, tak slouží především 

jako prostředek vytváření obecného modelu Páralova mikrokosmu. Autobiografické prvky a 

výklad díla jako popisu autorovy cesty k literatuře představují jenom jednu z možností 

interpretace. V Mukách obraznosti se autor vrací k základnímu tématu celé své tvorby: rozporu 

mezi každodenností a individualitou. Na rovině pásma postav vidíme, že nadměrnou 

individualitou a neschopností přizpůsobit se kvůli snaze prožít zároveň (simultánně) několik 

životů, trpí jenom jedna z postav – Marek Paar; postava Jiřího Nováka demonstruje jeho určitý 

protipól – typ „normal“. Avšak, jak jsme ukázali výše, některé další postavy také demonstrují 

snahu o simultánnost: nedokáže se smířit s faktem, že všechno je zároveň nahoře a dole (Zina 

Zachová) jiná se nedokáže rozhodovat, protože to znamená něčeho se vzdát (Arnošt Tittelbach) – 

chtějí všechno, co tento svět nabízí. Od Marka je odlišuje větší střízlivost a omezenost 

představivosti, ale nemůžeme souhlasit s tvrzením, že „(…) rozpor mezi touhou po autenticitě a 

ubíjející každodennosti (…) [interpretoval, pozn. - SK] jako osobní subjektivní problém (…)“183. 

Spíš bychom mohli říct, že touha po autenticitě je vrozená všem postavám románu, ale přijímá 

různé podoby: Zina se snaží napsat rozsáhlou práci o bavlnářství (ve vztazích s Markem se 

realizuje jednak jako matka, jednak jako manželka), Arnošt Tittelbach se chce stát ředitelem 

továrny atd. Marek se odlišuje tím, že nemá konkrétní cíl a nemůže se sám o čemkoliv rozhodnout 

(„Kdy už mně to někdo poví?“) a najít přesné místo v moderním světě, přesně uspořádaném na 

stratifikační ose. Za Markovým rozhodnutím ponořit se do fiktivního světa literatury odborníci 

vidí i Páralovo osobní rozhodnutí vzdálit se od zobrazení reality ve svých dílech. Muka obraznosti 

představují však i svéráznou tečku: nadále se autor věnuje pouze sci-fi prózám.  

Zapletal se zachází svými postavami jinak. Vypravěčský modus skoro v celém textu 

Půlnočních běžců zůstává neutrálním, od svých postav si vypravěč udržuje značný odstup. 

Jazykové výrazy jiných stylů se vyskytují také jen jako způsob začlenění postavy do sociální 

skupiny. 

 Členění textu představuje pokus o příběh sériových subjektů184: v osmi kapitolách jsou 

jeden za druhým v neměnném pořadí popsány příběhy hlavních hrdinů – Doktora, Barona, Pilota, 

                                                           
183 JANOUŠEK, Pavel a Petr ČORNEJ. Dějiny české literatury 1945-1989, s. 485. 
184 ZAPLETAL, Zdeněk. Půlnoční běžci, s. 335. 
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Inženýra, Šampióna a Paneláku 66. Už tady vidíme vysokou míru redukce individuálních rysů 

postav, jež nemají jména a jsou charakterizovány podle zaměstnání nebo koníčku (jako například 

Šampión; to je mimo jiné je to jediná postava, jež má jméno). Při jejich dalším popisu autor 

neexplicitně využívá formu dotazníku: o každé postavě se dozvíme přesný souhrn informací, a 

sice: 

- zaměstnání 

- bydlení 

- rodinný stav 

- auto a jiný majetek  

- způsob shánění nedostatkového zboží 

- přesný počet lidí, již tu postavu znají, a počet těch, koho zná ona. 

Zajímavé jsou údaje spojené s postavami, jež popisují normalizační společnost. Pro 

názornost je zařadíme do tabulky: 
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náhodě, ale 

většinou 

byl 

spokojený 

s běžným 

sortimente

m 

Přibližně 

pět tisíc lidí 

Neznal ani 

ty, které by 

mohl 

potřebovat 
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Pilot  

(39) 

Slov-air 

na městsk

ém letišti  

Rodinný 

domek 

Manželk

a Marie a 

synové 

Fiat 131 

mirafiori 

Přes rodiče 

žáků své 

manželky 

Přibližně 

dva tisíce 

lidí 

- 

Inženýr 

(36)  

Vedoucí 

projekce u 

Okresního 

stavebního 

podniku 

Pronajím

ali si 

polovinu 

rodinnéh

o domku 

Manželk

a Pavla a 

syn 

Ojetá 

Škoda 

100 L 

Díky 

příležitostn

ým 

kontaktům 

své 

sekretářky 

a díky 

náhodě 

Přibližně tři 

tisíce lidí  

- 

Šampion 

(23) 

Projektant 

v Okresní

m 

stavebním 

podniku; 

člen TJ 

Mlín  

Vlastní 

pokoj 3,5 

x 2,5 m 

v bytě 

svých 

rodičů ve 

starém 

činžovní

m domě  

Svobodn

ý  

Závodní 

kolo 

peugeot 

Nesháněl 

vůbec 

Přibližně 

tisíc lidí 

- 

 

Autor se snaží statisticky zobrazit normalizační materialistický přístup k hodnocení 

člověka. Na prvním místě v žebříčku hodnot se nachází zaměstnání, jež ovlivňuje všechny další 

úrovně. Dalším důležitým bodem je počet známých. V tabulce vidíme, že pořadí vyprávění o 

postavách je jakoby spojené s počtem lidí, již tu postavu znají: u každé další klesá o tisíc. Tento 

fakt výrazně ovlivňuje chování hrdinů: na veřejném mínění velice záleží Doktorovi a Šampiónovi. 

Doktorovo poměrně vysoké společenské postavení mu přináší určité výhody, proto se ho bojí 

ztratit a snaží se zůstat „čistý a dobrý“. Vyhýbá se řešení těžkých situací a nadměrné 

zodpovědnosti. Šampión žije v představě, že dosáhnout úspěchu je možné pouze pomocí velkého 

ohlasu na veřejnosti. Představuje typ dospívající postavy a musí překonat právě tu závislost na 

hodnocení ostatních. Vytváří se svérázný rámec postav na základě jejich postavení ve společnosti. 

 Jako celistvý organismus je v románu zobrazován Panelák 66 a jeho obyvatelé. Tento 

pocit je umocňován nejenom matematičností způsobu zobrazení, ale také hrou s časem. Popis 

událostí odehrávajících se v Paneláku je pevně spojen s časem víkendu, což umožnilo Janáčkovi 

hovořit o tom, že „(...) obyvatelé Paneláku 66 v Zapletalově rejstříku typů stojí nejblíže 
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živočišnému přebývání (...).“ 185  Avšak pávě do tohoto „živočišného“ prostoru zapadají ty 

společenské vrstvy, jež by měly teoreticky stát na nejvyšší úrovni ve stratifikaci společnosti. Jsou 

to postavy Zedníka, Údržbáře, Řidiče a jeho manželky Úřednice, Řezníka a jeho ženy Zdravotní 

sestry, Tesaře, Dělnice a dalších. Pozorujeme zde tím pádem stejný způsob vyobrazení 

normalizační společnosti, jejž jsme viděli u Párala: přestože byly oficiální kritikou a institucemi 

proklamovány pozice manuálně pracujících, společnost se snažila dostat do jiných pozic – 

intelektuálních.  

Konzumní styl života spojuje pole centrálních postav a postav z Paneláku 66. Rozdíl se 

však projevuje v celkovém vnímání světa. Jak jsme to popsali výše, obyvatelé Paneláku si 

okolního světa skoro nevšímají: jsou zakotveny v pevných rámcích konzumu. Do konzumního 

života centrálních postav proniká motiv „zlověstného větru“186. Například Doktor si dokonce vedl 

statistiku: „Z celkového počtu nehod a náhlých úmrtí stala se převážná část za asistence větru.“187 

Pocit větru symbolizuje to něco, před čím se postavám nevědomě chce utéct. Právě proto se 

začínají věnovat běhání jako jedinému způsobu překonání strachu před tím, co nemůžou přesně 

ani popsat, ani pochopit. 

Redukce individuálních rysů Zapletalovi pomáhá vytvořit zobecněný odraz normalizační 

společnosti, která je pohlcená konzumem, a zároveň pociťuje křehkost svého uspořádání ve 

srovnání s ohromujícím a bezcitným mechanismem války. Individualizace postav neprobíhá ani 

na jazykové rovině: projevy postav se téměř neprolínají s neutrálním vypravěčským modem a 

neporušují jeho kvantitativní převahu. Jazykové výrazy jiných stylů se vyskytují jen jako způsob 

začlenění postavy do sociální skupiny (nejčastěji se to však stává při zobrazení obyvatelů 

Paneláku; řeč jiných postav zůstává převážně neutrální). Jediným polem přiřazování 

individuálních rysů postavám se stávají popisy jejich minulosti, které vykreslují psychologickou 

motivovanost současného stavu. Právě při retrospektivních náhledech se projevují osobní rysy 

hrdinů, zbavené formálních materiálních charakteristik. 

Mohli bychom říct, že daná redukce individuality slouží jako způsob splnění požadavku 

soudobé oficiální kritiky. Avšak Zapletalova nadměrná schematičnost spojená s telegrafičností, 

stručností vyprávění a zpravodajským stylem vykládání informací se transformuje do ironické 

charakteristiky konzumní společnosti 80. let, jež je vystavená iracionálnímu strachu ztráty jistot a 

nemůže tento strach překonat jinak než útěkem před ním. 

Úplně jiné postavení vůči požadavku potlačení individuálnosti v díle zaujímal ve svých 

prózách (především autobiografických, jež jsou přímo založeny na příbězích reálných lidí) Hrabal. 

                                                           
185 HOLÝ, Jiří. Český Parnas: literatura 1970-1990: interpretace vybraných děl 60 autorů, s. 332. 
186 ZAPLETAL, Zdeněk. Půlnoční běžci, s. 13. 
187 Tamtéž, s.13. 
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Propojenost Hrabalovy tvorby s jeho biografií odmítat nemůžeme, avšak nemůžeme také 

zapomínat na to, že zůstává rozdíl mezi výchozím empirickým materiálem a jeho uměleckou 

realizací v díle.  Podle Hodrové Hrabal představuje ve svých textech typ vypravěče „s tělem“188. 

Takového vypravěče charakterizuje snaha o neexplicitní charakteristiku postav, podání jejich 

příběhů jako skrytých a nabývání tohoto „těla“ vypravěčem pomocí osobitého stylu narace. Tím 

se porušovala dominance vševědoucího vypravěčského modu a zvyšovala se role individuálních 

projevů hrdinů: věrohodnost záležela ne na vševědoucnosti vyprávěče a přesnosti popisu postav, 

ale na prezentaci hlediska samotné postavy, obsaženého v jeho projevech. Měnil se celkový 

přístup podání: vypravěč začínal vnímat své postavy jako živé bytosti, jež nabývají individuality 

v průběhu děje.   

Nicméně nemůžeme říci, že popsaný přístup se projevuje tím, že by v díle převládaly 

informace třetího typu: výroky (vnitřní monology či repliky v dialozích) hrdinů. Základní modus 

vyprávění v novele Městečko, kde se zastavil čas tvoří monolog mladého chlapce (za nímž se 

skrývá Hrabal), jehož očima jsou pozorovány události. Vyprávění probíhá v 1. osobě (ich-formou) 

a do 4. kapitoly popisuje jen ty události, jichž byl narátor skutečně svědkem. Postupně se však 

proměňuje ve vnější náhled (od 4. kapitoly vypravěč popisuje i ty události, které vidět nemohl), 

ale původní diskurs je zachován: zůstává stejná míra naivity a „lehkovážnosti“ při zobrazení 

hlavních postav a vážných událostí.  

Proto jsou do jisté míry deformovány i charakteristiky postav. Můžeme pozorovat 

výraznou redukci informací prvního typu: na začátku nás vypravěč s centrálními postavami skoro 

neseznamuje a nepředstavuje jejich portréty. Podle našeho názoru jsou pro to dva důvody: za prvé, 

Hrabal se ke svým hrdinům v autobiografických dílech pořád vracel, pásmo postav Hrabalových 

textů představuje svéráznou metatextovou linii; za druhé se autor snaží zachytit zorný úhel 

chlapce, nepřidělovat mu funkci vševědoucího vyprávěče definitivně, čímž ho dělá stále víc živým 

(pamatujeme si ještě, že ve svých textech Hrabal chce vystupovat nikoliv jako „spisovatel“, ale 

„zapisovatel“ – zachycovat proud přirozené řeči). S jeho postavami se setkáváme jako s dávnými 

známými. Svoji matku, svého tátu a strýce Pepina chlapec vidí každý den, jejich obrazy jsou 

součástí jeho běžného života, proto jim nevěnuje tolik pozornosti (skoro úplná absence informací 

prvního typu). Portréty hlavních postav jsou však jakoby zkoncentrovány kolem jejich 

příznakových vlastností: například námořní čepice strýce Pepina, tátův motocykl, maminčina 

snaha o „divadelnost“ atd. Na rozhraní dětského modu a výroků jiných postav se vytváří 

hrabalovský způsob zobrazení světa jako tragikomického karnevalu. V tomto ohledu je 

pozoruhodný motiv společného šití kostýmu harlekýna pro tatínka a jeho následné převlečení. 

                                                           
188 HODROVÁ, Daniela. --na okraji chaosu--: poetika literárního díla 20. století. s. 527. 
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Chlapec z ulice přes sklo vidí, jak známí dospělí z barevných hadříků vytváří kostým pro jeho otce 

a „(…) až jsem se otřásl tím tušením nějakého jinačího světa, světa, který je rozpůlen jako šat 

svatého Martina šavlí, ale přesto trvá a je vedle sebe jako batistové šátečky (…)“189. S takovou 

bipolaritou dětského vnímání činů dospělých se setkáváme na celé kompoziční úrovni textu.  

Strýc Pepin byl pravděpodobně zdrojem inspirace pro nový typ Hrabalových hrdinů – 

pábitelů: „(…) že jsem nechtěně vytvořil několik mýtů (…). Vytvořil jsem mýtus strýce Pepina 

(…) dík Pepinovi jsem vytvořil mýtus pábitelů, lidí, kteří dík své jurodivosti jdou experimentem 

a spontánností sami nad sebe a svojí směšností dosahují vznešenosti, protože cítili tam, kde by je 

nikdo nečekal a neočekává.“190 Pábitelé – postavy, ve kterých realita splývá s fantazií, vážnost se 

zábavou. Dovedou prostřídat vážný příběh příběhem veselým a nesouvisejícím s předchozím, aby 

náhle změnili úhel pohledu na situaci. Představují určitý způsob vnímání reality jako 

nevýslovného, ale úžasného karnevalu: „Pábitelé dokazují, že život stojí za to, aby byl žit.“191 

Projevuje se to především právě v pábitelích reakcích na výroky a chování jiných. Vypravěč 

povídá o tom, jak byl motocykl značky Oreon důležitý pro jeho tatínka, který ho pořád nutil 

montovat všechny obyvatele městečka, ale jenom strýc Pepin dokázal udělat z toho „vážného a 

nádherného“ montování legraci. Když mu tatínek vypravoval o kráse motoru a šroubu, Pepin mu 

povídal o příšerných případech s holkami v baru nebo jiné své asociace: „ ,Teď se pro smilování 

soustřeď a já si pustím na prsa tu vanu.ʼ A strýc volal nadšeně: ,To tedy jo, Carusovi dávali na prsa 

knihy, aby měl pěknější hlas, a taky zpíval já náruční kráva, jedna radost, krk jak švýcarská 

jalovice, ale víš, že Vlasta říkala, že jako slečna v baru, že musí platit daň z umělecké činnosti?“192 

Strýc Pepin dokáže svými reakcemi překonat nadměrnou vážnost, ozvláštnit situaci. 

Strýc Pepin a vypravěčův otec, správce pivovaru Francin, představují dva vzájemné 

protipóly. Na začátku díla vystupuje Pepin – inspirace pro pábitele – jako nevyrovnaný komediáš. 

Francin je ohleduplný, a dokonce občas plachý, stydí se sám sebe a snaží se být prostě hodný: 

„(…) a všichni se podivovali, i já jsem se divil, jak tatínek je ne krásný, ale nejkrásnější ze všech 

mužských, a přitom má o sobě představu, že je ošklivý, takový votrůček nekonečna.“193 Avšak po 

znárodnění pivovaru je ze svého místa vyhnán. Snaží se koupit staré zelené lampy, pod kterými 

seděl ve svých pracovních hodinách, ale bylo mu to zakázáno a lampy vyhozeny z okna: „(…) 

zelená stínítka a cylindry se roztříštily a tatínek se chytil za hlavu a křuplo mu v ní, jako by se mu 

roztříštil mozek.“194 Od té doby začíná přebírat stále víc a víc vlastností svého bratra. Vzbuzuje se 

v něm touha po avanturismu, začíná jíst to, co předtím nikdy nejedl, pít pivo (i když před tím pil 

                                                           
189 HRABAL, Bohumil a Jiřina ZUMROVÁ. Městečko, kde se zastavil čas, s. 62. 
190 MAZAL, Tomáš. Spisovatel Bohumil Hrabal. Praha: Torst, 2004. 96. 
191 Tamtéž. 
192 HRABAL, Bohumil a Jiřina ZUMROVÁ. Městečko, kde se zastavil čas, s. 71. 
193 Tamtéž, s. 63. 
194 Tamtéž, s. 118. 
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pouze kávu) – stává se občas agresivním a už se za to nestydí. Zakládá zahradu, na které pracují 

oba: Francin a jeho bratr Pepin. Strýc Pepin se proměňuje také: „(…) stával se tím, kým na jídlo 

býval Francin, a jídlo z masa nechával a prosil, aby dostal jen hrnek mléka nebo kávy a kus 

chleba.“195 Postupně se strýc Pepin začíná „mírnit“, slepne a přestává vnímat okolní svět. Pepin a 

Francin si tím pádem jakoby vyměňují úlohy. 

Je tu však jeden základní spojující bod: oba se pokouší jíst jedovaté houby, což, jak jsme 

již uváděli, demonstruje jejich pokusy zvyknout si na proměny ve společnosti. Nicméně ty končí 

nezdarem. Poslední dvě kapitoly představují tragický popis beznadějné situace konce jedné epochy 

a nemožnosti dvou bratrů zapojit se do epochy nové, postupného stáří a smrti strýce Pepina. 

V posední kapitole Francin navštěvuje svého umírajícího bratra v domově důchodců. V jeho 

pokoji se zase setkáváme s motivem námořní čepice: Francin ji přebírá od bratra a navléká si ji na 

hlavu, ale zdravotní sestra mu ji sundává z hlavy, jako kdyby mu nepatřila. Francin si ji nakonec 

nasadí až na ulici. Po odchodu od strýce se Francin zastavuje u hřbitova, jenž musí být zlikvidován, 

a dlouho se dívá na „jména lidí starého času“196, potom jde k řece a námořní čepici vyhazuje „(…) 

jako by ta námořní čepice symbolizovala staré zlaté časy, a nejen strýce Pepina, ale i tatínka“197. 

Proto v novele není zobrazována pouze smrt jednotlivce, ale smrt celé společnosti, na niž musí být 

dokonce i vzpomínky vymazány, stejně jako musí být zlikvidován starý hřbitov. 

Téma zahynutí starého před nástupem nové epochy se však vztahuje nejen na popis 

společnosti konce 40. let. V úvahách Francina nacházíme: „Vždycky když tatínek slyšel zvuk 

vypouštěné vody ze sudu, když slyšel ten nejdřív silný a pak slábnoucí zvuk vzduchu 

odcházejícího z duše, nemohl se ubránit, že i jeho, i bratrův a každý život se docela podobá tomu, 

co on dělá s duší nebo sudem (...).“198 O všeobjímající rezignace před smrtí (jak fyzickou v případě 

strýce Pepina, tak i metafyzickou) svědčí již samotný název díla: čas že zastavil pro celé městečko, 

nejenom pro Francina a jeho bratra. Avšak v další Hrabalově tvorbě tento motiv odmítnutí vzpoury 

proti negativním jevům světa není obvyklý. Hrabalovy postavy přetvářely tragično do komična, 

vysmívaly se mu. K žádné z nich smrt nepřicházela jako tragédie, vždy byla součástí krásného 

koloběhu života. Takový odraz světa, jejž vidíme v novele Městečko, kde se zastavil čas, se více 

vztahuje na další díla z období normalizace (např. stejnou rezignaci před nemožností překonat 

systém vidíme v románu Příliš hlučná samota) a poznamenává výrazný zlom v autorově percepci 

okolního světa. Mohli bychom proto říct, že Městečko, kde se zastavil čas představuje svéráznou 

metaforu autorova přelomu s nástupem normalizace a prožívání bourání starých „zlatých časů“. 

                                                           
195 HRABAL, Bohumil a Jiřina ZUMROVÁ. Městečko, kde se zastavil čas, s. 119. 
196 Tamtéž, s. 150. 
197 Tamtéž, s. 151. 
198 Tamtéž, s. 139. 
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Ve způsobu pohledu na postavy a v netriviálním zobrazení se projevovala Hrabalova 

metoda ozvláštnění, která výrazně ovlivnila především pole vykládání dějin v celé autorově tvorbě 

a zároveň směřovala k vyšším tematickým rovinám. V 70. a 80. Hrabalův nový typ hrdiny, pábitel, 

dostal kromě své původní role vytváření nového úhlu pohledu na dějiny novou funkci hybatele 

zastávajícího se času, který vyvádí věci z automatizmu. Avšak ke konci díla začínají v popisu dříve 

všemocného typu hrdiny převládat motivy beznadějnosti, strachu a postupného vytrácení smyslu 

života, ve kterých se projevovalo všeobecné směřování normalizační společnosti a jejího stylu 

života k úplné vyprázdněnosti. 

 

3. Didaktičnost 

Didaktičnost díla je spojená s jednoznačností jeho interpretace. Omezení variant výkladu 

textu vyplývá jednak z představy o možnosti explicitního odrazu reálného světa, jednak z vnímání 

díla jako určitého modelu, ke kterému by měla realita směřovat. Obě tyto myšlenky jsou však 

založeny na chápání uměleckého díla jako uzavřeného a přesně uspořádaného celku (klasicistická 

představa o dokonalosti v řádu). V literární teorii 20. století však začíná převládat názor, že text 

nemusí (dokonce ani nemůže) sloužit jako komplexní odraz skutečnosti: „místa nedourčenosti“199 

by měla být doplněná při čtenářské recepci. Snižování role čtenáře demonstrují díla, usilující o 

pravdivý a výstižný odraz skutečnosti, omezení významové polysémie a otevřenosti 200  pro 

nasměrování recipienta k předem stanovenému závěru.  

Jedním z požadavků, jež na díla měla angažovaná kritika, byl, jak jsme zjistili, požadavek 

didaktičnosti, což znamená, že od díla výhradně normalizačního očekáváme přesnou uspořádanost 

jednotlivých částí syžetu směrem k základní a kompletní vyjádřené myšlence (nejčastěji spojené 

buď se stranickostí nebo s obecnou výchovou „pracujícího lidu v revolučním duchu“). 

Nicméně v Páralově románu Muka obraznosti se základním prvkem tvořícím kompozici 

textu stává mnohotvárnost a netradičnost postavy Marka Paara, jenž trpí pekelnou simultánkou a 

„je rozptýlen do většího počtu Marků“. Jak jsme popsali v předchozí kapitole, vyprávění probíhá 

zároveň na několika rovinách Markových interpretací okolního světa. Nicméně celková 

„nevyrovnanost“ textu se projevuje nejenom prostřednictvím využití netypické postavy. 

Prostředkem organizace textu se často stává objevující se prostorový protiklad: „nahoře“ a „dole“. 

Na jedné straně je spojen s představou o přesné vertikální stratifikaci společnosti, ale na straně 

                                                           
199 Úvaha R. Ingardena o základní implicitnosti veškerého literárního díla: „A právě tuto stránku nebo aspekt, k němuž 

není na základě textu přesně známo, jaký daný předmět je, nazýván, místem nedourčenostiʼ“ (INGARDEN, Roman. O 

poznávání literárního díla, s. 46). 
200 HODROVÁ, Daniela. --na okraji chaosu--: poetika literárního díla 20. století, s. 119. 
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druhé odkazuje k daleko hlubší náboženské problematice základního uspořádání života ve 

vesmíru. 

Realizuje se za prvé na rovině vykládání Markem svého životního příběhu. Prostorovou 

dichotomii horního a dolního demonstruje i jeho pekelná simultánka: „(…) cítil se v její dolní 

klidné větvi skromným chlapcem Marečkem (…), kdežto v její horní výbojné větvi současně na 

sebe hřměl jako triumfátor Marcus Antonius (přemožitel Egypta a Kleopatry).“201 Jeho kariérní 

cesta je také často spjata s určitým pohybem na ose nahoře – dole. Když Marek přijíždí do Liberce, 

vidí, že „Přímo nad nádražím bodá do nebe tisícimetrová modrošedá hora a ulice nízkých domů 

se uctivě rozestoupila (…)“202  a prohlašuje „Vzhůru na zámek!“203. Přemístění do Hrušova je 

popsáno jako propad (jak kariérní, tak i prostorový); návrat do Liberce díky pomoci Ziny Zachové 

představuje stoupání nahoru (výrazně to demonstruje i název kapitoly SLADKÝ ŽIVOT 

MILÁČKA VE VYSOKÝCH SLUŽBÁCH“, ve kterém se také objevuje odkaz na prostorovou 

dichotomii).  

Popsané vnímání společenské situace bylo podle našeho názoru příznačným pro 

normalizační společnost. Kariéra byla vnímána jako stoupání nahoru po zebřičku sociální 

stratifikace. Páral zobrazuje profesní pokrok v deformované podobě Markovy pekelné simultánky, 

jejíž základní charakteristikou (o čem svědčí i její název) je simultánnost všech vyvolaných 

obrazů. Proto Páral jakoby bourá tuto základní dichotomii uspořádání společnosti. Narážíme na 

pozoruhodný dialog Ziny a akademika Wagnera:  

„,Vidíš je? Jsou nahoře i dole, ʼ ukázal jí hvězdy na nebi a na černé řece. 

,Jsou to tytéž.ʼ 

,Ano. Chceš být šťastná?ʼ 

,Ano! Chci!ʼ 

,Pokus se tedy přijmout, že všechno je nahoře i dole.ʼ“204 

Je to jediné poučení, jež je v textu vyjádřeno explicitně. Kdyby autor chtěl čtenáře něčemu 

svým textem naučit, bylo by to přijetí této teze o simultánní existenci několika úhlů pohledu, 

několika možných paralelních životech člověka: reálného a odehrávajícího se v jeho obraznosti. 

Markova pekelná simultánka tím pádem demonstruje úplný opak přesné strukturace okolí, 

zobrazuje absenci jistot v reálném světě a nemožnost ho přesně uspořádat. Text proto nemá přesný 

cíl poučení a nasměrování čtenáře k určitému schématu chápání reality, představuje dynamický 

odraz různých možností interpretace. 

                                                           
201 PÁRAL, Vladimír. Muka obraznosti, s. 14. 
202 Tamtéž, s.16. 
203 Tamtéž, s.17. 
204 Tamtéž, s. 251. 
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Nejednoznačně je v textu vyjádřená i úloha socialistické strany. O politické situaci se občas 

zmiňují postavy, ale vypravěčský modus, splývá s vnitřními monology hrdinů a místy se přetváří 

do jistého oxymóronu. Na to narážíme například v úvaze Arnošta Tittelbacha nad barvou jeho 

koberce: „Kardinálský purpur mě vždy patřičně naladí. Ale především je to barva revoluce.“205 

Barvu, jež mu připomíná poražení buržoazní nadvlády, nazývá „kardinálskou“. Zajímavé srovnání 

socialistických a náboženských rituálů najdeme v dialogu současného ředitele Primatexu Salivara 

a Šorma, jenž se ho snaží v této pozici nahradit: 

„,Jsi vůbec pro socialismus, soudruhu Salivare?ʼ 

,Přijal jsem jeho ideje.ʼ 

,Jako nové – a tobě prospěšné – náboženství. Zahajuješ své proslovy citátem – jako 

modlitbičkou. Chodíš na stranické schůze – jako do kostela na mši. V duchu si ale stejně myslíš, 

že politika do závodu nepatříʼ“206 

Jiné pole realizace požadavku stranickosti v textu představují dělníci v závodech. Zajímavé 

ale je, že se do středu pozornosti v plném slova smyslu nedostávají: vytvářejí jednotný pracující 

celek, na jehož pozadí probíhá hlavní děj. V centru vyprávění zůstává inteligence: buď to jsou 

vedoucí závodu a technologové nebo inženýři – mezi ně patří Marek. Takové zobrazení 

společenských vrstev také odpovídá proměnám, jež nastaly ve vnímání postavení dělnické třídy, 

o nichž jsme mluvili v první kapitole: dělnická třída de jure zaujímala centrální polohu ve 

společnosti, ale de facto její prestižnost od 60. let výrazně klesala. Popis dělníků v románu však 

obsahuje několik základních leitmotivů pro normalizační literaturu: fyzické zdraví (dělníci jsou 

pokaždé zobrazováni polonazí, jen v montérkách, a tonoucí v oblacích páry) a přirozená veselost 

a přímočarost.  Tyto vlastnosti demonstruje barvíř Šeps, se kterým si Marek poměrně často povídá. 

Šeps je do takové míry jednoduchý a lehkovážný, že Marek v zajetí pekelné simultánky ho někdy 

vnímá jako blázna. 

Román Muka obraznosti tím pádem z pohledu splňování požadavku stranickosti. 

demonstruje tendence, jež se začaly projevovat v letech 70. a 80., přestože jeho děj je umístěn do 

let 50. Jsou to především vyprázdněnost normalizačních symbolů a rituálů a snižování prestiže 

dělnické třídy ve společnosti. 

 

Román Půlnoční běžci, jenž představuje Zapletalův pokus o velkou generační prózu, více 

směřuje k triviální kompozici společenského románu období normalizace. To se projevuje se, jak 

jsme zjistili, především na rovině vykládání dějin. Text je rozdělen do 8 kapitol, každá představuje 

tematicky a časově (jeden měsíc) uzavřený celek. Každá z osmi kapitol je doprovázena přibližně 

                                                           
205 PÁRAL, Vladimír. Muka obraznosti, s. 57. 
206 Tamtéž, s. 81. 
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stejným souhrnem informací – popisem historických událostí, odpovídajícími přírodními motivy 

a příběhy hlavních hrdinů – a demonstruje složitou hru s časem. Čas osobních proměn hrdinů 

koresponduje s časem přírodním (Inženýrova vzpoura proti společenské nepravidelnosti připadá 

na jarní probouzení přírody), čas historický s časem lidských prožitků. P. Janoušek například 

upozorňuje na čas začátku románu. Zapletal v první kapitole, v níž zároveň uvádí na scénu své 

postavy, situuje děj na rozhraní soboty a pátku: čas na rozhraní každodennosti a svátku. Podle 

Janouška autora zajímá „(…) jejich schopnost [figur, pozn. - SK] (nebo možnost) prožít obě 

podstatné polohy života“207.  

Avšak tato tematická syntéza časů je postupně nahrazována logikou triviální epické 

návaznosti. Do středu pozornosti se dostávají příběhy hrdinů v úhlu pohledu, který je typický pro 

generační společensko-historický román. Každá z postav je vystavena určité problematické situaci 

(buď osobní nebo společenské/pracovní) a fakticky má za úkol se s ní vyrovnat.  

Během románového děje se snaží řešit otázku osamělosti například Baron. Kvůli svému 

původu má vybroušený cit pro sociální nespravedlivost, který se na začátku díla skrývá pod 

maskou cynismu, vyvolaného nechutí bojovat proti společenským poměrům. Na konci však 

postupně dochází k názoru, že „(…) jednou bude mít syna, i přes veškeré potenciální nebezpečí, 

které na něj čeká (…), jak bude jeho syn pokračovat dál, jako běžec další etapy štafety, která 

povede od půlnoci k novému ránu.“208  Baronův morální závěr koresponduje s normalizačním 

diskursem i svým paralelismem osobního a společenského štěstí, spojeným s myšlenkou 

válečného odboje proti nepřátelům: „(…) že by jednou utíkal v plamenech před namířenými 

samopaly vojáků.“209  

Baronův kamarád Pilot také řeší v prví řádě osobní problém – egocentrismus, jehož 

součástí se stává nevěra manželce Martě. Karlu, milenku, jak o tom referuje vypravěč, Pilot 

„vlastnil“210 stejně jako své auto. Je mu 39 let a v práci postupně začíná pociťovat zdravotní 

problémy, jež ho můžou zbavit jediného, co opravdu miluje – létání. Mladá Karla mu přináší pocit, 

že je ještě mladý a zdravý, naplňuje ho životní energií. Avšak manželství s Martou ho uklidňuje a 

vnáší do jeho života řád a jistotu: manželé začínají přemýšlet o tom, že si pořídí vlastní dům. 

Během nového období manželské krize však dochází ke dvěma závěrům: rozhoduje se pro klidný 

život v lůně manželství a uvědomuje si „důležitost svého poslání“211 (má na mysli tím svou práci 

práškaře, který dodává „žíznivé zemi všemocný ochraňující a léčivý závoj chemické mlhy“212). 

                                                           
207 HOLÝ, Jiří. Český Parnas: literatura 1970-1990: interpretace vybraných děl 60 autorů, s. 331. 
208 ZAPLETAL, Zdeněk. Půlnoční běžci, s. 435. 
209 Tamtéž. 
210 Tamtéž, s. 21. 
211 Tamtéž, s. 423. 
212 Tamtéž. 
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Jeho osud demonstruje únik do uspořádaného a klidného rodinného prostoru a zaměření na 

zlepšování svých pracovních poměrů. 

S otázkou chlapeckého elánu se musí vyrovnat Šampion. Představuje typ rozvíjející se 

postavy, která odpovídá tradičním schématům bildungsromanu: stav klidu mládí, důvod, jenž 

hrdinu nutí projít cestou vývoje, liminalita, během které musí být vyřešeny všechny komplikace, 

nabývání nového místa ve společenském systému. Ze začátku Šampion sní o výhře ve velkém 

závodu, jejíž prostřednictvím chce dosáhnout uznání: „Chtěl bych být dobrý, vyhrát velký závod, 

dostat se třeba do reprezentace, být někdo, něco znamenat (…).“213, a tomuto cíli obětuje všechny 

svoje síly. Avšak najednou je vystavěn krizové situaci – těhotenství jeho přítelkyně Jitky – navíc 

přes veškeré úsilí vyhrát nemůže. Začíná řešit problémy jiného charakteru, než jsou snahy o 

splnění sobeckých snů, a tak vidíme jeho přerod: „Bolelo to tak, jako by byl dítě a někdo mu 

rozboural věž z kostek. Budoucnost se v něm vztyčila v celé své nahé obyčejnosti [zvýraznění 

kurzivou je naše, pozn. - SK] (…). Šampion plakal, ale ráno se probudil svěží a vážný, 

s obrovským pocitem odhodlání, jako by se stal majitelem průkazu drsného a dospělého muže.“214 

Šampion demonstruje přechod od mládí k dospělosti, od egocentrismu a ctižádosti k racionalitě, 

přes určitou hranici liminality, což přesně odpovídalo správnému (požadovanému kritikou) 

způsobu zobrazení formování osobnosti. Avšak v tomto ohledu je důležitá charakteristika tohoto 

procesu jako přechodu od bouřlivého mládí k obyčejnosti, tj. smíření se s řádem každodennosti. 

Když se ocitne v krizové situaci, Šampion hledá radu u Inženýra. Inženýr v tomto ohledu 

představuje typ poučující postavy (z pohledu angažované kritiky v pozitivním smyslu), jež 

proklamuje smíření a překonání sobeckých ideálů ve prospěch společnosti: „Museli [mnozí muži 

a ženy, pozn. - SK] obětovat své soukromí, nebo kus přesvědčení, čest, nebo odhodit rodinu, 

podrazit nejbližší přátele… (…) a potom potichu, jako by mluvil pro sebe: - Zůstat čistý. Pro sebe 

a pro ty druhé kolem a dělat denně to ,něcoʼ.“215 Touto cestou sebepřekonání prošel i Inženýr. Celý 

život se nacházel pod vlivem názorů jiných, neboť vlastní názory neměl a nechtěl mít: v pasážích, 

které ho charakterizují, se často opakuje slovo „průměrný“. Avšak právě tato průměrná postava 

nejvíce odpovídá požadavkům československé sociální přestavby: odmítá splnit Šéfův 

nespravedlivý rozkaz – zbourat starý dům, aby mohla být vybudována silnice vedoucí k novému 

sídlišti. Nenechává se ohromit odznaky a vysokým postavením Šéfa a řídí se jen svými 

profesionálními a morálními představami. Scéna, kdy si následně uvědomuje, proti čemu se 

vzbouřil, je doprovázená odpovídajícím a docela typickým přírodním paralelismem, svědčícím o 

správnosti jeho rozhodnutí: „Svěží jarní vzduch, bezvětří, [zvýraznění kurzivou je naše, pozn. - 
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214 Tamtéž, s. 363. 
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SK] zubaté slunce, které už přesto hřálo, vylepšovalo už tak dobrou Inženýrovou náladu (…). 

Zatím byl hrdina.“216 To, že při tom nefouká vítr, je v kontextu celého díla velice příznakové. 

Motiv větru prostupuje celé dílo a doplňuje vytvořený pocit strachu před válkou a celkové 

nespokojenosti se společenskou situací v Československu. Absence větru proto demonstruje to, že 

se Inženýrovi podařilo překonat alespoň jeden moment neurčitosti, ale právě kvůli tomu působí 

neorganicky takovou přílišnou evidentností poučení.  

Protipól k postavě Inženýra tvoří v tomto ohledu Doktor. Už od dětství cítil touhu po něčím 

obdivu, vždy se dostával do středu pozornosti. Proto, když se setkal s bratrem, který propadl 

drogám, nejvíce se obával především společenského odsouzení – vždy se snaží být „čistý, 

neúplatný, spravedlivý a dobrý“217. Bratr chce, aby mu Doktor podepsal předpis na nějaké léky, 

čímž by se v podstatě zapojil do protizákonní aktivity. Tento problém však nedokáže vyřešit sám. 

Konečně všechnu odpovědnost předává do rukou postavy mocného P.T. (Petr Tomášek), jenž 

„dělá v JZD, má dost vysoké postavení a všichni ho znají“218. Postavu P.T. v románu Janoušek 

pojmenoval Doktorovým Mefistou219. Tuto myšlenku dokresluje celý diskurs vyprávění: objevuje 

se hned, jak se o něm zmíní (to ilustrují slovesa „zmizet“ a „objevit se“), pomáhá Doktorovi řešit 

delikátní problémy za malou odměnu (dělá mu injekce s narkotickými účinky) a jejich poslední 

dialog demonstruje skoro démonickou nadvládu P.T. nad Doktorem, jenž se snaží prostě zůstat 

čistý, „ale nepočítá oběti, následky a ztráty“220. Koneckonců taková Doktorova pasivita („smířit 

se s něčím, co nezměníš“221) vede na jedné straně k narušení vztahu s manželkou a na straně druhé 

k zatčení Bratra, který vykradl lékárnu.  

Již uvedený způsob charakteristiky hrdinů (redukce člověka na statický počet znaků) 

představuje jeden ze způsobů, jež si Zapletal zvolil, aby vytvořil objektivní percepce společenské 

situace. Vystavení každé postavy určitému problému, krizové situaci, působí jako autorův velký 

experiment. Avšak zároveň bychom v tomto kontextu mohli vidět Zapletalův pokus o odpověď na 

otázku, jak člověk získává svou individualitu v mechanicky uspořádané společnosti. Tento princip 

vykládání mu do určité míry umožnuje splnit požadavek didaktičnosti, a vyhovět tak nárokům 

soudobé kritiky. Avšak ty jeho aspekty, které se k tomuto požadavku vztahují nejvíce, trpí 

nadměrnou schematičností a mohou se ztratit, pokud se čtenářova pozornost upne na sledování 

výkladu dějin. 
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Celá Hrabalova tvorba směřovala ne k ucelenému odrazu reality, vytváření jejího 

kompletního odrazu, ale o zachycení zvláštních, podivných detailů, jež umožňují náhled na život 

z úplně jiné strany. V jeho dílech vidíme jenom obdiv k zázraku života, který je tvůrcem sám o 

sobě, a proto dalšího nepotřebuje. Proto se Hrabal snažil být ne spisovatelem, ale zapisovatelem: 

mít schopnost zachytit zázrak stvoření světa. Hlavní úlohu v jeho textech proto tvořily metody, 

nikoliv tematické okruhy, o kterých se v nich projednává. O tom píše i v doslovu k novele 

Městečko, kde se zastavil čas: „A nejen to, že vím, co psát a o čem, ale začínám tušit, že 

nejdůležitější bude, jak budu napříště psát.“ 222  Metodou koláže, s níž souvisela i metoda 

ozvláštnění, je vytvářen obraz světa-koláže, ve kterém se míchají a vzájemně se prolínají tragické 

a komické prvky. Důležité je také to, že Hrabal se žádný z nich nesnaží hodnotit: všechny jsou 

součástí života, a proto nemůžou být hodnoceny pozitivně či negativně, jsou to barvy bytí. 

Městečko, kde se zastavil čas však končí spíše tragicky: zahynutím všeho, co bylo spojené 

se „zlatými časy“. Nicméně v poslední scéně vidíme Francin, který se usmívá, když slyší o smrti 

svého. To můžeme interpretovat různě (autor žádnou interpretaci nenabízí; v Hrabalově tvorbě je 

naprosto výrazná absence jednoznačné, správné, interpretace). Pravděpodobně demonstruje jen 

vnitřní resignaci Francina a jeho pochopení toho, že svět se nezastaví nikdy, epochy se budou 

střídat i přes všechna muka obyčejných lidí, kteří si na tyto proměny nedokážou zvyknout. To 

potvrzuje například scéna s natěračem, jehož Francin viděl barvit šraňky. Natěrači se to nedařilo, 

protože se pokaždé, když vylezl nahoru po štaflích, něco stalo: buď mu docházela barva, nebo o 

sebe šraňky drhly a komíhaly se nahoru a dolů. Natěrač pořád vylézal nahoru a sestupoval dolů. 

„(...) tak tatínek uviděl symbol sebe sama, nalezl v tom natírání šraňků svůj osud, obraz svého 

osudu, s chutí čekal a dočkal sem když natěračský mistr natíral a natřel jen jediný černý štráf.“223 

V této scéně můžeme pozorovat pocit nevyhnutelnosti těch změn, jež nastanou, a po kterých pro 

Francina zůstane pouze jeden černý štráf. Avšak zároveň vidíme motiv pohybu v bipolárním 

systému horního a dolního, jejž jsme viděli u Párala. Ani ten konec „zlatých časů“ Hrabal 

nehodnotí jednoznačně negativně: všechno je zároveň nahoře a dole: „(...) zatímco jiný čas, čas 

jiných lidí byl plný elánu a nového úsilí a snažení, avšak strýc Pepin i Francin už o tom nevěděli 

(...).“224 

Motiv prolínání minulosti a skutečnosti, jenž dokládá nekonečnost bytí se zahynutím jedné 

epochy, můžeme vidět v poslední kapitole, která se odehrává v domově důchodců. Francin se dívá 

na ty, kteří leží se strýcem Pepinem v jednom pokoji. U okna sedí mladý člověk „(...) a on se díval 

ven a háčkoval velikou záclonu, která už byla tak dlouhá jako jeho přikrývka a splývala skoro na 

                                                           
222 HRABAL, Bohumil a Jiřina ZUMROVÁ. Městečko, kde se zastavil čas, s. 154. 
223 Tamtéž, s. 136. 
224 Tamtéž, s. 137. 
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zem, a na té zácloně byli háčkování ptáčci a listí a ratolesti (...)“225. Stejné záclony kdysi před sto 

lety vyháčkovala babička vypravěče: „(...) čtvero ročních počasí a dvanáct měsíců bylo vyšito na 

těch velikých záclonách, které babička samá háčkovala, a když jsem se vzbudil, tak skrz okno jsem 

se díval a četl si v těch záclonách jako v leporelu nebo v obrázkové knížce (...).“226 Dědeček se 

jednou rozzlobil a roztrhal je, ty „jistě půlstoletí staré“ záclony, a pak mu jich bylo velice líto. 

Mladý člověk v pokoji v domově důchodců dělá stejnou věc, již dělala babička vypravěče před 

padesáti lety, zachycuje svět v tenké látce záclon, čímž se vytváří můstek mezi starými časy a 

skutečností. I přes všechny obrazy hynoucích starých časů vidíme stále jemné náznaky souvislostí. 

Mimo jiné ten mladý člověk pletl jenom to, co ve skutečnosti viděl, tak, jak se to snažil dělat ve 

své tvorbě Hrabal: „(...) díval se chvíli ven do třepotajícího se hučícího listí a pak obháčkoval to, 

co viděl, do nití.“227 

Můžeme proto říct, že za prvé Hrabal ve svých textech nikdy neusiloval o vytváření 

jednoznačné interpretace, návodu k percepci okolního světa, ale chtěl zachytit jeho karneval a 

krásu. Za druhé pozorujeme zajímavou paralelu prostorové dichotomie v Hrabalově novele a 

Páralově románu: život je popisován jako pohyb mezi dolním a horním tak, že v žádný okamžik 

ani nemůže být charakterizován jen v rámci jedné pozice. Hlavním prostředkem vytváření takové 

dichotomie se u obou autorů stává centrální postava – komediáš (tady si znovu musíme 

vzpomenout, že Marka Paara spolupracující vnímali právě jako komediáše), v promluvě, kterého 

se prolínají různé roviny, oba jsou trápeni záchvaty pekelné simultánky. Avšak Marek se snaží 

společenským pravidlům podřídit, a strýc Pepin se naopak proti nim vzbouřit, podívat se na 

události z jiného úhlu pohledu. Marek Paar vystupuje jako ubohý a neschopný, zatímco strýc Pepin 

jako vážený hybatel zastávajícího se času. Pro nás však zůstává důležité, že pomocí těchto hrdinů 

je v textech vytvářen nevyrovnaný kouzelný svět, který se různě brání proti nástupu necitlivých 

pravidel a řádu, jež nechávají jenom dvě možnosti: zahynout nebo se do nich zapojit. 

  

                                                           
225 HRABAL, Bohumil a Jiřina ZUMROVÁ. Městečko, kde se zastavil čas, s.148. 
226 Tamtéž, s. 57. 
227 Tamtéž, s. 148. 
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Závěr 

Od srpna 1968 československá společnost prožívala dobu přerodu. Proměny v náladě 

obyvatelstva byly způsobeny jak samotným faktem porušení ideálů 60. let politického a 

ekonomického rozvoje, tak i konkrétními procesy, kterými na tyto „buržoazní“ proměny reagovala 

KSČ a komunistické vedení SSSR.  

V první kapitole jsme uvedli stručný přehled společensko-historické situace období 

normalizace. Největší pozornost v této kapitole jsme věnovali proměnám nejen na politické a 

ekonomické scéně, ale postupnému a všeobecnému proniknutí konzumerismu do životů 

obyčejných lidí: vytvoření žebříčku společenských hodnot na základě materiálního statku. 

Normalizační člověk se stále častěji utíkal do svého soukromí, zabýval se obstaráváním 

nedostatkového zboží, které mu nahrazovalo jiné způsoby seberealizace. Změnilo se i vnímání 

času. Původní přirozené uspořádání času na základě přirozených orientačních bodů (určité svátky 

pro každé roční období), jenž poté vyústilo ve svátky náboženského cyklu, bylo nahrazeno 

umělými konstrukty stranických oslav. 

Na tyto nové stranické svátky se měl orientovat i umělecký život. Filmová, seriálová a 

televizní produkce byla nejčastěji spojená s různými výročími: osvobození Rudou armádou, 

únorový převrat, narození významných osobností. Literatura měla splňovat jinou funkci ve 

vytvoření nového společenského systému: na jedné straně měla odsoudit reorganizační procesy 

60. let a s nimi spojené osobnosti, na druhé straně měla „správně“ vysvětlit nejednoznačná místa 

nedávné minulosti. Ve středu oficiálního literárního proudu se ocitla díla s tématem „odrazu 

společenského vývoje nedávné minulosti“228: především společensko-historické romány.  

Přes všechny snahy o návrat k poválečným schématům se v literárním procesu normalizace 

objevily výrazné proměny. Do středu čtenářské pozornosti se dostávala díla zbavená příliš 

výrazných politických motivů. Největší popularitě se těšily texty popisující milostné nebo prostě 

profesní příběhy.229 V reakci na tyto problémy se proměňoval i kánon socialistického realismu a 

celá normalizační literární scéna. Pro angažovanou kritiku se stala přípustnými jiná témata (jako 

například osobní rozvoj váhajícího jedince), jiné způsoby organizace textu (pozitivní hodnocení 

mimo neměnných M. Majerové, I. Olbrachta, S. K. Neumanna, V. Vančury, V. Nezvala dostaly 

texty J. Kratochvíla, V. Nezvala, K. Biebla, E. F. Buriana a dalších, kteří se vyznačovali větší 

svobodou formy a měli sloužit jako vzor pro novou generaci spisovatelů). Měnil se pohled na 

společnost a postavení v ní obyčejného člověka a tím pádem získávala na důležitosti 

psychologičnost děl. Avšak základní dichotomie zůstávala stejná: svět angažovaných děl se často 

pohyboval na předem určené škále, založené na existenci jediné pravdy mezi dobrem a zlem. To 
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se projevovalo ve všech rovinách textu, ale především ve způsobu vykládání dějin, v pásmu postav 

a didaktičnosti. 

Ve druhé kapitole této práce jsme se věnovali právě těm proměnám, jež nastaly 

v československém oficiálním literárním proudu s nástupem normalizace. Snažili jsme se 

soustředit v první řadě na úvahy ze soudobých (především Hrzalové a Ijezuitova), a již moderních 

prací o literatuře normalizace. Hlavním úkolem této kapitoly byla charakteristika požadavků, jež 

na tvorbu kladla oficiální kritika, a vysledování jejich realizací v textech. Jsou to požadavek 

historičnosti („[...] socialistický realismus [...] po autorovi vyžaduje konkrétního a historicky 

správného zobrazování skutečnosti v jejím revolučním vývoji“ 230 ), popírání individualismu 

(kolektivnost) a didaktičnost (s čímž souvisel také požadavek stranickosti a zachování dichotomie 

minulost – budoucnost).  

Proto jsme svou analýzu vybraných děl uspořádali na základě charakteristiky uplatňování 

těchto tří aspektů. 

Požadavek historičnosti splňovalo ve větší či menší míře každé ze zvolených děl. Avšak 

nejpřesnější popis soudobých událostí demonstruje Zapletalův román Půlnoční běžci. Základní 

linii vyprávění tvoří kronikářský (a statisticky přesný) popis událostí prvních osmi měsíců roku 

1984. V těch částech textu, v nichž je popisováno historické pozadí děje, výrazně převládá 

sdělovací funkce textu, zvyšuje se počet prvků publicistického stylu, čímž se vytváří obraz napjaté 

situace normalizačního období. Tento obraz je doprovázen motivem „zlověstného větru“, který 

vzbuzuje strach v obyčejném člověku, jenž tyto kumulující se události nemůže ovlivnit a může 

před nimi jen utíkat. Pro normalizační historickou prózu základní rovinu propojení minulosti a 

budoucnosti v románu zaujímá postava Ošetřovatele, jenž jako jediný ze všech postav pamatuje 

válku. Jeho vzpomínky na válku jsou však dostatečně subjektivní a nostalgické: nepředstavují 

popis hrdinských činů nebo jednoznačného hodnocení nepřátel. Tato dichotomie je porušena smrtí 

Ošetřovatele. 

Páral ve svém románu Muka obraznosti zobrazuje nedávnou minulost: období svého mládí, 

tedy 50. léta. Datace však nehraje tak výraznou roli: za výčtem některých reálií se děj odehrává 

ve svébytném bezčasí. Základní modus vyprávění tvoří narace mladého inženýra Marka Paara, 

trpícího záchvaty pekelného simultánního prožívání různých verzi příběhů, a tak se o historických 

událostech té doby dozvídáme jen v podobě pozměněné Markovým způsobem vnímání světa. 

Cílem textu proto není vytvoření historicky přesného odrazu 50. let. 

Stejnou situaci můžeme vidět v Hrabalově novele Městečko, kde se zastavil čas. Hlavní 

metodou organizace Hrabalova textu se stává metoda ozvláštnění: autor se snaží pohlédnout na 

                                                           
230 Z ústavu Sovětských spisovatelu od 1. září 1934.  In: Pervy vsesojuzny sjezd sovetskych pisatelej.: 

Stenografichesky otchet. M., 1934. s. 716.  
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„převratné události“ 20. století z jiného úhlu. Autor netradičním způsobem zobrazil nacistickou 

okupaci, únorový převrat roku 1948 a znárodnění. Recepce všech událostí je spojena s postavou 

strýce Pepina, jež dokáže přeměnit tragično do komična, vytvořit náhlou změnu úhlu pohledu a 

vyvést jev z automatismu. Pepinovou smrtí v závěru díla však autor demonstruje neschopnost 

některých lidí zvyknout si na nový společenský řád a způsob života, nezastavitelnost času a jeho 

postupné vytrácení a umírání. Toto můžeme interpretovat jako pokus o zobrazení tíživé a převratné 

situace 70. let, jež diskreditovala nedávnou minulost (60. léta).  

Zobrazování historických událostí „v jejich revolučním rozvoji“ těsně souviselo 

s požadavkem didaktičnosti a zároveň stranickosti. Tyto dva požadavky jsou ve vybraných dílech 

reprezentovány nejméně. Markova pekelná simultánka neumožňuje Páralovi vytvořit postavu-

vzor, přesný seznam pravidel na cestě ke „správnému budoucnu“. Prohlašuje však, že není možné 

v životě dosáhnout všeho: „všechno je zároveň nahoře a dole“. Naproti tomu Hrabal ve své tvorbě 

nikdy neusiloval o to, aby čtenáře poučil. V novele se snaží načrtnout obraz života jako podivného 

a obdivujícího karnevalu, ve kterém se střídají motivy bytí a smrti. Narážíme však na stejný motiv 

prostorové dichotomie: protikladu „horního“ a „dolního“ jako symbolu lidského života, který 

představuje ne vždy cílevědomý pohyb mezi těmito dvěma poli.  

Stopy schematické didaktičnosti vidíme u Zapletala. Syntéza novinářského stylu a recepce 

událostí očima románových postav na pozadí motivu zlověstného větru na začátku díla vytváří 

dynamický text. Avšak tato syntéza je postupně nahrazována triviální logikou návaznosti epického 

díla. Do středu pozornosti se dostávají postavy vystavené určité problematické situaci, již musí 

překonat. Tento typ konfliktu je poměrně typický pro didaktická díla a všechny s ním spojené 

aspekty v Zapletalově románu trpí nadměrnou schematičností. Vytváří se triviální protiklad kladné 

(Inženýr) a záporné (Doktor) postavy na základě schopnosti překonat sebe sama a učinit morálně 

správné rozhodnutí. Při jejich popisu převládají rysy a schémata, typická pro postavy-definice, 

jejichž vlastnosti jsou vyznačené mimo dílo a vystupují v něm jako již dané. Román obsahuje i 

tradiční prvky bildungsromanu, projevující se na postavě dospívajícího Šampióna, který musí 

dospět k cíli cestou překonání chlapeckého elánu, vzdání se vysokých (osobních) ideálů a smíření 

se s málem. Nicméně všechny tyto schematické prvky díky svéráznému stylu jejich uplatnění 

(Zapletalova telegrafičnost a zpravodajská emocí prostá objektivita) nepůsobí na čtenáře 

ideologicky zatíženě. Připomíná autorův velký experiment s postavami v žánru generačního 

románu. 

V tomto Zapletalově experimentu hrálo významnou roli redukování individuálních rysů 

hlavních hrdinů, což zdánlivě zároveň splňovalo požadavek popírání individualismu. Členění textu 

představuje pokus o příběh sériových subjektů: v každé kapitole jsou jeden za druhým téměř 

v neměnném pořadí zobrazeny příběhy hlavních postav. Jejich charakteristika probíhá pomocí 
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dotazníku, tykajícího se především materiálního blahobytu. Autor statisticky zobrazuje 

normalizační materialistický přístup k hodnocení člověka. Na prvních pozicích se nachází 

zaměstnání, jež ovlivňuje všechny další úrovně, a počet známých (veřejná popularita). Důležitou 

úlohu hraje způsob obstarávání nedostatkového zboží, příznačného pro normalizační společnost. 

Nicméně postavy charakterizovány podobným statistickým způsobem nabývají v díle 

individuálnost pomocí retrospektivních náhledů do dob dětství a mládí, ve kterých se projevují 

jejích osobní rysy, zbavené formálních materiálních charakteristik. 

Redukce individuálních rysů v novele Hrabala je spojená s modem vypravěče, jímž je malý 

chlapec, který vypráví své vzpomínky. Hrabalův narátor představuje typ vyprávěče „s tělem“ 231, 

který je vytvářen pomocí osobitého stylu narace. Autorovy postavy, stejně jako celková kompozice 

textů, demonstruje způsob vzdoru proti automatizaci a každodennosti. Hlavním hrdinou se stává 

strýc Pepin – inspirace pro nový typ postavy, pábitel. V 70. a 80. letech tento nový typ hrdiny 

kromě své původní role vytváření nového úhlu pohledu na dějiny dostal novou funkci: vyvádění 

věcí z automatismu. Avšak ke konci díla začínají převládat motivy beznadějnosti a postupného 

vytrácení smyslu života, ve kterých se projevovalo všeobecné směřování normalizační společnosti 

a jejího životního stylu k úplné vyprázdněnosti. 

Stejnému boji proti každodennosti je vystaven hrdina Párala Marek. Avšak Marek 

představuje typ nezformovaného mladého intelektuála, jenž se snaží najít svou cestu. Tuto 

typickou roli se mu však nepodařilo „správně“ ztvárnit kvůli jeho simultánnosti – roztříštěnosti do 

většího počtu Marků, z nichž každý prožívá různé varianty jednoho a samého života. Marek se 

také nemůže přizpůsobit každodennosti a není ochoten vzdát se svých ideálů (na rozdíl od 

Zapletalova Šampióna), aby toho dosáhl. Tomuto problému je vystavena pouze jedna postava: 

jenom Marek představuje typ individua v přímém slova smyslu. Ve spojení s ním požadavek 

potlačení individualizace v Páralově tvorbě nemá místo.  

 

Na úplný závěr lze říci, že centrálním problémem vybraných próz se stává rozpor mezi 

každodenností a individualitou a nemožností jejich koexistence, který výrazně zesílil s nástupem 

normalizace a jejího přesného řádu, stranického času a konsumního stylu života. Oficiálně 

vydávaná, ale neangažována díla (ke kterým patří všechny námi vybrané texty) usilovala proto o 

dynamizaci kompozice pomocí míšení modů vyprávění (Páral), využívání prostředků různých 

žánrů (Zapletal), nebo vytvoření netypického typu hrdiny a s ním spojené metody ozvláštnění 

(Hrabal). Dynamizací se podařilo narušit ustrnulý systém normalizační společnosti, založený na 

stratifikaci podle materiálních statků. Výraznou roli v díle hrála snaha o překonání jednoznačnosti 

                                                           
231 HODROVÁ, Daniela. --na okraji chaosu--: poetika literárního díla 20. století. s. 527. 
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(včetně roviny vykládání dějin) a vytvoření víceúrovňového konstruktu. Absence jediného 

způsobu interpretace se neshodovala s tendencí přetváření díla na mytologizovanou konstrukci, 

avšak přinášela do proudu oficiálně vydávaných děl rysy moderní světové literatury (literatura 

individuálně-umělecké interpretace,232 kde dílo nabývá významu pouze při čtenářské recepci). 

  

                                                           
232 V. E. CHALIZEV, Teorija literatury. M.: Vysšaja škola, 1999, s. 235.  



 

76 
 

Seznam použité literatury: 

 

1. BACHTIN, Michail Michajlovič. Román jako dialog. Praha: Odeon, 1980. ARS. 

Literárněvědná řada. 

2. CATALANO, Alessandro. Rudá záře nad literaturou: česká literatura mezi socialismem a 

undergroundem (1945–1959). Brno: Host, 2008. Studium. ISBN 978-80-7294-342-5. 

3. ČERNÝ, Václav, Eva ČERVINKOVÁ a Jan ŠULC. Eseje o české a slovenské próze. Praha: 

Terst, 1994. ISBN 80-85639-21-1. 

4. ČERVENKA, Miroslav, Milan JANKOVIČ a Josef ZUMR. Hrabaliana: sborník prací k 75. 

narozeninám Bohumila Hrabala. Vyd. 1., v tomto seřazení. Praha: Prostor, 1990. ISBN 80-

85190-04-4. 

5. ČERVENKA, Miroslav, Zdeněk HRBATA a Jiří HOLÝ. Na cestě ke smyslu: poetika 

literárního díla 20. století. Praha: Terst, 2005. Poetika literárního díla 20. století. ISBN 80-

7215-244-0. 

6. ČINÁTL, Kamil. Věčné časy: československé totalitní roky. Praha: Respekt Publishing, 2009. 

Respekt. ISBN 978-80-87331-01-9. 

7. DOKOUPIL, Blahoslav a Miroslav ZELINSKÝ. Slovník české prózy 1945-1994. Ostrava: 

Sfinga, 1994. ISBN 80-85491-84-2. 

8. DOLEŽEL, Lubomír. Narativní způsoby v české literatuře. Vydání druhé. Příbram: Pistorius 

& Olšanská, 2014. Scholares. ISBN 978-80-87855-13-3. 

9. FIALOVÁ, Alena. Poučeni z krizového vývoje: poválečná česká společnost v reflexi 

normalizační prózy. Praha: Academia, 2014. Šťastné zítřky. ISBN 978-80-200-2386-5. 

10. HÁJEK, Jiří. K teorii socialistického umění. Praha: Československý spisovatel, 1984. 

11. HODROVÁ, Daniela. --na okraji chaosu--: poetika literárního díla 20. století [online]. Praha: 

Torst, 2001 [cit. 2017-04-26]. ISBN 80-7215-140-1. Dostupné z: http://alephuk.cuni.cz/CKIS-

28.html 

12. HOLÝ, Jiří. Český Parnas: literatura 1970-1990: interpretace vybraných děl 60 autorů. 

Praha: Galaxie, 1993. ISBN 80-85204-07-X. 

13. HRABÁK, Josef. Jedenáct století. Československý spisovatel, Praha 1982. 

14. HRZALOVÁ, Hana. O české literatuře dneška. Praha: Československý spisovatel, 1987. 

Kritické rozhledy. Velká řada. 

15. HRZALOVÁ, Hana. Proměny české prózy (1945-1985). Praha: Československý spisovatel, 

1985. Puls – poezie, umění, literatura, současnost. 

16. HRZALOVÁ, Hana. Spoluvytvářet skutečnost: k vývoji české socialistické kritiky a prózy v 

letech 1945-1975. Praha: Československý spisovatel, 1976. Kritické rozhledy. Malá řada. 



 

77 
 

17. IJEZUITOV, Andrej Nikolajevič. Teoretické problémy socialistického realismu. Praha: 

Lidové nakladatelství, 1986. Kmen. 

18. INGARDEN, Roman. O poznávání literárního díla. Praha: Československý spisovatel, 1967. 

Dílna. 

19. JANKOVIČ, Milan. Kapitoly z poetiky Bohumila Hrabala. Praha: Torst, 1996. Malá řada 

kritického myšlení. ISBN 80-7215-003-0. 

20. JANOUŠEK, Pavel. Přehledné dějiny české literatury 1945-1989. Praha: Academia, 2012. 

Literární řada. ISBN 978-80-200-2057-4. 

21. JANOUŠEK, Pavel a Petr ČORNEJ. Dějiny české literatury 1945-1989. Praha: Academia, 

2008. ISBN 978-80-200-1527-3. 

22. JANOUŠEK, Pavel. Slovník českých spisovatelů od roku 1945. D. 1, A-L. Praha: Brána, 1995. 

ISBN 80-85946-16-5. 

23. JANOUŠEK, Pavel. Slovník českých spisovatelů od roku 1945. D. 2, M-Ž. Praha: Brána, 1998. 

ISBN 80-7243-014-9. 

24. JUNGMANN, Milan. Cesty a rozcestí: kritické stati z let 1982-87. Londýn: Rozmluvy, 1988. 

ISBN 0-946352-59-3. 

25. KALIVODA, Jaroslav. Literatura Bohumila Hrabala: Struktura a metoda Hrabalových děl. 

Praha: Pražská imaginace, 1994. ISBN 80-7110-138-9.   

26. KOSKOVÁ, Helena. Hledání ztracené generace. Praha: H & H, 1996. ISBN 80-85787-93-8. 

27. KOUBA, Karel. Mytologizace v umění socialistického realismu. Praha, 2005. Vedoucí práce 

Petr A. Bílek. 

28. LOTMAN, Jurij Michajlovič. Štruktúra umeleckého textu. V Bratislave: Tatran, 1990. Okno. 

ISBN 80-222-0188-X. Dostupné také z: http://alephuk.cuni.cz/CKIS-28.html 

29. MACHALA, Lubomír, Erik GILK, Petr HORA, et al. Panorama české literatury. Praha: 

Knižní klub, 2015-. Universum. ISBN 978-80-242-4818-9. 

30. MARKOV, Dmitrij Fedorovič. Geneze socialistického realismu. Praha: Československý 

spisovatel, 1973. Kritické rozhledy. Velká řada. 

31. MAZAL, Tomáš. Spisovatel Bohumil Hrabal. Praha: Torst, 2004. ISBN 80-7215-226-2. 

32. MENCL, Vojtěch. Československo roku 1968. Díl 2, Počátky normalizace. Praha: Parta, 1993. 

ISBN 80-901337-8-9. 

33. MUKAŘOVSKÝ, Jan. Stranickost ve vědě a v umění. Praha: Orbis, 1949. 

34. MUMFORD, Lewis. The myth of the machine. [Vol. 2], The pentagon of power. New York: 

Harcourt Brace Jovanovich, c1970. A Harvest Book. ISBN 0-15-163974-4. 

35. MÜLLER, Richard a Pavel ŠIDÁK. Slovník novější literární teorie: glosář pojmů. Praha: 

Academia, 2012. Literární řada. ISBN 978-80-200-2048-2. 



 

78 
 

36. NEJEDLÝ, Zdeněk a Jaromír LANG. O umění a politice. Praha: Melantrich, 1978. České 

myšlení. 

37. NEKLUDA, Marek. Typizace v Zapletalových Půlnočních běžcích. Slovo a slovesnost, ročník 

52 (1991), číslo 4, str. 285-290. Dostupné také z: http://sas.ujc.cas.cz/archiv.php?art=3428 

38. NÜNNING, Ansgar, Jiří HOLÝ a Jiří TRÁVNÍČEK. Lexikon teorie literatury a kultury: 

koncepce, osobnosti, základní pojmy. Brno: Host, 2006. ISBN 80-7294-170-4. 

39. OTÁHAL, Milan. Normalizace 1969-1989: příspěvek ke stavu bádání. Praha: Ústav pro 

soudobé dějiny Akademie věd ČR, 2002. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. ISBN 

8072850113. Dostupné také z: http://alephuk.cuni.cz/CKIS-28.html  

40. PAŽOUT, Jaroslav. Každodenní život v Československu 1945/48-1989. Praha: Ústav pro 

studium totalitních režimů, 2015. ISBN 978-80-87912-35-5. 

41. PÁRAL, Vladimír a Heda BARTÍKOVÁ. Profesionální muž: Vladimír Páral o sobě a jiných, 

zajímavějších věcech. L. vyd. Český Těšín: GABI, 1995. ISBN 80-85767-97-X. 

42. PELÁN, Jiří. Bohumil Hrabal: pokus o portrét. Vydání třetí, druhé samostatné, upravené. 

Praha: Torst, 2015. ISBN 978-80-7215-496-8. 

43. PETERKA, Josef. Teoretické otázky rozvoje socialistického realismu. Praha: Československý 

spisovatel, 1986. Puls. 

44. PYTLÍK, Radko. Bohumil Hrabal. Praha: Československý spisovatel, 1990. Portréty 

spisovatelů. ISBN 80-202-0239-0. 

45. ROTHOVÁ, Susanne. Hlučná samota a hořké štěstí Bohumila Hrabala: k poetickému světu 

autorových próz. Praha: Pražská imaginace, 1993. Pražská imaginace. ISBN 80-7110-094-3. 

46. ŠEVČÍK, Jiří, Pavlína MORGANOVÁ a Dagmar SVATOŠOVÁ. České umění 1938-1989: 

programy, kritické texty, dokumenty. Praha: Academia, 2001. ISBN 80-200-0930-2. 

47. ŠKLOVSKIJ, Viktor Borisovič a Filip TOMÁŠ. Teorie prózy. 3. vyd. (v nakl. Akropolis 1.). 

Praha: Akropolis, 2003. ISBN 80-7304-026-3. 

48. TODOROV, Tzvetan. Poetika prózy. Praha: Triáda, 2000. Paprsek. ISBN 80-86138-27-5. 

49. VANČURA, Jiří. Naděje a zklamání: Pražské jaro 1968. 2. vydání, 1. vydání v Mladé frontě. 

Praha: Mladá fronta, 1990. ISBN 80-204-0179-2. 

50. Tesilová kavalérie: popkulturní obrazy normalizace. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2010. 

Scholares. ISBN 978-80-87053-44-7. 

51. Z dějin českého myšlení o literatuře: antologie k Dějinám české literatury 1945-1990. 4, 1970-

1989. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2005. Dokumenty. ISBN 80-85778-48-3. 

52. Literatura socialistického realismu: východiska, struktury a kontexty totalitního umění. Praha: 

Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2006. ISBN 978-80-85778-64-5 



 

79 
 

53. Normy normalizace. Sborník referátů z literárněvědné konference. Praha: Ústav pro českou 

literaturu AV ČR, 1996. ISBN 80-85718-|1-3 

54. Mytologizace v umění socialistického realismu [elektronický přístup: 

http://cl.ff.cuni.cz/sorela/mytologizace.htm ] / K. Kouba. Praha. 2006. 

55. Příspěvky k teorii socialistického realismu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1960. 

Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Supplementum. 

56. Slovník české literatury 1970-1981: básníci, prozaici, dramatici, literární vědci a kritici 

publikující v tomto období. Praha: Československý spisovatel, 1985. 

 

Zdroje: 

57. HRABAL, Bohumil a Jiřina ZUMROVÁ. Městečko, kde se zastavil čas: povídky. Praha: 

Odeon, 1991. ISBN 80-207-0210-5. 

58. PÁRAL, Vladimír. Muka obraznosti. Vyd. 2, Praha: Československý spisovatel, 1982. 

59. ZAPLETAL, Zdeněk. Půlnoční běžci. Praha: Československý spisovatel, 1986. Žatva. 

 

60. SLOUKA, Tomáš. Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ. 3. 

vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977. Prameny a dokumenty k občanské nauce 

na školách II. cyklu. 

61. VÁCULIK, Ludvík. Dva tisíce slov, které patří dělníkům, zemědělcům, úředníkům, umělcům 

a všem. Vydáno: Literární listy, Práce, Mladá fronta a Zemědělské noviny 27. červen 1968. 

Zdroj: [svedomi.cz] 

62. SÚA - A ÚV KSČ, f. 01, a.j. 121, Zasedání ústředního výboru KSČ ve dnech 28. března a 1.-

5. dubna 1968. Část II. Stenografický zápis. - Tisk, s. 140-158. Též Rok šedesátý osmý v 

usneseních a dokumentech ÚV KSČ. Praha, Svoboda 1969, s. 103-146. 

63. Protokol o jednání delegace SSSR a ČSSR (Moskevský protokol). 1968. Zdroj: [totalita.cz] 

64. Pervy vsesojuzny sjezd sovetskych pisatelej. Stenografichesky otchet. M., 1934. 

 

Literatura v jiných jazicích: 

65. Соцреалистический канон: сб. науч. ст. / Общ. ред.: Х. Гюнтер, Е. Добренко. – Спб.: 

Академический проект, 2000. – 1040 с. [HUNTER, Chunter, DOBRENKO Evgenij, 

Socrealističeskij kanon: sbírka vědeckých státí. Petrohrad: Akademický projekt, 2000] 

66. Хализев В. Е. Теория литературы: [Учебник для вузов] / В. Е. Хализев. - М.: Высш. 

школа, 1999. - 400 с. - ISBN 5-06-003356-2. [V. E. CHALIZEV, Teorija literatury. M.: 

Vysšaja škola, 1999] 


