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Abstrakt
Předložená diplomová práce se zabývá reflexí environmentálních problémů v české
literatuře v období po roce 1945. Činím tak prostřednictvím několika titulů, které byly
vybrány na základě rešeršní práce. Nejprve jsem referovala o jejich environmentálním
obsahu a charakteru, poté jsem na základě hermeneutického přístupu provedla jejich
komparaci a určila některé charakteristiky a užívané motivy, které mají texty společné;
dále jsem popsala, jaké environmentální problémy a jakým způsobem jsou v textech
zobrazovány. Důraz byl kladen na dobový kontext, ve kterém jednotlivá díla vznikala,
zejména vliv vládnoucího režimu. Kontext je zde představen v části věnující se stavu
životního prostředí na českém území ve sledovaném období a v části pojednávající o
vnitřním vývoji české literatury po roce 1945. Představena byla také ekokritika jako směr
literární vědy. Diskutována je rovněž rezonance environmentálních témat v české literatuře
obecně.

Klíčová slova
Česká poválečná próza, environmentální problém, hermeneutika, ekokritika

Abstract
The focus of this diploma thesis is the reflection of environmental issues as
reflected in post-war Czech prose. I'm doing so through several titles which were chosen
on the basis of my resarch. Firstly I introduced their environmental content and character,
then I juxtaposed these titles through hermeneutic approach. The comparison brought up
several motives and characteristics these titles have in common, I also described which
environmental issues are presented, and how they are depicted in these text. I put an
emphasis on the context of the observed period (especially the political situation) in which
these texts were created. This context is also presented in the chapter about environmental
situation on the Czech territory and in the chapter focused on the historical course of Czech
post-war prose. I'm introducing an ecocriticism as a part of a literary science and
discussing the reception of environmenal issues in Czech prose in general.
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1 Úvod
Literaturu můžeme vnímat jako odraz lidského niterného prožívání, pocitů i
skutečných událostí. Skrze literární text se nám skládá obraz člověka a jeho doby,
vyvstávají

z něj

hlavní

motivy jeho společenského,

kulturního i

individuálně

psychologického života. Autoři se prostřednictvím literatury vyrovnávají s historickými i
životními událostmi. Tak se vynořují velká a rozličně pojímaná témata, která jsou hojně
zpracovávána: např. obě světové války, útlak komunistického režimu v různých podobách
nebo na individuální úrovni boj s psychickou nemocí.
Můj vlastní zájem o literaturu a zároveň o ekologii mě přivedl k otázce, nakolik
jsou environmentální témata v literatuře reflektována. Proto jsem se ve své diplomové
práci rozhodla věnovat reflexi environmentálních problémů v české próze. Vzhledem k šíři
tématu bylo potřeba časově vymezit sledované období. Přistoupila jsem k období po roce
1945, které začíná koncem nejstrašnější evropské války a především představuje začátek
kontinuálního kulturního vývoje v rámci uzavřeného komunistického bloku. Zároveň tento
začátek není přiliš časově vzdálen počátkům probouzejícího se environmentálního
uvědomění ve světovém měřítku.
Předmětem mé práce pak budou konkrétní tituly, ve kterých jsou environmentální
problémy přímo tématem daného textu nebo tvoří jeho výraznou kulisu. Jednotlivé tituly
budou vybrány na základě rešeršní práce v literárněvědných přehledových a slovníkových
publikacích. Následně je představím z environmentálního hlediska a budu dokazovat, že
jejich označení jako environmentálních textů je zde na místě. Nakonec přejdu k jejich
vzájemné komparaci za pomoci hermeneutického přístupu. Budu sledovat, jaké
environmentální motivy se v textech objevují a jak jsou ztvárněny, jaké environmentální
problémy a jakým způsobem jsou představeny, přičemž vždy bude brán v potaz kontext
doby a politické situace.
Zmíněný kontext bude představen ve druhé kapitole, kde bude vyložen stav
životního prostředí v České republice ve sledovaném období, abych demonstrovala
environmentální realitu, ve které autoři žili. Dalšímu rozměru dobového kontextu se budu
věnovat ve třetí kapitole, kde vyložím hlavní tendence v české literatuře, které formují
tvůrčí práci jednotlivých autorů. Nesmím také opomenout světový kontext, tedy dění
v oblasti životního prostředí na mezinárodním poli, a sledovat jeho průnik do českého
prostředí.
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2 Stav životního prostředí na českém území
V této kapitole krátce přiblížím situaci v oblasti životního prostředí ve sledovaném
období, která v českém prostředí panovala. Vyložení této situace a popsání
environmentálních problémů, se kterými se společnost vypořádávala, je důležité pro
pochopení kontextu děl autorů, kteří v nich tyto problémy reflektovali.

2.1 Období 1945–1989
Při referování o stavu životního prostředí v tehdejším Československu je klíčový
fakt, že od února 1948 až do listopadu 1989 určovala politický a hospodářský chod země
Komunistická strana Československa. Totalitní vláda s centralizovaným hospodářským
systémem měla určující vliv na stav životního prostředí.
Podle Moldana [1990] se kvůli totalitnímu politickému zřízení dostala v otázce
kvality životního prostředí Česká republika na nejhorší nebo druhé nejhorší místo v Evropě.
To způsobila především orientace na rozvoj těžkého průmyslu a těžké chemie, gigantismus
v průmyslu i v zemědělství. Severočeská hnědouhelná pánev se v 80. letech stala jednou z
nejvíce znečištěných oblastí na světě. Mezi největší problémy Moldan řadí kvalitu ovzduší
(Československo jako jeden z hlavních evropských emitentů kvůli důrazu na těžký
průmysl, obzvláště katastrofický stav ovzduší v okolí velkých závodů), vody (narušení
přirozeného vodního režimu, znečištění vod povrchových i podzemních), nakládání
s půdou (chemizace prostředí a nadužívání průmyslových hnojiv, herbicidů a pesticidů
v rámci intenzifikace zemědělství, scelování pozemků a vznik obrovských monokulturních
ploch), nadprodukce průmyslových a tuhých komunálních odpadů a v důsledků
vypouštění emisí i degradace lesních porostů.
Existenci těchto problémů zároveň provázela neschopnost je řešit či jim předcházet.
Ochrana životního prostředí byla roztříštěná, jednotlivé složky péče o životní prostředí
byly rozděleny mezi jednotlivé resorty (samostatné ministerstvo životního prostředí
neexistovalo), právní předpisy obsahově neprovázané a nekomplexní. Navíc byla péče o
jednotlivé složky životního prostředí svěřena orgánům hospodářského řízení, takže
docházelo ke střetu potřeby ochrany přírody s výrobními úkoly. Problémy životního
prostředí tak byly potlačeny ve jménu ekonomických a politických zájmů – hlavním
zájmem režimu byla jeho vlastní reprodukce a přetrvání, udržení moci, opěvovanou
12

hodnotou byla práce a budovatelství. Socialistický řád byl propagován jako pokrokové a
nejlepší možné společenské uspořádání, ve kterém žádné environmentální problémy
neexistují. V rámci této propagandy byly problémy v oblasti životního prostředí utajovány
a popírány, případně zlehčovány a prezentovány jako lokální a pomíjivé [Moldan, 1990;
Vaněk, 1996].
Roky 1971–1989 jsou považovány za zlomové období, ve kterém se dříve lokální
problémy staly problémem rozsáhlých území. V tomto období začala být v určitých
oblastech devastace tak zřejmá, že to dále nešlo zcela popírat a propaganda, podle které se
environmentální problémy týkaly pouze kapitalistických zemí, už nestačila. Problémy však
byly stále zlehčovány, opakovány fráze o potřebném rozvoji, který byl ale chápán pouze
jako materiální zajištění. Na životní prostředí se nahlíželo jako na jakousi izolovanou sféru,
jejíž problémy a jejich potřebná řešení jsou značně obtěžující, nikoliv jako potřebná
součást rozvoje. Jednoznačně už byla prokázána souvislost se zhoršujícím se zdravím
obyvatel postižených oblastí, ze severočeského regionu postupně odcházelo tisíce lidí.
Vláda se snažila zabránit odchodu potřebných pracovních sil z tohoto průmyslového
regionu poskytováním úplatků – zvláštních finančních prostředků místním lidem či
výjezdy dětí do škol v přírodě [Vaněk, 1996].
Devastace životního prostředí v Československu vrcholila v letech 1983–1984.
Infornace o jeho skutečném stavu však na veřejnost z oficiálních zdrojů nepronikaly, údaje
o úrovni znečištění byly přísně tabuizovány, stejně tak chyběly informace o řešení
environmentálních problémů na západě. Část občanů sice zakoušela problémy na vlastní
kůži a tušila, že vše asi nebude v pořádku, o skutečném rozsahu znečištění a hlavně o
dopadech na zdraví ale občané nevěděli. První zprávy o skutečném stavu životního
prostředí v Československu začaly pronikat na veřejnost až na počátku 80. let. Významná
byla zpráva nazvaná „Rozbor ekologické situace v ČSSR“, která vznikla pod taktovkou
Ekologické sekce1 Biologické společnosti při Československé akademii věd. Tato kritická
zpráva v roce 1984 za pomoci chartistů a prostřednictvím samizdatu unikla do zahraničí a

1

Ekologická sekce Biologické společnosti při ČSAV vznikla v roce 1979 po několikaletém úsilí

vytvořit platformu, v rámci níž by se setkávali odborníci z různých oborů a věnovali se ekologickým
tématům.
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na českou veřejnost2, prolomila informační blokádu vůči vlastnímu obyvatelstvu a přispěla
k posílení zahraničního tlaku na ČSSR v otázkách životního prostředí [Vaněk, 1996].
Více informací o stavu životního prostředí se uveřejnilo až v posledních letech před
pádem režimu, některé byly zatajovány do poslední chvíle. Výmluvnou ukázkou zatajování
informací byla havárie v Černobylu, o které byla v Československu veřejnost informována
až po čtyřech dnech, bez dalších pokynů či bez informací o případných přijatých
opatřeních.
Abychom nevytvořili mylný dojem, že se během oněch čtyřiceti let neodehrávaly
na ekologickém poli vůbec žádné aktivity, je třeba zmínit několik uskupení. Kromě
Ekologické sekce představovala významnou roli organizace TIS – Svaz pro ochranu
přírody a krajiny, která vznikla v roce 1958 pod oficiálním názvem Sbor ochrany přírody
Společnosti Národního muzea jako jeho sekce, v roce 1969 se osamostatnila a fungovala až
do roku 1979, kdy byla režimem donucena k rozpuštění. V témže roce nahradila
zlikvidovaný TIS organizace Československý svaz ochránců přírody (ČSOP), jejíž aktivity
probíhaly pod kontrolou režimu. V rámci TISu (a poté v rámci ČSOP) také vycházel
ekologický bulletin NIKA, jehož náklad se postupně rozšiřoval a publikovaly v něm
tehdejší ekologické autority jako Bedřich Moldan, Josef Vavroušek, Jaroslav Stoklasa
[Vaněk, 1996].
Další z oficiálně tolerovaných organizací je Hnutí Brontosaurus, jehož počátky se
datují do roku 1974 a jádro jeho činnosti spočívalo ve vzdělávání mládeže v oblasti
ochrany životního prostředí a v zážitkové pedagogice. Kromě výše zmíněných uskupení
režim toleroval různá zájmová sdružení se specifickou činností, jako např. Svaz včelařů či
Svaz zahrádkářů. Těžiště činnosti ČSOP, Hnutí Brontosaurus a různých svazů spočívalo
v tzv. malé ekologii – orientovaly se na lokální environmentální problémy, pořádaly akce
jako vysazování stromků, čištění potoků a lesů, péče o chráněné oblasti, výchovné aktivity.
Poukazovat na systémem produkované problémy bylo nepřípustné a vnímáno jako útok na
vládnoucí režim. Jediná organizace, která se v Československu věnovala tzv. velké
ekologii, byla zmiňovaná Ekologická sekce [Novák, 2015].

2

Přesněji řečeno, jeden z dvaceti výtisků této zprávy dal pravděpodobně Václav Mezřický

chartistům, kteří jej zveřejnili v Infochu. Část byla poté publikována v deníku Le Monde, mluvilo se o ní i
v Hlasu Ameriky a v rádiu Svobodná Evropa [Vaněk, 1996].
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Od roku 1987 se množily petice i stížnosti: např. petice proti stavbě vodního díla
Křivoklát, petice občanů na Chomutovsku volajících po řešení katastrofálního stavu
ovzduší nebo aktivita proti likvidaci zámku v Jezeří – společnost se začala probouzet a
environmentální uvědomění rostlo. Vláda se tak dostávala do tlaku z řad vlastních občanů i
z mezinárodních řad. Až v roce 1989 (zejména v posledních měsících trvání režimu a také
vlivem tradičních podzimních inverzí v severních Čechách) se přistoupilo k takovým
otevřeně kritickým aktivitám, jako byly demonstrace upozorňující na stav životního
prostředí – demonstrovalo se v Teplicích proti znečištěnému ovzduší3 (a v dalších městech
na podporu Teplic), v Praze proti dálniční spojce přes Stromovku, v Praze se rovněž
odehrálo protestní korzo Pražských matek za čistší ovzduší. Pozornost tyto akce ztrácejí
s děním okolo 17. listopadu 1989 [Novák, 2015; Vaněk, 1996].

2.2 Období po roce 1989
Toto období přináší významné změny – především v roce 1990 vzniká Ministerstvo
životního prostředí a postupně jsou zřizovány jeho další odborné orgány, např. Česká
inspekce životního prostředí (ČIŽP), Státní fond životního prostředí (SFŽP), Česká
informační agentura životního prostředí (CENIA), Agentura ochrany přírody a krajiny
(AOPK). Tedy zatímco v předchozím období byla klíčová aktivita „zdola“ (aktivistů,
dobrovolníků a iniciativních specializovaných vědců), nyní se začíná významně zapojovat
stát. Důležitou roli hrají v ochraně životního prostředí občanské organizace i nadále:
pokračuje činnost ČSOP i Hnutí Brontosaurus, připomínám také organizace vzniklé na
sklonku minulého režimu – Hnutí Duha (1988) a Děti Země (1989), ze kterých se v roce
2001 oddělila Arnika [Čeřovský in Machar, Drobilová a kol., 2012].
Zpráva MŽP a agentury CENIA „Životní prostředí a jeho změna od roku 1989 do
současnosti“ [2013] a jednotlivé každoroční zprávy4, které ministerstvo vydává, osvětlují
následující trendy, které nastaly po změně politického režimu:
Výrazně poklesly emise skleníkových plynů z průmyslových zdrojů (díky novým
energeticky a emisně náročným technologiím), zároveň ale dochází k výraznému nárůstu

3

Lidé na zdejší stav ovzduší upozorňovali léta pomocí petic a stížností, nic se však nezměnilo.

Prohlášením vlády a slibům o nápravu už nikdo nevěřil. Lidé se začali bát více o své zdraví než o perzekuci
režimem.
4

Poslední Zpráva o stavu životního prostředí byla zveřejněna za rok 2015.
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emisí skleníkových plynů z dopravy (osobní automobilová a letecká doprava) – počet
osobních automobilů se za sledované období dokonce zdvojnásobil. Dále byl zaznamenán
výrazný pokles emisí znečišťujících látek o desítky procent (zejména prekurzorů ozonu,
oxidů síry a dusíku).
V rámci oblasti vodního režimu zprávy zaznamenávají pokles průmyslové spotřeby
vody i spotřeby vody v domácnosti o 50 % a zároveň výrazný pokles znečištění vody
látkami (v některých případech až o 90 %). Zatímco většina významných vodních toků
spadala na počátku 90. let do kategorie velmi silně a silně znečištěné (IV. a III. kategorie),
ke sledovanému roku 2013 se již nacházejí ve II. či dokonce I. kategorii.
Nadále bohužel přetrvává nevhodná druhová skladba lesních porostů a intenzivní
imisní zatížení jako dědictví uplynulých desetiletí – to způsobuje špatný zdravotní stav
lesních porostů. Další negativum představuje nepříznivý trend v podobě zastavování půdy
a postupující fragmentace krajiny. Naopak jako pozitivní trend lze označit rozvoj
ekologického zemědělství a významný nárůst finančních prostředků na ochranu životního
prostředí. Ačkoliv nadále v energetice převládá využití fosilních paliv, došlo k lehkému
nárůstu podílu obnovitelných zdrojů energie.
Mezi hlavní problémy životního prostředí v současnosti v České republice můžeme
na základě shrnutí každoročních monitorovacích zpráv MŽP považovat: postupující
fragmentaci krajiny, překračování imisních limitů prachových částic a navyšování počtu
smogových situací, pokles rozlohy zemědělské půdy zejména kvůli zastavování a pokles
druhové rozmanitosti (nejen) ptačí populace.
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3 Hlavní tendence v české literatuře po roce 1945
V této kapitole ve zkratce a zjednodušeně vyložím hlavní tendence a tvůrčí linie
v české literatuře v období od roku 1945. Považuji to za důležité pro vytvoření kontextu,
ve kterém díla, se kterými budu následně pracovat, byla vytvořena a kterým byla
formována. Porozumění kontextu doby a vnitřního vývoje literatury také pomůže
zodpovědět otázku, proč environmentální témata stála a stále stojí, jak se domnívám, na
okraji literárního tvůrčího zájmu.
Budou-li v rámci výkladu nejvýraznějších literárních tendencí uvedena pouze
jména autorů bez konkrétních děl, vždy se vztahuji pouze k vybranému časovému období,
o kterém referuji a v němž byl jejich text vydán, nikoliv k jejich tvorbě jako celku.

3.1 Období 1945–1948
Toto počáteční sledované období je poznamenané především nejstrašnější válkou,
kterou dosud Evropa zažila. Realitou se rovněž stává vliv Sovětského svazu a orientace
směrem na Východ, kterou zajistil již před koncem války tzv. Košický vládní program.
Vítězství KSČ ve volbách v roce 1946 a postupné obsazování klíčových postů na poli
hospodářském, společenském i kulturním potvrzuje další směřování československé
společnosti ke komunistickému uspořádání.
Příznačné je pro toto období míchání různorodých tendencí, což posiluje fakt, že
kromě nově vzniklých děl se vydávají i texty vzniklé za války či před ní. Především
doznívají žánry psychologického a společenského románu, také prózy historické a
alegorické, vzniklé v předchozím období a přinášející podobenství o společenské a
politické situaci. Není proto překvapivé, že v tomto období je nejvýraznější zpracování
tématu druhé světové války. Za prvé se představuje v dokumentární a svědecké
literatuře prostřednictvím žánrů jako jsou reportáže, deníky či memoáry (např. Továrna
na smrt Oty Krause a Ericha Kulky, stylizovaná Reportáž psaná na oprátce Julia Fučíka);
za druhé toto téma dominuje i fabulované próze (Země bez Boha Oty B. Krause, Vysazená
okna Bedřicha Golombka). Jako reakci na válku lze rovněž považovat vznik textů
s existenciálními motivy, ve kterých se postavy vyrovnávají s pocity úzkosti a odcizení,
s marnou snahou se dorozumět s druhými (např. Jan Čep, Dušan Pala, Egon Hostovský,
Jiří Weil). Poslední tendenci, kterou zmíním, představuje linie autorů, podle kterých byla
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nutná aktivní účast literatury na proměně společnosti směrem k socialismu a komunismu.
Tato linie předznamenává budoucí budovatelskou poetiku, klade důraz na člověka
v dějinách, ve středu zájmu jsou především jeho činy a aktivita (např. Hra s ohněm Marie
Pujmanové, Silné roky Pavla Bojara) [Janoušek a kol., 2012].

3.2 Období 1948–1958
Únorový převrat v roce 1948 znamenal dovršení komunistických snah o ovládnutí
politického i společenského života. Rychlé budování totalitního zřízení přineslo první
represe a vlnu emigrace. Svobodná umělecká tvorba a nezávislé tvůrčí myšlení nebyly
v souladu s režimem, umění má nyní především ideologický význam a funguje jako
politicko-výchovná aktivita s cílem získat společnost pro socialismus. Literatura se
rozpadá do tří proudů: oficiálního, ineditního a exilového [Lehár; Stich; Janáčková; Holý,
2006].
Próza má nyní odpovídat normám socialistického realismu a sloužit budování
nové společnosti. Počátek 50. let tak představuje omezený rejstřík motivů (především boj
starého světa s nově vznikajícím, šťastná beztřídní společnost, smysl života jedince v práci
pro kolektiv), ale i forem a metod práce s textem. Populární je forma reportáže, která
přináší „pravdivý obraz“ zrodu nové společnosti v prostředí pracovního kolektivu nebo též
reportáž cestopisná (oslava SSSR, kritika Západu; např. Bulharský deník F. Kubky,
Zpívající Čína M. Majerové). Kromě budovatelských povídek a črt je zde především
prestižní budovatelský román zastupující velkou epiku. Jeho úkolem je zachytit proměnu
myšlení člověka v pracovním prostředí (továrny a stavby, zemědělská družstva), zrod
kolektivu nadšených lidí, kteří budují lepší svět a v tom nacházejí svůj smysl (např. ve své
době oslavovaný Řezáčův Nástup). Socialismem je rovněž ovlivněno zpracování tématu
války a nyní je reinterpretováno jako předstupeň budoucí socialistické revoluce (např.
Adolf Branald, Karel Ptáčník). Stejně tak se pod vlivem socialismu v próze zacházelo
s historickými náměty – reinterpretace dějin v duchu historického materialismu znamenala
hledání námětů jako např. husitství, selské rebelie, revoluční rok 1848 či historie
dělnického hnutí (např. Václav Kaplický, M. V. Kratochvíl). Od poloviny 50. let lze
pozorovat jistý posun – narůstá svébytnost autora, jenž se vyvazuje ze služby ideologii a
z rejstříku povolených témat a motivů. Mění se pojetí postav, místo vždy kladného hrdiny
se objevují i problémové postavy s propracovanou vnitřní psychologií (např. Občan Brych
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J. Otčenáška, Železný strop B. Březovského) [Janoušek a kol, 2012; Lehár; Stich;
Janáčková; Holý, 2006].
Zbývá zmínit linii děl, která vznikala v této době, avšak vycházet nemohla5. Jedná
se o prozaiky, kteří vědomě zaujali roli outsiderů ve společnosti a jejich tvorba se pro ně
stala výrazem „vnitřního exilu“, vlastní názor jejich jistotou ve světle ideologických
blábolů. Tyto texty spontánně směřovaly k autenticitě, syrově a bezprostředně
zaznamenávaly události a podávaly obraz doby bez ideologického zabarvení (Jan Hanč,
Jan Zábrana, Josef Škvorecký). Exilové autory nespojuje žádná jednotná poetika, jde spíše
o individuální tvorbu (např. Jan Čep, Egon Hostovský, Zdeněk Němeček) [Janoušek a kol.,
2012].
Mezi texty s výrazem vnitřního exilu je potřeba zařadit i prvotinu Josefa Jedličky
Kde život náš je v půli se svou poutí, která je mým prvním rozebíraným titulem. Text
Jedlička napsal mezi lety 1954–57, vyšel až v roce 1966 v cenzurované úpravě. Jedlička se
cítí být ve vyhnanství nejen fyzicky (je donucen odejít z Prahy do Litvínova), ale
především intelektuálně, jen s mála možnostmi realizovat se ve svých hlavních zájmech,
totiž v literatuře a filosofii6.

3.3 Období 1958–1969
Toto období je charakteristické postupným uvolňováním poměrů ve všech
oblastech života a liberalizací společnosti, která vrcholí tzv. pražským jarem. Rozšiřuje se
tvarová a žánrová základna literatury, navrací se tabuizovaná a zapomenutá jména. Otevírá
se prostor pro individuální tvůrčí přístup a diferenciaci poetik a stylů, začíná se oceňovat
osobitost. Do pozadí ustupuje heroický budovatelský přístup a naopak se objevuje deziluze
a vystřízlivění. Proměňuje se i reflexe tématu války – ideologická schémata ustupují zájmu
o úděl jedince a jeho prožívání, jsou vnášeny existenciální otázky a aktualizuje se židovská
tematika (Jiří Weil, Arnošt Lustig, Jan Otčenášek). Zde také nelze opomenout román
Zbabělci Josefa Škvoreckého z roku 1958, který narušuje a demytizuje dosud heroizovaný
obraz květnové revoluce 1945, navíc prostřednictvím novátorské vnitřní, svědecké

5

Buď tato díla mohla vyjít v uvolněných 60. letech nebo dokonce až po roce 1989.

6

O nedostatku intelektuálních souputníků se ostatně často zmiňuje ve svých dopisech Václavu

Wildovi, které vyšly souborně v knize Milý pane Wilde (Dopisy z let 1954–1965).
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perspektivy. Po několika týdnech byli Zbabělci staženi z distribuce a stali se terčem
intenzivní kritiky. Opouštění budovatelské poetiky se projevilo také zájmem o reflexi
všedního, každodenního života; jedinečnost života jedince a jeho realita se postavila proti
budovatelskému patosu, zájem byl o privátní život jedince (např. díla edice Život kolem
nás). [Janoušek a kol., 2012; Lehár; Stich; Janáčková; Holý, 2006].
Janoušek [2012] považuje za klíčové roky 1963–64, kdy vycházejí prózy zásadně
proměňující a utvářející obraz české literatury – jde především o prvotiny Milana Kundery,
Bohumila Hrabala, Ladislava Fukse, Ivana Vyskočila a Věry Linhartové. Spoluutvářely
novou vlnu české prózy, která směřovala ke kratším a méně ideologickým textům
s odklonem od politických témat, naopak se prosazuje zájem o soukromí jedince a jeho
všední život, který již není glorifikován, ale je spíše oblastí nejistoty. Odráží se zde také
vliv západních trendů: francouzského nového románu, existencialismu (patrné v textech
Ladislava Fukse, Ladislava Grosmana, Vladimíra Körnera) a poetiky absurdity (u nás je
zastoupena např. Ivanem Vyskočilem, Milošem Macourkem, Karlem Michalem). Přibližně
od poloviny šedesátých let se do centra zájmu navrací větší románové útvary, nejvýraznější
linii přitom tvoří tzv. bilanční romány, které se snaží zachytit proměnu jedince v čase,
pod tlakem společenských mechanismů a hledat jeho podíl na jejich fungování, odkrývají
deziluzi a vystřízlivění z ideálů (Brána blažených a Smrtelná neděle Jaroslava Putíka, Žert
Milana Kundery, Sekyra Ludvíka Vaculíka či Sen o mém otci Karola Sidona).
V tomto období se také vrací ke slovu žánry populární, v předchozím období
zatlačené mimo oficiální tvorbu. Jde především o sci-fi a prózy humoristické a detektivní,
ve které se navrací model klasické detektivky s postavou velkého detektiva (např. cyklus
detektivek Jana Zábrany a Josefa Škvoreckého). Proměňuje se i zpracování historických
témat – opouští se vykreslování „objektivního“ obrazu dějin a ideologická schémata,
historická díla nyní nadnáší spíše obecné paralely na téma moci, zvůle či svědomí (např.
Jiří Šotola, Vladimír Körner, Kladivo na čarodějnice Václava Kaplického). [Janoušek a
kol., 2012; Lehár; Stich; Janáčková; Holý, 2006].

3.4 Období 1969–1989
Vstupem okupačních vojsk se začíná období normalizace v české společnosti,
komunistická strana opět usiluje o nadvládu ve všech oblastech života a perzekvuje opozici,
do literárního světa opět zasahuje regulací a cenzurou. Okupace spustila další velkou vlnu
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emigrace. Socialistický realismus se jako závazná literární forma vyprázdnil, nyní se
mohlo psát o čemkoli a jakkoli, avšak kromě zásadních společenských témat, přičemž
jakákoliv kritika strany a její politiky byla zcela nepřípustná.
Nově vznikají na počátku sedmdesátých let samizdatové edice (v roce 1972 jako
první Vaculíkova Edice Petlice). I v samizdatové tvorbě pokračují tendence let šedesátých
– je zde silná linie alegorických próz, které se ptají po smyslu života i pokroku,
možnostech plnohodnotně žít v nesvobodné společnosti, jsou ovlivněny existencialismem i
poetikou absurdity (Jiří Gruša, Jan Trefulka, Ivan Klíma, Pavel Kohout, Eda Kriseová).
Další výrazná linie jsou texty přinášející autentická osobní svědectví o totalitě a
předestírající témata, o kterých se oficiálně nesmí hovořit, nejčastěji formou pamětí,
deníků či dopisů. Nejčastěji vycházejí v samizdatu a v exilu (Všecky krásy světa Jaroslava
Seiferta, Píseň mládí Josefa Hiršala, Český snář Ludvíka Vaculíka, Paměti Václava
Černého), nebo se svého vydání dočkají až po revoluci (Celý život Jana Zábrany).
Specifickou

oblast

tvorby

představoval

underground,

který

kladl

důraz

na

autobiografičnost a autentičnost, odmítnutí konzumu a stereotypů socialistické společnosti
(Egon Bondy, Ivan Martin Jirous, Petr Placák). I v exilové tvorbě autoři navazují na svou
tvorbu 60. let (Arnošt Lustig, Ota Filip) a tematicky se často stále obracejí k životu
v socialismu u nás (Josef Škvorecký, Milan Kundera). Kromě starší generace poúnorových
emigrantů se objevuje mladší generace exilových debutantů, které k odchodu přiměl rok
1968 a následná deziluze (Jaroslav Vejvoda, Libuše Moníková), a exulantů, kteří
emigrovali ve druhé polovině 70. let v souvislosti s represemi (Jaroslav Hutka, Jan Pelc,
Vlastimil Třešňák) [Janoušek a kol., 2012].
V oficiální literatuře měla deziluze a skepse opět ustoupit optimismu a víře
v blahodárný pokrok. Určitá témata a myšlenky byly tabuizovány, přičemž u autorů i
nakladatelů často fungoval mechanismus autocenzury. Zároveň zde byla snaha získat na
svou stranu významné autory předchozího období a dokázat tak, že ti nejlepší zůstávají a
mohou svobodně psát (ve skutečnosti za cenu velkých ústupků) – jednalo se především o
tři velké osobnosti: Ladislava Fukse, Vladimíra Párala a Bohumila Hrabala 7. Výraznou
linií byly texty věnující se oblasti práce a tzv. profesní romány, prózy s venkovskou
tematikou (Jan Kostrhun, Jan Kozák, Antonín Bajaja) i historické prózy, které nejčastěji
beletrizovaly historické události či zajímavé životní osudy (Ludmila Vaňková, Jaroslav
7

Bohumil Hrabal byl unikátní v tom, že byl vydáván ve všech třech proudech literatury: v literatuře

exilové, samizdatové a po veřejném pokání i v oficiální.
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Boček, Jiří Šotola); nelze opomenout ani texty hlásící se k vlivu Hrabala či Párala (na něj
reaguje především tzv. severočeská škola). V neposlední řadě získala větší prostor také
populární literatura: humoristická próza (Miloslav Švandrlík), detektivní próza, sci-fi či
romány pro ženy a dívky [Janoušek a kol., 2012].
V tomto období vychází hned několik titulů, které jsou předmětem mé analýzy.
Bondyho dystopický román Invalidní sourozenci se od roku 1974 šířil v samizdatu, v roce
1981 vyšel v exilu. Vzhledem k tomu, že v něm Bondy prostřednictvím groteskního
podobenství předkládá kritiku totalitního zřízení a hodnotově vyprázdněné společnosti
uchvácené konzumem, román by vyjít nemohl. Zároveň v něm vyjadřuje souznění
s životním stylem undergroundu, který představuje vykreslením způsobu života invalidních
důchodců.
Oproti němu Jaromír Tomeček se pohybuje v proudu oficiální literatury. Celý život
se věnuje psaní přírodní beletrie pro dospělé i dětské čtenáře, která (v jeho pojetí) stojí
stranou vážných společenských otázek. Nejinak je tomu u vybraného titulu Hora hoří
(1984). Zde sice přednáší své obavy o osud přírody a krajiny, které člověk ohrožuje svou
rozpínavostí, avšak nejedná se o kritiku režimu, spíše jde o obecné povzdechnutí nad lidmi
a jejich hodnotami.
Třetí titul z tohoto období je sci-fi román Válka s mnohozvířetem (1983) Vladimíra
Párala, který časově zapadá do období jeho tvorby „po kompromisu“ a po příklonu
k populárním literárním postupům jako je žánr sci-fi.

3.5 Devadesátá léta
V přelomových a porevolučních devadesátých letech lze rozlišit několik vzájemně
se prolínajících období s různým přístupem k literatuře. Machala [2008] rozlišuje fázi
vyrovnávání se s texty, které dříve oficiálně vycházet nemohly; fázi kultu autenticity a fázi
návratu příběhu a fantasknosti.
Bezprostředně po revoluci je situace ovlivněna pádem cenzury a liberalizací trhu –
rychle se vydává velké množství knih, které vznikaly v různých časových obdobích a
dosud nemohly vyjít. Nově také vycházela dosud zakázaná díla jinak publikovaných autorů
(jako je např. Bohumil Hrabal). Tento vydavatelský rozmach upozadil většinu oficiálních a
za normalizace vycházejících autorů bývalého establishmentu, zároveň způsobil zahlcení
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knižního trhu a nečekaný pokles čtenářského zájmu. Vznik necenzurované publicistiky a
proměna politické scény zbavila spisovatele nutnosti formulovat své politické postoje
utajeně prostřednictvím literatury; jejich velká část se nyní soustředí na jiná témata a
estetický rozměr tvorby, je znatelný i opatrný postoj k událostem Sametové revoluce.
Rovněž se otevřel prostor pro vydávání komerční literatury usilující o masový čtenářský
zájem (např. obnovení tradice rodokapsů, populární historické romány, díky uvolnění
vztahu k sexu také eroticky laděné prózy, rozmach zažívá i sci-fi a fantasy) [Machala
2008; Lehár; Stich; Janáčková; Holý, 2006].
Výraznou linii v české próze devadesátých let představují texty s tendencí
k autenticitě, které směřovaly k představení jedinečného, osobního vidění reality,
individuálních životních pocitů. Autobiografické literární útvary jako jsou deníky,
vzpomínky a paměti byly hojně užívanou formou, jejímž prostřednictvím se autoři
vyrovnávali se svou osobní i celospolečenskou minulostí – činili tak výrazně subjektivním
náhledem oproštěným od dosavadního myšlenkového diktátu. Jedná se především o
významné práce vzniklé ještě před rokem 1989 (např. Paměti Václava Černého, Celý život
Jana Zábrany, Teorie spolehlivosti Ivana Diviše či Sklepní práce Egona Bondyho) ale i
prózy vzniklé až v průběhu devadesátých let (např. Jak se dělá chlapec či Milí spolužáci!
Ludvíka Vaculíka, Památník či Záznamy paměti Evy Kantůrkové, Kniha Kraft Martina C.
Putny). Na půli cesty mezi dokumentarizujícím a imaginativním přístupem k osobní
výpovědi vypravěče se nacházejí např. Landsmannovy Pestré vrstvy, Třešňákův román
Klíč je pod rohožkou či Kahudova Houština) [Machala, 2008; Lehár; Stich; Janáčková;
Holý, 2006].
Na druhé straně je zde tendence k fantasknosti – texty označované jako fantaskní,
imaginativní či postmoderní. Ačkoliv ze své podstaty je přesné vymezení a definování
takové postmoderní prózy nemožné, podle Machaly [2008] je příznačné pro tyto texty
centrální postavení vypravěče a vykreslení postav jako jím ovládaných loutek, důraz na
reflexivnost, intertextualita, experimenty s konstrukcí příběhu, narušování epické
posloupnosti, hra s prostorem a časem, s cizími i vlastními texty. Mezi takové práce řadí
např. texty Milana Kundery, Jana Křesadla, Jiřího Kratochvila, Daniely Hodrové, Michala
Ajvaze či Jáchyma Topola.
Tyto dvě nastíněné tendence představují dva krajní póly tvorby devadesátých let.
Spojuje je důraz na autorské „já“ a jeho vidění a vnímání světa, ptaní se po smyslu života a
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tvorby, zkoumání nových jazykových možností či sebereflexivnost (ve smyslu reflexe
procesu vzniku textu) [Machala, 2008].
Mezi postmoderní texty lze zařadit i tvorbu Miloše Urbana, jehož román Hastrman
je jedním z vybraných a analyzovaných titulů s environmentální tématikou. To dokazuje
nejen v Hastrmanovi, ale i v mystifikačním románu Poslední tečka za rukopisy či
v gotickém románu Sedmikostelí, které jsou založeny na literární hře, intertextovosti,
mystifikaci, prací s mýty, mají prvky grotesky a ironického odstupu.

3.6 Česká próza po roce 2000
Zatímco devadesátá léta začala revoluční událostí, přinesla změnu společenské
funkce literatury a její zásadní proměnu oproti předchozím desetiletím, literatura v první
dekádě nového tisíciletí nezaznamenává žádné větší otřesy. Pomalu ustalo vydávání za
totality zakázaných či zapomenutých titulů a utlumuje se též proud autenticitní literatury,
stejně tak se pozvolna vyčerpával proud postmoderních experimentálních próz: „Ústup od
postmoderních her jako by otevřel větší prostor pro díla, jež se zaměřila na konkrétní místo
a čas, na reflexi aktuálních společenských problémů, dějinných traumat a atmosféry života
v (post)komunistické společnosti“ [Fialová, 2014: 341].
Část autorů i přes celkový odklon pokračovala v tvorbě ovlivněné postmoderními
postupy – mezi nimi např. již zmiňovaní Jiří Kratochvil, Daniela Hodrová, Michal Ajvaz,
Jáchym Topol či Miloš Urban. I když v dalších textech tyto postupy nedominovaly, podle
Fialové [2014] ovlivnily většinu nově vznikající produkce, proto má podle ní opodstatnění
přistoupit k přehledu literatury nového tisíciletí podle tematického klíče.
Pro velkou část prozaických textů představují hlavní téma mezilidské vztahy a
intimní sféra, hledání vlastní identity a místa ve světě – sem je možné zařadit tvorbu Jana
Balabána, Emila Hakla, Petry Soukupové, Terezy Boučkové aj. Další skupinu představují
prózy, kde se kromě soukromých dramat v různé míře odráží společenská a politická
situace; zejména proměna společnosti v devadesátých letech, nové politické i ekonomické
klima, jiný životní styl (např. próza Ivana Klímy, Evy Kantůrkové, Ludvíka Vaculíka,
konkrétně např. Paměti poslance parlamentu Miloše Urbana či Dobrodruzi hlavního
proudu Jiřího Hájíčka). Dále je zde množství textů, které se tematicky obracejí
k exotickým prostorům. Většinou pocházejí z pera mladších autorů, kteří již mohli po
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roce 1989 svobodně vyrazit do světa; mezi ně patří např. Petra Hůlová, Martin Ryšavý,
Hana Andronikova, Jaroslav Rudiš či Josef Formánek [Fialová, 2014].
Nejvýraznější tendencí tvorby nového milénia se stává tematický návrat
k nedávné historii. Zatímco v devadesátých letech toto téma zastupovaly texty, které do r.
1989 vyjít nemohly a které měly často formu deníku a zaznamenávaly autobiografickou
zkušenost, nyní jde hlavně o romány fikčního charakteru. Oblíbeným postupem se stalo
srovnávání dvou časových rovin, období normalizace a období po listopadu (např. Učitel
dějepisu Terezy Brdečkové, Stopy za obzor Pavla Kolmačky); nejvýraznější je však proud
textů kompletně zasazených do období normalizace (např. Irena Dousková, Věra Nosková,
Petr Šabach, Václav Chochola, Jiří Pilous). Zatímco uvolněná šedesátá léta téměř
reflektována nebyla, oblíbeným tématem se stala léta padesátá jako období nejhrubšího
komunistického útlaku, násilné kolektivizace a rozkladu tradiční vesnice (např. Osmý čili
nedokončený životopis Oty Filipa, Pan Kamarád Jana Vraka, Moje šílené století Ivana
Klímy, Selský baroko Jiřího Hájíčka, prózy Edgara Dutky či Jana Nováka). Poslední
výraznou skupinou, kterou zmíním, byly texty obracející se k tradičnímu českému tématu:
soužití Čechů a Němců, období druhé světové války a protektorátu, holocaust (např. Dva
proti říši Jiřího Šulce, Zvuk slunečních hodin Hany Andronikové, Vyhnání Gerty Schnirch
Kateřiny Tučkové, práce Arnošta Lustiga, Květy Legátové) [Fialová, 2014].
Jak jsem již vysvětlila v podkapitole věnující se letem devadesátým, prózy Miloše
Urbana lze zařadit do proudu postmoderní literární tvorby. Jezero Biancy Bellové z roku
2016, další rozebíraný titul, lze díky jeho zasazení do dalekého Uzbekistánu zařadit mezi
texty využívající exotický prostor.

3.7 Angažovaná literatura?
Otázka rezonance soudobých environmentálních témat v literatuře souvisí
s otázkou jejích schopností nová témata nadnášet. Proto sem v krátkosti zařazuji také
problematiku angažovanosti literatury, která byla v posledních letech v literárních kruzích
diskutována.
V roce 2008 otevřel článek Štefana Švece Krize české literatury: Pár povrchních
marketingových keců diskusi, zda se česká literatura nachází v krizi. Švec se po srovnání
s jinými národními literaturami domnívá, že ano. Česká beletristická tvorba je podle něj
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stále příliš uzavřená, nevěnuje se aktuálním tématům, které hýbou světem. Češi podle něj
vůbec nepřestávají číst, ale více se obracejí na zahraniční autory, kteří narozdíl od těch
českých zprácovávají současná a rezonující témata [Web 7].
Švecův článek vyvolal mnoho reakcí, na základě kterých lze reagující literáty
rozdělit do dvou skupin. Jedni souhlasí s myšlenkou, že by literatura měla reagovat na
aktuální společenské dění. Jiní se naopak nedomnívají, že by se česká literatura nacházela
v krizi a že by jejím úkolem mělo být zpracovávání politických témat, místo toho dávají
důraz na její estetické funkce. Část literární kritiky se tedy vyslovila pro angažovanost a
obnovení kontaktu literatury s aktuálními společenskými a politickými tématy. Časopis
Host pod vedením Miroslava Balaštíka v diskusi o funkci a postavení české literatury
pokračoval a zveřejňoval reakce literárních vědců i samotných spisovatelů na toto téma.
V jejím shrnutí Lubomír Machala popsal odklon od apolitičnosti v tvorbě, jako tomu bylo
v letech devadesátých, a jmenoval několik autorů, kteří se podle něj ve svých současných
textech pokoušejí o společensky angažovanou literaturu: Pavel Verner, Eva Kantůrková,
Miloš Urban, Michal Viewegh. Zdá se, že pro některé literáty je problém samotný pojem
„angažovanost“. Pro některé tento pojem nese stigma vědomého přiklonění a přitákání
tvorby určité ideologii, jako tomu bylo za minulého režimu. Pro jiné znamená
angažovanost v literatuře spíše verbalizaci citového a osobního zaujetí pro věc, nikoli
přímočarou političnost. V tomto smyslu se problematika angažovanosti stává sporem
generačním [Piorecký in Fialová, 2014].
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4 Ekokritika (Ecocriticism)
V této kapitole bych ráda představila literárněkritický směr, který se nazývá
ekokritika (nebo též ekologická literární kritika) a který je na západě (zejména v Americe a
Británii) již plně etablován, zatímco v českém prostředí je to směr prakticky neznámý.
Ekokritika zaujímá interdisciplinární přístup a v nejširším smyslu ji lze pojmout jako
studium vztahu mezi literaturou a životním (či fyzickým) prostředím. Svou práci bych tak
přihlásila k ekokritickému směru.

4.1 Úvod
Pokud by se člověk snažil vysledovat hlavní společenské problémy a události skrze
určující literárněvědné publikace, rychle by zjistil, že témata jako rasa, třída či gender
patřila v poslední třetině 20. století k těm nejžhavěji diskutovaným. Pokud by vzal do ruky
noviny ze stejné doby, najde zvyšující se počet článků a zpráv o ropných skvrnách,
znečištění, toxickém odpadu, o problematice jaderné energie, varování před změnami
klimatu a mizení deštných pralesů.
Tedy zatímco dnes globální environmentální krize představuje jeden z hlavních
společenských problémů, donedávna vůbec nebylo znát, že by literární věda tuto krizi
reflektovala: žádné odborné časopisy, konference či diskuse na téma „literatura a životní
prostředí“ se neodehrávaly. Zatímco jiné obory (od filosofie, práva, sociologie či historie)
se začínaly „zelenat“, literární věda se zdála v tomto směru netknutá. Ve skutečnosti
vznikaly takové práce i v tomto období, šlo však o texty jednotlivců nesdružených do
žádné skupiny, navzájem se tito literární kritici málo citovali, protože o sobě jednoduše
nevěděli a pracovali izolovaně [Glotfelty, 1996].

4.2 Vznik ekokritiky
V prvé řadě nelze opomenout převratnou knihu Tiché jaro (Silent Spring, 1962)
autorky Rachel Carson, která bývá spojována se zrodem environmentálního hnutí
v Americe a s obrovskou vlnou zájmu o environmentální problémy; ty jsou konkrétně
v Tichém jaru spjaty s nadužíváním pesticidů (zejména DDT). Ačkoliv měla Carson
magisterský diplom ze studia mořské biologie, neživila se čistě vědeckou prací, nýbrž
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psaním populárně naučných a oceňovaných knih o podmořském světě. Sama Carson
neučinila nové převratné vědecké objevy: přínos Tichého jara spočívá v tom, že
shromáždila fakta i data známá pouze v úzkém vědeckém okruhu a poutavě a srozumitelně
je přetavila do čtivé knihy, která oslovila miliony čtenářů; roli zde zajisté hrála i její
spisovatelská minulost. Proto bývá velmi často zmiňována v souvislosti s počátkem
ekokritických zájmů a označována jako jedna z nejvlivnějších environmentálních textů
[Hiltner, 2015].
Termín ekokritika poprvé použil v roce 1978 William Reuckert v eseji Literatura a
ekologie: Ekokritický experiment (Literature and Ecology: An Experiment in Ecocritisicm),
ve kterém navrhuje aplikaci ekologických principů na studium literatury. Další osamocené
ekokritické vlaštovky se objevují v polovině 80. let, v 90. letech se jejich množství rozrůstá.
Například profesorka Alicia Nitecki založila v roce 1989 The American Nature Writing
Newsletter, jehož cílem byla publikace esejů, recenzí a informací vztahujících se k psaní o
přírodě a životním prostředí. Téhož roku Cheryll Glotfelty na konferenci americké
Asociace západní literatury oživuje termín ekokritika v literárním diskursu.
Jiní se zasadili o to, aby v rámci zavedených periodik byla environmentální témata
reflektována či aby univerzity do rámce svých environmentálních oborů zahrnuly i oblast
literatury (např. Nevadská univerzita vytvořila v roce 1990 první akademické pozice
založením oboru „Literatura a životní prostředí“). V roce 1992 byla založena Asociace pro
studium literatury a životního prostředí (Asscoiation for Study of Literature and
Environment, ASLE) s vlastním odborným časopisem Interdisciplinární studia literatury a
životního prostředí (Interdisciplinary Studies in Literature and Environment, ISLE), který
vychází od roku 1993. Postupně se tedy vynořují „ekologická (ekokritická) literární
studia“ jako specifická kritická škola [Glotfelty, 1996].

4.3 Definice ekokritiky
Co se týká definice ekokritiky, Glotfelty [1996] ji pojímá v nejširším smyslu jako
studium vztahu mezi literaturou a životním (fyzickým) prostředím. Předpona eko- zde
představuje inspiraci ekologií: zatímco ekologie se zabývá studiem vztahů mezi organismy
a jejich prostředím, ekokritika se zabývá vztahy mezi lidskou kulturou (konkrétně tedy
jazykem a literaturou) a prostředím, zatímco předpona enviro- by podle Glotfelty
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vyvolávala antropocentrické konotace a odkazuje na člověka, který stojí ve středu všeho
dění [Glotfelty, 1996].
Veškerá ekokritika, jakkoliv rozmanitá, podle ní sdílí jednu hlavní premisu: kultura
je bytostně spojena s fyzickým prostředím, je jím ovlivněna a zároveň je ovlivňuje.
Zároveň je podle ní hlavní motivací práce ekokritiků vědomí globální environmentální
krize a devastace životního prostředí. Studium literárních textů z hlediska hodnot,
významu, tradic, rétoriky, jak se objevují v souvislosti s životním prostředím a přírodou,
přispěje k pochopení dalších rozměrů environmentální krize, která je mj. krizí lidských
hodnot a etiky [Glotfelty, 1996].
Jiní teoretici v souvislosti s ekokritikou upozorňují na její potenciální aktivismus.
Podle Anne Milne [2012] je ekokritika s environmentálním aktivismem úzce spjatá a
navrhuje reflexi pozice ekokritiků. Pokládá takové otázky jako např.: co když budou
ekokritici favorizovat texty s ekocentrickým postojem a naopak sankcionovat texty
vyjadřující jiné postoje? Co když sklouzneme k vytváření účelových a aktivistických
environmentálních textů?

4.4 První a druhá vlna ekokritiky
Harvardský profesor Lawrence Buell je další literární vědec, který se zabývá
ekokritikou. V práci Budoucnost environmentální kritiky (The Future of Environmental
Criticism, 2005) popisuje první a druhou vlnu ekokritiky.
První vlna probíhala ve 20. století a v centru jejího zájmu stála především přírodní
esejistika a texty autorů jako např. H. D. Thoreau, J. Burroughs, J. Muir, A. Leopold, R.
Carson či W. Wordsworth.
Druhá vlna probíhá od 21. století a přírodně orientovaná literatura již není určující,
do centra pozornosti se dostává krajina a její rozmanité formy (včetně zájmu o prostor
města) a především aktuální environmentální problémy. Zároveň dochází k reflexi textů
první ekokritické vlny, což Buell ukazuje na příkladu Tichého jara Rachel Carson:
ekokritik druhé vlny si uvědomí, že Carson záměrně romantizuje přírodu jako rétorickou
strategii k získání čtenářů pro boj s environmentálními hrozbami, ale nenechá se tím
(narozdíl od ekokritiků první vlny) strhnout, ale spíše bude zkoumat, nakolik tato
romantizace přírody hraje roli a bude sledovat rétorické strategie, kterými byla ovlivněna
první vlna ekokritiků. Druhá vlna také přinesla škálu nových témat, např. environmentální
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spravedlnost8 či potřebu přehodnotit měřítko (zatímco 1. vlna se zajímala o konkrétní místa
jako je např. jezero Walden v Thoreauovi, dnes jsou problémy globální a propojené), nový
je rovněž zájem o texty z různých časových období – ekokritici se nyní obrací i ke
středověkým a renesančním textům a sledují rétoriku postojů ke znečištění, které např. na
úrovni středověkého města probíhalo [Hiltner, 2015].
Ekokritika se neustále vyvíjí a rozšiřuje se penzum textů, které je možné různými
přístupy zkoumat. Nejde tedy o plně ustálenou kritickou školu, což odráží právě
rozmanitost užívaných metodologií a fakt, že ekokritiky spíše než společný teoretický
postup spojuje předmět výzkumu. Řada ekokritiků však dává přednost studiu textů, které
splňují čtyři kritéria navržené Buellem v textu Environmentální imaginace: Thoreau,
přírodně orientovaná literatura a utváření americké kultury (The Environmental
Imagination: Thoreau, Nature Writing, and the Formation of American Culture, 1995):
1. Mimolidské složky přírody nevytvářejí pouhý dějový rámec, ale jejich
přítomnost naznačuje, že dějiny člověka jsou nedílnou součástí dějin přírody.
2. Zájem člověka není jediným legitimním zájmem.
3. Zodpovědné jednání člověka vůči přírodě je součástí etické orientace textu.
4. V textu je příroda alespoň implicitně pojímána spíše jako proces než konstanta.
[Buell, 1995 in Kopecký, 2012: 14]
Jak lze vidět, na západě (zejména v Americe) představuje ekokritika již plně
etablovanou disciplínu, zatímco v českém prostředí ještě zavedená není. Jistě i u nás
vzniká čím dál více prací, které bychom mohly označit jako ekokritické a které se
nejčastěji věnují zobrazení přírody a krajiny v literatuře (např. sborník Jana Malury a
Martina Tomáška Příroda vs. industriál: Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném
umění obsahuje jistě několik textů, které lze vnímat jako ekokritické), které se však
k tradici ekokritiky vědomě nepřihlašují. Naopak jedna z prvních literárně vědných prací,
která se cíleně hlásí k ekokritice, je kniha Petra Kopeckého Robinson Jeffers a John

8

Environmentální spravedlnost stojí na přesvědčení, že při zkoumání environmentálních problémů

mají být brány v potaz také otázky rasy, třídy či genderu, neboť některé skupiny lidí mohou být
environmentálními problémy a riziky ohroženy více než jiné, např. obyvatelé chudinských čtvrtí žijící ve
znečištěných průmyslových oblastech, poblíž skládek apod.

30

Steinbeck. Vzdálení i blízcí z roku 2012, ve které mj. nastiňuje hlavní obrysy vzniku
ekokritiky, což dle mého názoru odráží právě nezavedenost ekokritiky v českém prostředí.
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5 Analýza titulů
V této kapitole se již budu věnovat samotnému výběru jednotlivých titulů, který je
podrobněji

rozberán

níže.

Dále

zde

představím

jednotlivá

díla

z hlediska

environmentálního obsahu a charakteru, který budu dokládat citacemi konkrétních míst
v textu, abych tak doložila vhodnost zařazení textu do celku práce.

5.1 Postup analýzy a výběru titulů
Cílem práce je reflektovat environmentální problémy v české poválečné próze
v rámci dobového kontextu na vybraných dílech.
Postup práce bude následovný:
1) hledání environmentálně laděných titulů pomocí přehledových publikací a
literárních slovníků
2) rozbor vybraných titulů a doložení jejich environmentálního charakteru
3) komparace titulů z hlediska toho, jakým způsobem a jaké environmentální
problémy uchopují a vyobrazují, jak se vztahují k dobové realitě; bude využito
hermeneutického přístupu
4)

zamyšlení nad rezonancí environmentálních problémů v české poválečné

literatuře
Důležité je vysvětlení, jak jsem dospěla k výběru konkrétních titulů české
poválečné prózy, v nichž se objevují a vynořují environmentální problémy a témata.
Podmínkou k zařazení do mého výběru je, aby daná próza měla prokazatelně
environmentální ladění – aby environmentální problém(y) byl(y):
1) přímo tématem dané prózy nebo
2) výraznou kulisou či pozadím, na kterém se příběh/děj odehrává.
Pokud se tedy v určitém díle objeví pouze pár letmých zmínek o problémech
životního prostředí, analýza nebude možná a titul nebude vybrán. A zároveň – o takové
próze

pravděpodobně

nebude

v přehledové

literatuře

referováno

v souvislosti

s environmentálními problémy či životním prostředím, letmé zmínky budou zcela
marginální vůči hlavnímu tématu dané prózy, tedy takový titul zcela propadne sítem a
unikne mé pozornosti.
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Cílem práce není podat úplnou a vyčerpávající analýzu próz tematizujících
environmentální problémy, to jsem v rámci formátu diplomové práve nepovažovala za
možné. Zároveň jsem se snažila vybrat reprezentativní tituly pokrývající různá období
české litetury, jakož i zastupující různé žánry.
Česká poválečná próza představuje značně obsáhlý soubor několika set titulů,
z nichž má vzejít výsledný vzorek, který bude analyzován. Při hledání environmentálně
laděných próz jsem kombinovala několik různých zdrojů:
1) přehledové publikace a literární slovníky:
-

Slovník českého románu 1945–1991: 150 děl poválečné české prózy (Dokoupil;
Zelinský, 1992)

-

Slovník české literární fantastiky a science fiction (Adamovič, 1995)

-

V souřadnicích mnohosti: Česká literatura první dekády jednadvacátého století
v souvislostech a interpretacích (Fialová, 2014)

-

V souřadnicích volnosti: Česká literatura devadesátých let dvacátého století
v interpretacích (Hruška; Machala; Vodička; Zizler, 2008)

-

Přehledné dějiny české literatury 1945–1989 (Janoušek, 2012)

-

Česká literatura od počátků k dnešku (Lehár; Stich; Janáčková; Holý, 2006)

-

Edice českého samizdatu (Hanáková, 1997)

-

Kniha a český exil 1949–1990 (Zach, 1995)

2) internetové databáze:
-

Slovník české literatury po roce 1945

3) konzultace s literárně-vědnou autoritou:
-

prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. z Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK

-

PhDr. Ivan Rynda

4) vlastní literární znalosti
-

k realizaci své diplomové práce přistupuji s určitými vlastními literárními
znalostmi a souborem přečtených knih – mám-li načteného např. Milana
Kunderu, Ladislava Fukse či Bohumila Hrabala, tak vím, že ve svých románech
se environmentálním tématům nevěnují.
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V on-line slovníku Slovník české literatury po roce 1945 jsem vyhledávala
záznamy pomocí následujících klíčových slov 9 : environmentální, ekolog, ekologie,
ekologický/á/é, životní prostředí, ochrana přírody, znečištění, katastrofa, klima,
klimatický/á/é, odpad/y, těžba/y. Poté jsem zkoumala, s jakými konotacemi se jednotlivá
slova pojí a na co odkazují. Stejná klíčová slova jsem použila při fulltextovém vyhledávání
v rozsáhlé publikaci Česká literatura od počátků k dnešku, kterou mám v elektronické
podobě. Ostatní přehledové a výkladové publikace jsem důkladně pročítala a všechny
environmentální indicie prověřovala.
Abych si byla jistá, že nic nebylo opomenuto, pročítala jsem i publikace věnované
neoficiální literatuře (platí samozřejmě pro období totality): Edice českého samizdatu a
Kniha a český exil 1949–1990. Jedná se o úplné bibliografické soupisy titulů, které v exilu
či samizdatu vyšly. Protože zde nebyly uvedeny bližší informace o tématech a obsahu
jednotlivých titulů, každý (pro mě) neznámý beletristický titul jsem si vyhledávala a
kontrolovala, zda by mohl odpovídat environmentálnímu ladění.
Na

základě

kombinování

všech

výše

uvedených

zdrojů

jsem

dospěla

k následujícímu výběru titulů, četla a rozebírala v následujícím pořadí:

5.1.1

-

Josef Jedlička: Kde život náš je v půli se svou poutí

-

Vladimír Páral: Válka s mnohozvířetem

-

Jaromír Tomeček: Hora hoří

-

Miloš Urban: Hastrman

-

Bianca Bellová: Jezero

-

Egon Bondy: Invalidní sourozenci

Hermeneutika
Na tomto místě učiním kratší výklad o hermeneutice. V obecném pojetí lze tento

termín představit jako umění výkladu a naukou o rozumění. Pojetí a definice hermeneutiky
se v průběhu času značně proměňovaly a podle Grondina [1997] je samotný pojem
hermeneutika opředen jistou mlhavostí: „Pojmy jako hermeneutika, vysvětlení, výklad,
exegeze, interpretace jsou často užívány jako synonyma“ [Grondin, 1997: 33]. To

9

V tomto on-line slovníku nelze zadat pouze kořen slova, musí jít o celá slova. Tak např. zadám-li

„ekolog“, výsledkem budou pouze reference o nějakém ekologovi. Proto jsem musela postupně zadávat
ekologie, ekologický, ekologická, ekologické atd.
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podporuje svým tvrzením i Joel Weinsheimer, podle kterého si „pod hermeneutikou bylo
možno během posledních dvou desetiletí, nemluvě o posledních dvou stoletích nebo
posledních dvou tisíciletích, představit tolik věcí, že jakákoliv definice musí být buď vágní,
dílčí nebo zavádějící“ [Weinsheimer in Szondi, 2003: 168]. Přednesení historického
exkurzu do dějin hermeneutiky by na tomto místě z hlediska formátu mé diplomové práce
bylo značně problematické. Na toto úskalí upozorňuje také Grondin [1997: 15], který se
vymezuje proti dějinám hermeneutiky pojatých jako nějaký teleologický proces
vycházející z antiky, pokračující během reformace a romantismu a završený ve filosofické
hermeneutice; proti představě jediné hermeneutiky. Hermeneutika se podle něj
„nerozvíjela přímočaře k teleologickému, filosofickému cíli“ [Grondin, 1997: 16]. Každá
hermeneutika měla přitom rozdílné pojetí toho, co bylo možné od hermeneutické teorie
očekávat. Někteří ji pojímali spíše normativně jako metodický návod pro zacházení
s textem, který měl skoncovat s interpretační svévolí. Jiní ji pojímali jako filosofickou
(fenomenologickou) analýzu rozumění (např. Gadamer). Podle Grondina [1997] je dnes
Gadamerovo pojetí filosofické hermeneutiky určující.
Gadamer zdůrazňuje funkci tzv. předsudků (nikoliv v negativním smyslu, který
dnes pojem předsudek má) v hermeneutickém procesu rozumění. Předsudky (ať už správné
či nesprávné) podle Gadamera předcházejí každému myšlenkovému soudu a jsou
nezbytným východiskem veškerého poznávání. Při adekvátním procesu rozumění na
základě tzv. působících, činných dějin, které člověka formují, bychom se neměli předsudků
zbavovat, ale uvědomovat si je a reflektovat v tomto procesu porozumění. Proces
neustálého vytváření očekávání, předsudků a předmínění vytváří tzv. předporozumění
[Hroch, 1997: 53-54].
S tímto předporozuměním přistupujeme k tomu, čemu chceme porozumět (v tomto
případě k textu). Toto předporozumění je zásadním způsobem formováno dějinností
našeho bytí ve světě: a to jednak společnou dějinnou situací společnosti, ve které žijeme, a
jednak individuální dějinnou situací (původ a průběh života jedince). Veškeré rozumění je
v tomto smyslu dějinné, vždy do rozumění vnášíme svůj historický horizont: „Jsou to
dějiny, které určují pozadí našeho hodnocení, poznatků, a dokonce našich kritických
soudů“ [Grondin, 1997: 145]. Zde je také klíčový význam jazyka, který samotný je
výrazem společeného předporozumění. Svět je nám odhalován prostřednictvím jazyka
[Grondin, 1997].
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Základním hermeneutickým principem je tzv. hermeneutický kruh (či také spirála).
Na základě uvědomělého a reflektovaného předporozumění přistupujeme k procesu
interpretace, ve kterém postupujeme od části k celku a zase od celku k části, čímž
nacházíme cestu ke stanovení jednotného smyslu interpretovaného textu. Celku lze
vyrozumět z jednotlivého a naopak jednotlivé vyplývá z celku [Hroch, 1997].
„Rozumět textu minulosti znamená přesadit ho do naší situace, slyšet v něm
výmluvnou odpověď na otázky naší doby“ [Grondin, 1997: 147]. Také já jsem
„přesadila“ (některé) vybrané texty do současné doby a dívala jsem se na ně současným
pohledem, formovaným environmentálním uvědoměním a cíleným zájmem. Tímto
přiznáním se pokouším také o reflexi svých předsudků, ke kterým k dílům přistupuji, a
které jsou podle Gadamera součástí průběhu rozumění. V rámci procesu porozumění jsem
postupovala od části (jednotlivých vybraných textů) k celku (soubor těchto děl v kontextu
doby) a naopak od celku k jednotlivým částem. Zásadní byl zde podrobný poznámkový
aparát k jednotlivým textům a jejich opakované čtení (poznámek i samotných textů).
Vzhledem k věcnému záměru této práce, totiž reflektování environmentálních problémů ve
vybraných textech v kontextu doby je zřejmé, že bylo třeba využít také sekundárních textů
(a nezůstávat pouze u vlastních primárních textů), které tento kontext osvětlí a napomohou
porozumění jednotlivých textů i jejich souboru, které představují celek.
Nakonec bych zde zmínila Meinbergovo [1993, in Hendl, 2005: 74] pojetí textové
hermeneutiky, který navrhuje několik kroků práce s textem. Ty jsem nevyužila jako
závazný metodický postup, ale spíše jako inspiraci k novému náhledu na svou práci s
textem.

5.2 Nevybrané tituly
Součástí výzkumu byla také četba knih, o kterých bylo v přehledové literatuře
referováno jako o prózách, které se věnují environmentálním tématům a problémům, po
jejich přečtení a po uvážení však do výběru zařazeny nebyly.
5.2.1

povídky Evy Hauserové
Týká se to např. souboru povídek Evy Hauserové Hostina mutagenů či povídka

Ekoteroristi (publikována v antologii sci-fi povídek Argonauti z jiného světa). Podle
Adamoviče [1995] se některé její povídky odehrávají ve světě po ekologické katastrofě
36

nebo podávají pesimistické vize budoucího vývoje společnosti, který nastane, bude-li
neblahý přístup k životnímu prostředí a mezilidským vztahům pokračovat.
Hauserová, vystudovaná bioložka, své dílo přihlašuje k tzv. biopunku, subžánru scifi, který se zaměřuje na využívání biotechnologií, genetické pokusy a rozličné mutace. Jí
popisované světy a dystopické vize jsou ponuré, bezútěšné a pesimistické, prostředí bývá
znečištěné a původní životní formy jsou nahrazeny jinými, výjimečně je naznačeno, že se
jedná o stav po nějaké ekologické katastrofě:
„My tomu rozumíme tak, že po naprostý ekologický katastrofě se teď
udržujete při životě primitivníma, řekl bych domáckýma prostředkama
(...).“ [Hauserová, 1992: 116]
Jde však spíše o takové kulisy, na nichž rozehrává přehlídku obskurních a
fantaskních motivů, různorodých biologických forem a mutantů, rozličných inteligentních
slizů. Jejich bližší rozklíčování však považuji za problematické a jediné, co mohu
konstatovat, je autorčino znepokojení totalitním společenským zřízením a určité vědomí
environmentálních problémů. Ústřední vždy zůstávají mezilidské vztahy v totalitní
společnosti a jedinec vzdorující systému. Osamocenou zmínkou o jakési ekologické
katastrofě je zobrazení environmentálních problémů většinou učiněno zadost. Z tohoto
důvodu jsem její sci-fi povídky do své práce nezařadila.
5.2.2 Ludvík Vaculík: Sekyra
Další prózou, která po přečtení nebyla zařazena do vybraných titulů, je Sekyra
Ludvíka Vaculíka. O Sekyře bylo referováno mj. jako o próze, ve které je autorův kraj a
příroda poznamenána značně necitlivými zásahy člověka [Dokoupil; Zelinský, 1992]. Sice
v Sekyře nalezneme několik takových zmínek:
„Ale co naplat, když tam, kde měl šumět rybnatý potok, šumí stoka, a kde ze
tmy mělo svítit okno mlýna, stojí bloky a bloky činžovních oken. (...) Těmto
domům s praskotem ustoupila i dvojitá řada mocných lip.“ [Vaculík, 1969:
14]
„Vždyť ono ubývá i čistého vzduchu! To je přímo k nepříčetnému řvaní, že
ještě nebyla sestavena vláda, která by zajistila prostě vzduch a vodu. (...)
Především tu vidím, že nikdo nedovolí stromům vyrůst a tím jsou mi jasné i
mé perspektivy. Mocná buková hora za Kaňůrem padá pod motorovými
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pilami, štíhlošedé pilíře její klenby se hroutí, ale kdyby aspoň bylo pro co, ale
my skoro všecko prožerem jak chudobná rodina a nic trvalého si nepořizujem,
a to jsem nečekal. Trvalá mohla být právě ta hora.“ [Vaculík, 1969: 56–57]
„‘Potok se musí znova zregulovat,‘ řekl tatínek a na ta slova zmizely ryby,
‚cesta napřímit,‘ a skácely se jabloně podél ní, ‚a jednou snad protáhneme
naproti vlečku do závodu,‘ řekl a na místě mlýnského náhonu vydul se
škaredý škvárový násep.“ [Vaculík, 1969: 72]
Ale pár těchto letmých zmínek v textu nepovažuji za dostačující k učinění závěru,
že jde o environmentálně laděnou prózu. Jedná se v prvé řadě o autobiografický román, ve
kterém se Vaculík vypořádává se svým vztahem k otci, jenž se ze vzoru, ke kterému
vzhlížel, stává názorovým oponentem zastávajícím přesvědčení o nutnosti budování
socialismu. Sekyra je plná vzpomínek na dětství a dospívání strávené na valašském
venkově, odtud pramení autorův silný vztah k přírodě a rodnému kraji. Vaculík ve svém
románu zachycuje jeho postupnou proměnu a především rány, které mu zasadilo
kolektivizační úsilí padesátých let.
Ludvík Vaculík je přitom ve skutečnosti spisovatelem, který si environmentální
problémy a hrozby uvědomoval – reflektoval je však spíše ve své publicistické tvorbě, ve
fejetonech a článcích, které věnoval současnému politickému a kulturnímu dění. Tak např.
v článku Jinou ústavu (1990) vyslovuje své přání, aby v nové ústavě byla zakotvena
nedotknutelnost planety Země vůči lidským rozmarům, aby nové formulace zamezily její
svévolné ničení lidmi; v podstatě totéž rozvádí i v článku Už dost lidských práv (1993).
Další je adresován Václavu Klausovi, Vážený pane premiére (1995) – zde se vymezuje
vůči Klausovu pojetí ekologie a ochrany přírody, na kterou si podle něj musíme nejdříve
tzv. vydělat. Vaculík kontruje následovně: „Proto se ohlížím po předsedovi vlády, který se
odváží říct, že ekonomika je limitována ekologií, a řekne to s předstihem před úplnou
katastrofou“ [Vaculík, 1996]. Jinde odmítá diskutované plány na těžbu zlata
v Kašperských horách na Šumavě (články Zlato z roku 1996 a Dobrá vláda z roku 1997)
[Vaculík, 1996; Vaculík, 2002].

5.3 Josef Jedlička: Kde život náš je v půli se svou poutí
Jedličkova experimentální próza představuje jednu z knih, kterým se budu
podrobně věnovat. Tato autorova prvotina vyšla v roce 1966 v nakladatelství
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Československý spisovatel v edici Život kolem nás (Malá řada), a i přestože období 60. let
představovalo společenské a politické uvolnění oproti letům padesátým, některé pasáže
padly za oběť cenzuře a objevují se až ve vydání z roku 1994. Napsána však byla během
let 1954–1957 v Litvínově.
Josef Jedlička se narodil v Praze v roce 1927, vystudoval gymnázium a poté se
věnoval studiu filosofie a etnografie na pražské Filosofické fakultě Univerzity Karlovy.
Vstoupil do KSČ, nicméně politickou situaci prohlédl velmi záhy a již na podzim roku
1948 stranu opouští, rovněž je vyhozen ze školy. A protože jeho žena-lékařka dostává
umístěnku do Litvínova, odchází s Jedličkou a jejich ročním synem žít na sever Čech. Zde
střídá několik dělnických profesí, ale především se po nocích snaží psát. Ačkoliv jeho
próza dlouho vyjít nemohla, publikuje mezitím své eseje a drobné prózy v literárních
periodikách jako Orientace, Host do domu, Tvář či Sešity pro mladou literaturu. Po
srpnových událostech v roce 1968 Jedlička emigruje do Mnichova, kde dalších dvacet let
pracuje jako redaktor v rádiu Svobodná Evropa a kde tvoří kulturně-politické a filosofické
eseje, komentáře a fejetony10. Před svou smrtí v roce 1990 Jedlička dokončuje své druhé
prozaické dílo, rodinnou kroniku Krev není voda, kterou věnuje svým vnukům a opět se
v ní obrací do minulosti. Jejího vydání se již bohužel nedočkal [Přibáňová, 1998].
Ve své prvotině se Jedlička vyrovnává s totalitní realitou 50. let, jedná se o „reflexi
intelektuála v severočeské poušti“ [Hertl, 2012], který v polovině svého života (jak také
napovídá název titulu 11 ) upřímně a bez patosu bilancuje svůj dosavadní život, původní
nadšení z komunismu a velmi rychlé vystřízlivění ještě v roce 1948, zpracovává zde své
litvínovské vyhnanství.
Jedná se o prózu experimentální, bez jasné dějové linie. Autor neustále střídá různé
časové roviny (období druhé světové války, dobu studií, události okolo února 1948,
začátek padesátých let a aktuální čas píšícího) i roviny prostorové (Praha, Litvínov, snová
Paříž), jedná se vlastně o volné řazení různých vzpomínek, historek a příhod (prožitých či
jen vyposlechnutých), zamyšlení, komentářů, citátů. A na těchto vzpomínkách a příbězích

10

Podílí se např. na rozhlasových cyklech: Časové a nadčasové, Otázky a názory, Tiché rozmluvy.

Zlomky z těchto esejů vyšly v publikacích Rozptýleno v prostoru a čase, Ornament, České typy a
jiné eseje.
11

A také: „Kdesi uprostřed života je okamžik, když muž musí vzít svůj osud do vlastních

rukou.“ [Jedlička, 1994: 11].
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ze života (svého i jiných) ilustruje atmosféru 50. let, každodennost a konzumní způsob
života, vyprázdněnost deklarovaných hodnot, kdy se největším přáním člověka stává
pořídit ledničku, pračku, nové auto, krásně si zařídit „obývák“ a spokojeně usednout u
televize12. Tyto příběhy nejsou pouze jedinečnými historkami ze života, ale jsou pro autora
především prostředkem, jak poukázat na charakter doby padesátých let.
Jedličkova prvotina byla do výběru zařazena proto, že velmi silně akcentuje stav
životního prostředí v 50. letech na severu Čech. Popisy zdevastované krajiny výrazně
prostupují celým textem a spoluvytvářejí temný a tíživý dojem tehdejší doby. Jak říká
David Hertl ve své reportáži:
„Jedlička byl také jedním z prvních, kteří se na severu Čech poměrně vážně
zabývali ekologií. Jednak pod dojmem katastrofálního stavu Krušných hor,
což viděl vlastně z oken, a jednak také pod dojmem zpráv o velmi špatném
zdravotním stavu obyvatelstva severních Čech. Ty zprávy, ty měl zase od své
manželky lékařky...“ [Hertl, 2012: 20. minuta]
Průmyslová, člověkem a stroji přeměněná krajina rámuje litvínovskou prostorovou
rovinu. Autor se cítí být doslova v obležení:13 obklopen Stalinovými závody, ubikacemi a
baráky, sám svého času ubytován v gigantickém Koldomu14 (a také v kolonii typizovaných
rodinných domků).
Je třeba zdůraznit, že devastaci zdejší krajiny započali již v roce 1939 Němci, kteří
tento závod jménem Hydria-Werke na chemické zpracování uhlí za výrazného přispění
nucené práce válečných zajatců vybudovali. V roce 1946 továrna připadla státu a byla

12

„Onen ‚homuncullus litviniensis‘ – na něhož se ptáte – je odrůda poněkud plžovitá a nadmíru tupá,

natolik si sebe sama tak málo vědomá, že nemá ani dostatečnou dispozici ke strachu. Zásobil se pochopitelně
octem a solí a s pocitem, že se zabezpečil, tupě trvá v koloběhu tří směn, devět hodin čeká ve frontě na buráky
a čumí do televize.“ [Jedlička, 2006: 118]
13

„Začnu tedy svým obležením. Na silnici, která vede od Stalinových závodů k livínovskému

Koldomu je po každých dvou stech metrech vyryto do betonu datum.... “ [Jedlička, 1994: 12]
14

Tzv. Koldům je název pro Kolektivní dům, ve kterém bylo v Litvínově soustředěno 1500 lidí a

měl
obsahovat vše potřebné pro život vč. jeslí a školky, kavárny, holiče, biografu apod. [Jedlička, 1994:
35]
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přejmenována na Stalinovy závody, n. p. Z ukázky níže je vidět, že autor tuto stavbu vnímá
jako násilný zásah do přírody, stejně jako násilí páchané na lidech:
„Němci sem svezli na sto padesát tisíc zajatců totálajnzaců, zřídili
koncentrační tábory a začali stavět silnici. Káceli lesy do holoseče a zvěř
prchala do hor....Za dva roky vyrostl na třasoviskách, kde byly milióny žab,
chemický kombinát a na čerstvé seči osada pro dělníky a inženýry...Sto
padesát tisíc zajatců při tom vyšlapalo všechnu vegetaci až na holou skálu a
ztrouchnivělou kost lignitu. Továrna začala pracovat a od těch dob její
komíny zasypávají téměř nepozorovatelně krajinu na desítky kilometrů
dokola jemným, žíravým popílkem.“ [Jedlička, 1994: 33]
Na mnoha místech autor popisuje postupné okrajování přírody člověkem ve
prospěch průmyslového města, vytlačování přírodního přeměněným a „kultivovaným“,
dává důraz na změnu krajiny, která se bohužel odehrála směrem k horšímu. Zahrádka zde
působí jako jediné spojení s přírodou, zahrádka, která je těžce vybojovaná. Je totiž
předepsána jednotná úprava venkovních prostor, a tak lidé zahradničí po nocích a potají,
s dětskými lopatičkami. Dráty vytyčené čtverce zahrádek jsou povoleny až po větším
nátlaku. Půda je však suchá, rozrytá buldozery a nic se na ní neuchytí, lidé tedy navážejí
úrodnou půdu z lesa na kolečkách. Z lesa, kde své doupě mívaly lišky, dodává vypravěč:
„Krajina dosud nepřivykla městu. Před pár lety bylo hned za domkem bukové
mlází a stačilo odskočit od plotny a za pár minut se mezi kabely a plecháči a
kostrami dětských kočárků nasbíralo hub do polévky. Za nás už tomu tak
nebylo, protože podhoubí zadupaly děti a lesní půdu zavezli humusem, když
poslední bitva byla vybojována a konečně bylo povoleno založit si
zahrádku.“ [Jedlička, 1994: 13].
Výrazný je také motiv divokého králíka, který se objevuje v průběhu celého textu,
odkazuje na časy dřívější, na jakousi mýtickou „dobu před“ – ačkoliv ji vypravěč blíže
nespecifikuje, domýšlíme se, že odkazuje na časy před nástupem socialismu, před
Stalinovými závody a před vznikem továrny a dolů, které zasadily místní krajině tvrdou
ránu. A není to jenom králík – na mnoha místech se v knize dozvídáme, co všechno v kraji
„předtím“ žilo a prospívalo (od hustých lesů až po lišky a ptáky či motýly):
„Dávno už se odtud odstěhovali ptáci a nad mrtvým motýlem, kterého sem
občas zavane vítr, stojí děti v němém úžasu. Svítání jsou tu šedivá, mlhavá a
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pustá, jen zdálky je slyšet rachot a hvízdání vlaků a neustávající dusot závodu,
který jede bez přerušení na tři směny.“ [Jedlička, 1994: 33]
Divoký králík se zdá být pro autora symbolem osamělosti a opuštěnosti,
vykořeněnosti, ztracené svobody a vzpomínkou na nezničenou přírodu. Postava divokého
králíka nám svou osamělostí a vykořeněností připomíná postavu samotného autora, který
se ocitnul ve svém litvínovském vyhnanství a stejně jako divoký králík musel opustit své
prostředí:
„Dávno předtím, než nás tu zajali v typových rodinných domcích, se
rozprostírala dál už jen lada rozrytá trychtýři po bombách s několika
osamělými boudami z černých mokvajících prken, zapomenuté březové
remízky, ostnatý drát, pouťové růže zabarvující trávu do růžova a domodra –
a v těch místech, kde stojí dnes má knihovna, měl pelech divoký
králík.“ [Jedlička, 1994: 12].
„...Gottwald projížděl v pancéřové limuzíně pražskými ulicemi a divoký králík
v rohu mého rozestavěného pokoje se chvěl zimou. Skončilo se období
kapitalismu a byl nastolen nový společenský řád, řád socialistický.“ [Jedlička,
1994: 30]
„Je tomu na osmý rok a já tu sedím na trase z minulosti do budoucnosti,
osamělejší než divoký králík, chvěje se úzkostí a neustávajícím průvanem,
který napřeskáčku listuje knihami a listy papíru.“ [Jedlička, 1994: 31]
„S úzkostí píšu každé slovo, zde, v tomto větrném pokoji, kde se líbali milenci
mého mládí, vedle knihovny, za níž měl pelech divoký králík, napjat tlumeným
boucháním dveří.“ [Jedlička, 1994: 75]
Název Jedličkovy knihy je zároveň úvodním veršem z Dantovy Božské komedie
z oddílu Peklo. Na několika místech v knize jsou citovány také další pasáže z Pekla.
Jakoby autor svůj pobyt v Litvínově za peklo považoval, dokládají rozličné pasáže
s temnými popisy zdejšího prostředí, které mimo jiné staví na kontrastu dřívější živé
přírody a současné umrtvené krajiny. Pozitivní momenty, popisy či příběhy spojené s
Litvínovem vlastně nenajdeme. Ty jsou spojené pouze s Prahou, která pro autora
představuje domov a vzpomínky na mládí a dobu studií. Litvínov je zde představen jako
město, které se rozšiřuje na úkor přírody:
42

„Tak jsem sem přijel po zaprášené silnici s pahýly stromů.“ [Jedlička, 1994:
31]
„Měl jsem hlad a dusil jsem se sirovodíkovým zápachem, který ležel nad
zakouřenými poli.“ [Jedlička, 1994: 32]
„Opřel jsem se o zčernalý pahýl stromu, na němž tlely papírové fábory od
prvního máje. Strom tu zbyl z hlubokých lesů, které ještě před dvacíti léty
zasahovaly hluboko do kraje. Prý tu bývala i černá zvěř, rozrývající spadané
bukové listí, a laně, pádící za nocí světlými průseky.“ [tamtéž]
„...s

vlnou

sirovodíkového

zápachu

sem

vítr

přivál

zvonění

umíráčku.“ [Jedlička, 19994: 70]

Environmentální problémy, které jsou akcentovány v Jedličkově próze, jsou
kauzálně spojeny s existencí továrny na chemické zpracování hnědého uhlí a přidružených
dolů. Kromě problémů, které závody přinášejí v autorově současnosti, a které se, jak na
mnoha místech popisuje, projevují znečištěným ovzduším, smogem a mlhou, zápachem
zplodin aj., je zde také důraz na konstatování, o co všechno tato továrna člověka připravila
– o zdravé stromy a celé lesy, o přítomnost rozličných druhů zvířat, o divokého králíka,
který měl svůj pelech právě tam, kde teď stojí naše knihovna. Vzhledem k povaze tohoto
nesyžetového textu se obrazy zničeného životního prostředí vynořují na mnoha místech
v textu jako střípky a skládají dohromady obraz smutné situace, která v severních Čechách
v 50. letech 20. století panovala.
Jak již bylo v úvodu řečeno, Jedličkova próza byla i přes uvolněnou atmosféru
šedesátých let zcenzurována. Redaktoři, kteří knihu v nakladatelství Československý
spisovatel „protlačili“ byli Ivan Klíma, Alexandr Kliment a Jaroslav Smetana. Tak se
s desetiletým zpožděním na svět dostalo dnes bohužel ne příliš známé citlivé svědectví o
jedné době a jedné ekologické katastrofě.

5.4 Vladimír Páral: Válka s mnohozvířetem
Předmětem dalšího rozboru je spisovatel Vladimír Páral, resp. jeho sci-fi román
z roku 1983 Válka s mnohozvířetem. Stejně jako Jedlička je to autor, který několik let žil a
tvořil v severních Čechách, konkrétně v Liberci a Ústí nad Labem, kde byl také v letech
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1971–1974 redaktorem Severočeského nakladatelství. Zde však podobnost s Jedličkou
končí, co se týče osobnosti i tvorby. Narozdíl od Jedličky není režimem perzekvován a čile
tvoří i během normalizace, v roce 1977 dokonce podepisuje Antichartu. Jedná se o autora
populárního a pro masy píšícího, s více než dvaceti knihami na svém kontě. Ve svých
románech tematizuje především mezilidské vztahy a často bývají zasazeny právě do oblasti
severních Čech do pracovního prostředí ústecké chemičky (např. Milenci a vrazi,
Soukromá vichřice, Veletrh splněných přání, Mladý muž a bílá velryba), k čemuž jej jistě
inspirovalo jeho vlastní několikaleté zaměstnání v ústecké Chemopharmě [Web 8].
Válka s mnohozvířetem představuje jeden z románů, který se k environmentální
problematice staví otevřeně a s jasným záměrem, je to hlavní téma románu. Již na obálce
knihy se čtenář může dočíst, že autorovi ve své knize půjde o jakýsi morální apel, ve
kterém dává do souvislosti konzumní způsob života a naší individuální zodpovědnost za
stav životního prostředí, kniha má upozornit na probíhající ekologickou krizi.
Román je tradičně zasazen do znečištěného města Ústí nad Labem, kde sledujeme
život několika hlavních postav a způsob, jakým se vypořádávají se zamořením města
jakousi hnědou hmotou, tzv. masitem. Děj se tentokrát odehrává v prostředí smyšlených
Severočeských potravinářských závodů (SČPZ), kde pracuje několik hlavních postav, a
částečně v místě jejich bydliště, protože všechny postavy jsou zároveň sousedy v jednom
domě.
Máme zde snaživého Standu Bimoně, který pro SČPZ pracuje na své koncepci
ekopotravin (fungujících na principu polymerního mřížkového nosiče, který se opakovaně
plní živinami, po průchodu tělem člověka se omývá a opět používá) s cílem radikálně
omezit vznik odpadu:
„Plnosytný ekochléb, obsahující všechny potřebné živiny a již nakrájený do
soust – čímž odpadne potřeba vidliček, nožů, lžic, ale i talířů, mis a nádobí –
si každý ohřeje na ideální konzumační teplotu ve své podpažním pouzdře
zdarma svým vlastním tělesným teplem a jíst může kdykoliv a kdekoliv (...).
Lidstvo přestane potřebovat kuchyně, jídelny, restaurace, číšníky, kuchaře,
přestane plýtvat ubývajícími surovinami, časem na vaření, a zmizí i tupé
obžerství, jež škodí tělu i duchu.“ [Páral, 1988: 190]
„ ‚Plnosytný ekochléb je komplexní odpověď na světový nedostatek nejen
surovin, ale i energií‘, říkal Stanislav hrdě.“ [Páral, 1988: 214]
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Jeho pracovním i osobnostním protipólem je úspěšný a obdivovaný „průmyslový
umělec“ Eda Rohan, který se zaměřuje na vymýšlení luxusních labužnických specialit.
V SČPZ pracuje na řadové pozici i jeho syn Michal a sousedka Tina Trnková. Další dvě
výrazné postavy jsou manželky obou zmiňovaných rivalů, knihovnice Pavla Rohanová a
zdravotnice Leona Bimoňová a nakonec také Tinina spolubydlící Rita Nedomová.
Od první strany je v centru dění rychle se zhoršující stav životního prostředí v Ústí,
který se projevuje výskytem podivné hnědé hmoty „masitu“, rychle přecházející v hnědou
kalamitu. Z hnědého deště se stává hustý lepkavý rosol, který pokrývá celé město. Proto je
také většina obyvatel města evakuána do Krušných hor a na Šumavu, aby v horských
výškách lidé unikli masitové kalamitě:
„Pod zataženým nebem šustěl v holých korunách listopadových stromů hnědý
déšť, lepkavě se roztékal po asfaltu a Eda si s odporem otíral rosolovité
kapky masitu z obličeje.“ [Páral, 1988: 17]
„Poslední obyvatelé spodních tří pater jsou urychleně evakuováni do
Krušných hor. Až masit z mraků spadne, má ho tady být do výše asi devíti
metrů.“ [Páral, 1998: 18]
„Hnědý déšť zesílil a zhoustl jako dosud nikdy, z temného nebe nepadaly už
jen masitové kapky, teď se snášely a vířily těžké mokré vločky, vlákna a jakési
odporné třásně.“ [Páral, 1988: 25]
Autor se v první části vyžívá v expresivních popisech znečištění města a všech
možných podob, které na sebe hnědý masit bere. Podává vyčerpávající soupis všech
fyzikálních vlastností této hmoty a jeho chování v daném prostředí, které postupně začíná
vykazovat přinejmenším instinktivní, ne-li primitivně inteligentní rysy. Kromě těchto
expresivních popisů znečištění, které se často odehrává prostřednictvím optiky
jednotlivých postav, se v každé kapitole objevují krátké vědecké či publicistické
(samozřejmě fiktivní) zprávy, informující o výskytu a vlastnostech či probíhajícím
výzkumu masitu:
„Dnes již víme, že masit, hnědá masa objevující se v rostoucích množstvích
zejména v průmyslových oblastech a nad velkoměsty, vzniká z odpadových
hmot všeho druhu. Kouř z továrních komínů, průmyslové exhalace, výfukové
plyny automobilů, vytěžená hlušina, tovární odpady, škvára, struska, popel,
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prach, znečištění řek, městské splašky i obsah popelnic – to vše se skládá do
hnědého zamoření stále rozsáhlejších území.“ [Páral, 1988: 13]
Ačkoliv se děj románu odehrává v Ústí a popisuje zdejší masitovou kalamitu,
z doprovodných vědeckých a novinových zpráv vyplývá, že stejný problém se týká i
zbytku průmyslového světa – se stejnými problémy se potýkají americká města (od Los
Angeles se zamoření masitem rozšířilo po celých USA, zejména v průmyslových státech
jako je Pensylvánie, New Jersey a New York) i evropské průmyslové aglomerace a
zejména báňskohutní oblasti Belgie a Porúří. Nedotčené zůstávají podle informací jen
horské oblasti nad 700 metrů nadmořské výšky. Přestože tedy autor ukazuje znečištění na
lokálně omezeném prostoru, naznačuje zároveň, že určitý způsob života a fungování
společnosti přináší ohrožení v globálním měřítku.
Masit se velmi rychle proměňuje – z hmoty, která se podle popisu zezačátku chová
spíše jako běžné meteorologické jevy s hnědým zabarvením (autor používá pojmy jako
např. oblačnost hnědého typu, hnědé mraky, hnědý déšť a pršení hnědého slizu, masitové
louže, kapky či vločky), se během několika málo dní stane primitivní organismus.
Z pasivního jevu se stává aktivní hmota s vlastním záměrem, instinkty, ne-li inteligencí.
Bují, plazí se, přeskupuje se a spojuje, požírá odpadky, reaguje na světlo i na člověka –
jako nějaký živočich:
„Mladý muž vyběhl z prázdného domu do ulic zamořeného města. Do města,
který se zbláznilo – po zdech všech domů se plazí tisíce tlustých lesklých hadů
toho

hnědýho

sajrajtu...a

tisíce

a

milióny

hnědých

polypů

a

chobotnic.“ [Páral, 1988: 42]
„Ale masit se začal bránit. Stále hbitěji přeskupoval svou hmotu z míst
smrtelného ohrožení a přeléval ji do bezpečí stínu a závětří, z nitra ničené
sopky se vyřinuly rychlé hnědé potoky chvátající ke zdem budov, odkud jim
spěchaly vstříc stovky čerstvě zrozených sesterských chobotů, rosol splýval
s rosolem

a

metrákové

bloky

masitu

klouzaly

hnědými

trubicemi

vzhůru.“ [Páral, 1988: 49]
Masit se stává stále více agresivním a rozpínavým, až se jednoho dne obrátí přímo
proti lidem. Už na sebe přitom bere podobu vysokých postav a oblud připomínajících
mloky. Jistě se jedná o jednoznačný odkaz na Čapkův román Válka s Mloky (ostatně,
Čapkovi také svůj román na titulním listu Páral dedikuje). Kromě motivu mloků totiž Páral,
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stejně jako Čapek ve svém románu využívá podobných kompozičních postupů, prokládá
text vědeckými a publicistickými útržky, které s faktickou vážností informují o stavu a
průběhu zamoření, referují o vlastnostech masitu a později tzv. mnohozvířete.
Kromě fyzického a manuálního boje s masitem (lidé si berou na pomoc hrábě,
světlomety, reflektory a různé kovové či strunné zbraně) je zásadní podmínkou vítězství
nad hmotou výrazné omezení znečištění města. Až do odvolání je vyhlášen nouzový stav
zamoření (ZAM), který znamená omezení spalování uhlí a nafty na minimum, omezení
vzniku odpadových hmot, zákaz kouření. Většina lidí je evakuována v horách, domácí
aktivita lidí ve městě se přesune do tzv. spolbytů: na každém obytném patře bude vybrán
pouze jeden byt, který bude sloužit k uspokojení základních potřeb – lidé si budou vařit,
mýt se a topit pouze zde, jejich vlastní byty budou odpojeny od tepla, vody a světla.
Zde se postupně začně odkrývat hlavní konflikt a jádro morálního poselství románu,
tak jak jej spatřuji, totiž neschopnost lidí se uskromnit a vzdát se i přes vyhrocenou situaci
některých svých potřeb. V zásadě tak proti sobě stojí dva charakterové protipóly: člověk
uvědomělý, poctivý a ochotný se uskromnit a člověk plýtvavý, sobecký, nárokující se své
potřeby a materialistický způsob života. První typ představuje především Standa Bimoň,
který vyvíjí svůj ekochléb, nabádá ostatní k šetrnému a skromnému způsobu života a
časem takřka autokraticky vymáhá dodržování úsporných opatření:
„Tím hůř pro lidi. Kteří se denně u televize přežírají z pouhé nudy,
nechávajíce hladovět stamilióny svých bratří (...). A kteří teď zavalují svět
hnědou pohromou – proč zrovna tihle lidé nám mají pořád diktovat a my jim
věčně ustupovat?! Lidstvo se už konečně jednou musí sebrat.“ [Páral, 1988:
41]
„ ‚Všichni přece víme, jak špatně jsme na tom se všemi druhy energie,‘ říká
Standa naléhavě. ‚A když ji budeme marnotratně utrácet v koupelně, nezbude
nám pak ani na světlomety, vrtule, a my se opravdu zalkneme – ale v moři
masitu. Šetřit přece musíme všude a každou kalorii...‘ Stanislav se rozhlížel
po tvářích kolem hledaje podporu – ale marně, a nenašel ji ani u své
Leony.“ [Páral, 1988: 54]
„Jen kdyby lidé v sobě našli více taktu a uznání, vzdychl si Standa. Leona si
chce u nás doma tajně svítit i topit, důvěrníka prý nepřijde kontrolovat nikdo
(...).“ [Páral, 1988: 72]
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Do stejného charakterového typu bychom mohli zařadit také Pavlu Rohanovou,
syna Michala a Tinu, i když s méně extrémním projevy. Jejich protipól představuje
především Eda Rohan, Leona Bimoňová a Rita Nedomová, kteří se nechtějí podřizovat
nouzovému režimu a hodlají pokračovat i nadále v navyklém pohodlném způsobu života, a
potají tak rovněž činí.
Kombinace nouzových úsporných opatření a fyzického boje s hnědou hmotou
nicméně přinesla výsledky a zdá se, že lidé nad masitem zvítězili – z něj zbyl jenom hnědý
prach, od nějž se již město snadno uklidí. Druhý den se však většina lidí probudí nečekaně
s hnědými výrůstky na svém těle – tak začíná druhá část románu, ve které obyvatelé Ústí
nemusí bojovat s vnějším nepřítelem, ale především sami se sebou. Mnohozvíře, parazit
projevující se hnědou vyrážkou a rozmanitými hnědými výrůstky na těle, totiž prospívá při
nestřídmém a neskromném chování svého hostitele. Brzy je jasné, že zvítězit nad
mnohozvířetem znamená zvítězit sám nad sebou.
Ne každý člověk je však automaticky parazitem napaden. Čtenáře nepřekvapí, že
postavy s pevnými morálními zásadami (Standa, Pavla), přirozeně skromné a uvědomělé
typy, jsou nákazy ušetřeny. Mnohozvíře vyžaduje a vyvolává nestřídmost a obžerství, až se
postižený člověk zcela oddává svým fyzickým potřebám: jídle a pití, spánku, sexu (ve
zvýšeném množství), ztrácí přitom zájem o jakoukoliv intelektuální a duchovní činnost:
„Válka s masitem už dávno skončila a my ji nevyhráli proto, abychom z nouze
frontového obležení teď přešli do nouze vězení o chlebu a vodě. Zvítězili jsme,
a tak se teď budeme mít dobře – to je přece normální.“ [Páral, 1988: 174]
„My si prostě vezmeme, co se nám líbí, a když nás to omrzí, tak to vyhodíme.
My na věci kašleme. My jsme svobodný,“ [Páral, 1988: 187]
„Svět musí plánovat své bohatství a svobodu, nikoliv chudobu a omezení.
Ekochleba z pouzdra v podpaží – fuj!“ [Páral, 1988: 215]
Hnědá nákaza se rychle šíří a brzy ovládá velkou část lidí ve městě (ze zpráv víme,
že i ve světě). Opět proti sobě stojí jako hlavní rivalové nezasažený Standa a zhnědlý Eda,
obecně „hnědáci / hnědí“ proti „bílým / běloušům“. Hnědost je spojována s jakousi
primitivností (obžerství, hlučná zábava či naopak pasivní sledování zábavních televizních
pořadů, tupost), bělost s ušlechtilostí a duchovní vyspělostí (intelektuální činnosti, aktivní
zájem o své okolí a životní prostředí, šetrnost).
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Po mnoha peripetiích a opakujících se epizod snah jednotlivých postav zbavit se
mnohozvířete v sobě (přísnou životosprávou, odhodláním a kombinací intelektuální a
fyzické aktivity), které v mnoha ohledech připomíná drogovou závislost 15 , je město
v podstatě vyčištěno a mnohozvíře poraženo. Vše se vrací do normálu, nouzový stav
zamoření je zrušen, stejně jako doprovodná omezující opatření – všechny závody, továrny
a elektrárny jsou opět uvedeny do provozu, společnost se vrací k tomu, co se v angličtině
trefně nazývá „business as usual“. Výhružný závěr románu tak nikoho nepřekvapí:
„Hnědý kouř z komínu SČPZ naplnil vzduch kysele štiplavým čmoudem, a
když nám jej vítr vchrstl do obličeje, začali jsme kašlat (...). Dívám se zblízka
na ty drobné kapičky jakoby nějakého řídkého rosolu...Ale tohle jsme už
někde viděli?“ [Páral, 1988: 333–334]

Páralův román je dějem vázán na prostředí města Ústí nad Labem, kde sledujeme
obyvatele města, jak se vypořádávají s ekologickou katastrofou. Ústí je však pouze
součástí celosvětové epidemie, tedy globálního problému. O dění ve světě se přitom
dozvídáme pouze z doprovodných publicistických zpráv, které ukazují, že jde především o
problémy průmyslového světa:
„Nejvíce postiženy zůstávají průmyslové a městské aglomerace Evropy a USA,
zatímco v méně vyvinutých oblastech Asie, Afriky a Jižní i Střední Ameriky se
MZV

vyskytuje

jen

sporadicky

a

prakticky

nezasažena

je

pouze

Antarktida.“ [Páral, 1988: 157]
Autor si uvědomuje a svým podobenstvím o nepřátelské hmotě upozorňuje na
problémy plynoucí ze života v průmyslové a materialistické společnosti. Ponechává přitom
stranou vliv vládnoucích struktur a svou pozornost obrací na jednotlivce, na jeho chování,
rozhodování a způsob života: bude-li mít na prvním místě své pohodlí, oddávat se
konzumu, pasivitě, plýtvavosti, nešetrnosti nebo naopak. V centru zájmu je jedincův
vlastní vnitřní boj, který je každodenní a nesnadný, zárodky mnohozvířete v našem nitru
zůstávají, připraveny ve chvílích slabosti vyrašit na povrch:

15

Závislostní rysy, náročná odvykací kůra s fyzickými i psychickými abstinenčními příznaky, a

především popisované fetování hnědého prášku, který zbyl z masitu (tzv. rychloprach), které probíhalo
společně v utajených bytech.
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„Když ty bílé radosti jsou tak nesamozřejmé a nesnadno zjednatelné, tak
snadno rozbitné, křehké a ulétající...Kdežto hnědé jsou tu ochotně ihned a
hnědý způsob života tak snadný, když zbaven usilování.“ [Páral, 1988: 337]
Páral ve svém románu cílí na individuální (ne)lhostejnost a zodpovědnost za
ekologickou krizi nechává na jednotlivcích.

5.5 Jaromír Tomeček: Hora hoří (Balada o Křížovém králi)
Dalším rozebíraným autorem je Jaromír Tomeček, jeden z nejvýraznějších autorů
poválečné přírodní prózy. Narodil se v roce 1906 v Kroměříži do rodiny, která jej svou
výchovou výrazně ovlivnila svým intenzivním vztahem k přírodě. Hlavním impulsem pro
jeho tvorbu se však nepochybně stal pobyt na Podkarpatské Rusi, kam odešel za prací na
konci 20. let. Zdejší divoká a drsná příroda jej uchvátila natolik, že několik jeho prvních
prací se odehrává právě zde (odtud tzv. karpatské období jeho tvorby). Zpět na Moravu se
vrací v roce 1939 po vyhlášení Protektorátu a okupaci Podkarpatské Rusi Maďarskem. Zde
se počíná tzv. moravské období tvorby. Mezi lety 1954 až 1962 je rovněž redaktorem
časopisu Host do domu, poté se již věnuje pouze své literární tvorbě [Bartůšková, 1981].
Tomeček ve svých prózách staví především na detailní znalosti okolní přírody a
poetických popisech přírodního dění. Podle Bartůškové, která se Tomečkovi dlouhodobě
věnuje, jeho dílo během těch několika desítek let tvorby prodělává vývoj v pojetí přírody a
v přístupu k ní. To Bartůšková demonstruje na své komparaci jedné z jeho prvních próz
Stříbrný lipan (1944) a právě románu Hora hoří (1984), které byly v roce 1988 vydány
v jednom svazku, takže čtenář může autorův posun posoudit sám.
Zde se dostávám k vysvětlení, proč jsem zařadila Tomečkovu prózu Hora hoří do
svého výběru. Tomečkovy ostatní romány o přírodě ponechávám stranou, neboť přírodní
beletrie není předmětem mého výzkumu. V knize Hora hoří však již autor výrazně
akcentuje své obavy o osud přírody, popisuje její postupné okrajování a přeměňování,
vytlačování živočichů z jejich stanovišť. Celoživotní zájem o přírodu, dlouhodobé a
pravidelné pobyty v ní, fascinace její krásou a sledování změn z první ruky jsou důvody,
proč si toto všechno Tomeček uvědomuje a ve své pozdní tvorbě začíná reflektovat.
To potvrzuje Bartůšková ve své komparaci – ve svých prvních prózách podle ní
Tomeček „akceptuje přírodní zákon práva silnějšího nad slabším jako samozřejmou danost,
jako fakt“ [Tomeček, 1988: 311] a o člověku zde uvažuje jako o jednom z přírodních druhů,
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vyzdvihává přitom „houževnatost a dravost jedinců, plodivé síly, bezstarostné a přirozené
užívání darů života“ [Tomeček, 1988: 312]. V románu Hora hoří už však podle Bartůškové
silně rezonuje soucit s přírodou a poznání zásadního odcizení člověka z přírody:
„Tam, kde žil kdysi člověk v souladu s přírodou, nastupuje proces odcizování,
vydělování, hloubí se příkop naplněný balastem pomíjivého přepychu a
zpohodlnělosti, oddělující obě složky (...). V Křížovém králi se nevytrácí
někam mimo dosah člověka jenom zdatný jedinec, jeho osud se stal
podobenstvím celé ohrožené přírody. Realita civilizačního postupu se do ní
zarývá příliš palčivě a bezostyšeně.“ [Tomeček, 1988: 314]

Hora hoří16 je rozčleněna do čtyř kapitol, přičemž každá představuje jedno roční
období. V každém z nich vypravěč (autor sám) podniká několikadenní výlety z velkoměsta
do své horské lesní boudy na Bukové nivě17, kdykoliv mu to čas a práce dovolí. Od první
strany je zřejmý silný kontrast mezi městem (civilizací) a přírodou – město je pro něj
chladné, nepřátelské, hlučné a silně znečištěné místo, které nenabízí žádné útočiště, stává
se vězením a nabízí pouze přežívání. Protipólem k městu je příroda jako klidné, čisté,
nezkažené a přátelské prostředí, jeho lesní bouda, kde se cítí být doma a mezi svými, kam
utíká, jakmile je tlak města již nesnesitelný:
„V rámu komínů, za mřížovím antén, vypadalo slunce, sotva se zvedlo z lože,
jako v koncentráku (...), hvězda překypovala žárem, to pouze smog ji clonil
šlojířem smutku...“ [Tomeček, 1988: 157]
„Proč jsme však dopustili tuto pohromu, co nás k tomu vedlo? (...) Našels
pohodlí za cenu ztráty původního domova. Ani se ti po něm nezastesklo.
Zprvu. Ale každý líc má svůj rub, a tebe teď trestá rub vydobytého pohodlí:
ztratils pramenitý vzduch, voňavou vodu, čirý slunečný svit, živé ticho,
městská aglomerace tě dusí, otravuje, ohlušuje, zbavuje tvého já.“ [Tomeček,
1988: 158]

16

Autor je mnohokrát svědkem svítání a ve chvíli, kdy je hora naplno ozářena sluncem, vypadá

jakoby hořela: „Hora hoří, ustrnul jsem jako už tolikrát, a opět jsem si říkal, že stojí za to žít na světě jenom
pro takovýto pohled.“ [Tomeček, 1988: 219]
17

Jedná se o oblast u obce Buková, která se nachází ve vrcholové části Drahanské vrchoviny, mezi

městy Brno (kde autor žil) a Olomouc.
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„Teprve nyní se mě zmocnil naplno pocit, že jsem unikl spárům dlažby, že
jsem unikl o vlásek (...). Tady netloukly do mozku údery podobné válečným
tamtamům, nedráždil chřípí pach smogu, uši nezaléhaly hřmotem, nebodaly
do slabin ostruhy horečného spěchu, chaos nerval křehké předivo
nervů.“ [Tomeček, 1988: 197–198]
„Nad tím vším stojí stromy, stojí, než padnou, protože umírají. Komíny, tyto
věže nových dob, nevysílají k obloze žádné prosby ani díkuvzdání, dští proti
nebi oheň a síru, bez výstrahy. (...) Hrozba visí nad městem a budí strach
jako to podzemní hřmení v kráteru sopky. Děsím se toho a jímá mě zlá tucha,
že nebude třeba žádných válek, že lidský rod zajde na odpady.“ [Tomeček,
1988: 277]
Děj této prózy sestává především z množství menších uzavřených epizod –
v každém ročním období se vypravěč vydává na výlet či průzkum, obhlídku „svého“ revíru
nebo na celonoční pozorování světlušek s místním dědou-myslivcem. Na těchto výletech
se potom odehrává opravdové drama a boj o život, ovšem pouze v rámci živočišné říše.
Z vypravěče se stává zanícený pozorovatel, který tento boj a veškeré přírodní dění detailně
(místy lehce didakticky) popisuje: přítomnost rozličných živočichů (od ptáků až po ryby
v řece) a rostlin, jejich denní i celoroční rytmus, boje na život a na smrt či naopak zvířecí
zásnuby a péči o mláďata, lov člověkem a nakonec popisuje i prvek náhody, která z lovce
ve vteřině učiní kořist někoho jiného. Ve svých popisech přitom zvířata do jisté míry
antropomorfizuje, nepolidšťuje je tedy docela, ale snaží se proniknout do jejich vnímání a
prožívání a zprostředkovat je z pohledu zvířat čtenáři18
Vypravěč přitom stojí stranou dění, pouze jej nenápadně a fascinovaně pozoruje,
přitom nijak nezasahuje – i když se několikrát ocitá před dilematem, zda zachraňovat kořist
před dravcem, náhoda nakonec vše vyřeší za něj. Zde, v přírodě (a nikoliv ve městě) se cítí
být doma a mezi svými:

18

„Rozlítostněný až na dno zvířecí duše, vybelhal se krytem nejhustších podrostů z hvozdu ven a

zastavil se před dálavou polí. Kam teď, kam teď, rozhlížel se zoufale kolem; a nebylo kam. Zachvácen
marností a beznadějí, jal se žalostně chrochtat. Plakal. Zalykal se žalem, jaký může postihnout jenom
takového zuboženého lesního tvora.“ [Tomeček, 1988: 307]
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„Snažím se řadit své já do dění v přírodě zcela nenápadně a bývám šťasten,
mohu-li mezi tvory vystupovat jako rovný mezi rovnými. Chci být stejným
synkem zeleného osvětí jako všichni ostatní.“ [Tomeček, 1988: 166]
„Otvírala se nezměrná šíře hory, její nekonečná volnost, pohostinná jako
vrata rodného dvora, rozevřená dokořán: pojď dále, marnotratný synu, nasyť
si tělo i duši, u nás je všeho dost, jsme domov hojnosti. Tady jsi v rodině,
všichni jsme jedné krve, bratři a sestry, ty patříš sem k nám; jenom jsi tam
venku

v neónovém

halasu

poněkud

na

nás

pozapomněl

a

ochuravěls.“ [Tomeček, 1988: 198]
Do zvířecích sporů se vypravěč nevkládá, avšak je-li kořistníkem člověk,
jednoznačně se staví na stranu zvířecích obyvatel a projevuje svůj soucit, zejména k černé
zvěři, která je zde terčem myslivců nejčastěji. Ačkoliv respektuje jejich řemeslo, zároveň
se vůči němu do určité míry vymezuje19. Tak se svého přítele dědy-myslivce ptá, kolik
tentokrát zase pobili nepřátel. Ve stejnou chvíli kolem prochází veverka a tak jej ironicky
vybízí k použití „toho svého kulometu“.
Po každém větším honu obchází oblast, kde se střílelo, a téměř jako detektiv
ohledává místo činu, rekonstruuje děj a podle stop odhaduje množství ulovených jedinců.
Tak jednoho dne nalezne ve sněhu zapomenutého postřeleného vepříka, kterého se ujme a
ve své lesní boudě jej ošetřuje, než se bude moci vrátit ke své štětinaté rodině. Silně soucítí
s pašíkem i celým vepřím druhem a uvědomuje si, jak moc člověk ukrajuje z jejich
životního prostoru:
„Dnes už vlastně není v lese klidných koutů, uvědomil jsem si. Asfaltky
otevřely nitro hvozdu dokořán a umožnily moderním soupravám těžebním a
pěstebním proniknout do nejodlehlejších končin: motorová pila hvízdá
odevšad jako poplašená siréna. Co si má počít divý tvor, kde žít, kam se
schovat?“ [Tomeček, 1988: 208]
„Stálý kout, jaký třeba mívají jeleni či srnci, černá zvěř nemá a nemůže mít,
není

jí

dáno přivyknout

k nějakému vlastnímu domovu, je příliš

pronásledovaná, než aby si to mohla dovolit.“ [Tomeček, 1988: 293]
19

„Chytával jsem pstruhy, když jsem měl hlad, ulovil zvěř, bylo-li třeba: jinak ne. Ani ve snu mi

nenapadlo, že bych se vřítil do Dolních žlebů a dal se do vybíjení divočáků; a na bachyni bych nezacílil ani
v minulosti (...).“ [Tomeček, 1988: 166]
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Autor si zároveň uvědomuje, že jejich život ve volné přírodě, byť štvavý, pro ně
představuje svobodu a šanci bojovat o svůj život. Poučuje ošetřeného pašíka o jeho štěstí,
které navzdory nebezpečí spočívá ve volnosti pohybu – štěstí, které jeho blízcí příbuzní
prožít nemohou a celý svůj krátký život tráví v uzavřeném prostoru a den nikdy nespatří:
„Je to vepřinec, nejmodernější chov, metoda budoucnosti, jak říkají. Celé se
to tam, milý pašíku, jmenuje Výrobna selat. Vyrostli jsme, my lidé, vyrábíme
živé tvory, o něčem takovém se ti nesnilo ani v nejškaredějším
snu.“ [Tomeček, 1988: 179]
Zájem o osud zachráněného vepře je takovou hlavní spojovací linií textu. Zpovzdálí
sleduje jeho dospívání ve velikého kňoura a pohyb jeho rodiny po lese, což bývá častým
účelem autorových vycházek a průzkumů. Vepřík se podruhé stane terčem střelby,
vyvázne s lehčím poraněním hřbetu a tentokrát se vyléčí sám. Na hřbetu mu přibude druhá
jizva, která spolu s první tvoří kříž – od té chvíle je z vepře Křížový král.
Autor velmi jemně a se smutkem popisuje postupnou a celkovou proměnu
charakteru venkova, kterou pozoruje i prostřednictvím přítele, místního dědouška.
Nevytrácí se pouze nedotčená a neporušená příroda, ale i dosavadní způsob bydlení a
života lidí v místní vesnici, mizí chalupy i tradice:
„Kdy to všechno zmizelo? Nenápadně; jedna po druhé, zanikaly starobylé
chalupy a měnily se v luxusní stavení, až zbyla jenom ta jediná, kterou právě
zbourali. (...) ...dědina se ztratila úplně, spolykaly ji buldozery, a místo ní
stojí něco, čemu by se dalo říci lázeňské středisko.“ [Tomeček, 1988: 241]
„Havřický nebyl o nic veselejší: náš venkov se proměnil v jakési lázeňské
město se starými chalupami a se starými venkovany odešlo i to pěkné, písně,
tance, výšivky, malůvky, svátky, hody, místo po těch krásách zaujal televizor
a magnetofon.“ [Tomeček, 1988: 243]
Léta pomalu běží, autor stále z města utíká do své lesní boudy, stále fascinovaně
prožívá dramatické chvíle s okolní přírodou, periodický vznik a zánik. Z dospívajícího
lončáka mezitím vyrostl majestátní a vychytralý Křížový král, který místním lovcům
neustále uniká. Smyčka kolem něj a v podstatě kolem celé hory se pomalu utahuje: les je
postupně rozparcelovaný asfaltkami, těžba dřeva pokračuje díky vyspělejší technice ve
stále větší intenzitě, lidská činnost a obydlí se stále rozšiřují na úkor místní přírody a
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zvířecích stanovišť. Ve chvíli, kdy rodina vepřů rozryje úrodu na přilehlém statku
vypravěč seznává, že osud místních štětináčů je zpečetěn a nepřestává se o ně bát:
„Až teprve nyní, v posledních letech, seznával Křížový král, že hora začala
být pro své tvory těsná, malá, že nejsou s to se v ní jeden vedle druhého
směstnat. Svahy jsou teď protkány širokými asfaltkami a po nich pronikají do
nejniternějšího nitra hory obludné mechanismy s lehkostí a rychlostí, jaká
bývala hornatým končinám naprosto cizí.“ [Tomeček, 1988: 302]
„Do odlehlých zákoutí vlezla technika, a divý tvor nemá, kam by hlavu složil.
Z Dolních žlebů přetáhl svého času kňour do Jam, leč tam neustále
narušovali klid jurodiví houbaři, prolézali i takové houštiny, jimž se vyhnula
divoká kočka, obrátili každý list, neměla od nich pokoj ani myš.“ [Tomeček,
1988: 303]
Příběh vrcholí pořádáním velkého honu a snahou skolit psance, Křížového krále. Je
potřetí postřelen, několik dní se snaží uniknout honcům a najít poklidné stanoviště, ale i
v nejhlubší části hvozdu jej vyruší těžba dřeva. Křížový král nakonec opouští rodný les a
vydává se „za Velkou řeku“ žít na vzdáleném pohoří....
V této hluboce citově zabarvené próze se environmentální problémy – tedy
negativní vliv lidských zásahů do přírody (zejména vlivem těžby, výstavbou infrastruktury,
rozšiřováním obydlených oblastí), v důsledku toho mizení neporušené přírody a divočiny,
vytlačování živočichů ze svých stanovišť – ukazují na popisu konkrétní oblasti na Moravě.
Stranou hlavní linie vyprávění je zde také konstatováno znečištěné prostředí města.
Ačkoliv se tedy Hora hoří věnuje lokálním problémům, autor si uvědomuje, že problémy, o
kterých píše, se netýkají pouze konkrétního místa, ale stejný vývoj a civilizační nátlak se
postupně odehrává globálně:
„Po návratu bloudím potom ulicemi velkoměsta a zachvívám se strachem o
jeho osud, jako se strachuji o budoucnost země, světa. Jak se to stalo, že
najednou nejsem s to poznat naši planetu? Jak se to stalo, že se svět proměnil
v tento labyrint? (...) Křížový král prchl do sousedního regionu, ale kam já,
kam my? Letenky na sousední planetu se dosud nevydávají. (...) Náš domov je
zde, hic Rhodus, hic salta! Zde se přičiň, člověče, je v tvé moci, aby se ten
labyrint světa stal rájem srdce.“ [Tomeček, 1988: 308]
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Osud Křížového krále, jehož kroky čtenář prostřednictvím vypravěče sleduje, jako
by zároveň symbolizoval osud ostatních lesních tvorů, které člověk postupně vytlačuje ze
svých stanovišť a okrajuje jim životní prostor. V pomalém tempu vyprávění se zmínky o
tomto procesu vynořují zprvu jemně a v textu vcelku nenápadně („Liška z Bukových žlebů
vytáhla dnes na šoulačku až za úplné tmy. Dříve se odvažovala do polí na začátku večera,
ještě bývalo vidět i na dálku“ [Tomeček, 1988: 251] nebo „(...)pod okapem dračí ocas
z rozstříhaného igelitu, aby nedejbože se neusadila pod střechou vlaštovka, brizolitová
omítka taková hnízda nesnáší“ [tamtéž: 238]), pokračuje konstatováním, že zde přestává
být pro lesní tvory dost místa a graduje přímým vyslovením obav o osud světa.
Popsané environmentální problémy se v Tomečkově podání neprojevují pouze
soucitnou obavou o osud jeho zvířecích přátel (jak je sám nazývá), ale také přiznaně
sobeckou starostí o vlastní budoucnost, starostí ze ztráty svého útočiště, zázemí a krás,
které jej obklopují.

5.6 Miloš Urban: Hastrman (Zelený román)
Miloš Urban je současný český autor narozený v roce 1967 a pocházející ze
Sokolova, vyrůstal v severních Čechách. Povolání rodičů jako diplomatů pro něj
znamenalo několik let svého dětství strávených v Londýně. Vystudoval anglistiku a
nordistiku, jako redaktor překladové literatury působil v letech 1992–2000 v Mladé frontě
a od roku 2001 je redaktorem v nakladatelství Argo [Web1].
V Hastrmanovi Urban tematizuje vztah člověka ke krajině, ve které žije, důsledky
z její nenávratné proměny a ztráty. Pohádkovou postavu autor zasazuje do reálných kulis
prostředí severních Čech. Zde je Hastrmanův rodný kraj ničen probíhající těžbou čediče,
vesnice a rybníky jsou pohlceny přehradou, krajina je vysušena a močály zanikly.
Odhodlaně se vydává na boj s úřednickým systémem, kde však nikdo není doopravdy za
nic zodpovědný a každý pouze plní pokyny dalších nadřízených, staví se proti převládající
logice zisku, která spatřuje hodnotu přírodního bohatství pouze v tom, kolik z něj člověk
utrží – svůj boj s úředníky však prohrává a jako odplatu rozpoutává vražedné šílenství.
Urbana k napsání Hastrmana inspirovala neutěšená situace v severních Čechách,
kraji jeho dětství, ke kterému má silný citový vztah: „Hlavním impulsem k jejímu napsání
byl pro mě hněv. Hněv a zoufalství nad tím, jak kopce v severních Čechách berou za své. I
když už předem jsem věděl, že svou knížkou ničeho nedosáhnu a že bagry se prostě
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nezastaví. A taky se nezastavily, těží se dál a já to vidím přímo z okna“ [Web 2]. V jiném
rozhovoru svá slova potvrzuje: „...i já jsem strašně zoufalý z té situace v severních
Čechách, kde jsem vyrůstal. Když končil bolševický režim, tak jsem si myslel, že těžba
tamějších kopců ustane – ale ona neustává (...)“ [Web 3].
Román Hastrman je rozdělen na dvě části, každá se přitom odehrává v jiném
období. První část knihy je zasazena do první poloviny devatenáctého století do
venkovského prostředí kraje pod horou Vlhošť v severních Čechách (tedy do prostředí
nikoliv pohádkového, ale s reálným základem). Sem přijíždí hlavní postava románu a
zároveň vypravěč, baron Johan Salmon de Caus a Hastrman v jedné osobě, který se
z ciziny navrací na své zděděné statky. Hastrman je „romantickým hrdinou rozpolceným
mezi lidským a nadlidským já, civilizovaností a živočišností, rybou s nohama, živlem
vládnoucím nad lidskými životy a člověkem, jenž se snaží zaujmout své místo v rámci
společenství“ [Fialová, 2014: 396]. Kromě jeho nadpřirozené-hastrmanské podstaty,
střežených tajemství svého života a neurčitý věk několika set let vetkaný do podivného
vzhledu jej ze společenství vyděluje i šlechtický stav nadřazený místním obyvatelům.
Život zde na vesnici ubíhá pomalu, je vyměřován cyklickým plynutím přírodních
dějů a liturgickým kalendářem. Lidé tu žijí v těsném sepětí s přírodním děním, jsou na ně
odkázáni svou obživou, koloběh roku se odvíjí od probíhajících zemědělských prací. První
část knihy se tak snaží představit autentický život na vesnici ve své době, především skrze
detailní popisy folklorních oslav a náboženských svátků, projevy lidové slovesnosti ve
formě říkanek, básniček a popěvků nebo zachycením sociální hierarchie a národnostního
rozložení obyvatel ve vsi (jsou zde typické vesnické postavy jako farář, rychtář, učitel,
ponocný či šafář). Dodržování náboženských rituálů zde přichází do konfliktu
s prováděním rozličných pohanských rituálů, jejichž součástí jsou i zvířecí oběti pro
zajištění bohaté úrody a přízně přírodních živlů, s čímž se především nemůže smířit místní
farář Fidelius.
Hastrman se zde usazuje, doufaje že již natrvalo, postupně si k tomuto vlhkému
kraji plnému rybníků a močálů buduje silný vztah a bere jej za svůj – první část knihy je
doprovázena idylickými popisy přírodních krás kraje venkovského a ve své době dosud
nezasaženého počínající průmyslovou revolucí, plného životodárných lesů, luk, polí a vody.
Baron rovněž navazuje na dílo svých předků a pečuje o místní soustavu rybníků, tedy o
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dílo lidmi vytvořené, přesto citlivé ke krajině. Všechny tyto idylické popisy vytvářejí
s druhou částí románu, ve které kraj bere postupně za své, bolestný kontrast:
„Bylo to zajisté dílo umělé, ale ctilo původní východiska daná přírodou:
vystavěli je v místě, kde jezírka, tůně a močály bývaly odjakživa. To dílo je
zpřístupnilo člověku a propůjčilo mu svůj užitek aniž by bažinaté krajině
vzalo přirozenou krásu a účel.“ [Urban, 2001: 12]
„ Za vesnicí už jsem se nemusel rozhodovat, udělala to za mne Vlhošť, jež
jako jantarová hora, jakmile byla na dohled, sama stočila mé kroky k sobě.
Žárlivá hora, sebestředná, příliš krásná, než aby se dala minout bez
povšimnutí a příliš panovačná, než aby poutníka propustila, dokud jí nepřijde
složit hold.“ [Urban, 2001: 112]
Hastrman se snaží začlenit do místního společenství, být dobrým správcem a
pečovatelem, opravit své sídlo a předvést svou pohostinnost. Přesto se ve zdánlivě klidném
vesnickém společenství objevují spory, jejichž spojujícím bodem je postava rychtářovy
dcery Katynky – místní kráska a vůdkyně zdejší mládeže, vykonavatelka pohanských
rituálů a především žena, která okouzlila zdejší mužské osazenstvo od svých vrstevníků až
po místního učitele i faráře. Stejně tak je těmito lidskými emocemi zasažen i Hastrman,
využije svých nadpřirozených sil a dívčina chlapce Jakuba utopí, poté se snaží s Katynkou
sblížit.
Baron de Caus se snaží Katynku (po Jakubově smrti nešťastnou) rozveselit a
postupně se k ní za každou cenu přiblížit. Po tom, co se jí po obžínkové slavnosti zmocní
násilím, uloží dívku ke spánku do věčného ledu v podzemí své Staré Věže. Katynka
vykonávající pohanské rituály, toulající se po Vlhošti a téměř magicky s touto horou spjata,
je personifikací20 Hastrmanova kraje:
„Náš kraj a ona, to je jen jedno tělo, jediné všeobjímající vědomí. Sám to
přece cítíš. Cokoli jsi po svém příchodu k nám udělal, udělals z její vůle,
z vůle naší země. Tak jako všichni, já taky.“ [Urban, 2001: 222]

20

Tomu odpovídají i odkazy na mýtickou bohyni plodnosti Deméter, jak farář pojmenuje svou ze

dřeva vytesanou sochu Katynky. Rovněž označování Katynky jako princezny Nezasmálky (po smrti svého
milého) odkazuje podle Proppovy Morfologie pohádky na mýtus o bohyni Deméter, jejíž úsměv navrací
plodnost a úrodu [Fialová, 2014: 397].
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Hastrman se těžce provinil nadvakrát – poprvé tím, že při opravování a obnovování
původní mlýnice nechal vylomit kamenné žernovy z bílého skaliska na úpatí posvátné hory
Vlhošť, a tím porušil její nedotknutelnost. Podruhé se provinil tím, že ochranitelku a duši
kraje Katynku uložil ke spánku do ledu. Vlhošť a její okolí je od té chvíle bez ochrany,
vydána všanc rozvratu a zkáze. Touto zlou předtuchou končí první část románu.
Ve druhé části se Hastrman po mnoha letech v cizině opět vrací do svého kraje:
tentokrát se děj odehrává v 90. letech 20. století. Kraj se mezitím změnil k nepoznání:
Stará Ves již neexistuje, její obyvatelé byli vystěhováni (česká část obyvatel skončila
především na sídlištích České Lípy, německé obyvatelstvo bylo vyhnáno za hranice),
soustava čtrnácti rybníků spolu se vsí byla pohlcena přehradou, kraj s četnými močály
vysušen. Hastrmanova magická hora Vlhošť je brutálně okrajována těžbou čediče, stejně
jako okolní kopce jeden po druhém. Magický viklan na Vlhošti – viklající se kámen ve
tvaru vejce se smírčím křížem, který měl kdysi dávno pro místní velký význam, nyní leží
shozený a symbolicky zbavený své hodnoty. V kontrastu k části věnované období
devatenáctého století s popisy nedotčené a životodárné krajiny nyní vyvstává obraz zkázy,
zmaru a mrtvé přírody:
„Z hory zbyl plášť, snad o málo víc, jakási omluvenka za demolici kopce,
pomníček na kolosálním, zoufale prázdném hrobě. Vrcholek je snížen o třicet
metrů, plánují prý odříznout ještě sto dvacet. Buky, duby, jedle, borovice a
modříny jsou pryč, prodané do ciziny, zvířata se dávno rozprchla do polí,
uhynula nebo byla zastřelena.“ [Urban, 2001: 230]
„Na listech se nesráží žádná rosa a zpěv ptáků skomírá. Co jsem tady,
neviděl jsem na stráni jediného zajíce nebo veverku. O vysoké zvěři
nemluvě.“ [Urban, 2001: 252]
„Přehrada do sebe vsála všechnu vláhu; kupodivu už ji nebyla schopná
předat tam, kde jí bylo zapotřebí. V jejím okolí jsou dnes mělké písečné doly.
Vítr je tu obzvlášť ostrý, prý od války, a rozfoukává písek po kraji. (...) Nad
širou vodou vichr nic nezbrzdí, snadno zde nabírá rychlost vichřice a
vysílené smrkové lesy ho nestačí lámat – naopak, to on dělá ze stromů
třísky.“ [Urban, 2001: 237]
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Hastrman, plný hněvu, se uchyluje k násilí a vyhazuje těžařskou techniku do
povětří. O život při této akci přišel místní hlídač, nevinný člověk. Hastrman se tedy
rozhodne změnit taktiku a najít opravdové viníky – ty, kteří rozhodli o těžbě a staví na ní
své zisky. Postupně navštěvuje jednotlivé osoby spjaté s těžbou na Vlhošti: od setkání se
střelmistrem v dole přes členy a ředitele těžební firmy se dostává až na ministerstvo. Snaží
se najít osobu, která za těžbu odpovídá a přinutit ji tento destruktivní proces zastavit.
Zjišťuje však, že v úřednickém systému nikdo nehodlá převzít osobní odpovědnost a
Hastrman je odkazován na další a další nadřízené:
„Já jenom dělám, co mi řeknou. Kdybychom na Vlhošti nelámali kámen my,
rejpal by tam někdo jiný. Tachov a Maršov jsme taky nevytěžili my, a co po
nich zbylo?“ [Urban, 2001: 249]
„Jsem jenom úředník. Kdybych nerozhodoval já, rozhodovali by jiní. Původní
povolení k těžbě bylo uděleno před více než deseti lety, kde jsem já tehdy byl?
Už ani nevím.“ [Urban, 2001: 264]
V Urbanově románu silně rezonuje téma přístupu společnosti k přírodnímu
bohatství. Tak zde stojí na jedné straně Hastrman společně s demonstrující ekologickou
organizací Děti Vody (podrobněji dále), kteří zastupují nematerialistický pohled na
přírodní bohatství a spatřují jeho hodnotu v sobě samém. Proti nim stojí těžařská firma, ale
především stát tyto aktivity povolující, jejichž hlavní zájem je zisk, ekonomický růst a
materiální blahobyt. Autor tímto docela dobře ilustruje divoký kapitalismus devadesátých
let, kdy se česká společnost vzpamatovávala z několika desetiletí totality a kdy se jednou
ze základních svobod stala svoboda vlastnit, vydělávat a hromadit majetek:
„Jednou tady to přírodní bohatství je, tak se má vytěžit stůj co stůj. To je
názor vlády.“ [Urban, 2001: 275]
„Děláme všechno proto, aby tahle země prosperovala. Vytváříme pro to
příznivé podmínky. Dáváme občanům možnost dosáhnout blahobytu. O
přírodě máme jiné mínění než Děti Vody (...).“ [Urban, 2001: 282]
„‘To je nesmysl. Máme schopnosti ho vytěžit, zpracovat a prodat, tak proč
bychom to neudělali?‘ ‚Naši potomci nás budou nenávidět.‘ ‚Naši potomci
budou

šťastní,

že

jim

odkážeme

sebevědomou

prosperující

zemi.‘ ‚Zpustošenou placku, jezero s mrtvou vodou.‘ “ [Urban, 2001: 283]
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Hastrman je mylně považován za jednoho z ekologických aktivistů organizace Děti
Vody, což je jasný odkaz na skutečné ekologické hnutí Děti Země. Ačkoliv jsou Děti Vody
„na správné straně barikády“, obránci Vlhoště a přírody, Urban je do určité míry ironizuje:
jejich představitel se jmenuje Tomáš Mor (narážka na Thomase Mora a jeho Utopii),
popisy zevnějšku připomínají hnutí hippies, místo kávy se pije pouze cikorka.
Poté, co je neustále posílán od jednoho úředníka k druhému, aniž by kterýkoli z
nich převzal odpovědnost za rozhodnutí o těžbě na Vlhošti a měl vůli ji zastavit, Hastrman
zuří. Rozpoutává vražedné běsnění a opisuje kolečko smrtonosných návštěv tentokrát
v opačném směru, od nejvyšších úředníků až po předáky těžební firmy:
„Kde jsou protesty proti týrání přírody bezpředmětné a marné, dokonce
nežádoucí, snadno kriminalizovatelné, tam se musí tyranii postavit hrubá síla.
To je zákon zachování přírody.“ [Urban, 2001: 235]
Mrtví úředníci jsou však okamžitě nahrazeni jinými a Hastrman, rozzuřen na
nejvyšší míru, se odhodlává k atentátu na ministra životního prostředí21 – avšak než jej
stihne vykonat, je ministr Dětmi Vody (bez fyzické újmy) defenestrován. Než odstoupí
z funkce, ještě stihne zarazit těžbu na Vlhošti. Hastrman seznává, že jeho role je u konce,
Děti Vody se dokáží bít za přírodu svými vlastními prostředky lépe než on. Probudí
Katynku ze staletého spánku a ve chvíli, kdy se Katynka poprvé usměje (viz zmiňovaný
mýtus o bohyni Deméter a princezně Nezasmálce), nastává symbolická obroda kraje a
zpod pohozeného viklanu vytryskne pramen, který smete přehradu i veškerou těžařskou
techniku. Stará Ves již není pod vodou, Děti Vody ji renovují a zakládají v ní svou
rovnostářskou komunitu, vytvářejí takovou svou Utopii. Hastrman, špatný správce kraje,
který na něj poprvé vztáhl ruku vylomením mlýnských kamenů a dopustil tak jeho
destrukci, je Katynkou obětován a umírá:
„Vlastně jsem byl první, kdo horu nahlodal, narušil její posvátný majestát a
oslabil ji. Katynku to zničilo, kraj to uvrhlo do neštěstí. Byl jsem špatný pán a
teď za to platím.“ [Urban, 2001: 293]

21

Urban se i zde prý inspiroval reálnou osobou: „Kužvart je určitě inspirací zcela jasnou pro

ministra životního prostředí, je nejlepší, kterého jsme měli, ale zároveň je strašně kompromisnický a
slabý.“ [Web 3]
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Urban ve svém precizně vystavěném a myticky stylizovaném románu s velkým
množstvím intertextových aluzí otevírá problematiku těžby v severních Čechách a zásahů
do krajiny (jako je výstavba přehrady), a s tím spojených environmentálních i
společenských problémů – narušení vodního režimu místní krajiny, vysušení močálů,
zatopení přilehlých vesnic a vystěhování obyvatel, s tím spojená ztráta místního kulturního
dědictví. K evokaci environmentálního žalu22 ze ztráty svého kraje nemohl Urban vybrat
lepší postavu než je Hastrman – ze své vodnické podstaty životně závislý na vodě a vlhku,
personifikovaný přírodní živel, jehož identita je spjatá s přírodou. Během svého několika
set let trvajícího života může sledovat proměnu vztahu společnosti k přírodě.
Za touto explicitní vrstvou (popis zjevných environmentálních problémů) stojí dle
mého zásadní vrstva diskuse o hodnotách společnosti ve vztahu k přírodě či přírodnímu
bohatství. Na jedné straně zde stojí hlasatelé blahobytu a prosperity, zastánci vidění světa
prizmatem tržní logiky (těžební společnost a představitelé státu), kteří touto optikou
nahlížejí i na přírodu; jejich protikladem jsou ti, kteří zastávají spíše nematerialistický
přístup ke světu a přírodě, zdůrazňují její hodnotu o sobě samé, odmítají kořistnický vztah
vůči ní (Hastrman, Děti Vody):
„Žádná přehrada nezadrží rozbouřené vody, sebevětší bohatství ukryté v hoře
se nevyrovná kráse krajinné dominanty, viditelné na míle daleko. (...) Kopce
v okolí Vlhoště, porostlé bory a bučinami, s břichy plnými vzácných kamenů
a kovů, jsou chráněným pokladem této země.“ [Urban, 2001: 383]
„S vyhlídkou na nové auto nebo jen pochvalu půjdou tito pohrobci přes
mrtvoly zvířat, ptáků, ryb, stromů, květin, trav. Nemusí ani překračovat
zákon; umí si vždycky vydupat výjimku ze zákona a zplundrovat vše, co si
zplundrovat zamanou.“ [tamtéž]
A v neposlední řadě svým utopickým závěrem Urban nadnáší téma doby před
začátkem průmyslové revoluce, jakožto posledního období, kdy člověk souzněl se svým
životním prostředím. To je podle Fialové [2014] jedno z klíčových témat Urbanovy
dosavadní tvorby, reflektované zejména v knize Sedmikostelí.

22

Podle Hany Librové lze environmentální žal (z anglického environmental grief) vysvětlit jako

„emoční strádání způsobené ztrátou části přírodního světa“. V zahraničí vcelku zavedený pojem, v českém
prostředí jej popularizuje právě Librová. [Web 4]
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5.7 Bianca Bellová: Jezero
Bellová je současná česká autorka s bulharskými kořeny. Živí se překlady,
tlumočením, psaním. Zatím vydala během pár let knihy Sentimentální román, Mrtvý muž,
Celý den se nic nestane a Jezero, za kterou obdržela cenu Magnesia Litera 2017 – Kniha
roku. K napsání Jezera jí inspirovala fotoreportáž v National Geographic o oblasti
Aralského jezera, která vyšla před několika lety a silně na ní zapůsobila.
Celý román Jezero je vystavěn na základě této jedné ekologické katastrofy na
konkrétním místě, na případu mizejícího Aralského jezera. Vedle výbuchu černobylské
elektrárny může být považován za největší environmentální problém někdejšího
Sovětského svazu. Ten v roce 1954 zahájil svůj velkolepý projekt na zavlažování
pouštních oblastí pro účely pěstování bavlny. Řeky Amudarja a Syrdarja, z nichž proudila
voda do Aralského jezera, byly odkloněny do soustavy zavodňovacích kanálů, které
zavlažují bavlníkové plantáže. Rozloha jezera se zmenšila odhadem na 20 % původního
objemu. Pobřežní čára ustoupila až o 150 km, místní rybářský průmysl byl zdevastován,
desertifikace se stále rozšiřuje, dochází k zániku místní fauny a flóry. Pronikání hnojiv a
pesticidů do jezera spolu s vysycháním způsobuje, že voda v něm je prakticky toxická
[Moldan, 2009].
Příběh chlapce Namiho začíná právě ve fiktivním městečku Boros na břehu jezera,
kde vyrůstá se svojí bábou a s dědou. V městečku se nachází závod na zpracování ryb,
místní se živí především rybolovem. Idylický začátek románu (scéna nedělního odpočinku
v prosluněný den u jezera) však v sobě skrývá první temné narážky:
„‘Ta hladina mi přijde nějak níž, než bejvala,‘ pronese bába a hlučně plácne
mouchu, která jí usedla na břicho.“ [Bellová, 2016: 9]
„Večer začne Nami divoce zvracet. Žaludek se mu nekontrolovatelně stahuje
a z Namiho vycházejí litry špinavé vody, mátový čaj a kusy lívanců s ovčím
sýrem.“ [Bellová, 2016: 12]
„‘A je jich ňák málo a chcípaj,‘ mudruje dál Alea.“ [Bellová, 2016: 18]
Mísí se zde tradiční způsob života, jehož součástí je folklorně-náboženský prvek
Ducha jezera, který zde podle legendy sídlí, jehož se místní bojí i jej uctívají a pomocí
šamana mu přinášejí oběti, společně s novými nadcházejícími pořádky, jejichž ztělesněním
je socha Státníka a oslava kolektivizačního úsilí. Ve chvíli, kdy Namiho děda-rybář umírá
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během bouře na jezeře (nebo si jej vzal rozzlobený Duch jezera?), atmosféra románu ještě
více potemní, věci směřují stále k horšímu: Nami se svým kamarádem symbolicky střílí
„Rusáky“, po koupání v jezeře chlapci běžně zvrací, všichni místní si škrábou své ekzémy,
práce kvůli uvadajícímu rybolovu ubývá a naopak alkoholu v krvi místních chlapů přibývá,
hladina jezera pomalu ale jistě ustupuje...:
„‘Takhle pošli moji velbloudi,‘ povzdychne si Karal, když se přestane smát, a
rozhodí ekzémem znetvořené ruce doširoka. ‚Zrovna takhle: když se nažrali
trávy, začali se motat, pak upadli na zem a už nevstali. Trvalo to několik dní,
než zdechli, dávili a řvali jak raněný.‘ (...) ‚Tráva je prosolená,‘ řekne někdo.
‚Dobytku je z ní zle.‘ “ [Bellová, 2016: 30]
„Nastane ticho. Chlapi hledí směrem, kde býval přístav, a upíjejí ze svých
kalíšků kořalku.“ [tamtéž]
„‘Dítě se třema rukama. Předsedovi kolchozu. Teda jeho ženě.‘ (...) ‚Já
myslel, že to bylo dítě bez nohou.‘ ‚Ne, to bylo minule. Nepokouříš si
taky?‘ “ [Bellová, 2016: 35]
„Lodě teď stojí tak daleko od původního přístavu, že si děti mezi čárou
přílivu a původním přístavem udělaly fotbalové hřiště.“ [Bellová, 2016: 36]
„Nami v ústech obrací toxické stéblo trávy. Slunce je nízko nad obzorem a
vrhá dlouhé stíny. Vzduch je plný prachu, který pokrývá oblečení, plní nozdry
a plíce.“ [Bellová, 2016: 37]
V rychlém sledu se stane několik tragických událostí – Namiho babička si zlomí
nohu a místo pomoci je místními vyslána na jezero a obětována Duchovi jezera, do domu
se ihned nastěhuje předseda se svou ženou a třírukým dítětem, Namiho vystěhují do
kurníku. Ten nachází útěchu v pravidelných setkáních s dívkou jménem Zaza, svou první
láskou, o kterou ho připraví dva ruští vojáci, když Zazu znásilní. Tyto události jsou
poslední tečkou za dětstvím – Nami odchází z Borosu do hlavního města, vydává se na
cestu hledat svou matku.
Hlavní město je stejně neutěšené jako Boros. Nami zprvu poznává život v nejnižší
sociální vrstvě: zezačátku spí na ulici, když si najde směšně placenou práci jako námezdní
dělník, bydlí na ubytovně. Čtenáři je zprostředkováno nemenší znečištění hlavního města a
úděl levné pracovní síly v takovém prostředí:
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„V jímkách na místě, kde kdysi zjevně bylo jezero, usychá červená síra,
vedlejší produkt těžby. Mění se ve žlutou hmotu, jejíž konec je
v nedohlednu.“ [Bellová, 2016: 74]
„Nami teď pracuje ve výrobě síry. (...) Chodit musí pěšky, autobusy do
závodu nejezdí a závodní náklaďák sváží jen kvalifikované dělníky, kteří ve
výrobě pracují tak dlouho, že většinou trpí rozedmou plic.“ [Bellová, 2016:
77]
„Muži mluví o potrhaných sítích, o uschlých stromech, o svých náladových
ženách, kolik sousedů ulehlo s nádorem (...).“ [Bellová, 2016: 78]
„Voda, která měla v časech jeho dětství barvu na paletě mezi tyrkysově
modrou a smaragdově zelenou, teď připomíná opalizující zahnívající bláto.
Voda už je tak slaná, že v ní nežijí žádné ryby. (...) Doma se pak dlouho
sprchuje, aby zahnal nepříjemné svědění.“ [Bellová, 2016: 102]
Jednoho dne se Nami stane z námezdního dělníka sluhou v bohaté čtvrti – náhodou
je vybrán na burze práce mladíkem Johnnym, aby pro něj pracoval. Ocitá se tak v luxusu,
který doposud nepoznal. Z popisu Johnnyho práce je zřejmé, že se jedná o kšefty
pravděpodobně za hranicí zákona. Jednoho dne se musí zúčastnit podivné akce na ostrově
na jezeře, na kterém kdysi sídlila biologická laboratoř. Cílem mise je zneškodnit
potenciálně nakažená zvířata, která na ostrově žijí – s poklesem hladiny jezera se propojuje
ostrov se souší a nemoci by se mohly rozšířit na pevninu.
Tato epizoda odkazuje na skutečný ostrov Vozrožděnija, na kterém byla opravdu
v polovině 20. století vybudována vědecká základna s biologickou laboratoří, v níž se
testovaly biologické zbraně na zvířatech. S rozpadem SSSR činnost této základny skončila,
došlo však k několika závažným chybám: vypuštění laboratorních zvířat, ledabylému
uložení toxických a biologických látek. Ostrov se kvůli vysychání Aralského jezera
pomalu spojuje s pevninou a představuje tak další ekologickou i biologickou hrozbu.
V roce 2002 provedl Uzbekistán za pomoci USA akci na bezpečné uložení odpadu a
nebezpečných látek [Web 5].
Namiho se po této epizodě ujme Stará dáma, která patří k někdejší honoraci
hlavního města. Konečně se dozvídá informace o své matce a jeho další pouť směřuje do
pouště na bavlníkovou plantáž. Zde je veden kanál, který zavlažuje široké lány bavlny,
využívající řeku napájející jezero. Namiho matka, se kterou se zde po letech shledává,
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pracuje právě na bavlníkové plantáži. Nami se tedy konečně dozvídá pravdu o své
minulosti a o tom, proč jezero vysychá:
„Kanál z řeky Dere umožňuje dvě sklizně bavlny ročně, hotový zázrak,
alespoň podle všudypřítomných agitačních plakátů.“ [Bellová, 2016: 135]
„Na stěně visí malá fotografie jezera z dob, kdy v něm ještě byla spousta vody
a v jeho okolí rostly stromy (...).“ [Bellová, 2016: 137]
„Půda je vyprahlá, krajina je roky bez deště.“ [Bellová, 2016: 142]
„‘Tady je peklo. Suchej kus země, kterej ze sebe nevydá ani bodlák. Na
kterým lidi nikdy neměli žít. Proč bysme tu měli otročit pro Rusáky, který
všechny tyhle lidi vyhnali z vlastních domovů? Vždyť to nemá žádnej
smysl!‘ “ [Bellová, 2016: 145]
Idylické období u matky v poušti, které zde Nami prožíval, trvá krátce. Po letech
sucha na chvíli přišel déšť. Místní se po této události obrací k Alláhovi a místo práce na
plantáži se věnují stavbě mešity. Osada upadá, bavlníková pole leží ladem, etnická
menšina Uruborů se bouří tu i v dalších vesnicích. Nami opouští vesnici v poušti i svou
matku, která nechce odejít, a vrací se do Borosu přes Urubory vyrabované hlavní město.
Z něj poté putuje pěšky a uvědomuje si obrovskou proměnu krajiny, která se od dob jeho
dětství udála, vnímá rozsáhlou desertifikaci území. Kdysi dávno nebyly starosti s vodou na
cestách, kašny s vodou byly běžnou věcí. Dnes místo nich zůstal jen prach:
„Teď byly všechny kašny vyschlé, zbytečné, a napajedla pod nimi prázdná, až
na hromádky navátého prachu. Prachu je všude plno, sype se ze všech stran.
Ulpívá na větvích stromů, na stéblech trávy, na krovkách brouků, na Namiho
sliznicích i na hřbetech rukou.“ [Bellová, 2016: 165]
„Daleko na úbočích kopců stojí rybářské vesnice, vzdálené teď stovky metrů
od olejovité hladiny jezera. Půdou vedou od vesnic k vodě hluboké praskliny,
jako škaredé jizvy po akutní operaci břicha. Když zafouká od jezera, páchne
to.“ [tamtéž]
V době jeho nepřítomnosti se město změnilo – zase se o něco více vzdálilo od
jezera, továrna na zpracování ryb byla zavřena, zato přibylo prázdných domů, které
opustili Rusové. S vysycháním jezera je voda v něm stále více toxická, místní si i nadále
škrábou své ekzémy, předsedovi se narodilo další znetvořené dítě:
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„Jen jezero ustoupilo tak daleko, že je voda sotva vidět. (...) Do dálky, až
téměř k obzoru se táhnou flotily rezavějících nákladních lodí zapadlých do
krusty uschlého bahna, v jejichž stínu odpočívají velbloudi.“ [Bellová, 2016:
167]
Namiho příběh začal u jezera a zde také končí. Jeho poslední zastávka v Borosu
míří k člověku, který by podle matčina vyprávění měl být Namiho dědou. Ten to však
popírá a vypráví mu trochu odlišný příběh o tom, jak byl Nami počat. Oba společně
vstupují do jezera, kde budou hledat svou minulost a Ducha jezera. Pokud nějaký Duch
v jezeře, které lidé postupně zavraždili, vůbec ještě je:
„‘Žádnej zasranej Duch tu určitě není. Možná že někdy dřív jo, možná. Ale
dneska je v tý stoce jen spousta jedu a mrtvol a harampádí‘ “ [Bellová, 2016:
185]

Jezero je především příběhem o dospívání a dozrávání jednoho chlapce na pozadí
jedné ekologické katastrofy – tomu odpovídají i názvy jednotlivých kapitol (Zárodek,
Larva, Nymfa a poslední Imago), které naznačují životní cestu jedince od dítěte
k dospělému. Environmentální problémy spojené se stavem Aralského jezera jsou zde
spíše kulisou, na níž se odehrává Namiho příběh. Dozvídáme se o nich v letmých
zmínkách v konverzacích mezi Namim a ostatními i ve značně expresivních popisech
okolního prostředí, které Bellová přibližuje všemi smysly – klade veliký důraz na barvy,
vůně a pachy, struktury a povrchy vnímané hmatem, tělesné neduhy vyvolané znečištěním,
fyzikální projevy počasí. Tyto popisy se týkají především aktuálního stavu životního
prostředí, místy se však vynořují Namiho vzpomínky na období dětství, kdy příroda v jeho
kraji ještě nebyla zničená – vytvářejí tak silný kontrast a zesilují katastrofický dojem ze
současného stavu:
„Když byl malý, padal už touto dobou sníh a Nami s dětmi sáňkoval na svahu
nad školou. Teď už sníh několik zim nepadal, stejně jako už na jaře ani na
podzim nepršelo.“ [Bellová, 2016: 56]
„Nami si vzpomíná, že když byl malý, vzal ho občas dědek na nedlouhý výlet
za město a nikdy si nemusel dělat starosti s vodou; podél každé cesty byla
kašna, do které vyvěral pramen.“ [Bellová, 2016: 165]
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Ačkoliv Bellová místní názvy téměř nepoužívá, z rozličných indicií (vysychající a
znečištěné jezero, bavlníkové plantáže, problémy etnických menšin, postava Státníka a
ruská okupace) si čtenář může domyslet, že román je zasazen do Uzbekistánu do doby
okolo rozpadu Sovětského svazu. Z vybraných knih je to tedy první román, který se
inspiroval zahraničními environmentálními problémy.

5.8 Egon Bondy: Invalidní sourozenci
Egon Bondy se narodil v roce 1930 v Praze, byl filosofem, básníkem, prozaikem,
publicistou i překladatelem. Jeho vlastní jméno je Zbyněk Fišer, pseudonym Egon Bondy
začal užívat na protest proti antisemitským náladám v poúnorové společnosti. V roce 1947
přerušil studium gymnázia a až do roku 1957 se bez stálého pracovního poměru protloukal
na hranici ilegality; od tohoto roku se věnoval studiu filosofie a psychologie. V roce 1967
dostal vzhledem k četným pobytům v psychiatrických zařízeních plný invalidní důchod a
věnoval se už pouze psaní. Jeho tvorbě dominuje především poezie, próze se věnuje
výrazněji až v 70. a 80. letech, kromě toho napsal několik divadelních her. V 70. letech
patřil k vůdčím osobnostem českého undergroundu a jeho verše sloužily jako zdroj textů
hudební skupiny The Plastic People of the Universe. Po rozpadu Československa se
odstěhoval do Bratislavy, kde žil až do své smrti v roce 2007) [Dokoupil; Zelinský, 1992;
Web 6].
Román Invalidní sourozenci byl dokončen v roce 1974 a zprvu se šířil pouze
samizdatem, poté vyšel v roce 1981 v exilovém nakladatelství Sixty-Eight Publishers a
v Čechách oficiálně až po revoluci. Jedná se o dystopickou vizi totalitní společnosti
odehrávající se v daleké budoucnosti, která se nachází v hluboké duchovní (převládající
konzumní způsob života) a ekologické (zcela zdevastované životní prostředí, zaniklá
příroda) krizi. Předkládá kritiku tehdejší československé reality a zároveň svým způsobem
oslavuje život v undergroundu (životní styl A. a B. a ostatních invalidních důchodců).
Děj Invalidních sourozenců se odehrává okolo roku 2600 na zbývajícím
nezaplaveném kousku pevniny, který na Zemi zůstal. Hlavními postavami románu jsou
nevlastní sourozenci a partneři A. a B. žijící v garáži na periférii města. Ani jeden z nich
nijak nepracoval, oba pobírali invalidní důchod, byli to tzv. invalidi, specifická sociální
vrstva obyvatel. Kromě invalidí se společnost skládala z vedoucích důstojníků, řádných
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občanů (ti normálně pracovali, aby si především mohli kupovat nové televizory, ledničky a
lepší byty) a tzv. postiženců, kteří představovali jakýsi policejní sbor a rekrutovali se
z hlavně psychicky či fyzicky postižených jedinců, pro které byl dohled a buzerace jiných
splněným snem. Z řádných lidí ještě vyčnívali tzv. inteligenti, kteří vyráběli pokleslou,
masovou zábavu a umění pro lid, za což byli odměňováni státními cenami.
Invalidi představovali vrstvu obyvatel na okraji společnosti, resp. spíše stáli mimo
ni a nezajímali se o ni, vytvářeli si svůj vlastní svět a od řádných pracujících občanů se
distancovali. Pobírali malý invalidní důchod a ačkoliv se pravidelně stávali terčem
úřednických výhružek i nenávistných projevů většinové společnosti 23 , v podstatě byli
necháváni na pokoji – společnost jim raději zaplatila důchod, aby od nich měla klid, bylo
totiž jasné, že by v pracovním procesu tito jedinci nadělali více škody než užitku.
Kromě Spojeneckého města, ve kterém žijí A. s B., se na druhé straně ostrova
(zbývající souše) nachází město Federální, mezi nimi několik vesnic a vlastně zcela mrtvý
kraj. Příroda v tomto pomalu zaplavovaném světě již dlouho vlastně neexistuje:
„Většinou se jezdilo autobusem jen po hlavní silnici a jejich pár odbočkách,
nikoho už ani nenapadlo, aby se procházel po bahnitém břehu nebo dokonce
v ‚přírodě‘, poněvadž tam prostě nebylo ani co vidět, ani kde si
sednout.“ [Bondy, 1991: 50]
Přírodu vzdáleně připomínalo už jen několik tzv. zahrad, oplocených kusů trávníku
s několika keři či stromy, ale bez zvířat. Kdysi dávno došlo k naprosté racionalizaci chovu
užitkových zvířat, který se celý přesunul do velkovýroben a velkovýkrmen, ty však byly
při válce zničeny. Lidé už zvířata mohli znát pouze z naučných encyklopedií.
Ani ve vodě, která postupně zaplavuje břehy, dávno nic nežije a na břeh se
dostávají pouze prázdné lasturky bez živočichů. Spíše než voda zaplavuje břehy tmavá
olejnatá břečka plná výkalů a odpadků nahromaděných za stovky let. Z města i vod se
konstantně line nepříjemný hnilobný zápach. Téměř veškeré potraviny se vyrábějí uměle,
úroda se za pomocí syntetických látek sklízí třikrát ročně. Družstevníci na vesnici nedělají
nic, protože od dob třetí průmyslové revoluce byla jejich práce plně automatizována:

23

„(...) a ve školách dětem názorně vykládali, že je lepší být mrtvý, nežli být invalida, že i trestanci

jsou pořád ještě lidi, kterým společnost pomůže k nápravě, ale invalidům že už pomoci není.“ [Bondy, 1991:
50]
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„Když došli vrcholu ostrova, našli si pár suchých pařezů k odpočinku. Kdysi,
ještě za jejich dětství, tu býval les.“ [Bondy, 1991: 13]
„Bylo s podivem, že se z vod nikdy nic nevynořilo, nikdy nic nevyplavilo, co
by bylo povyrostlejší nad tyto miniatury (...) a že ve vodách už nic živého není.
Rozhodně ani nejstarší se nepamatovali, že by tam někdy viděli rybu
(...).“ [Bondy, 1991: 23]
„I vzduch páchl o něco méně ošklivě než jindy. Snad proto, že bylo bezvětří a
vítr sem nezanášel smrad hnijící vody a odpadků, jenž se ve městě mísil
s nevysvětlitelným zápachem plísně a zatuchlosti (...).“ [Bondy, 1991: 24]
„Ani žádný plevel, ani žádné larvy nebo žížaly v zemi, vše bylo dávno
dokonale vyhubeno. Země byla sterilní jako zesenilnělý dědek a úroda třikrát
do roka byla připravována umělým způsobem.“ [Bondy, 1991: 31]
„Naprosté ticho krajiny bez lidí, bez ptactva a bez hmyzu působilo na něj
poprvé více než trýznivě, hrozivě.“ [Bondy, 1991: 34]
Zatímco řádní lidé chodili vydělávat peníze do práce (a činili tak i ve vybudovaném
podzemním městě, které bylo občanům, nikoliv invalidům, k dispozici v případě stoupání
vod či bombardování) a spolu s hromaděním majetku šlo o jejich hlavní životní náplň,
invalidé trávili svůj čas procházkami a výlety, návštěvami přátel, uměním a koncerty,
přemýšlením, užíváním života. Vzhledem k nízkému důchodu, který pobírali, žili invalidi
velmi skromně. A. i B. veškeré své oblečení buď dostali nebo si je vyrobili. Jejich
skromnost však nebyla vynucená finanční situací – jednoduše je materiální výdobytky
řádných občanů, stejně jako jejich kýčovité kulturní zážitky, vůbec nezajímaly.
Uprostřed oslav státního svátku invalidů bylo Spojenecké město vybombardováno,
lidé se schovali do podzemí. Rovněž se opět zvedla hladina vody. A. a B. se odstěhovali na
venkov, kde si postavili jednoduchý domek. B. jeho interiér vymalovala obrázky
vyhynulých zvířat a městem plným zeleně a jezer, protože takové by si je přála. Lidé se
mezitím pustili do znovuvýstavby města a pro jistotu i do konstrukce obřích korábů, které
v případě úplného zatopení souše pojmou všechny řádné občany.
Sourozenci jsou si vědomi, že za současný stav světa mohou lidé (a nikoliv
invalidi) svým konzumním životním stylem a bezohledným zacházením s přírodou –
vyhubením zvířat, zamořením životního prostředí odpady; vždy vedeni především svým
pohodlím:
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„(...) – od té doby, co s rozvojem páté vědecko-technické revoluce nebylo
třeba sběru odpadových surovin, protože bylo lacinější vyrábět nejnovější
umělé hmoty z volného dusíku a kyslíku v atmosféře, problém odstraňování
vlastních zbytků se stal pro civilizaci značně závažným, a protože ne každý
odvážel disciplinovaně svoje vysloužilé krámy na určená místa na pobřeží,
hromadily se pozůstatky zvlášť podél silnic.“ [Bondy, 1991: 90]
To je ostatně podle A. hlavní důvod, jak vyslovuje v jedné filosofické debatě, proč
se lidi vzdali svobody se sami řídit. Dokud budou materiálně zaopatřeni a náležitě baveni,
nechají se řídit jinými. Zároveň postrádají jakoukoliv sebereflexi i historické vědomí a dál
pokračují v životním stylu, který jim přináší zkázu a zničí jejich vlastní životní prostor;
vždy přitom spoléhají na vědecko-technologická řešení svých problémů, jako je výstavba
obřích záchranných korábů:
„A. poprvé pocítil rezavý zármutek ze života, či lépe řečeno vegetování, těch
dvaceti miliónů pozůstalých po tom mohutném biologickém druhu, který kdysi
ovládl všecko, kromě sebe sama. V něm samém se mu příšerně vymstilo jeho
manipulování vším, přírodou, rostlinstvem, zvířaty, které nechal nakonec jen
vyrábět na běžícím pásu výroben vajec, masa, drůbeže, telat atd.
Manipuloval tak dlouho, až došlo pravdy přísloví o tom, kdo čím
zachází...“ [Bondy, 1991: 118]
„Svět, vesmír, život, proud bytí, na nichž se neuvěřitelným způsobem
dopouštěl neuvěřitelných zhovadilostí, nechaly ho prostě v tom, co si
udělal.“ [Bondy, 1991: 118]
Ke konci voda vystoupá natolik, že je zaplavena celá souš kromě náhorní planiny a
domku sourozenců na svahu. Řádní lidé se schovávají v podzemí či ve vysokých věžácích
a čekají na dostavbu záchranných korábů. Invalidi žijí na planině (zde si vyrábějí
syntetické jídlo) a připravují se na narození potomka sourozenců. B. je nejspíše poslední
těhotná žena na světě a i přes situaci, ve které se lidstvo nachází, se rozhodne na něj dítě
přivést. O deset let později zaplaví vody i poslední zbytky souše. Zatímco invalidi plují na
voru z pivních sudů, občané nasednou do svých obřích korábů; ty se však o chvíli později
roztříští pádem z vodních hor. Na světě tak zůstanou jen invalidi a když se další den
proberou na svém pivním voru, zjistí, že přistáli na pevnině. Vody totiž zase ustoupily a
postupně ustupovaly tak, jak nikdo z invalidů dosud nezažil – až byla zase celá zeměkoule
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souší jako kdysi. Lidé, kteří tak dlouho a soustavně ničili přírodu, jsou sprovozeni ze světa
a invalidi, kteří se na této destrukci nepodíleli, dostávají možnost vybudovat lepší svět.
Ve své dystopické vizi předkládá Bondy kritiku současného stavu společnosti, která
se oddává konzumnímu způsobu života a tupé zábavě, přitom má zcela pokřivený vztah
k přírodě – která v důsledku toho zcela mizí. V románu ukazuje, jak je člověk schopen
dojít svým jednáním až na samotný kraj sebezničení (zatopení vodou, totální zamoření
prostředí odpadky) a zároveň kritizuje upínání se k technologickým řešením veškerých
problémů. Podívám-li se na současný stav planety (mikroplasty v pitné vodě, neuvěřitelné
zamoření oceánů a moří plasty, reálné scénáře zvyšování hladiny oceánu), zdá se jádro
Bondyho apelu až příliš trefné. Jisté je, že planeta se po zlikvidování škůdců (lidí) – tedy
alespoň v Invalidních sourozencích – postupně ozdraví.
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6 Komparace titulů
V této části přistoupím k samotné komparaci jednotlivých titulů. Na začátku je
v chronologickém sledu zařadím do kontextu světového dění v oblasti ochrany životního
prostředí, v dalších kapitolách již sleduji jednotlivé motivy a charakteristiky, které jsem při
porovnávání textů objevovala.

6.1 Dobový kontext a představené problémy na úrovni L–R–G
Máme zde šest značně různorodých textů z různých časových období v rozpětí
sedmdesáti let. Svět v roce 1945 byl úplně jiným světem než je ten dnešní, stejně jako se
výrazně proměnil pohled na něj.
Nejstarší analyzovaný text je Jedličkova experimentální próza Kde život náš je
v půli se svou poutí, kterou Jedlička psal v polovině padesátých let, tedy v době tuhého
komunistického útlaku. Dostáváme se do světa, jenž byl úplně jiný než ten, který známe
dnes. Představa ochrany životního prostředí jako propojeného celku, kde vše souvisí se
vším, se podle Moldana [2009] formovala až od 60. let 20. století. Do té doby se
samozřejmě objevovaly problémy rovněž, byly však vnímány spíše jako jednotlivé a
izolované epizody. Poznání vzájemných souvislostí a vědomí hrozby širokého rozsahu
přináší opravdu až léta šedesátá. Velkou zásluhu na tom měla již zmiňovaná Rachel Carson,
která svou knihou Tiché jaro upozornila na možné katastrofální důsledky neuváženého
používání pesticidů, jež se možná poprvé staly předmětem zájmu široké veřejnosti.
Vrátím-li se zpět do 50. let, kdy Jedlička v Litvínově píše svůj text, je jasné, že nic z toho u
něj ještě nemůže být reflektováno, žádná představa životního prostředí jako celku
jednoduše zatím neexistuje. Obrací se k tomu, co autenticky prožívá a zažívá, a svoji
zkušenost přetavuje do textu. Na vlastní oči vidí obludnost Stalinových závodů a dopady
této stavby na krajinu, zachycuje tento lokální problém. A (nyní opakuji) protože se jedná
o text značně kritický a k budovatelskému imperativu 50. let skeptický, vychází až v letech
šedesátých.
Zájem světové veřejnosti a politických představitelů o ochranu životního prostředí
potvrdilo konání 1. světové konference OSN v roce 1972 ve Stockholmu a vydání
Deklarace Konference Organizace spojených národů o životním prostředí (Declaration Of
The United Nations Conference On The Human Environment) – zde považuji za důležité
zdůraznění pojmu „human environment“. Ve stejné době vydává kolektiv odborníků
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publikaci Meze růstu (Limits to Growth, 1972), ve které analyzovali vztah mezi
hospodářským vývojem, ekonomickým růstem a spotřebou přírodních zdrojů i rostoucím
znečištěním, a především představili planetu jako propojený celek [Moldan, 2009].
Tím jsem se přiblížila době, ve které Egon Bondy píše své Invalidní sourozence
(rok 1974), již se prozatím šíří pouze v samizdatu. Píše je tedy v době, kdy se uznávají
environmentální problémy v celosvětovém měřítku i jejich závažnost pro lidské
společenství jako celek 24 . Zde se přiznám, že netuším, nakolik měl v této době Egon
Bondy povědomí a informace o světovém dění v této oblasti. Jisté je, že ve svém textu
nepoukazuje na nějaký konkrétní lokální environmentální problém, ale je si vědom
planetárního měřítka těchto problémů; zde jde tedy o globální problémy. Environmentální
degradace je v Invalidních sourozencích všudypřítomná a týká se celé společnosti a jejího
životního stylu, nikoliv jednoho místa či jedné továrny. Společnost je navíc schopná svým
jednáním životní prostředí zcela zničit, a tím i sebe. Jak jsem již vyslovila v podkapitole
věnované Bondymu, jeho vize se vzhledem k současnému a nadále se zhoršujícímu stavu
planety zdá až děsivě reálná.
V roce 1983 vychází Páralův sci-fi román Válka s mnohozvířetem. Veškerý děj se
odehrává v Ústí nad Labem, nicméně z doprovodných „odborných“ a novinových článků,
kterými Páral příběh doplňuje, je zřejmé, že jde o celosvětovou nákazu a boj se
zhmotněným znečištěním je zde představen jako globální problém, přičemž nejvíce
zasaženy jsou vysoce průmyslové oblasti a nákazy jsou ušetřeny pouze oblasti neobydlené
– tedy jedná se o problémy vázané na aktivitu člověka. V jednom z těchto doprovodných,
fiktivních článků Páral píše: „Zvláštní výbor OSN pro ochranu životního prostředí na své
383. schůzi v Casablance projednal souhrnnou zprávu o rostoucím zamoření rozsáhlých
oblastí naší planety (...).“ [Páral, 1988: 20]. Domnívám se, že tato reference vypovídá o
tom, že Páral (jakožto vystudovaný chemik a svého času vědecký pracovník, od 70. let
navíc hodně cestoval po celém světě) měl přehled o mezinárodních aktivitách v oblasti
životního prostředí a tyto informace v textu zohlednil. Konkrétně může „výborem
OSN“ myslet vznik Programu OSN pro životní prostředí (United Nations Environmental
Programme, UNEP) v roce 1972, nebo ustavení Světové komise pro životní prostředí a
rozvoj (World Commission on Environment and Development, WCED) Valným

24

Záměrně zde ještě nepíšu o globalizované společnosti, protože jde o termín, který byl poprvé

použit až v roce 1983 americkým ekonomem Theodorem Levittem při popisu vývoje světového hospodářství.
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shromážděním OSN v roce 198325. Nelze opomenout ani zásadní skutečnost, že se Páral
léta pohyboval v enormně znečištěných severních Čechách a zdejší situaci bezprostředně
zažíval – nejde tedy o něco vzdáleného, co by pouze vyčetl, ale zcela určitě byl inspirován
situací doma.
Jak jsem zmínila ve třetí kapitole, Válka s mnohozvířetem zapadá do Páralovy
tvorby po kompromisu. Kromě obratu k žánru sci-fi se to odráží i na způsobu, jakým
environmentální problém (zde znečištění) představuje. Především se vyhýbá kritice
společenského a politického uspořádání a míří na individuální odpovědnost – to však nutně
nemusel být záměr26. Nenápadně, ale rozhodně režimu přitákává v několika doprovodných
„vědeckých zprávách“, ve kterých popisuje přístup východního bloku k zápasu s masitem a
mnohozvířetem v kontrastu s přístupem západních zemí. Východní blok je vždy důrazný a
rozhodný v boji s nepřátelskou hmotou, jednoznačně ji odsuzuje jako nežádoucí a zakazuje
výrobu masitových produktů, zatímco západní země jsou v tomto boji váhavé a liknavé,
nerozhodné a nezodpovědné či dokonce masit tolerující, podporující výrobu masitových
produktů. Východní blok vítězí, zkažený západní svět zaostává!
O rok později vydává Tomeček svou další knihu s přírodní tematikou Hora hoří.
Tomeček utíká do přírody kdykoliv může – utíká sem nikoliv před režimem27, ale před
civilizací jako takovou. V knize představené environmentální problémy jsou založené na
jeho letitém a těsném kontaktu s přírodou, na fascinovaném a pečlivém pozorování
přírodního světa, který se mu v průběhu let mění před očima; a on tyto změny zachycuje.
V této próze vykresluje problémy na Bukové nivě, tedy v konkrétní lokalitě. Ve své
podstatě se ale jedná o změny odehrávající se pomalu po celém světě, jde tedy o problémy
globálního charakteru, což si samozřejmě Tomeček uvědomuje a v textu reflektuje. Zde
tedy nevidím vliv režimu ani informací na mezinárodním poli v oblasti ochrany životního
prostředí. Tomečkovi je jasné, že ať už se nacházíme v uzavřeném komunistickém
Československu nebo ve svobodné západní společnosti, nedotčená příroda ustupuje
člověku a jeho technologiím všude stejně.
25

To by se časově shodovalo s rokem vydání Páralova románu, ale Světová komise vznikla až

v prosinci 1983, tedy na jeho úplném konci, a ačkoliv jsem nedohledala přesné datum vydání Války
s mnohozvířetem, pravděpodobně tím tedy myslel UNEP.
26

Vzhledem k tomu, že popisoval celosvětové znečištění, rozeznal jeho jednotný industriální základ

a už nepovažoval v tomto ohledu za klíčové dělat rozdíl mezi demokratickým kapitalismus a komunismem.
27

Tím narážím na skutečnost, že za komunismu, kdy se cestovat příliš nemohlo, byly útěky do

přírody (chataření a tramping) způsobem, jak uniknout stereotypu.
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Zmiňovaná Světová komise pro životní prostředí a rozvoj v roce 1987 vydala
zprávu Naše společná budoucnost, ve které je představen koncept trvale udržitelného
rozvoje propojující společensko-politickou, ekonomickou, environmentální i sociální
rovinu. Tento koncept dále rozšiřují a zpřesňují texty vzešlé z Konference OSN o životním
prostředí a rozvoji, která se konala v Riu de Janeiro v roce 1992. Ještě zmíním Světový
summit o udržitelném rozvoji, který proběhl v roce 2002 v Johannesburgu. V tuto chvíli je
jasné, že environmentální problémy a ochrana životního prostředí je diskutované téma
s ohlasem u široké veřejnosti. Nakonec bych zde ještě zmínila koncept Planetárních mezí,
se kterým přišel v roce 2009 vědecký tým vedeným Johanem Rockströmem. Jedná se o
koncept devíti mezí, v jejichž rámci je lidská aktivita bezpečná, aniž by došlo k selhání
ekosystémů a ekosystémových služeb, na nichž jsme závislí. Jedná se o globální změny
klimatu, cyklus fosforu a dusíku, acidifikaci oceánů, pokles biodiverzity, úbytek ozonové
vrstvy, zatížení atmosféry aerosoly, využití území, využívání sladké vody a chemickou
kontaminaci. Překročeny byly již tři z těchto mezí: změna klimatu, cyklus dusíku a ztráta
biodiverzity [Foster; Clark; York, 2010].
Na domácím poli se mezitím dostávám přes konec komunistického režimu a konec
zákazu otevírat určitá témata k obnovení svobodné literární tvorby. V roce 2001 vychází
román Miloše Urbana Hastrman, který se zabývá vlivem a dopady těžby nerostných
surovin. Příběh je zasazen do kraje v okolí hory Vlhošť, která je cílem těžby (ve
skutečnosti nikoliv, hora stojí!). Zde je tedy představen problém lokální, problematikou
těžby je ale reálně zasažen celý region severních Čech. Opět je zde autorův zájem vyvolán
tím, že se jedná o zásahy do jemu blízkého kraje a místa spojeného s dětstvím, a ty se jej
bytostně dotýkají (jak bylo blíže rozvedeno v podkapitole o Hastrmanovi).
Poslední a nejnovější knihou je Jezero z roku 2016. Bianca Bellová je vlastně
jediná, která se věnuje nějakému vzdálenému environmentálnímu problému bez zažitého
vztahu k němu. Jedná se o vysychání Aralského jezera, což označuji jako problém
regionální – neboť nepříznivě ovlivňuje celý region zahrnující části Kazachstánu a
Uzbekistánu. Tím se dostáváme do úplně jiného světa: do světa již zcela propojeného a
globalizovaného, ve kterém stačí vidět fotoreportáž v časopise, prohlédnout si satelitní
snímky environmentální zkázy na internetu a zajímavé téma „vytěžit“.
Zde také považuji za důležité zdůraznit, že se nejedná o jednu a tutéž představu
přírody a životního prostředí, kterou by všichni autoři přijímali za svou. Jak poznamenávají
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Macnaghten a Urry [1998], pojímání a vnímání přírody je vždy ovlivňováno historickým,
geografickým a společenským kontextem dané doby – tedy každý autor může pojímat
přírodu svým specifickým způsobem28. To lze demonstrovat na příkladu Jedličky, který,
jak již bylo řečeno, žil v době, ve které ještě nebyla přijata představa životního prostředí
člověka jako celosvětově provázaného celku a environmentální problémy byly vnímány
spíše jako izolované epizody. Dnes je naopak představa globálního životního prostředí
zcela zavedená a příroda mj. vnímána jako člověkem ohrožená.
Také bych zde chtěla zdůraznit rozdíly v samotné konstrukci environmentálních
témat v jednotlivých textech. Jedlička velmi vnímavě ztvárňuje realitu světa kolem sebe,
která není v pořádku, intuitivně a s údivem nad ošklivostí zachycuje degradovaný prostor.
Podobně s obrazy pracuje i Tomeček, který rovněž zcela intuitivně a okouzleně popisuje
přírodní svět kolem sebe a svým vnímavým pohledem zachycuje jeho proměnu k horšímu.
Jiní autoři (Páral, Urban) ve svých příbězích vytvářejí zcela vědomý a účelový konstrukt
působících environmentálních problémů, předvádějí je na precizně vystavěné kompozici.
Bellová už si pouze „bere“ hotový obraz kolapsu Aralského jezera a používá jej jako
atraktivní kulisu ve svém příběhu.

6.2 Etický postoj ke světu
V prvé řadě mě zajímalo, jaký etický postoj ke světu autoři prostřednictvím svého
textu zaujímají a vyjadřují. Domnívám se, že ve většině případů z jejich próz vyplývá
antropocentrický postoj ke světu.
U pojmu antropocentrismus bych se nyní na chvíli zastavila. Prohlásím-li o někom,
že je antropocentrista, automaticky to neznamená, že poškozuje životní prostředí nebo
takové jednání schvaluje. Podle Koháka [2002] je antropocentrismus dvojznačný pojem a
zahrnuje v sobě sobecky kořistnický i pečující postoj, ačkoliv je podle něj dnes běžná
představa, že antropocentrismus rovná se kořistnictví. Kohák [2002] zmiňuje některé
autory, pro které antropocentrismus znamená nikoliv řídit se (přirozenými) lidskými zájmy,

28

Např. u Tomečka působí příroda jako čistá a nezkažená, jako fascinující a živý svět dávaný do

protikladu k městu; Bondy na výstrahu v příběhu ukazuje přírodu naopak zcela umrtvenou; u Párala je
příroda spíše akcentována jako lidské životní prostředí.
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ale podřídit své jednání výrazně lidským (tedy morálním) kategoriím, být schopen přijmout
dlouhodobý zájem všeho lidstva (jakým je ochrana přírody) za svůj vlastní.
I podle Nortona [Norton, 2003 in Binka, 2008] je pojem antropocentrismus
dvojznačný. Považuje za klíčové nejprve blíže vyložit termín zájem či preference člověka.
Rozlišuje dva typy preferencí. První je preference cítěná a představuje jakoukoliv potřebu
či touhu lidského jedince, která je alespoň dočasně ustanovena nějakou specifickou
potřebou tohoto jedince. Druhá preference se nazývá zvážená a vyjadřuje potřebu či touhu,
kterou by člověk (a pouze ten) vyjádřil po pečlivém zvážení a rozhodnutí, je-li tato touha
v souladu s rozumově přijatým pohledem na svět. Na základě tohoto rozlišení lze určit dva
druhy antropocentrismu: teorie hodnot může být buď silně antropocentrická, jsou-li její
hodnoty odvozeny od cítěných potřeb, nebo slabě antropocentrická, jsou-li její hodnoty
odvozeny ze zvážených potřeb. Slabý antropocentrismus si je vědom, že cítěné potřeby
mohou, ale nemusí být rozumné, a nabízí tak prostor pro kritiku kořistnického přístupu
k přírodě. Slabý antropocentrismus podle Nortona dokáže vytvořit pohled na svět, který
zdůrazní blízký vztah člověka a jiných organismů a navrhne ideál lidského jednání
v souladu s přírodou, dokáže předložit silné a sjednocující argumenty pro ochranu přírody.
Součástí tohoto

slabě antropocentrického postoje je uznání, že jedině člověk může

rozpoznávat hodnoty – ale jejich poznání jej přivádí k vědomí ochrany mimolidského světa
jako jedné z nejvyšších hodnot [Norton, 2003 in Binka, 2008].
Zde ještě zmíním pojetí Ivana Ryndy, který používá pojem přiznaný
antropocentrismus. Jedná se o postoj v rámci strategie udržitelného rozvoje, kterým
člověk dává najevo, že si uvědomuje své výjimečné postavení ve světě, ale opakovaně jej
podrobuje reflexi a k přírodnímu světu přistupuje s patřičnou pokorou (odmítá kořistnický
přístup). Reviduje přitom své zbytné a nezbytné potřeby, které se tak snaží uspokojovat
v souladu s přirozenými limity přírody a životního prostředí.
V duchu Nortonova pojetí se domnívám, že většina vybraných autorů svým textem29
vyjadřuje slabě antropocentrický postoj, který tedy stejně jako Norton nevnímám
negativně:

29

Tím mám na mysli, že posuzuji autorův postoj vyjádřený pouze na základě konkrétního textu,

který jsem analyzovala, nikoliv jeho tvorbu jako celek. V jiných dílech mohou vyjadřovat jiné postoje,
jelikož ty se samozřejmě vyvíjejí s časem.
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Páral ve svém sci-fi románu Válka s mnohozvířetem popisuje zhmotněné
znečištění, které udeřilo (nejen) na město Ústí. Jde zde však především o dopady na
člověka, na jeho prostředí a životní styl, o vliv na lidskou společnost. Tedy ve zkratce:
člověk si svým krátkozrakým chováním ničí své životní prostředí. O ztrátě přírody či o
mizení druhů se v románu nedozvídáme. Zároveň zde Páral kritizuje konzumní a spotřební
styl života, který takové ničení způsobuje. Šetrný a udržitelný přístup k přírodě a
životnímu prostředí v jeho pojetí představuje dobro pro lidskou společnost.
Stejně tak Bellová v (pro mě) odtažitém románu Jezero popisuje ekologickou
katastrofu spojenou s destrukcí Aralského jezera především jako ránu pro lidské
společenství. Jeho zničení přineslo zkázu rybářskému průmyslu, a tím ztrátu obživy pro
místní obyvatele, proměnu klimatu v regionu, kdy se z vlhké oblasti stala vysušená poušť
s nedostatkem vody, což vše dohromady způsobilo rozklad komunity a vztahů. Rodí se
postižené děti, ostatní trpí ekzémy, část živoří na bavlníkových plantážích. Nad ztrátou
přírodního světa se však nikdo příliš nepozastavuje, jde zde hlavně o dopady na lidskou
společnost, zde představené prostřednictvím chlapce Namiho a skrze jeho vlastní prožívání.
Příroda zde jako živá vykreslena příliš není, a ačkoliv samotné Jezero má tajemný a
živoucí charakter, je to (nejspíše) jen mýtus přisouzený místními.
Rovněž Urbanův postoj vyzařující z textu považuji za slabě antropocentrický. „Bez
země, kterou mi kradete před očima, a bez vody, jež se vytrácí spolu s ní, nepřežiju. Hájím
jen holý život“, vykřikuje Hastrman [Urban, 2001:

249]. Hastrman jakožto

personifikovaný vodní živel hájí především své ohrožené životní prostředí, kraj v okolí
Vlhoště vnímá jako svůj kraj, má k němu silný citový vztah. Vytěžený kopec jako by byl
ztrátou především pro něj a pro místní, kteří byli za bolševika vysídleni. Přesto je Urbanův
text silnou kritikou kořistnického přístupu k přírodnímu světu a jeho vnímání jako pouhé
zásobárny využitelných zdrojů.
I

z Bondyho

Invalidních

sourozenců

vyznívá

slabý

antropocentrismus.

Environmentální rozměr díla je u něj úzce spojen s kritikou totalitního uspořádání
společnosti. Ve svém textu vytvořil prostor, ve kterém příroda vlastně neexistuje, lidé k ní
tedy nemají žádný vztah a ani takové časy již nepamatují, sami si zničili své životní
prostředí. Přírodní svět (či jeho absence) a jeho hodnota zde odvisí od postojů lidské
společnosti.
Jedlička podává svědectví o své době a komunismu padesátých let. Zásahy do
přírody, které zde mají na svědomí hlavně Stalinovy závody, vytvořily především
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nesnesitelné místo k žití pro člověka. Divoký králík se odstěhoval, Jedlička a další musí
zůstat a pohybovat se ve znečištěném prostředí, dýchat zamořený vzduch a dívat se na
zničenou krajinu. I jeho pojetí environmentálních problémů se tedy nese v duchu
antropocentrismu.
Výjimku mezi ostatními tvoří Tomeček, který podle mě inklinuje k biocentrismu30.
Co více je Tomečkova próza než oslavou života ve všech jeho podobách a uznáním
hodnoty všech jeho forem? Tomeček veškerému životu prokazuje stejnou úctu a je stejně
fascinován rozkvetlými květinami, jakož i veverkou či rybou v potoce, hluboce prožívá i
porážení lípy. Co je pro ostatní (myslivce) škodná, pro něj je plnohodnotný tvor toužící žít
a zasluhující si úctu (záchrana postřeleného vepře). V závěrečné pasáži vyjadřuje smutek
nad ztrátou nedotčeného přírodního světa – kvůli přírodě samotné i kvůli lidem jako je on
sám (zde tak trochu v duchu slabého antropocentrismu), kteří přicházejí o klidné kouty a
krásy světa. Je to

spíše citově založený„schweitzerovský“ biocentrismus, nikoliv

racionální rozhodování jako u Paula Taylora (tak jak je představuje Kohák [2002].

6.3 Diskuse o hodnotách
Za další důležitý environmentální rozměr některých vybraných textů považuji jejich
nadnesení diskuse o hodnotách člověka a společnosti v rámci přesvědčení, že jednou
z hlavních příčin environmentální krize je krize hodnot. Tvrdím, že autoři prostřednictvím
svých textů kritizují hodnoty vyznávané většinovou společností, které se podílejí na
environmentální krizi.
Tuto diskusi lze představit jako střet dvou životních a hodnotových principů, jak je
již v roce 1976 popsal Erich Fromm ve své knize Mít nebo být?, ve které se věnuje
způsobu života současného západního člověka. Neomezená výroba, spotřeba a konzumace
jakoby se pro nás staly novým náboženstvím, které má přinést neomezené štěstí, popisuje
Fromm [2014]. Člověk podle něj inklinuje ke dvěma modům existence: k modu vlastnění
či k modu bytí. Pro modus vlastnění je charakteristický důraz na soukromý majetek, zisk a
moc. Vztah ke světu je v tomto modu vztahem přivlastňování a majetnictví, ve vztahu

30

Biocentrismus Kohák [2002] pojmenovává také jako Etiku úcty k životu. Podle něj biocentrismus

souzní s představou, že veškerý život jako takový je zdrojem smyslu a hodnoty. Biocentrický postoj je
takový, který prokazuje všemu živému stejnou úctu. Člověk je součástí přírodního společenství a s ostatními
mimolidskými bytostmi jej spojuje touha živého po životě.
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k věcem, k lidem i přírodě. Projevuje se na všech možných rovinách – v přístupu k učení a
vědění, ale i v otázce víry a v mezilidských vztazích. Modus bytí je založen na aktivním
prožívání světa, na svobodě a přítomnosti kritického myšlení, na tvořivé aktivitě
v protikladu k pouhé konzumaci vjemů a zážitků. Řešení podle Fromma spočívá ve vnitřní
proměně člověka, v proměně lidských hodnot, měl by se vzdát závislosti na vlastnění a
orientovat se na bytí. Společně s vnitřní proměnou musí podle Fromma dojít k určitým
společenským změnám31 [Fromm, 2014].
V duchu těchto dvou modů lze charakterizovat postoj k přírodnímu světu.
Vlastnický modus se bude projevovat kořistnickým přístupem k přírodě, která bude
pojímána jako zásobárna zpeněžitelného materiálu či jako pozadí pro lidskou zábavu.
Kritiku vlastnického přístupu k přírodě lze dobře vidět v Hastrmanovi. Ten zde
zastupují těžaři, státní úředníci i politici v duchu prohlášení jednoho z nich: „Jednou tady
to přírodní bohatství je, tak se má vytěžit stůj co stůj“ [Urban, 2001: 275]. Pro ně je
přírodní svět pouze zdrojem surovin, na kterém se lze obohatit a který má společnosti
přinést blahobyt. Duchovní či estetický rozměr přírody zcela opomíjejí, Hastrmanovy
argumenty proti těžbě (jeho citový vztah k místu, krása krajiny a její hodnota sama o sobě)
považují za emotivní výkřiky.
I v Invalidních sourozencích lze vidět střet dvou hodnotových přístupů ke světu.
Invalidi se snažili svůj čas naplno prožívat, místo hromadění materiálních statků se
věnovali přátelům i sobě navzájem, chodili na procházky či jen tak přemýšleli (modus bytí).
Oproti nim se běžní občané starali hlavně o vydělávání peněz a hromadění věcí, odpočívali
pak při primitivní zábavě. Příroda se pro ně stala úložištěm odpadu a zvířata (než téměř
všechna vymřela) pouhými výrobními jednotkami (modus vlastnění).
Ve Válce s mnohozvířetem Páral také ukazuje konflikt různých hodnot, zde
především prostřednictvím typizovaných postav i skrze zápas člověka se sebou samým a se
svým mnohozvířetem, které vyvolává nestřídmost, plýtvavost a obžerství, nezájem o
jakoukoli intelektuální činnost a naopak zájem pouze o prosté uspokojování fyzických
potřeb. Na postavách, které zastupují plýtvavý typ nereflektující svůj způsob života, se to

31

Vznáší např. požadavek na decentralizaci, odloučení vědeckého výzkumu od aplikací v průmyslu

a v obraně, a zdůrazňuje zejména nutnost regulace reklamy a médií, které uměle vytvářejí potřeby a
manipulují s lidmi. Rovněž navrhuje zavedení zaručeného ročního příjmu, který by mohl odstranit mnoho
nerovností [Fromm, 2014].
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projevuje přímo fyzicky. Čím více se oddávají svému obžerství, tím více obrůstají
mnohozvířetem. Páral zde představuje celosvětové znečištění masitem jako důsledek
fungování společnosti založené na neomezené výrobě a spotřebě.
Také Jedlička se pozastavuje nad hodnotami většinové společnosti a seznává, že za
vyprázdněnými komunistickými ideály je pouze starost o materiální statky: pochlubit se
autem a novým spotřebičem, přežít směnu, vystát frontu na jídlo a nakonec usednout
k tupé televizní zábavě, taková je realita většiny.
Tomeček sice na začátku lidem vyčítá, že se ve jménu pohodlí vzdali nezničeného
přírodního světa jakožto svého původního domova (a sami jsou nyní potrestáni
nedostatkem čisté vody, vzduchu a klidných míst), do hlubších debat o vyznávaných
hodnotách se ale nepouští. Stejně jako Tomeček s pohnutím pozoruje přírodní dění, stejně
tak s lítostí pozoruje i proměnu společnosti, tradičního života na vesnici (místo starobylých
chalup vyrůstají luxusní stavení, zaniká místní folklor) a postupné okrajování nedotčené
přírody. Vyjadřuje svůj osobní nesouhlas či spíše lítost, ale nehodnotí, pouze konstatuje.
Lidem ve městě úplně nerozumí, jemu samotnému je lépe na hoře, kde se cítí více mezi
svými – ale bere to tak, jak to je. Bianca Bellová se do diskuse o hodnotách nepouští
vůbec.

6.4 Technologie
Dále se domnívám, že se ve většině vybraných textů alespoň implicitně objevuje
kritika neomezeného a bezuzdného využívání techniky a technologií v kontaktu
s přírodním světem či jsou popisované environmentální problémy představené v souvislosti
s technologiemi.
Zrod moderní techniky dává Heidegger do souvislosti s novověkou exaktní
přírodovědou, která začala pojímat přírodu jako systém informací a spočitatelný subjekt.
Stará i moderní technika podle něj odkrývají něco nového. Moderní technika si však toto
odkrývání na přírodě vymáhá a něco od ní požaduje32. Příroda se stala použitelným stavem,
zásobárnou energie a materiálu k lidskému použití. Tímto přístupem se však člověk sám
stává použitelným stavem, lidským materiálem [Heidegger, 2004].

32

Zasel-li v minulosti sedlák semeno, ostatní již bylo na přírodě a sama odkrývala své plody. Dnes

však svými moderními technologiemi na přírodě vymáháme (k tomuto příkladu např. postřikem, genetickou
modifikací) něco, co by sama o sobě neodkryla.
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Obecně je počátek ekologické krize spojován s rozšířením moderních technologií a
s průmyslovou revolucí. Foster, Clark, York [2010] k tomu dodávají, že jde o
industrializaci v rámci světově převládajícího ekonomického systému, kterým je
kapitalismus. Ten je založen na neustálém růstu a expanzi, na hledání nových teritorií a
surovin a na jejich neustálém přísunu, který jde ruku v ruce s rozvojem technologií. Vše
(příroda i lidé) se přitom podřizuje maximalizaci zisku, tento zájem je stavěn nad jiné
zájmy. Stejně tak tito autoři kritizují upínání se k technologickým postupům a inovacím při
řešení environmentálních problémů, protože podle nich přinášejí zase nové a neočekávané
či nepředpověditelné problémy. Dokud se nepřistoupí k důkladné reflexi a změně
ekonomického systému založeného na neomezeném růstu, nic se nezmění a ani ta
„nejzelenější“ technologie nás nezachrání33 [Foster; Clark; York, 2010].
Zde je třeba zdůraznit, že nelze veškeré environmentální problémy připisovat
kapitalistickému ekonomickému systému. V rámci sovětského bloku a socialistického
ekonomického systému docházelo k velké environmentální degradaci rovněž, jak jsem
např. zmínila v kapitole o stavu životního prostředí v tehdejším Československu. Svým
exploatačním přístupem k přírodě se tyto dva systémy příliš nelišily34. Ve skutečnosti oba
tyto ekonomické systémy vyrostly na stejném základě, který představuje euroamerická
industrializovaná společnost35.
Ba dokonce ve mně pojem komunismus okamžitě evokuje představu tehdejšího
budovatelského úsilí, které se samozřejmě také neslo v technologickém duchu. Jezero od
Bellové se věnuje destrukci Aralského jezera, která je produktem právě Sovětského svazu
a která byla započata v roce 1954 v rámci megalomanského technologického projektu na
zavlažování bavlníkových plantáží, kvůli nimž byla odvedena voda tekoucí do jezera.
V Jedličkově próze Kde život náš je v půli se svou poutí jsou to zase chemické Stalinovy
závody, které ničí životní prostředí (zde komunisté navazují na výrobu započatou
33

Zajímavá je podle nich i schopnost kapitalismu ještě na některých environmentálních problémech

vydělávat. Jako příklad uvádějí vznik bohatého odpadového managementu či obchodování s emisními
povolenkami.
34

Foster, Clark, York [2010: 132] k tomu poznamenávají, že nechtějí snižovat environmentální

problémy vzniklé v rámci sovětského bloku, ale vzhledem k tomu, že kapitalismus představuje celosvětově
převládající ekonomický systém, považují za klíčové věnovat se právě jeho analýze.
35

Tímto tématem se zabývá francouzský sociolog Raymond Aron, který předkládá svou koncepci

„jednotné industriální společnosti“. Země kapitalistické i socialistické podle něj představují dva druhy
vyrůstající ze stejného základu společnosti [Vaněk, 1996].
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nacistickým Německem); průmyslová krajina zde rámuje celý prostor Jedličkova textu.
V Páralově Válce s mnohozvířetem nejde o konkrétní továrnu, která by byla zdrojem
nějakého místního znečištění. Ačkoliv kniha vyšla za komunismu, Páral poukazuje na
průmysl jako takový: masitová invaze nastala v reálně socialistickém Ústí a stejně tak
v západních zemích. Šedavý popílek se prostě snáší na všechny občany průmyslových
zemí úplně stejně, ať už jsou z Ústí nebo z Los Angeles.
V Bondyho Invalidních sourozencích je přítomna kritika obou aspektů: zacházení
s technologiemi i snahy pomocí technologií řešit jimi vzniklé problémy. Zdejší lidé jsou po
završení 5. vědecko-technické revoluce naprosto odtrženi od přírodního světa a jejich život
je technologiemi zcela určován: po vyhynutí zvířat se téměř veškeré potraviny vyrábí
synteticky, tato umělá úroda se na vesnicích rovněž sklízí zcela automatizovaně. Díky
novým technologiím byla výroba neustále nových věcí velmi laciná, takže se nikdo se
vzrůstajícím množstvím odpadu nezatěžoval a nic nerecykloval, tudíž se vršil v krajině za
městem či byl rovnou nahrnut do vod. A před problémy, které sami způsobili, utíkají lidé
zase pomocí technologií: výstavba komplexní kopie města v podzemí, při stoupající vodě
dostavba vysokých věžáků a nakonec i všepojímajících korábů s veškerým vybavením.
Zároveň je zde patrné vědomí toho, že člověk je svým jednáním schopen zcela zničit život
na Zemi.
V Hastrmanovi je to bezmezná a necitlivá těžba v krajině, která je předmětem
kritiky. Zde je také krásně vidět právě propojení využití technologií s imperativem
maximalizace zisku a to, jak je tu (pro Hastrmanovu opozici) příroda vnímána jen jako
zásobárna materiálu. Po vytěžení jednoho kopce se může přejít k těžbě jiného – to je další
aspekt, který Foster, Clark, York [2010] kritizují: pohled na svět z krátkodobé perspektivy,
která oceňuje aktuální přínos, nehledí však na minulost ani na budoucnost (dopady těžby).
Nejslaběji zaznívá kritika technologií v Tomečkovi. Spíše si všímá, jak se postupně
stále více dostávají ke slovu a jak jejich inovace mění přírodu. Nové těžební stroje se nyní
dostanou do dříve nedostupných lokalit, stejně tak asfaltky protkaly dříve neprostupnou
horu a tak si každý může dojet autem: „Kdysi vládl takový řád, že se těžívalo v létě a vozilo
v zimě. Po vítězství mechaniky není v tom rozdílu, poráží se za všech ročních období a
stejně tak odváží a přibližuje. Stroj nahradil potah“ [Tomeček, 1988: 185]. Nejde tedy o
nějaký tovární či závodní projekt, na který by se dalo jakožto na viníka poukázat. Jedná se
jednoduše o plíživý vývoj, který Tomeček s povzdechem konstatuje.
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6.5 Nostalgie po minulosti a obavy z budoucnosti
Další motiv, který mají některé vybrané texty společné, je představa minulého stavu
jako lepšího (ne-li idylického) než je ten současný a případné vyslovení obav z budoucího
vývoje.
U Tomečka najdeme obojí. Na mnoha místech v textu se obrací do minulosti a
vzpomíná na tehdejší tolik nenarušený přírodní řád: netěžilo se tak jako dnes, hora nebyla
protkaná cestami a přístupná autům, člověk nepotkal za každým stromem houbaře, zvířata
se nebála vyjít z lesa již za světla, dříve se také dodržovaly tradice a místní folklor místo
dnešního sledování televize. Zároveň na závěr prózy přímo vyslovuje své obavy
z budoucnosti, ze zhoršujícího se životního prostředí ve městech i z mizení neporušené
přírody a jejích obyvatel.
Urban se obrací do minulosti. Celá první část se odehrává hluboko v 19. století a
tato doba před rozmachem industrializace jako by představovala poslední období, kdy
člověk víceméně souzněl se svým prostředím. Jak jsem již zmínila v oddílu přibližujícím
Hastrmana, podle Fialové [2014] se tento motiv objevuje i v dalších Urbanových dílech.
Nepřistupuje k této době jako ke zcela idylické, narušené mezilidské vztahy se objevují i
zde. Spíše jde o vztah tehdejších lidí k přírodě, který vedle exploatačního přístupu
současnosti popsaného ve druhé části románu tvoří výrazný kontrast.
Jedlička se v některých pasážích také obrací do minulosti, avšak jsou to spíše
představy a imaginativní obrazy nezničené krajiny, které mají ve čtenáři evokovat vzhled a
stav místní krajiny před výstavbou obludných závodů.
Páral i Bondy dle mého, a každý jinak, vyjadřují svým textem znepokojení nad
možným budoucím vývojem. Bondy ve své dystopické vizi podává neutěšený obraz
budoucnosti, ve které lidé svým konáním zcela zničili přírodu, a tím i sami sebe. Páral
zase ve svém sci-fi románu dohání situaci znečištění ad absurdum a prostřednictvím
poutavé zápletky se snaží přimět čtenáře k zamyšlení nad svým životním stylem a přednést
varování před postupujícím znečištěním životního prostředí.
Bellová se téměř nedostává ani do jedné polohy. Do budoucnosti se neobrací vůbec.
Ve fiktivním příběhu Namiho pouze probleskne několik vzpomínek na jeho dětství, jejichž
záměrem je ukázat čtenáři, jak by mohl vypadat život v rybářském městečku na břehu
jezera před jeho naprostou degradací.
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6.6 Kritéria environmentálního textu podle Buella
Jak jsem již vyložila v kapitole věnující se ekokritice, Lawrence Buell navrhl čtyři
kritéria, podle nichž určuje, zda jde o environmentální text, či nikoliv. Buellův koncept
jsem „objevila“ až ve chvíli, kdy jsem již měla jednotlivé tituly k rozboru vybrané. Ačkoliv
jsem tedy výběr nepodmiňovala těmito kritérii, rozhodla jsem se pro zajímavost a
zamyšlení texty z jejich hlediska (zpětně) posoudit. Znovu opakuji Buellem navržená
kritéria:
1. Mimolidské složky přírody nevytvářejí pouhý dějový rámec, ale jejich
přítomnost naznačuje, že dějiny člověka jsou nedílnou součástí dějin přírody.
2. Zájem člověka není jediným legitimním zájmem.
3. Zodpovědné jednání člověka vůči přírodě je součástí etické orientace textu.
4. V textu je příroda alespoň implicitně pojímána spíše jako proces než konstanta.
[Buell, 1995 in Kopecký, 2012: 14]
Hora hoří: 1) Ano: o tom referují popisy života lidí na Bukové nivě, které závisejí
na přízni přírody; 2) Ano: Tomeček zde popisuje ostatní živočichy jako plnohodnotné
členy přírodního společenství, kteří mají své životy a své zájmy (vyvést mláďata, sehnat
jim potravu, přežít); 3) Ano: mimolidský svět považuje Tomeček za stejně hodnotný a
pozastavuje se nad přístupu společnosti k němu, nad zacházení s krajinou i zvířaty (hony a
„škodná zvěř“, velkochovy); 4) Ano: zachycení proměn přírody v rámci ročních období i
proměny během let vlivem člověka.
Jezero: 1) Ano: lidé jsou odkázáni na přírodní prostředí svou obživou (kolaps rybí
populace v jezeře znamená ztrátu obživy) i na příznivost klimatu (vysychání jezera i celé
oblasti znamená nedostatek vody a rozšiřování pouště); 2) Ano: pokud zde mohu označit
jezero, resp. Ducha jezera, jako svébytný přírodní element, jenž vrací lidem zkázu, kterou
mu přinesli; 3) Ano: text přibližuje zkázu Aralského jezera a důsledky lidského jednání; 4)
Ano: proměna přírody v regionu vlivem lidských zásahů.
Hastrman: 1) Ano: popis života na venkově před industrializací, který se odehrává
v souladu s přírodním cyklem a rytmem (obdělávání a sklízení úrody); 2) Ano: tyto zájmy
zastupuje celý kraj s dominantní horou Vlhošť, která je svébytná a magická, dívka Katynka
jako jeho personifikace; 3) Ano: kritika těžby a instrumentálního přístupu k přírodě; 4)
Ano: střídání ročních období i proměna kraje v čase vlivem člověka.
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Kde život náš je v půli se svou poutí: 1) Pouze v přeneseném smyslu, že nakolik
zničíme prostředí a přírodu kolem nás, natolik sami sobě vytváříme peklo; 2) Ano: zájem
divokého králíka, kterého člověk vystrnadil ze svého prostředí; 3) Ano: prostřednictvím
popisu ničení krajiny a vyhnání živočichů z ní kvůli budování chemických závodů; 4) Ano:
zachycení proměny přírody z živoucí směrem k vytěžené a umrtvené.
Válka s mnohozvířetem: 1) Spíše ne (nebo pouze velmi přeneseně skrze úvahu, že
je člověk ovlivněn narušenými přírodními ději, které ovlivnil; 2) Ne: zde jde hlavně o boj
člověka s masitem; 3) Ano: skrze apelování na člověka, aby přehodnotil svůj nestřídmý
způsob života, který způsobuje znečištění; 4) Ne: příroda je zde spíše neměnná a vzdálená
(někde v dáli za městem).
Invalidní sourozenci: 1) Ano: pokud takto lze v tomto aspektu vnímat snahu lidí
vyvázat se zcela ze závislosti na přírodě a na jejích limitech, což končí nezdarem; 2) Ne:
příroda je zde pojata jako umrtvená a zvířata vyhynulá; 3) Ano: poukazování na skutečnost,
jak konzumní životní styl a přístup lidí k přírodě ničí přírodní svět; 4) Ne: v textu je důraz
na skutečnost, že příroda zde v důsledku lidských zásahů vlastně neexistuje.
Proč nesplňují některé texty Buellova kritéria? Domnívám se, že důvodem není
přístup autora a jeho vědomé opomíjení přírody, spíše jde o velmi specifické texty, které
vykreslují environmentální problémy v rámci svého žánru (boj s masitem v rámci sci-fi,
mrtvá příroda zapadající do dystické představy).
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7 Závěr
Cílem této práce byla reflexe environmentálních problémů v české poválečné próze
v rámci dobového kontextu. Šlo v podstatě o dvojí kontext, který jsem v práci představila:
vnější kontext, který představoval stav životního prostředí ve sledovaném prostředí
určovaný „hospodařením“ vládnoucího režimu, a kontext vnitřního vývoje literatury, který
byl rovněž formován společensko-politickou situací ve státě.
Prvním

velkým

úkolem

bylo

hledání

environmentálně

laděných

titulů

v přehledových a slovníkových literárních publikacích, které jsem podrobněji popsala
v páté kapitole. Na základě toho jsem vybrala osm titulů, přičemž dva z nich jsem po
přečtení a po uvážení nezařadila do svého rozboru. Nakonec tedy zůstalo šest značně
různorodých titulů, se kterými jsem dále pracovala.
Předně jsem referovala o jejich environmentálním obsahu a charakteru. Ten jsem
také podporovala citacemi, které měly doložit, že výběr těchto titulů byl opodstatněný.
Poté jsem přistoupila ke komparaci těchto titulů. Nejprve jsem je však v chronologickém
sledu zařadila do celkového dobového kontextu ve vztahu i ke světovým událostem
v oblasti životního prostředí, aby bylo možné posoudit, nakolik jsou texty součástí tohoto
vývoje. Po důkladném a opakovaném čtení textů i poznámkového aparátu, který jsem si
k nim vytvořila, a po jejich komparaci jsem určila několik motivů a vynořujících se rysů,
které mají tyto texty společné:
1. S výjimkou Tomečka, který tíhne k biocentrismu, jde o texty
antropocentrické. Jde však o antropocentrismus slabý či přiznaný,
který kritizuje lidské zacházení s mimolidským světem a neměl by tedy
být vnímán negativně.
2. U většiny textů je to autentický prožitek, který vedl k tematizaci
environmentálního problému v textu. Ať už je to život ve znečištěném a
degradovaném prostoru a jeho každodenní zakoušení (Jedlička, Páral,
Urban) nebo hluboké citové pouto k místu (Tomeček).
3. S výjimkou Jezera v textech silně rezonuje kritika hodnot většinové
společnosti (např. materialismus a konzumní způsob života), které se
podílejí na vytváření environmentálních problémů.
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4. Dále v textech rezonuje kritika technologií, kterými v obrovském
měřítku zacházíme s přírodním světem a které způsobují jeho degradaci
a vzdalují nás od něj.
5. V rámci prožívání a zakoušení environmentálních problémů se u
některých

textů

objevuje

nostalgie

po

minulém

stavu

(před

environmentální degradací) nebo naopak obavy z budocnosti.
Vzhledem k malému počtu textů si uvědomuji, že tyto odhalené rysy nelze
zobecňovat na české environmentální beletristické texty obecně.
Kromě těchto z porovnání vzešlých charakteristik se mi v rámci mého zkoumání
vynořilo i další důležité poznání: na základě svého hledání a pátrání v oblasti české beletrie
v období po roce 1945 se domnívám, že environmentální témata stojí na okraji
literárního zájmu. Ve své práci jsem zajisté nepředstavila všechny environmentálně
laděné prozaické texty, to ani nebylo cílem mé práce; jejich počty se ale určitě nepohybují
v řádu mnoha desítek. Už samotné hledání těchto environmentálních textů bylo vzhledem
k okrajovosti tématu nesnadné. Např. Jedlička, u kterého rezonuje environmentální téma
silně v obrazu tehdejších severních Čech, byl v referencích dáván do souvislosti především
s kritikou tehdejšího režimu. O Tomečkovi jako o dalším z autorů je zase referováno
především jako o významném představiteli české přírodní beletrie. To mě přivádí
k zamyšlení i nad obsahem prací literárních vědců a kritiků, kteří mohou z různých důvodů
(avšak nikoliv s vědomým záměrem) environmentální témata v textech opomíjet.
I v polistopadové literatuře je téma environmentální krize, jakožto jedno ze
zásadních současných společenských témat, stále na okraji literárního zájmu samostatných
spisovatelů i literárních vědců. Novinové i internetové články jsou plné témat souvisejících
s ochranou a stavem životního prostředí, v současné literatuře jsou však tato témata zcela
marginální. Když jsem se zabývala českou literaturou let devadesátých a v období po roce
2000, využívala jsem pravděpodobně nejobsáhlejší souborné publikace, které o těchto
dvou dekádách vyšly, zpracované vždy kolektivem autorů a vydané v nakladatelství
Academia (V souřadnicích volnosti: Česká literatura devadesátých let dvacátého století
v interpretacích a V souřadnicích mnohosti: Česká literatura první dekády jednadvacátého
století v souvislostech a interpretacích), každá z nich má přes 700 stran. O
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environmentálních tématech a jejich reflexi se však zde nepíše nic36. Ale například zde
najdeme samostatnou kapitolu o vlivu feminismu a je zde zmíněno několik autorek,
v jejichž prózách se projevil. Vliv feminismu v české porevoluční literatuře je tedy zřejmý
a literární věda jej reflektuje.
Nyní nastíním své zamyšlení nad důvody marginálnosti environmentálních témat:
1) Vždy bylo na pořadu dne jiné téma. V období těsně po druhé světové válce
převládá v literatuře právě reflexe války a holocaustu, se kterými se autoři ve svých textech
vyrovnávají. Do toho přichází únorový převrat a nastává dlouhé období komunistické
nadvlády. Umění od této chvíle získává především idologický význam. V rámci oficiálního
proudu literatury se autoři drží norem socialistického realismu co do formy i témat, autoři
píšící do šuplíku či v exilu se v textech vyrovnávají s totalitní společností či s pocity
odcizení v exilu. Ačkoliv léta šedesátá přinášejí uvolnění poměrů na všech úrovních a
literární tvorba se stává rozmanitější co do témat i forem, převládá reflexe vlivu
společnosti na jedince a prožívání vztahů, stále se také opakuje téma války. Uvolněné
období končí se sovětskou okupací a nástupem normalizace, veškerá témata i nepřímo
zavánějící kritikou společenského a politického uspořádání jsou zcela nepřípustná – tedy
zakázané je i případné téma environmentální degradace způsobené takovým uspořádáním.
Nehledě na to, že komunistická vláda dělala všechno pro to, aby environmentální problémy
byly zatajovány a bagatelizovány, případně ospravedlňovány nutným společenským
pokrokem.
Díla vycházející v exilu či v samizdatu se stále obracejí především k životu
v nesvobodné společnosti (ačkoliv u Bondyho se environmentální téma prolíná s kritikou
společnosti).
V devadesátých letech se zase autoři (nyní již zcela svobodně) vyrovnávají se svou
osobní i celospolečenskou minulostí, se životem v totalitě, vydává se velké množství dosud
nepublikovaných textů z dřívějších období. Rozmach zažívají také populární žánry cílící na
čtenářské masy. I v novějších textech po roce 2000 jsou podle Fialové [2014] nejvíce
zastoupená témata obracející se k nedávné minulosti – období komunismu (zejména
padesátá léta a normalizace po roce 1969), tradičně i světová válka, protektorát a holocaust.

36

S výjimkou pojednání o Miloši Urbanovi a jeho Hastrmanovi, zde je však rozebírán spíše

z hlediska způsobu konstrukce příběhu a zacházení s rozličnými motivy.
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Autory tedy formovala především zkušenost války a více než čtyřicet let
komunistického režimu a představovala pro ně hlavní téma.
2) Potřeba vlastního autentického prožitku a povaha současných globálních
environmentálních problémů. Ukázalo se, že většina analyzovaných autorů tematizuje ve
svých textech environmentální problémy na základě vlastních, autentických prožitků, kvůli
sepětí s ohroženým místem a v důsledku setkávání se s těmito problémy v každodenním
životě, v jejich zakoušení na vlastní kůži. Činí tak, ať už je k tomu vede citové pouto
k místu (Tomeček, Urban) nebo jsou do prostoru vrženi a musí zde žít (Jedlička). Tři
z těchto autorů dlouhodobě pobývali přímo v severních Čechách, tedy ve značně
environmentálně zdevastovaném regionu (Jedlička, Urban, Páral). Bellová zde zcela
vybočuje, když se obrací ke vzdálenému místu, ke kterému nemá žádný osobní vztah (ale i
na tomto vzdáleném místě se environmentální degradace projevila tak, že ji lze zakoušet
všemi smysly).
Oproti tomu globální environmentální problémy se vyznačují svou neuchopitelností,
komplexností a složitostí, mnohdy jsou pro nás zcela nepředstavitelné, našemu životu
vzdálené či dokonce neviditelné a závislé na předneseném expertním poznání (např.
chemická kontaminace). Vzhledem k tomu, že Česká republika patří k zemím, které zatím
téměř nejsou zasaženy klimatickou změnou, stává se z ní spíše abstraktní a neuchopitelná
představa. Jsme stát vnitrozemský, bez přístupu k moři či oceánu, jejichž zhoršující se stav
je v poslední době hojně celosvětově diskutován a zdánlivě se nás netýká (ačkoliv opak je
pravdou).
Naopak stav životního prostředí v České republice se, jak bylo také popsáno ve
druhé kapitole, od devadesátých let postupně zlepšoval – zejména se podchytily velké
průmyslové zdroje a elektrárny byly odsířeny, výrazně se zlepšil stav vodních toků, rozvíjí
se ekologické zemědělství a pomalu také obnovitelné zdroje energie. Tedy natolik závažné
a život ohrožující lokální či regionální problémy, které představovaly velké nebezpečí
během minulého režimu, zde nemáme. Na pořadu dne jsou především závažné a ohrožující
globální environmentální problémy, které jsou však vzdálené a jen těžce uchopitelné,
neohraničené, abstraktní. K těm je potom značně obtížné se vztahovat – bez
autentického prožitku, který zakoušíme na sobě či na prostoru, ke kterému jsme
poutáni. To je další možný důvod, proč nejsou současné environmentální problémy
téměř vůbec v české literatuře reflektovány.
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3) Vliv společenského a politického klimatu 90. let.
Vaněk [1996: 148] popisuje opadnutí zájmu veřejnosti o ekologické otázky na
počátku 90. let. Jako možný vliv představuje vytrácení potřeby zastávat opoziční postoje
vůči režimu skrze ochranu přírody, nové možnosti a oblasti ve vyjadřování veřejného
zájmu dosud uměle zúžené, odchod vůdčích osobností v oblasti ekologie do veřejných
funkcí a také oslnění představou dosažení luxusu po západním vzoru, jemuž nyní nic
nebránilo.
Nakonec by mohlo mít vliv i společenské a politické klima nastartované
v souvislosti s ekonomickou transformací v devadesátých letech Václavem Klausem a
dalšími, jak je představuje Novák [2015: 156-157]: vytvářela se zde rétorika „přirozenosti
trhu“, která se odrážela i v médiích, ekologické problémy měl podle Klause vyřešit právě
přechod k tržnímu hospodářství; toto doprovázelo pokles mediální pozornosti vůči
environmentálním tématům. Klaus představoval ekologické organizace jako subjekty
útočící na lidskou svobodu a popírající rozumový přístup ztělesněný volným trhem.
Nastala politická marginalizace nevládních environmentálních organizací a jejich činnosti
[Novák, 2015]. To bych ještě doplnila citací Martina Bursíka: „Václav Klaus hodně
ekologii poškodil a obávám se, že tak činil zcela záměrně. Jeho politika je založena na
vytvoření obrazu nepřítele, vůči kterému se pak sám pozitivně vymezí. (...) Klaus přispěl
mimořádnou měrou k tomu, že v naší společnosti byla nahrazena spolupráce, nebo chceteli kooperace, konfrontací.“ [Papoušek, 2000: 87-88]. Politický a mediální obraz ekologie
v české společnosti (zde pouze zjednodušeně naznačen) by tak mohl představovat další
důležitý vliv na (ne)reflexi environmentálních témat.
Ve své práci jsem se prostřednictvím vybraných textů pokusila přinést pohled na
environmentální témata v české poválečné próze. Kromě některých společných rysů a
motivů, které jsem v textech identifikovala, je to také poznání okrajovosti tématu, k němuž
jsem na základě rešerše a zkoumání kontextu dospěla, a nad jehož možným vysvětlením
jsem se zamýšlela. Nadnesené společné motivy textů by se mohly stát předmětem
zkoumání u textů dalších, stejně tak poznání marginálnosti environmentálních témat a jeho
vysvětlení by mohlo být předmětem dalšího výzkumu.
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