
Výpravně O literatuře výpravné

Ladislav futtera

„Jako příslušník generace Mukařovského žáků si při poznání metodologických im-
pulsů strukturalismu podržel od tohoto zaměření kritický odstup a spolu s indivi-
duálně odlišnými cestami J. Lopatky, J. Vohryzka a R. Grebeníčkové představují jeho 
texty jednu z mála původních hodnot české literární esejistiky posledního půlsto-
letí,“ praví se o Přemyslu Blažíčkovi na přední záložce jeho spisů.1 S jistou výjimkou 
literárního kritika Josefa Vohryzka, jenž byl průřezovým výborem Literární kritiky 
připomenut již před více než dvěma desetiletími, se v poslední době dočkalo nových 
edic dílo všech zmíněných generačních souputníků. Po opětovném uveřejnění vý-
boru z kritik Jana Lopatky Předpoklady tvorby (autorovi byla navíc v červnu letošního 
roku věnována odborná konference, zaštítěná časopisem Revolver Revue a Ústavem 
české literatury a komparatistiky FF UK) a třísvazkovém souborném vydání díla Pře-
mysla Blažíčka (v případě obou autorů zásluhou nakladatelství Triáda) byl péčí Insti-
tutu pro studium literatury a nakladatelství Torst pod názvem O literatuře výpravné 
publikován obsáhlý výbor z celoživotní tvorby literární historičky, kritičky, editorky 
a překladatelky Růženy Grebeníčkové (1925–1997). Společně s nedávným souborem 
Máchovské studie, který shrnoval texty věnované jednomu z jejích ústředních témat, 
dílu Karla Hynka Máchy, se tak čtenáři na zhruba 1300 stranách dostává do rukou 
podstatná část díla této literární vědkyně, dosud do značné míry roztroušeného v ča-
sopisech, samizdatových edicích či zůstaveného pouze v rukopisné podobě.

Blažíčka, Lopatku, Grebeníčkovou a Vohryzka vedle jisté generační spřízněnosti, 
nutnosti vyrovnat se s obdobnými metodologickými východisky a v neposlední řadě 
i s poměry, jež povětšinou svobodnému bádání o literatuře, najmě pěstování lite-
rární kritiky věru nepřály, spojuje ještě jméno Michaela Špirita, jenž soubory jejich 
textů připravil k vydání, doplnil obsáhlým a fundovaným komentářem a aktuální 
bibliografií. Výbor O literatuře výpravné tak doprovází samostatný svazek Růžena 
Grebeníčková a její rukopis, který obsahuje stejnojmennou studii, kritický komentář 
a vysvětlivky k textům zařazeným do prvního svazku a bibliografii. Snad lze vznést 
puristickou námitku, že tímto členěním se poněkud rozmělňuje původní koncept 
odeonské „velké bílé řady“, k níž se oba svazky grafickou podobou hlásí, jež přinášela 
reprezentativní čtenářské průřezy z tvorby význačných českých literárních vědců. 
Ovšem tak jako Grebeníčková sama po většinu života odmítala rigidní, nehnutý pří-
stup k interpretaci slovesného díla (studie o Máchovi a pojmu romantismu budiž do-
kladem nejpádnějším), netřeba trvat na neměnném zachování struktury „velké bílé 
řady“, jak byla definována v druhé polovině sedmdesátých let, zvláště když posun 
od čtenářské ke kritické edici přináší nemalou přidanou hodnotu.

Při prvním pohledu na doprovodný svazek si nelze nevzpomenout na anekdo-
tickou poučku, že poctivý komentář by měl být delší než komentované dílo. To se, 

1 Blažíček, Přemysl: Knihy o epice. Naši / Švejk / Zbabělci. Triáda, Praha 2014 [přední záložka 
přebalu].
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pravda, nepovedlo (byť nechybělo málo). Ovšem v žádném případě zde nemáme co 
do činění s vyčerpávajícím (jak pro autora, tak čtenáře) výkladem na téma vše, co jste 
kdy chtěli vědět o Růženě Grebeníčkové, ale báli jste se zeptat, či nekonečným a neu-
končitelným vršením faktů ve stylu monografií Zdeňka Nejedlého. Ve středu zájmu 
tu vždy stojí text, a to jak v nejrozsáhlejší části, tedy komentáři, tak i v úvodní studii, 
již by snad lépe vystihl pootočený titul „Rukopis a Růžena Grebeníčková“, ostatně 
Špirit sám ji označuje za „zprávu o textech, jejich vznikání, růstu a podobě, v níž byly 
třeba i fragmentárně zanechány“ (Špirit, s. 9).

Studii příznačně otevírá pojednání o stavu autorčiny rukopisné pozůstalosti, 
kompletování roztroušených textů a komplikovaném různočtení často několikerých 
verzí téže studie, na nichž Grebeníčková paralelně pracovala. Naopak na životopis, 
zde ve formě analistických záznamů k jednotlivým rokům, dojde až na úplný závěr, 
až po kapitolách věnovaných několika zlomovým bodům, jež formovaly odborný zá-
jem Grebeníčkové. Konkrétně se jedná o spolupráci s Oldřichem Králíkem, recepci 
Waltera Benjamina a neúspěšná jednání s nakladatelstvími o máchovské monografii. 
I v těchto případech však autor dává v prvé řadě nahlédnout do vlastní textologické 
dílny a zamýšlí se nad vybranými problémy, s nimiž se editor nad texty Grebeníčkové 
musí vypořádat. Rovněž v kapitole biografické je autorčin život zpřítomněn přede-
vším pomocí citací z její vlastní tvorby, respektive reflexí jejího díla. Jistě můžeme 
litovat, že Špirit neměl přístup k osobní korespondenci Grebeníčkové, ani že nebyl 
jeho cílem širší pramenný výzkum. Přinejmenším doba autorčina zrání a tříbení 
myšlenek během padesátých let, počáteční nekritické přejímání stalinistického dog-
matismu, včetně dobově poplatných operací s vágně definovanými, schematicky na-
črtnutými pojmy realismu a romantismu, které postupně vytlačovala snaha o jemné 
diferencování jednotlivých epoch, vývoj v hrubých rysech tak typický pro celou gene-
raci, by si jistě zasluhovala podrobnější ohledávání terénu. Totéž platí i pro existenci 
autorky v šedé zóně normalizační každodennosti. Toto jsou však úkoly pro historiky, 
pro účely komentované edice je naopak příjemných třicet stran životopisu, naplně-
ných příhodně volenými citáty, zcela dostačujících.

Vlastní komentář, nejrozsáhlejší a jistě i nejhodnotnější část svazku, kopíruje po-
řadí jednotlivých textů, zařazených do souboru O literatuře výpravné. Kromě očeká-
vaných informací o prvním vydání, emendacích a případném různočtení a vysvětli-
vek Špirit, pokud to bylo možné, doplnil též údaje o tematicky souvisejících pracích, 
o podnětech, na něž Grebeníčková reagovala, o ohlasech a zdrojích, odkud byly texty 
převzaty. Vedle prostého bibliografického odkazu mnohdy neschází ani obšírné ci-
tace ze zmiňovaných děl. Čtenáři se tak nabízí možnost poznat lépe vývoj autorčiných 
názorů. Jako pendant k doslovu Ludwig Winder a jeho Následník trůnu z roku 1996, vů-
bec nejmladšímu textu zařazenému do Literatury výpravné, je — kupříkladu — po-
staven nakonec neotištěný doslov k předchozímu vydání Winderova románu, jejž 
Grebeníčková také přeložila, z roku 1979, v němž autorka na rozdíl od novější verze 
nepracovala s kontextem moderního rakouského románu, nýbrž akcentovala souvis-
losti Winderovy tvorby s českým, respektive československým prostředím (Špirit, 
s. 484–492). Zároveň jsou pomocí citací přiblíženy i dlouhodobější diskuse, např. pole-
mika Grebeníčkové s Alexandrem Stichem o tzv. Ohrenphilologie (Špirit, s. 287–291). 
Dle Špiritových slov by měl celý svazek „prováz[et], vysvětl[ovat] a třeba i problema-
tiz[ovat] edici studií Růženy Grebeníčkové O literatuře výpravné“ (Špirit, s. 120). Díky 
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promyšlené struktuře a penzu obsažených informací se mu celou vytčenou triádu 
daří naplňovat v míře více než hojné.

Název svazku O literatuře výpravné odkazuje do první poloviny devadesátých let, 
k posledním letům života Grebeníčkové. V té době Špirit ve spolupráci s Grebeníčko-
vou připravil pro nakladatelství Český spisovatel dvousvazkový průřez autorčiným 
celoživotním dílem. Než nakladatelství zaniklo, stihlo vydat alespoň jeden ze svazků, 
ten místo původně zamýšleného titulu O literatuře výpravné, který měl ilustrovat au-
torčin celoživotní zájem o epiku a především žánr románu, obdržel název Literatura 
a fiktivní světy I. Nynější, oproti původnímu rozvrhu podstatně rozšířený výbor tak 
po dvacetileté cézuře na toto torzo navazuje.2

Svazek je členěn do pěti rozsáhlých oddílů, na práce teoreticko-historické, roma-
nistické, bohemistické, rusistické a germanistické. Texty jsou v rámci oddílů řazeny 
dle chronologie probíraných témat. Otázkám či autorům, k nimž se Grebeníčková 
ráda vracela, např. literatuře faktu, Dostojevskému či Musilovi, je zde věnováno ně-
kolik statí, často z různorodých autorčiných životních etap, které tak dané téma do-
hromady uchopují o poznání mnohovrstevnatěji a komplexněji, nežli by umožňoval 
rozsah jediné studie. Michael Špirit v této souvislosti hovoří dokonce o „malých mo-
nografiích“ (Grebeníčková, s. 940).

Doménou Grebeníčkové byly práce komparatistické, jež v širokých kontextech 
snášely materiál z více národních literatur, a které se tak poněkud zpěčují jednodu-
chému členění, avšak výraznější námitku lze vznést jedině proti zařazení dvojice stu-
dií o Borisi Ejchenbaumovi a polemické stati o hodnocení Dmytra Čyževského na zá-
věr rusistického oddílu. Vzhledem k tomu, že autorka na dílo obou literárních vědců 
formalistické školy na mnoha místech napříč uvedenými texty navazuje, bylo by snad 
vhodnější zařadit zmíněné stati již do prvního oddílu. Tím spíše, že ve studiích jako 
Literatura faktu a teorie románu (Grebeníčková, s. 31–37) či O literatuře nízké, zábavné 
a masové (Grebeníčková, s. 43–54) Grebeníčková v úvahách o žánru románu plodně 
navazuje na podněty ruských formalistů.

Grebeníčková sledovala aktuální vývoj západoevropského literárněvědného bá-
dání, především v německojazyčném prostoru, zmiňme práce Franze Karla Stanzela 
či spíše chladněji přijímaného Emila Staigera. Rovněž se hlásila k odkazu německé 
meziválečné literární vědy, mj. Waltera Benjamina, z jehož tvorby připravila vý-
bor Dílo a jeho zdroj, či Andrého Jollese. Zapomenout by se samozřejmě nemělo ani 
na hojně citovaného Georga Lukácse. Nejhlubší otisk v jejím přístupu k literárnímu 
dílu však zanechali právě formalisté. Nikoliv však toliko rané formalistické studie, 
jež se soustředily na bravurní stylistickou analýzu, nýbrž pozdní tvorba z třicátých 
a čtyřicátých let, která do hry výrazněji vnáší i otázku historického kontextu a dě-
jinného vývoje. „Neméně charakteristická je pro Ejchenbauma i schopnost proměnit 
tematiku často dílčí, zdánlivě okrajovou, na mistrovské řešení centrálních otázek 
literárního vývoje“ (Grebeníčková, s. 694). Těmito slovy Grebeníčková zhodnotila 
Ejchenbaumův přínos literární vědě a do značné míry tím charakterizovala i svou 
vlastní tvorbu. Inspirativní domýšlení podnětů formalismu nalézáme mj. v zájmu 
o ohledávání hranic uměleckého díla, lhostejno, zda se předmětem zkoumání stává 

2 K historii edice srov. Špirit, Michael: Ediční poznámka. In: Růžena Grebeníčková: O literatu-
ře výpravné. Institut pro studium literatury — Torst, Praha 2015, s. 939–951, zvl. s. 947–948.
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pomezí mezi románem a literaturou faktu nebo rozdíl mezi literaturou vysokou 
a nízkou.

Přijímání cizích podnětů se však nedělo nekriticky. Grebeníčková na jedné 
straně poměřuje závěry formalisticky orientovaných vědců novější literárněvědné 
bádání, přičemž druhdy upozorňuje na nedořečenost těchto konceptů — zmiňme 
například srovnání pojetí intertextuality u Ejchenbauma a Staigera (Grebeníčková, 
s. 693). Na druhou stranu si zachovává kritický odstup od pokračovatelů, kteří dále 
samostatně navazovali na formalismus, ať se již jednalo o strukturální estetiku Jana 
Mukařovského (Mukařovského klíčový termín sémantické gesto dokonce označila 
za „lehce upravené ‚jazykové gesto‘, s nímž přichází André Jolles v pozoruhodné knize 
Einfache Formen z konce dvacátých let“, Grebeníčková, s. 329) či o pojem karnevalu 
a dialogičnosti Michaila Bachtina (Grebeníčková, s. 610–621).

„Její doménou je detail. Místo, aby na základě Čapkových dramat a románů vytvá-
řela hypotézy o údělu naší civilizace — to přenechává jiným —, odkrývá příbuznosti 
mezi pražským autorem a berlínským Georgem Kaiserem. […] Analytickou linku 
procházející jednotlivými eseji, studiemi, recenzemi a doslovy však nese jistá ‚cel-
ková idea‘ — detail je kódem, jenž otevírá nové cesty k uchopení evropské kultury 
v její jednotě,“ vyzdvihoval roku 1985 na stránkách Süddeutsche Zeitung u příležitosti 
udělení Herderovy ceny autorce Werner Paul (Špirit, s. 108). Na malém prostoru 
se mu podařilo vystihnout hlavní přednosti prací Grebeníčkové. V minuciózních, 
komparativně založených studiích poukazovala na vnitřní souvislosti, vlivy a pod-
něty, z nichž čerpali generačně spříznění autoři napříč jednotlivými národními li-
teraturami. Srovnávala-li Máchu s Novalisem, nebyla pro ni nejdůležitější otázka, 
zdali Mácha Novalise četl, nýbrž upozorněním na styčné body v dílech obou básníků 
mohla Máchu zařadit do širší sítě evropského romantismu.3 Současně ve středu je-
jího zájmu vždy stálo slovesné dílo. Její práce se odvíjela od pečlivé četby a důkladné 
textověkritické přípravy. Studii o Hugo von Hofmannsthalovi Lorris a Loris tak mohlo 
vyprovokovat chybné ztotožnění básníka Lorise s Guillaumem de Lorris, autorem Ro-
mánu o růži, v edici básní Karla Tomana (Grebeníčková, s. 753–756). V kontextu tohoto 
přístupu k literárnímu dílu je pak pochopitelná značná rezervovanost vůči metodo-
logicky povrchně ukotvenému historismu, jejž v šedesátých letech společně s Oldři-
chem Králíkem předhazovala Ústavu pro českou literaturu ČSAV (Špirit, s. 22–23), ale 
i odmítání provokativně hravých studií Vladimíra Macury, jimž Grebeníčková vytý-
kala přílišnou tezovitost a omezený výběr pramenů (Špirit, s. 257–258).

Při listování svazkem si nelze nevšimnout významného zastoupení žánru doslovu 
či předmluvy k edici (zpravidla překladové) beletrie. Z osmnácti textů zařazených 
do germanistického oddílu byla celá polovina otištěna jako předmluva či doslov. 
Pravda, některé z nich pocházejí až z první poloviny devadesátých let, přesto však 
je možné chápat tak početné zastoupení předmluv, resp. doslovů jako určitou reha-
bilitaci tohoto žánru, zprofanovaného povinnými a leckdy i dobrovolnými úlitbami 
vládnoucímu režimu. Detailně propracované hutné texty Grebeníčkové připomínají, 
že jak v období politického uvolnění šedesátých let, tak občas i během normalizace 

3 Srov. Grebeníčková, Růžena: Mácha a Novalis. In táž: Máchovské studie, ed. Michael Špirit. 
Academia, Praha 2010, s. 92–122.
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se mezi stohy prázdné slámy zaskvěla perla.4 Grebeníčková měla navíc tendenci — 
zvláště, když jí to doba umožňovala — překonávat tradiční vymezení doslovu jako 
minuciózní popularizační studie o autorovi a díle, s jakou přišly již meziválečné 
„melantrišky“. Doslov k Musilovým Zmatkům chovance Törlesse z roku 1993 tak oteví-
rají obecněji založené úvahy o moderním románu, o uspořádání vyprávěného a o fo-
kalizaci (Grebeníčková, s. 804–806). Lze jedině souhlasit s Miroslavem Petříčkem, 
pro nějž byl tento doslov „ukázkou mistrovské literárněvědné analýzy, až marno-
tratně překračující hranice obvyklé normy“ (Špirit, s. 110).

Ovšem i tato rehabilitace žánru doslovu měla své meze. Stačí jen stručně připo-
menout autorčiny první pokusy o tento žánr z první poloviny padesátých let, které 
nemají s literárněvědnou analýzou pranic společného, pouze papouškují oficiální 
politickou doktrínu. Díky dochované korespondenci Grebeníčkové s historikem Ja-
roslavem Kudrnou, který svým jménem pokryl autorčinu předmluvu k výboru próz 
Huga von Hofmannsthala Lucidor, si lze udělat obrázek o fungování cenzury na po-
čátku osmdesátých let. Ač Grebeníčková na Kudrnu naléhala, aby odmítl navrhované 
změny a krácení, předmluva nakonec vyšla v natolik zdeformované podobě, že ji 
autorka v devadesátých letech odmítla zmínit ve své bibliografii (Špirit, s. 434–435). 
Až nyní je tato studie s původním titulem Odkrývání vrstev vydána v úplnosti podle 
rukopisu.

Nadčasové úvahy Grebeníčková vkládala též do žánru tak časového, jako je lite-
rární kritika. Psaní recenzí se autorka věnovala spíše okrajově, rovněž ve výboru je 
kritika zastoupena pouze několika texty, tím spíše, že Špirit ve snaze neopakovat té-
mata, jež Grebeníčková variovala, upřednostnil před recenzí žánr studie či eseje (Gre-
beníčková, s. 940). Přesto i těch nemnoho literárněkritických zamyšlení, koncentro-
vaných do druhé poloviny bohemistického oddílu, není radno minout. Třeba recenzi 
čtvrtého dílu pentalogie Vladimíra Neffa Veselá vdova aneb Výprodej pokračuje z roku 
1962, tedy druhý nejstarší zařazený text. Grebeníčková se zde soustředí na vztah díla 
a autora, díla, které nabyvši epické šíře nutí autora pokračovat ve vyprávění, aniž 
by bylo možné osudy hrdinů cyklu dovyprávět do konce. Jak aktuální jsou takovéto 
úvahy tváří v tvář současným románovým cyklům či (neúspěšným) pokračováním 
úspěšných filmů? Avšak současně jako by zde Grebeníčková na malé ploše předjí-
mala budoucí úvahy Přemysla Blažíčka o Haškových Osudech dobrého vojáka Švejka, 
kde se rovněž text „nezvladatelně rozlévá do šíře“ a narušuje tak autorovo rozvržení 
románu.5

Vzhledem k rozsahu svazku jistě není od věci položit si otázku, co zde vlastně 
z díla Grebeníčkové chybí. Kritika je sice zastoupena poměrně skromně. Samozřejmě 
zde scházejí Máchovské studie, vydané roku 2010 pod původním samizdatovým titu-
lem, ovšem v rozšířené verzi, v nakladatelství Academia. A tak moderní kritická edice 
prozatím citelně chybí pouze v případě prací goethovských, respektive faustovských, 

4 Z poslední doby se sluší upozornit též na soubor Eseje o německé romantice, shrnující doslo-
vy germanistů Kurta Krolopa a Jiřího Stromšíka, připravené v sedmdesátých a osmdesá-
tých letech pro nakladatelství Odeon (Krolop, Kurt — Stromšík, Jiří: Eseje o německé roman-
tice. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2013).

5 Blažíček, Přemysl: Haškův Švejk. In: Týž: Knihy o epice. Naši / Švejk / Zbabělci. Triáda, Pra-
ha 2014, s. 152.
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dostupných doposud pouze ve zkrácené podobě. Michael Špirit doporučuje jejich bu-
doucí samostatné uveřejnění, podobně jako Literatuře výpravné předcházely mono-
tematicky laděné Máchovské studie (Špirit, s. 427). S tím lze jedině souhlasit. Úvahy 
Grebeníčkové o Faustovi by jistě obohatily českou germanistiku, která mívá občas 
tendenci rychle zapomínat na dosud inspirativní a aktuální podněty starších gene-
rací místních literárněvědně orientovaných germanistů.

Nezbývá tedy než vyjádřit naději, že jméno Růženy Grebeníčkové, stejně jako 
v případě Přemysla Blažíčka a Jana Lopatky, bude díky vskutku mimořádně kvalitně 
připravenému výboru z jejího díla rezonovat i mezi novou generací bohemistů, re-
spektive — vzhledem k šíři jejího záběru — rovněž mezi nebohemisticky orientova-
nými moderními filology.

AD:
Růžena Grebeníčková: O literatuře výpravné. Institut pro studium literatury — Torst, Praha 2015. 
1034 s.; Michael Špirit: Růžena Grebeníčková a její rukopis. Institut pro studium literatury — Torst, 
Praha 2015. 662 s.
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