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Komplexně pojatá monografie věnovaná jedné autorské osobnosti, kdysi tradiční 
žánr literární historie, v poslední době spíše skomírá. Příčiny jsou různé, od nedo-
statku grantových prostředků po nedostatek osobní pokory, a nebudeme se jimi za-
bývat. Pokus Pavla Janouška o regeneraci „zamřelého“ formátu však v této situaci na-
bývá na obsahové i metodologické závažnosti.

Předmětem jeho zájmu se v publikaci Ten, který byl (2014) stal literární vědec, 
prozaik a překladatel Vladimír Macura (1945–1999). Jde o výběr očekávaný, vždyť 
Janoušek je dlouhodobě vnímán jako Macurův fámulus, přítel a následník, ale také 
o výběr až vzorově logický: Macura byl nejen určující osobností české literární vědy 
posledních desetiletí minulého století, autorem závažných metodologických i tema-
tických podnětů, ale i tvůrcem a organizátorem, jehož strhující a inspirující veřejná 
činnost významně přesáhla generační rámec. V odborném prostředí je považován 
za jednoho z intelektuálně nejpodmanivějších a nejpodnětnějších autorů své doby, 
dokonce za její kulturně reprezentativní osobnost. To ovšem málo znamená pro širší 
veřejnost čtenářskou, kterou nezajímá Macurova literárněvědná práce a spisovatel 
Macura se jí ztrácí mezi jinými prozaiky sedmdesátých a osmdesátých let. Mono-
grafistova práce byla tedy náročnější o tento ohled: Macurovo jméno, samozřejmé 
každému elévovi literární vědy, mimo rámec oboru jako by vlastně neexistovalo.

Pavel Janoušek svou monografickou práci možná i proto pojal velmi tradičně: je 
rozsáhlá, postupuje chronologicky od Macurova dětství a mládí a soustavně charak-
terizuje jednotlivé oblasti jeho působení. Text je přiměřeně a funkčně umocněn ci-
tacemi a fotografiemi, závěrečnou část tvoří aktualizovaná Macurova bibliografie. 
Sám autor v úvodu píše o hledání „zlaté střední cesty“ (s. 15) a v rámci této perspek-
tivy mu vlastně není co vytknout: několik věcných nepřesností, sem tam nadbytečné 
či zjednodušující vysvětlivky dobových reálií (prvomájové oslavy, vojenská služba), 
místy zkratkovitá zobecnění (s. 182: „generaci šedesátých let … byl vlastní sdružo-
vací pud“) — to vše ke zvolenému žánru a typu práce spíše patří. Skutečnost, že Ma-
cura a jeho životopisec si byli osobně blízcí, není zneužita k subjektivním soudům 
či odhalením, ale ani využita jako zdroj originální perspektivy. Naopak, právě tam, 
kde se osudy biografa a jeho objektu prolínají, udržuje si Janoušek od materiálu až úz-
kostlivou distanci. Jeho monografie je zkrátka psána se znalostí autorova světa a jeho 
problémů, ale zároveň jen málokdy překračuje rovinu věcných konstatování směrem 
k osobnější interpretaci Macurova života a díla. O tvůrci, jehož úsilí sám životopisec 
charakterizuje slovy „nalézt něco, co překvapí i provokuje“ (s. 291), tak vznikla pub-
likace až překvapivě nepřekvapivá a neprovokující.

Ale snad je dobře, že kniha je právě taková. Janouškova interpretační zdrženlivost, 
fakt, že svou monografii psal zjevně se záměrem především fixovat to, co je nezpo-
chybnitelné, vytváří spolehlivou oporu pro budoucí recipienty Macurových odbor-
ných i beletristických textů. Zároveň však ponechává jejich čtenářům otevřené pole 
pro vlastní, osobité porozumění — neboť je zřejmé, že rozšiřující se prostor mezi Ma-
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curou, „který byl“, a tím, „který bude“, se v postupujícím čase otevírá stále novým, 
někdy až protichůdným možnostem výkladu.

Souvislé čtení monografie k takovým úvahám přímo provokuje: ozřejmuje na-
příklad, že Macurova trvalá aktuálnost a podnětnost vyrůstá z ironického vztahu 
k přítomné skutečnosti, v životní praxi akceptované, v ideální rovině však zpochyb-
ňované. Janoušek takřka krok za krokem ukazuje, jak se mladíkovi, dorůstajícímu 
v inspirativní atmosféře šedesátých let, literatura stala přirozeným východiskem 
z redukovaných možností života v socialistické společnosti. V průběhu následujících 
normalizačních desetiletí pak médiem osobní realizace a doslova náhražkou plno-
hodnotné existence: zapisovaná slova, potenciál skrývající se v jejich významech, 
nabízející možnost překonání neuspokojivé reality či úniku z ní, nabývají pro svého 
autora stejné váhy a významu jako tato realita sama. Hranice mezi psaným a žitým 
se rozmývá, skutečnost se takřka samovolně proměňuje v texty a ty zase transfor-
mují skutečnost. Stálá oscilace mezi psaným a prožívaným vytváří prostor pro hru, 
pro svobodnější existenci, oproštěnou od svazujících a zavazujících pravidel, ale 
zdánlivě také zbavenou perspektivy nadosobního, mravního či duchovního směřo-
vání.

Sklon permanentně relativizovat sdílené hodnoty a významy totiž může svádět 
k tomu, abychom Macuru považovali právě jen za ironika, se vším rizikem, jež takový 
postoj přináší (vytvořte si ironický odstup od nějaké skutečnosti — a ztratíte ji na-
vždy). Janoušek však správně připomíná, že Macurova ironie byla vždy doprovázena 
sebeironií. A právě fakt, že Macura činí součástí vysmívané skutečnosti i sebe samot-
ného, ho ochraňuje před mravní indiferentností. Přijímá tak totiž spoluzodpovědnost 
za bídu našeho světa.

Ambivalentní vztah k prožívané skutečnosti, neustále přítomné vědomí její re-
lativnosti a zpochybnitelnosti, se pak brzy promítá i do Macurovy odborné práce. 
Na jedné straně ji charakterizuje až žíznivá potřeba kontaktu s konkrétními fakty, 
hledání opory v historicky nezpochybnitelné, precizním ověřováním verifikované 
skutečnosti. Důvěra ve věcné údaje ústí v osmdesátých letech do ohromné práce le-
xikografické, kterou sám inicioval a řídil (např. Slovník světových literárních děl, 1988, 
Průvodce po světové literární teorii, 1988, Slovník básnických knih, 1990). Rovněž své 
vlastní studie od počátku opíral o množství příkladů a kvanta konkrétních historic-
kých poznatků. Nešlo přitom jen o náročné gesto, implicitně demaskující obsahovou 
a myšlenkovou vyprázdněnost dobových normalizačních příruček. Potřeba opory 
v kriticky ověřených datech provázela jeho práci i v devadesátých letech, jak pře-
svědčivě dokládá kapitola Janouškovy monografie věnovaná autorovu archivu. Proti 
všemu tomu důrazu na věcnou stránku skutečnosti a potřebě její evidence však stojí 
druhý pól Macurova působení: permanentní znejišťování jevového světa prostřed-
nictvím různorodých her a mystifikací. Konstruování fiktivních spolků, institucí, 
literárních postav i děl věnoval Macura takřka stejnou pozornost jako odborné práci 
s doložitelnými údaji a fakty. Obojí perspektiva se potom promítla do jeho nejvý-
znamnější publikace, monografie o literatuře a kultuře národního obrození Znamení 
zrodu (1983). V domácí literární historii dávno ustálený a po desetiletí neměnný obraz 
období tu autor zcela relativizoval, když na místo národní společnosti vážně a za cenu 
obětí směřující k realizaci ideálních nadosobních cílů dosadil představu pestrého 
společenství složeného z figur někdy až panoptikálních, v uměleckých projevech 
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tragicky přepínajících i nedomýšlejících, které postupují vpřed jen souhrou histo-
rických okolností a náhod. Svou skandální koncepci přitom opřel o takové množství 
konkrétních dat a příkladů, že ji nebylo možné jednoduše zavrhnout. Dnes se zdá 
takřka nepochopitelné, že k tomuto „koperníkovskému obratu“ ve vnímání národ-
ního obrození došlo v letech vrcholící normalizace. Přišel ale právě včas, aby nám 
umožnil prožít a akceptovat obrozenské usilování jako paralelu vlastní žité zkuše-
nosti. Protože letargický poklid metternichovského Rakouska, svírající a deformující 
originálně myslící jedince, byl nakonec jen zrcadlem strnulých poměrů obou norma-
lizačních desetiletí.

Trvalé napětí lze konečně sledovat i mezi osobním a společenským pólem Macu-
rovy aktivity. V odborné práci, obvykle spíše dostředivé a osamělé, rychle vyrůstá 
v organizátorskou osobnost, která kolem sebe sdružuje široký kruh generačních 
spolupracovníků, nejen literárních vědců, ale např. i historiků a lingvistů. A společ-
nost, ve svých projevech formovaná a deformovaná historickými okolnostmi, se stává 
i úběžníkem jeho odborných zájmů, ať už je to národní společnost česká nebo např. 
estonská. Naopak v Macurových povídkách ze sedmdesátých let rezonují především 
intimní zážitky, beletristické texty, určené široké čtenářské veřejnosti, se s překva-
pivou otevřeností stávají médiem až mučivě rozdíravých osobních rekapitulací a ka-
pitulací.

Do existence takto ukotvené v paradoxech doby podstatně zasáhly politické a spo-
lečenské změny po roce 1989. Jako funkcionář a ředitel akademického literárního 
ústavu se Macura stává reprezentantem české literární vědy, ale jeho funkce zdaleka 
není jen reprezentativní. Musí vynaložit všechny organizační schopnosti, aby uhájil 
postavení svého ústavu v situaci, kdy se i jeho fyzické působiště opakovaně stává ne-
jistým. Jestli by něco v Janouškově monografii zasluhovalo prohloubenější obraz, tak 
právě doba přijetí oficiálního postavení, vyrovnávání se s úkolem vést jiné v situaci, 
kdy už to opravdu není hra, neboť i zcela osobní postoje a dispozice náhle nabývají 
závaznosti normy. Pavel Janoušek přitom tuto zkušenost prožíval v Macurově blíz-
kosti a brzy i jako jeho následník ve funkci. V odborné práci si Macura zachovává 
dvojznačnost východisek, ale v mnohém tu dochází k přepólování. Namísto rozvíjení 
tvořivého potenciálu slov akcentuje teď spíš jejich schopnost deformovat skutečnost. 
Provokující a okouzlené výklady vzdálené minulosti jsou nahrazovány stručnějšími 
demaskujícími texty, stále explicitněji vztaženými k aktuálním problémům. Tomu 
odpovídá i žánrová proměna psaní směrem k fejetonu a eseji, formátům schopným 
spíše než odtažitý odborný text aktivně zasahovat do živého dění (např. Masarykovy 
boty, 1993, Český sen, 1998). Jestliže své teoretické úvahy Macura takto přibližuje laic-
kým recipientům, četba jeho beletristických textů se naopak stává esoteričtější zále-
žitostí: jeho obrozenská tetralogie (souborně pod názvem Ten, který bude, 1999) před-
pokládá nejen relativně hlubokou obeznámenost se společenskou a kulturní situací 
uprostřed 19. století, ale i čtenářskou zkušenost, schopnou postřehnout množství 
aluzí, citátů a odkazů. Zdánlivě nadčasové náměty jednotlivých příběhů — revoluce, 
zrada, láska a divadlo — přitom v hodnotových převratech devadesátých let působily 
jako osobní apely. Po dlouhé době, od Šotoly snad poprvé, tu při četbě historických 
próz cítíme, že v nich jde víc o nás a naše životy než o bizarní historické figury.

Vladimír Macura předejmul mnohé z toho, co je v posledních letech v literární 
vědě aktuální; celá sféra kulturní sémiotiky v něm má svého iniciátora i reprezen-
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tativního tvůrce. Ještě podstatněji však dnes chybí jako osobnost. Z děl jeho gene-
račních spolupracovníků s Macurovým odchodem nezmizela kvalita, vytratila se ale 
představa záměrnosti, potřeba společného směřování a cíle, třeba jen iluzorního. 
Následující ustrašená a uskřípnutá generace dospívající v desetiletích před koncem 
století, moje generace, byla aktivitami Macurova okruhu kdysi právě tak fascinována, 
jako ji na druhé straně popuzovala jejich zdánlivá nezávaznost a prvoplánová teatrál-
nost. Macura jí dodnes chybí jako horizont, vůči kterému se mohla a měla vymezovat. 
A těm ještě mladším, kteří ho nepoznali už ani zdálky a kteří často vidí jen lehkost 
osobnosti a díla, chybí jako připomínka, že taková lehkost se rodí jen z těžké práce, 
ze stálého pochybování a přebývání v nejistotě.

Tuto stránku Macurova působení poněkud bagatelizuje i jeho monografista. Je to 
jediná vážnější výhrada k jinak příkladné práci: např. groteskní a hořce skeptický zá-
věr Macurova posledního románu Medikus, ve kterém obraz českých dějin inscenují 
v rámci divadelního představení chovanci pražského blázince, Janoušek interpretuje 
v kategoriích „provokace“ a „herní nezávaznosti“ (s. 409); jako by na posledních stra-
nách svého textu přece jen podlehl potřebě vytvářet „pozitivní“ obraz svého autora. 
Přitom celý závěr Macurova díla je prostoupen melancholickou perspektivou pře-
sahující individuální osud. Rezignovaným vědomím, že o tom, co je pravda a co lež, 
co je skutečnost a co sen, co zrada a co láska, nakonec rozhodnou ti, kdo nás přežijí. 
A zoufalstvím nad tím, že všechno naše sebestravující úsilí nás v důsledcích činí jen 
figurkami ve hrách osob, které ještě neznáme nebo kterých si už nevážíme. Že naše 
slova a činy se nakonec promění v pouhé nástroje, s jejichž pomocí ti, kteří budou, 
jednou sehrají svá vlastní, pro nás nepochopitelná představení.

Ale je možné — doufejme v to —, že se mýlím. „Promluvte si o tom s Macurou,“ 
řekl mi kdysi k nějaké mé otázce doktor Pešat. „Bude se mu to líbit. Vidí to totiž úplně 
jinak než vy“…
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