JINAK O KLIŠÉ
Martin Pilař: Vrabec v hrsti Dokořán, Praha 2005

V loňském roce vyšel v edici Bod nakladatelství Dokořán soubor studií a esejů Martina Pilaře (* 1955), jenž působí na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Pilař zatím mj. publikoval pečlivé (a možná poněkud nedoceněné) pojednání o žánru povídky (Pokus o žánrové -vymezení povídky, Sfinga, Ostrava 1994) a knihu Underground (Host, Brno 1999). Nový titul Vrabec v hrsti aneb Klišé v literatuře obsahuje texty většinou již dříve uveřejněné časopisecky (ponejvíce v Hostu).
Už první oddíl souboru, Mezi cizinou, cizotou a domovem aneb O rozdílnostech domácího a exilového porušování literárněhistorických klišé, napovídá, že pod pojmem "klišé v literatuře" Pilař nerozumí topoi nebo "místa obecná" v tematické výstavbě literárních děl, ale že mu půjde zejména o klišé z literárněhistorického hlediska, tedy o zažité náhledy, jejichž prostřednictvím přistupujeme k určitým literárním fenoménům. Klišé pro Pilaře znamená fixní jistoty, s nimiž vnímáme určitá literární díla, skupiny autorů, literární žánry, okrajové směry. Tato klišé jsou stále přítomná, běžně o nich nepřemýšlíme, prostě je "dědíme" a na jejich základě literaturu hodnotíme, vybíráme a - také z ní vylučujeme.1
V Problému identity mezi domovem a cizinou jsou takovými klišé "domov" a "exil". Pilař si všímá, že už sám pojem exilová literatura přináší problémy. Hovoříme o exilových autorech, aniž bychom si uvědomovali, že je rozdíl mezi knihou doma napsanou a v exilu vydanou a knihou vzniklou v cizině. Zdá se, že modelový čtenář prvního Pilařova eseje nepochází z Čech, neboť autor věnuje (snad přílišnou?) pozornost M. Kunderovi a J. Škvoreckému; mnohem zajímavější jsou potom pasáže o autorech, jimž se obvykle tolik prostoru nevěnuje (mj. 0. Ulč, J. Svoboda, L. Moníková, J. Vejvoda, L. Martínek). Úvodní studie je zakončena zvláště zajímavým postřehem: zatímco exulantům 19. století "šlo o uchování jistých ideálních představ o českém národě" (Pilař cituje V. Papouška; s. 31); v 70. a 80. letech 20. století se většina autorů "pokoušela překonávat úzkou závislost na domácím i exilovém kulturním kontextu" (tamtéž).
Pohledy odjinud bývají vždycky cenné, ve stati Česká literatura britskýma očima se Pilař zaměřuje na ostrovní příručky a poukazuje na fakt, že se britská "image" české literatury v mnohém liší od našeho ,vnitřního" vnímání literatury. Třetí studie prvního oddílu se pak soustřeďuje na osobnost u nás málo známou a vnímanou. Emigrant Igor Hájek (1931-1995) působil na univerzitách v Glasgow a Lancasteru, odborná veřejnost jej zná pro jeho podíl na torontském Slovníku českých spisovatelů 1948-1979 z r. 1982. Martin Pilař v současné době připravuje výbor z Hájkovy literární pozůstalosti; vydání knihy chystá rovněž nakladatelství Dokořán.
Druhý oddíl má název Česká próza po roce 2000 a její vazby na fenomén bestselleru a kultovního románu. Obsahuje kritické eseje publikované v letech 2001-2003 v Hostu. Pilař se v nich dotýká problému, který naznačuje již v předchozím oddíle: dobře prodávané čtivo je obvykle vylučováno z kánonu "hodnotné" literatury. Autor knihy přemýšlí, proč tomu, tak je; příčiny spatřuje mj. ve skutečnosti, že v posrpnové éře se vysokých nákladů dočkali obvykle jen druhořadí spisovatelé. Autor knihy vede demarkační čáru mezi bestsellerem a"kultovním románem", jenž se sice dobře prodává, ale není určen širokému publiku, spíše si sám nalézá cílovou skupinu. Kultovní autorem je např. Jáchym Topol. Petr Šabach či Michal Viewegh těží spíše z ,,magické přitažlivosti bezproblémovosti". "Postmoderní hra"je zase klišé často skloňované v případě populárních románů Miloše Urbana. Pilař poukazuje na řadu jiných (i protikladných) inspiračních zdrojů.
 	V třetí části souboru (Alternativní literatura, její konkrétní projevy a problémy s teoretickým vymezováním) se autor věnuje souvislostem v tvorbě autoru okolo edice Půlnoc a amerických beatniků. Obě seskupení sice spojuje odpor protitradičním hodnotám, tematické shody nebo časová podobnost v literárních začátcích, avšak mezi oběma skupinami "lze pouze hledat typologické souvislosti" (s. 99). V témže oddíle je porovnáván pohled na alternativní kulturu z od1išných hledisek. Závěrečná část Vrabce v hrsti směřuje do regionu, v němž Martin Pilař profesně působí. Obě studie přinášejí cenný vhled do dění na Ostravsku v padesátých, resp. v sedmdesátých letech. V první se autor soustředí na "revoluční přeměnu" ostravského "literárního revíru", ve druhé zase osvětluje potemnělé povědomí o literární činnosti v regionu za časů normalizace.
V úvodním slově se Chris Hopkinson vyjadřuje k Pilařovu stylu, charakterizuje jej jako "anglosaský". Tento způsob psaní, chválí Hopkinson, není terminologicky přetížený, nepodléhá módním výbojům evropských, zejm. francouzských (= poststrukturalistických) metodologií. Pravda, tyto kvality Vrabec v hrsti nesporně má. Knize to svědčí, teoretizování je zde sdělné a nekomplikované. Na druhou stranu se Pilař vzdává některých argumentů, které by řadu jeho tezí podpořily (např. analýza vyprávění v případě bestsellerů by mohla odhalit další rozměr "magické přitažlivosti bezproblémovosti"). Ale autor se záměrně zaštiťuje vrabcem v hrsti, takže mu nepodsouvejme holuba na střeše. Martin Pilař cílí svůj zájem "k okraji"; to však nic nemění na tom, že občas dochází k zajímavým závěrům. A cesta k nim je čtivá.
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