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Prokletá i požehnaná

Josef Škvorecký: Igor Hájek je důležitá osobnost posrpnového exilu

IGOR HÁJEK

Prokletá i požehnaná. Eseje o české literatuře

Přeložila Karolina Slamová, editor Martin Pilař, předmluva Josef Škvorecký, životopisný medailon Jan Čulík. Dokořán, Praha 2007, 192 stran, náklad neuveden, doporučená cena 198 korun.

Nakladatelství Dokořán předloni vydalo soubor statí v Ostravě a ve skotském Glasgow přednášejícího bohemisty Martina Pilaře; kniha nazvaná Vrabec v hrsti aneb Klišé v literatuře obsahuje i stať Igor Hájek aneb Rozpory mezi domácí a exilovou reflexí české literatury. Igor Hájek (1931–1995) byl v 60. letech ceněným zprostředkovatelem angloamerické literatury, ať už jako překladatel nebo jako kritický publicista. O české literatuře psal soustavněji poté, co emigroval a kdy mimo jiné působil na univerzitě v Glasgow.
Téměř všechny Pilařem zmíněné Hájkovy texty teď přináší paperback Prokletá i požehnaná, graficky podobně upravený jako Vrabec v hrsti. Pilař si také vzal na starosti editorství knihy, která zprostředkovává texty muže, jehož spisovatel Josef Škvorecký v předmluvě označuje za „nejdůležitějšího českého literárního kritika posrpnového exilu“.

Nepředpojatý a srozumitelný V čem spočívá Škvoreckým konstatovaná „největší důležitost“ Igora Hájka? Jistě ne v tom, že by Hájkovy texty o české literatuře byly formulačně nebo názorově nejpregnantnější z těch, jež v exilu vznikly: Sylvie Richterová, Květoslav Chvatík či Mojmír Grygar disponují nesporně bohatším terminologickým aparátem, Antonín Brousek vládl ostřejším a inspirovanějším vhledem do díla.
Důležitost Hájka tkvěla v následujícím: publikačně se mu podařilo proniknout do několika vlivných západních periodik, psal například pro odnož britského deníku Times nazvanou Times Literary Supplement. A byl jedním z mála, kdo sledoval jak českou literaturu exilovou, tak zdejší díla samizdatová i oficiálně vydávaná. Západnímu publiku předkládal syntetizující, kritické, ne však akademické, literárněvědné texty. Bez apriorních soudů a srozumitelně přibližoval společenský a politický kontext nejen konkrétních děl (evidentně u Hájka převažuje zájem o prozaickou tvorbu), nýbrž i české literatury jako takové, přičemž v tomto připomínání souvislostí podnikal sondy rovněž do starší české literatury včetně nastiňování základních tendencí v devatenáctém století.
Myslím, že pozvolna bude docházet k „neplánovanému“ zhodnocení Hájkových zamyšlení a analýz. Kdo se v terénu domácího písemnictví pohybuje soustavněji, nachází v autorově kontextualizaci známé věci; ovšem to je záležitost nepočetné obce. Avšak s postupujícím časem se vůči tématům, jichž se kniha Prokletá i požehnaná dotýká, stane „cizím“ publikem i valná část zdejší čtenářské obce a Hájkovy někdy až učebnicové partie dojdou nového užitku. Paperback Igora Hájka se pak ještě více může stát tím, čím ostatně může být už dnes – doplňkem přehledových učebnic literatury, v nichž kritéria jsou „objektivizována“, hierarchizace ustupuje požadavkům na „úplnou“ informovanost. Hájek naproti tomu při vší své džentlmenskosti nikdy nepřistupuje k nezúčastněné výčtologii, vždy je u něho zřetelně přítomno hodnocení.

Mišík, idylik vesnice?
Jinou věcí je, co Hájkovy příspěvky tvrdí a akcentují. Zde je o čem diskutovat! Když autor píše o některých konkrétních dílech Ivana Klímy, Ludvíka Vaculíka či Jaroslava Seiferta, když porovnává identitu postav v několika prózách Josefa Škvoreckého a Američana Philipa Rotha nebo když sleduje „klonování“ figury Ferdinanda Vaňka v dramatických textech Havla, Landovského, Kohouta a Dienstbiera či když hodnotí okleštěné, cenzurované slovníkové příručky vydávané zde v osmdesátých letech, je výsledek přesnější, kritéria jsou čitelnější než u statí přehledových, v nichž některé formulace jsou hodně přibližné. Kupříkladu krajně diskutabilní je Hájkovo tvrzení, že v oficiální literatuře osmdesátých let bylo „dovoleno zaujmout mnohem kritičtější stanovisko vůči stalinské době, než by se to tolerovalo v liberálních šedesátých letech“. Písničkář Vladimír Mišík prý patřil za normalizace k těm mladým tvůrcům, kteří se ve svém díle uchýlili k romantizujícímu pohledu na venkov – zajímalo by mě, z čeho to Hájek vyvozoval; podle mě jde o čirou smyšlenku.
S přibývajícími stránkami knihy si začínáme uvědomovat, kteří literáti nejsou započítáni, ačkoliv by se patřilo se s jejich tvorbou alespoň nějak vyrovnat, jestliže je na stůl položena taková hojnost zobecňujících tvrzení. Žádné, byť jen zmínky o oficiálně vydávaných Ladislavu Fuksovi, Vladimíru Körnerovi, o Jiřím Muchovi atd. Hájek si vystačí s poměrně nepočetným arzenálem jmen a titulů, spokojuje se s vágními pojmy jako „psát lépe“ či „spisovatelé prostřední“. Věta „Literární kvalita sama není hlavním problémem oficiálně vydávané literatury a není také pouze jejím problémem“ je nesporná pouze ve své druhé části; z té věty se totiž nabízí vyvodit, že za normalizace oficiálně vydávaná literatura byla esteticky vcelku na výši, ba že literární kvalita nesouvisí s takzvaným obsahem. Jenže ani jedno Igor Hájek ve svých textech nepředkládá – oficiálně vydávané prózy vidí jako literárně převážně průměrné a vesměs je navíc glosuje právě z hlediska tzv. obsahu, jejž nahlíží optikou politickou nebo sociologickou. Jasnou logickou stavbou nesluje třeba ani věta: „Některé pasáže textu jsou nesrozumitelné, což je součástí autorského záměru, ale přesto Morčata patří mezi nejlepší romány, jež vznikly po druhé světové válce ve východní Evropě.“
Detailnější rozbor by obnažil další přibližnosti či dílčí rozpory ve statích Igora Hájka, nicméně v jeho případě nad tím ční logika vyšší, étos obrušující hnidopišství a malichernost. To „vyšší“ u Hájka spočívá v tom, že svoje texty prvořadě bere jako zprostředkující službu literatuře a jejímu publiku a že základní nastavení té služby je vnitřně poctivé.

Igor Hájek při vší své džentlmenskosti nikdy nepřistupuje k nezúčastněné výčtologii, vždycky je u něho zřetelně přítomno hodnocení

Foto popis| MILOVÁN BOHY. Josef Škvorecký o Igoru Hájkovi: „Igora … zkosila smrt jako blesk, nedožil se tedy trapností a trápení stařeckého věku, pomalého ubývaní sil těla i mysli, přišel z tenisového kurtu a bylo po něm. Bozi ho milovali.“
Foto autor| FOTO: ARCHIV NAKLADATELSTVÍ DOKOŘÁN 


