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U YOd
Po ptidu nolruationicb pžedstaz.l,oJzdoibuiicicb jako do.
bor:|l ide l dějozlj, ,,bistorick!,, společensk! rornán, nastáoá
t: našíprÓle 4ajimaoj proces. Spisorsatelési ursědomuji soou
sounáležitost k soětooé tradici, oaěžují zikonitosti. tí')aru a
žánru. Zojšuii. praodioost a intenzitu sojcb pžiběb niternj.
mi utiběry, pžijimaji.od lyriky autentičnostproii.tku a pžimébo častenstoí,oy7brojují se aforismy a rnyšlenkoolmi ret'le.
xemi. Autor a jebo oypraoěč osci,lují.na pom.e6i oypráz.lěn cb
pžiběh , snaii se r 7nilm up sobem dodat soému oypráoěni
fio otni. konkrétnost i, nadosobni, symb olickou platno st.
Rozrušuii' se branice iánru. Epika se Iéčiinjekcerrzi komiky a paradoxu, reookuje fasci.nujicí pžesnost popi.su, na.
oa7uje kontakty s publicistikou a oypo?nábá. si sugestioni
xáptetkou det ektio ky a o ědecko-f ant astickil mi nánzěty.
Ironická skepse r.: či srnyšIenémupiíběbu upoutáoá pozornost na estetické bobatstpí boooroaébo ja7yka a sla'ngu,
tradični děj se měni; a bezkonečnj ro7hooor.
Proti uni|ormitě pžedcbozíbo obdobi se dnešni, stao zdá
značně nepžeblednj. J e napro sto nepocbopitelnj, neposti eh.
neme-li. o něrn sili o znoouožioeni epické formy, blizké pocit m a myšlenkárn dnešníbo člooěka, tudiž i snabu oyuiit
sociáIni aktir:itu toboto literárníbo {ánru.
Tato knižka orsšemnern že 7acbytit situaci pr67y o plné
ro7ntanitosti iánror.llcb toar . Má mnoberrz skrornnějši cí.le,
Všimá si osudu pž,běb o trsorbě našicb dnešnícb pro7aik ,
jejicb anitžnícb zákonitosti i a7tab k piíbuznÍn {,tinroojm
oblastent.
Kniby a autoži, kteii jsou 4de jrnenootini, nepžedstar)aji
r.l žádnérnpžipadě nějakil kz:alitationi ojběr. Ve snaxe oy.
me7it si určitj problérn, neayhnuli se autoži stud,ii i jist m
jednostrannostern, plynoucirn
7 tobo, že si z:ědorně oytHi
určbédilčí ot zky a pobledy. Šloo to oybmátnout jen některé rysy tobo kterébo autort' jebo stylu, kotrzpo1ice,itinru,
nikotio o celkooé portréty, Takoa m jednostrannostezrz,da.

zájrnern těcb,
njm pooabou materiálu či netodologickjn
se
oybnout,
necbceme-li
pžispěli,
nelze
se
kteži d.o sborniku
je
každébo
součásti
ozd,át norrnálni' r.l měny ntiyor , která
po7náni.
Pžes iistou netiplnost, d,anou i stapetz z:ěd,eckébopr zkurnu současnéliteratury, stati. soustžeděnér.le sborniku cosi
sjed,nocuje, Jsou pokusem o problérnooj, syntetizuiici ?obled' na současnou tz:orbu, pokusern najit brani,ce rue7i oykladačstoírna bodno cenim.

ziií 1964 _ bžezen1965

RADK o PYTLÍK

Hrabalovy konÍrontace
PÍemysl Bl ažíček

