obraznymi postupy a publicistick mi funkcemi, podruhé
k rivahové prÓze, založenéna napěti mezi refÍexívní
a figurální složkou), stejně však vzniká vyhroceně pfoťiiluzívním
(objektivním) rázem, kter;í čtenái.ibráni ztotožnit
se s auto.
rovymi postavami a naopak ho, apelem na ncionáIní stránku jeho bytosti' nutí zauimout osobnía osobitj,postoj reak
litě. Otevienost Putíkor'ry metody dovoluie zase autorovi
zužitkovat mnoho podnětri a objevri odjinud, aé z publicis.
tiky, at z krásné pt6zy (vždy tu klop1itneme i o souvislost
s iistj,mi wary staročeskéhopísemnictví, byé
iakkoliv
nezáměrnoua paradoxní),umožĚuiemu postavit vedle sebe
mnoho stylri, aby mohl s maximální pčesnostísledovat svět
myšlenky a fytmus noqfch obsahri; a také autorova jednostfannost ziskává touto otevieností na diferencovanosti a
rozpěti. Zbyvá-li ještě co piipomenout zv7ášt, pak je
to
Putíkova všudypĚítomná'jedinečnáironie.
Putíkova beletristika koresponduje s dílem mnoha
autoť
moderní prÓzy českéi evropské, jejichžpodněty pak
ve své
tvorbě pietavuje (za všechny jmenujme hlavně K.
Čapka,
F. Kafku, B. Brechta). Je však rczd,i|mezi vztahem,
vlivem,
a mezi návaznosti, rozuměj podobností typologickou
a z toho plynoucí obdobnou funkcí v dobovém literárním
kon.
textu. V tomto smyslu navazuje Putík opravdu organicky
a pŤímona prozaické dílo Jiiílro Weila. oba patli
k iniciátorskym zjev m, kterym se daÍípostavit vejce na špičku,
ie
jim však za to odepÍena krása- brilantnosti
a vznešenost
definitivnosti. otevíraji moderní česképrÓze brány now-ich
nrožností'a to oba shodně směrem jednak k publicistice,
jednak k nesyžetové'dialogické prÓze;
a oba tak činíptoto,
aby humanizovali svět v1ytyčením
hraničníčáry mezi lidskf.
mi hodnotami a pahodnorami a dobrali se piitom pozitiv_
ních životníchjistot, jež majítak prostá
iménajako domov,
Iáska, soudružsťví,
svoboda.Í1,Když ie pak naleznou, mivaji
piitom svéjeclinépatetickéchvilky.
1a o záklaclních znacich l&cilovy
prÓzy, pieclevšímjeho povídek' viz
Jir'i opelik v doslovu k vyboru ' Ý"iráuy povídkove tvorby Hoidilla
1>raod1,bodina xkcušk1' Čs, spisovatcl, p,it,i oee'
sv, 1'(),!-206.
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