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e jistě namístěslerlovatproblematiku necentrálních,okrajových či periÍ.erních.oblastí,
1imzse dnes pÍiznávánejenom právoplatnémísto v dějinách umění,ale takéspecifický
statuta funkce v uměleckohistorickémprocesu.V našempřípaděje touto oblastíjesenicko, jež
chápujakrl přirozenýtyp regionu.
Literiírní'.,ědecse při terénnímvýzkumu, podobnějako folklorista, muzik-ologa historik výtvarného
umění,musívyrovnávat s častovelmi rozhlehlými a nesourodýmisféramitvorby mezi
uměním,'vysokým..
a,,nízkým,,vrůznýchopozitníchčikomplementárnichvztazicLl.R'ozpoznánítěchtovztahůa vazebby mělo být prvnípodmínkouidentifikacesloŽitéhofenoménupopulrírníliteratury.Zásadní opozice populiírníliteratury vůčiuměleckéliteratuře se realizuje na úror,ni
čtenářské
recepcejako protiklad mezi tvorbouurčenoumasovémučteniířia čteniířikultivovanému,vzdělanému,v jistémsmyslu elitiírnímu.'Dosud byla populiírníliteraturasledována většinou v opozici k literatuře ,,vysoké..,v poslední době jsme však svědky akcentování
významu populiírníliteratury(předevšímv oblasti literaturypopulárně na,,demokratizačního..
učnó).
literaturase zde chápejako prostředníkmeziliteraturouelitárnía různýmisubPopulrírní
kulturami'Ačkoliv tato její c|ruhá role působídojmem abstraktníhokonstruktu, jelikož
jednotlivé
sÍérynelze dost precizně od sebe odlišit,umožňujeplastičtější
charakteristikuvlastnostípopuliírní
literatury.Ty jsou zásadněodlišnéod kritérií,podle kterýchtradičněposuzujeme
literaturu
a kulturu ,,vysokou..či elitrírní.
Literiírníformy vlastní populiírníliteratuře zprostředkovávají jejímu vnímateli především
mimoliterární
obsahy, nebo jsou zdroji bezreflexivníhosebeuspokojeníspjatéhos identifikací
vzorůzakotvenýchv dostupnélokální tradici. Vnímatelpopuliírníliteraturyjako by
uměleckých
byl do značné
míry pozbaven estetickéhovědomí'kdyŽ proátky svázanés četboutu převážně
závisejí
na pocitechjiných nežčistěestetických(převažujípocity strachu,lítosti,touhy pojiném
životě,
zvědavosti* zásadníotázkou, kterou si čteniířklade je 'jak to dopadne?..).Naopak pro
je jistá ,,literiírnost..hodnotou sama o sobě. Měří se častokritériijako nokultivovaného
čtenríře
vost,neopakovatelnostnebo avantgardnost;kitéria literiírnosti všaknemajíuniverzální charakter,alejsou historicky a socir;kulturněproměnná.v masovékultuře uvedenákritérialiterárnosti
naopak
nehrajíŽádnouroli. Literárnostmá probouzetpotřebu četby,má ji usnadňovatazpÍijemňovatzprostředovávajícatraktivní,propagandistické,poučnénebo poznávací obsahy, mající
Jf

ča. 2, ,
P i o t t K o w a l s k i p ř i h o d n o c e n í p u b l i k a c í o p o p u I & n í I i t e r a t u ř e ( W o k ó | l i t e r a t u r y p o p u l a . n e j . L i t e r a t u r a| i9u7d6o, w
s. 27) konstatuje,žeje moŽnévysledovatdva h|avnísměry bádání: populírníku|tura(a literatura)| . jako fornta výrau
pojetí_
určitýchsociá|níchskupin' 2. jako soubor vnějších(d. mimo danou skupinu) manipu|ací(v eufemističtě|ším
usměrňování)jako odpověd' na předpok|ádané potřeby vnímatele' Uvedené rozlišení nachází oporu v některých
společenské
rozvrstvení.
kukun)čhistorických
koncepcích,kteréchápou kuIruruve|mi šíroce.zohle<|ňujícejejí
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většinoupovahu vzrušujícíhouvedenído zakátzaných'tajemných sférnebojinak čtenrářinedostupných jevů'Populiírnítvorba má charakterz'božis vlastnostmiuzpůsobenýmipotřebám trhu,způsobu šířenía perspektivěpoptávky'
Podle Aleksandry Okopieň-Slawiňské' není literární tradice, ke kterése populiírníliteratura
odvolává, jednotná. Působína.ni: l. tradice ,,vysoké..
literatury,2. vlastnítradice- niírodnía překladová, 3. tradicefolkloru. JestliŽevazby populiírníliteraturya folklorujsou realizoványjen v ně.
kterých fázích vývoje tvorby, pak dominantním vztahem je koexistence populární literatury s
literaturou',vysokou...Populiírníliteraturaadaptujea rozšiřujeschématapřevzatáz,,vysoké..lite.
ratt|ry,přičemŽje zjednodušujea trivializuje' Zároveřl uchovává některéarchaickéformy dříve a
jinde už zan1klé(vzpomeňme na Čapkovo označenirománupro služkyjako ,,posl,edníhoeposu,,,)
a sama si vyÍváÍísvévlastnítradice, hierarchii a normy. Y ztahy mezi populrírníliteraturou a folklorem jsou poněkud hůře uchopitelné,nicméně můžemeformulovat tezt, že analogie mezi nimi se
rea|izuji předevšímve dvou sférách:první se týká širokéhookruhu odběratelůa druhá konvencionalizacepoetiky. obě oblastijsou určenypr<lvšechnyčlenydanéspolečnosti,nikoliv pro vyčleněnéa předem připravené skupiny odběratelů,a obě rozvíjejízpůsoby výpovědi poďízené schematizaci a Stereotypizaciprostřednictvím ustálených vzorcůa kánonů.Mezi populiírníliteraturou a
folklorem stojítzv' městský folklor, do značnémíry ústní,tvořený spontánně a amatérsky,závislý
jen v menšímíře na tržnim oběhu.
Literiírnísociologie zkoumajícírůzné|iterárnikulturynás upozorňuje na novéjevy, kterési vyŽadujíjemnějšírozlišenífunkcí populrírníliteratury. Specifický charakterpopulární literatury, která svtlu literárnost ukrývá mj. v sériově opakovatelných fabulačníchpostupech a tradičních
způsobechnÍIrace,poněkud komplikuje uŽitíkritériíimanentníchpoetice takévlivem oslabeníestetickét-unkcea zdůrazněnínrimoestetických funkcí v populrírníliteratuře. (Nevylučuji přitom ani
zde existenci měřítek novátorstvía epigonství'ovšemty vystupujíve vědomí vnímatelůkonkrétní
ho typu literárníhooběhu a pro historickou poetiku nemajímenšífabulačnímodifikace, při sériové
realizacijednoho a téhoŽschématugenerujícího
témaa jeho rozvinutí,většívýznam.)Jestližetedy
odvrhneme estetickou metodologii a shodneme se na metodologii literiírnísociologie, zkoumajici
komunikačnía interakčnířetězec umělec - dílo _ odběratel, zjistíme,želiteratura sama o sobě není
populiírní,čielitární'ale žerozhodujícímčinitelemSe stávájejí oběh. Ze sociologickéhohlediska
pak nemá význam diskuse o tom, Zda máme hovořjt o literatuře populiírní,pokleslé, triviální, brakové, třetí,paraliteratuře atd., protožeoběh konkrétníhodíla je dán potřebami čtenrířů,
společenskými rolemi spisovatelůa speciírckými funkcemi literrírníchděl, která v oběhu krouží.Populární
kultura mábýt zkoumánajako vlastníurčitéspolečenské
skupině,ježje většinouzapojenado rozličnýchkulturníchparadigmat. Poetika sama o sobě nenís to interpretovatrozličnéchoviíní,způsoby myšlení'přepólovávání kulturníchkódů.
objektem našehovýzkumu je inzitní tvorba a v ní se velmi častosetkáváme s textem doprová.
zejicimvýtvarný projev. Doprovodný textmázÍejmě za úkolkomentovat nebo slovně parafrázovat
z'obrazený výjev' jako by inzitní tvůrce usiloval o intermediální uchopeni a zafixování jednoho
je<Jiného
významu svéhodíla'
Inzitní literatura se nachází v Širokéoblasti literiírníchprojevů mezi literaturou ,,vysokou.. a
Bylo by, myslím si, omylem ji přiřazovat k
,,folklorem..(vizniže návrh označení,'pololiteriírní..).

A. okopieú-Slawiíska:
Slowowstgpne.
In:Formyliteratury
popuIarnej,
red.A. okopieri.Slawiriska,
sv.23' Wroclaw.
Warszawa.Kraków - Gdaňsk1973,s. 8.
K, Čapek:
Poslední
eposčiliRománproslužkv.In:Marsyas.Jak se co dělá.Spisy,sv. 13, Prahal984,s. l 7 l .

literatuře pop
jmem,,popu

manticky mé
InZitní literat
rozšíření
a do
v podstatěo j.
označení,,pr
,,primitivnos
ku literárních
ka našelněkt
nimižautorv.
ženénebo hr,
odpovídající
by /.,,/,která,
děčttéignorc
norem, úsilíc
spoutdvaruÍl
,,pololidovou
rární tvorbě,
pololidová lil
označujetu č
álního osudu
kéinzitnílite
z Beerových
básník.'Arsr
naleznemeul
zitního uměn
Jose1a Čapk
umění v Ces|
vám z tétoob

Nesporně
Marie Kodo
den přesně pa
a básnířka při
Jejírndvojče
|etechse vša

4
5
6
7
8
9
|0
lI
|2

Šv. | a š íaD
souvislos
odbor.ník
c . d . ,s . l 0
B. Beneš
A. Beer:L
Bosénož
E,PražÍk
J . Č a p e kl
A' Pohrib
Osobněj
Kodovské

9T

literatuřepopuli{rní,kvůli konotacím,'masovost..,,,širokádostupnost..atd.,kterése pojí s pojmem .,populá,rni,,.Zhlediska poetiky se zde nabízíužítpro onu širokousféruvhodnějšía sémanticky ménězaÍiŽenýtermín literatura ,,třetí..(Czeslaw Heman); ten se však v praxi neujal.
Inzitníliteraturuproto raději vydělujeme Ze společenského
oběhu podle sociologických kitérií
rozšíření
a dosahu.Užíváse pro ni rovněžoznačení,,naivní,
,,laická,.,,,primitivní..literatura.Jde
v podstatěo jedno aÍotéŽ,
termínůse všakužívápromiscue,Za nejméněvhodný termínpovažuji
označení
,,primitivní..,neboév rámci typu inzitnítvorby se setkávámei s mnoha projevy opaku
Přidržujise termínu,,inzitni,,literatura,
z lat. insitus= vtozený,po vzoru Slovní.
,,primitivnosti...
ku literiírních
směrůa skupin.oV citor'anémslovníkuautorhesla InzitníliteraturaMilan Blahynka našelněkteréjejí rysy' k nimŽ patÍi,,bezprostřednosta radostná nebo úlevndspontánnost, s
nimižautor vypovídápředevšímo sobě a o svémokolí a s nimižtlumočísvétrpkézkttšenostii blaženénebo hrťlznésql, dále jednoduché a silně emocioruÍlnívýrazovéprostředky, předmětnost,
odpovídající
ndzoru a postoji autora, neskryvanépotěšeníztvor.
celistvémunaivnímuž'ivotnítnu
bv /.,./,kteráje častoprotiváhou všedníhonebo strastiplnéhoautorova abčanskéhoosudu, bez,děčnéignorování žánrových hranic a směšováníslohových prostředků, neznalost dobových
norem,úsilío dokumentdrnípřesnost a podrobnost po7orovdníi záz,namua konečně.fantrlz'ie
nes1loutdvanáliterárními a logiclcyntizřeteli,,,'Milan Blahynka považovalinzitní literaturu za
,'pololidovou...Bohus|av benešnaprotitomu navrhujev tomto případěhovořit raději o pololite.
rárnítvorbě,coŽ se mu zdábýt vhodnějšípro označení
inzitníprodukce l9. a 20 sto|etí,zatimco
pololidováliteraturafiguruje v našempovědomíjako tvorba l7.-l8' století.Za inzitni literaturu
označuje
tu částpololiterárnítvorby, ,,kteráje tematiclg výhradnězaměřena k vylíčení
individupostaVačescílního
osudu autorl, nebojeho ne.jbližšího
okolí,.^Příklademmu je asi nejznámější
kéinzitníliteraturyAlois Beer (l833_l897), řemeslníka inzitnítvůrcez Dobrušky.Dodejme,Že
z Beerovýchpamětívybrali a uspořádali Karel Michl a Rudolf Skřečekknihu Lituji, ženejsem
básník.'Arsen Pohribný uspořádal sborrríkpoezie a prózy českýchnaivistůBosé nožky*,kcle
naleznemeukázky z|iterarníi výtvarnétvorby dalšíchdevatenáctiautorů.otázkou existencein.
zitníhouměníve středověkuse zabýval Emil PraŽáť. Z oblasti výtvarnézmiňme alespoňknihu
JosefaČapka Nejskromnější umění'.'.publikaci Arsena Pohribnéhoa ŠteÍbna
Tkáče Naivní
uměnív Ceskoslovenskrr'' a časopisInzita. Kromě toho existujeřada kata|ogůk různýmvýstavám z tétooblasti.
Nesporně nejvýznamnějšía takérelativně nejznámějšíinzitní autorkou na Jesenicku byla
Marie Kodovská.'' Marie Kodovská se narodila 21.1.1912 v Korytnéu UherskéhoBrodu, na
denpřesněpadesátlet po smrti BoženyNěmcové;později tomutonáhodnémufaktujako rnalířka
a básnířkapřikládalajistou důležitost.
Na svět přišlajako pátá z deviti dětí,narodi|ase z dvojčat.
Jejímdvojčetembyl Antonín'který měl výraznémúzickénadánía jehožobdivovala.Ve dvaceti
letechse všakztratil. NejstaršíbratrJan padl na BlízkémVýchodě za2. světovéváIky jako ser-
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Š.VIašírrako|.:S|ovrlíkliterárrríchsnrěrůaskupin,PrahaI983'VreferÍtujsemby|nucenmístyužíttermínu',naivisté..v
rouvislostir citacemi nírzorů
výtvar|)ýchkritiků,Ani ve výtvarnéoblasti' k nížpředevšÍnbyIa dosud obráccnapozornost
oclhorníků'
ncnízatítnpro tentofcnonténrrstálenaodbornii ternrinoIogic.
c . d . ,s . 1 0 2 .
B ' B c t r e ŠP:o l o | r t e r í r rttrro r b a .Č L l 9 7 | . č '5 . ó . r ' 5 t r 7 .
A' Beer: Lituji' že nejsem básník.Praha.odeon l970.
Bosénožky.Praha l 9Ó9. | ó6 s.
E' Pražák;lnsitrtíuměnía středověk.Čt- l soq. i' 6, s. Ó38_642.
J. Čapek:Nejskrornnější
urnění,Praha l920.
Praha l9ó7.
A' Pohribný'Š.'fk:íč:Naivní urněnív Českos|<lvensku,
sytraVladiníra
Osobnějsem Marii Koclovskorrnepozna|'zemřela | 2' 1l . l 992 v Rýmaiově' Čerpaljsemz urehivu.;e.1ího
Kodovského.
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Žanttrancouzskécizinecké legie. ostatní sourozenci zemřeli takévelmi mladí, kromě bratra Karla,
který se veZIíně dožil sedmdesátišestilet. Jako malá si Marie silně popálila pravou ruku a její fyzický handicapji stále zneklidňoval. Proti tomu všakdokázala bojovat a užjako ditěbez vědomí
rodičůutekla do Brna na operaci pravéruky. Dalšíoperacise podrobila později' ovšemrukou zdaleka nevládla tak,jak by chtěla,proto svéobrazymalovalarukou levou. odmalička všakpomáhala
v domácnosti a na poli. Později pracovalajako zemědělskádělnice. otec Antonín Kodovský zajížděl jako předríks partoumístníchdělníkůdo celéEvropy za praci. Byl to Vrbas v Jugoslávii' Estré
ve Francii, Kapfenberg v Rakousku, Madksko. Na podzim roku 1929 vzal sebou i svou sedmnácti.
letou dceru lr,Íariina práci do zahraničníhocukovaru ve Francii, asi 200 krlometrůseverně od Pďípartědělníků.Za vydělanépenízesi Kodovštídoma koupili pole.
Že,kde prala a vařila třicetičlenné
V roce 1935 matka donutila třiadvacetiletouMani provdat se na inzerát za stolďe Jana Bětíka
(l0.1. l9l 1 - l3.10. 1974);kdyžjivedli do kostela,viděla svéhoŽenichateprvepotřetiv živoÍě.
ManŽelstvínebylo šťastné,
můŽeme-liVěřitjejím vzpomínkám,kterézachytil pto rozhlasovépásmo Čs.rozhlasu Ostrava redaktorJan S]avotínek''.Na.iaře l946 od rodiny odešlado Rýmďova,
kam za ní záhy přijel manžel s babičkoua jejími třemi clětml:synem Vladimírem (9.8. 1936)'
StanislavemQa.5. 1945)a dcerou Jiřinou (4.I2. 1937).Zde si našlazaměstnánív podniku Brokát
(dnesHedva). Vzpomínala na těžkézačátkysvéhopůsobení
v podniku, kdyžjí vinou chroméruky
padaly těžkébalíkylátek' jež měla nosit, nebo kdyžjí vlivem nezaučenosti
padala naloženápřadena s přízí.Pracovala v barevně,ve výdejněútkůa nakonecv Šátkové
expedici,kde svou práci, díky
jinak vrozenéšikovnostia důvtipu,zvlád,a|anadnormua Stalase příkladempro celou dílnu.V roce
1953 odchází do invalidníhodůchodu.V Rýmďově mezi tím splácela domek (Mlýnská ulice č.
2 l ). Po smrti manŽelasi v roce l975 nechalazměnit příjmeníBětíkována svédívčíKodovská. Syn
jménouž v roce |964.
Vladimír si nechal změnit příjmenípo otci na matčinodívčí
Marie Kodovská jako zemědělskáa později textilnídělnice aŽdo svých padesátidvou let z existenčních
důvodůneměia možnostplně rozvinout vrozenýtalenta neprošlažádnýmvýtvarným či
literárnímvzděláním'Kromě všechtěch mlynrářů'truhlářů,lesníků'hajných,horníků,obuvníkůa
jiných profesi,znichž se obvykle rekrutujínaivisté,se ovšemnajdouinzitnítvůrcii mezi intelektuály a umělci jiných neŽ výtvarných a literiírníchoboru. Vzpomeňme na obrazy herce Josefa Hlinomaze nebo hudebníků
FrantiškaRingo Čechaa IvanaMládka. Mnohdy výtvarněčislovesnětvoříi
jako napříkladmajitel pohřebníhoústavuAlbert Fišer,zápl'edstavitelé
dosti kuriozníchproÍ.esí,
pasník v cirkuse Bombois Camille, modistka Cecilie Marková' model na AVU Joža
Mrázek-Hořický, tanečnicedráŽd'anskéopery Lu<lmrlaPokomá, atp.
Počátkypsanípoezie lze u Marie Kodovské těžkodatovat.Psávala tajně a ze studu před výsměchem okolí svébásně ničila.V roce |964 začínájejí
soustavnávýtvarnáčinnost,kdyžsyn Vladimír
jzko vysokoškolský studentpřivezl katalog z výstavy naivníhoumění v Praze. Po prohlédnutíreprodukovaných obrazůmu pry sdělila, Že to by svedla namalovat taky. Zásluhou Vladimírovou (po.
voláním učitel,který je téžsolidním amatérskýmÍbtografema talentovanýmbásníkem),jenŽ se
průběŽněstalal o opatřovánímalířských potřeb a aktivně ji po celou dobu v práci podporoval'
vzniklo do smrti Marie Kodovskéna čtyřitisíceobrazů,kreseb,ilustrací,koláŽía dalšíchfinálních
podob aplikace různorodýchvýtvarnýchtechnik a postupťr.
Postupernčasusejejí tvorba vyvíjela
(na rozdí|od jiných naivistů)tak, jak se zdokonalovalav objevování výtvarnýchtechnik. Tím je
mezi naivisty jedinečná.
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Jen velmi stručněshrnu úspěchyMarie Kodovské ve výtvarnéoblasti: První ocenění získa|a
výstavě amatérské
na l ' české
tvorby v Šumperkuv roce l970 (obdrželaČestné
uznáníministerv
letech
následovalo
pět Samostatnýchmenšíchvýstav,v Krnově péčí
stvakultury), 70.
básníkaa
výtvarnéhopedagoga Jiffho Daehneho proběhla v roce 1978 rozsáhIá expozice l.50 prací. Již
předtímbvla zastoupenana kolektivníchvýstaváchu nás i v zahraničí- v Norimberku (1975)'
Bilbau' Madridu, DráŽd'anech(vše 1977)' Berlíně,Dessau (l980). Obrazy do sbírekzakoupila
Slovenskánárodná galériav bratislavě(1972).Dalšíchdevětobrazůse nacházív oblastní gaierii
v litoměřicích,kde je od roku l982 zřízenastáláexpozice českého
naivníhoumění.od roku l97.5
jejedenobraz v Norimberku, od roku následujíeího
vlastnítÍi abrazy národopisnéodděleníNárodníhomuzea v Praze' Jednímobrazemje Zastoupenave stáléexpozici muzea naivníhoumění
Muséed'art naif de L'ile De France ve vesničceVicq u PaÍiže.Reprodukci jednoho obrazu Marie Kodovské|ze najit v katalogu Le reve et les naifs (l98l). Syn Vladimír přihlásil ýmďovskoumalířkr.lprostřednictvímArt centrado soutěžív bostonua Tokiu' Výtvarnou tvorbouMarie
Kodovskése odborně zabýva| Jindřich Gučic, ročníktlvoupráci pod vedenínrAlerty NárjvorrríkovéMoravská naivní malířka Marie Kodovská zpracova|av roce l978 posluchačkaoboru
výtvarnávýchova PdF UP olomouc Eva Dohnalová. Jindřich Garčic upozorňuje,žev řadě příje básnická tvorba Marie KodovskéZakomponovánapřímo do jednotlivých obrazů.Autopadů
rčinuvýtvarnou tvorbu z hlediska tematickéhorozděluje do tří široce pojatých celků: ',Na
obrazechpruního z.nich vidímeskutečné
objekty okolní rectlity.Některéobrazy j'rou dokonce na.
maloványpřímo podle skutečnýchpředloh,např, květiny, vlastnípodobiz,na,atd. /.../za pravdivé
její viz'udlnípodoby. Vybírá ze z'obraz'ovanéreality
vyobrazenískutečnostinepovažujevystižení
pouzety znalq, kterépovaž,ujeza typické,tt ménětypickéopomíjí'Např, kominíkje charakterilován černoubarvou ve tváři, krása mladéženyjejím úsměvema bohatostí vlasůatd, Vnímáním
realitya formou jejího ideografickéhozobrazeníse blížívýrazovéprostředky tétonaivní malířlcy
projevu dětí.Za zókladjejích výrazotlychprostředků lze oz,načitty, kterési dochovavýtvarnému
la z dětství'Postupně byly kultivovóny v důsledkunových zkušenostízískivaných soustavnou vý.
tv(]rnoučinností.Uvedená charakteristika výnarnéhojazyk,a malířlcyplatí i ve vztahu k dalším
tematickýmokruhůmjejí tvorby.
obrazy druhéhookruhu .jsou vynářeny malířčinou'fantaz'ií.Kodovskou vzrušujevše,co mtí
pro ni nádech neskutečnostia tajemství.Malbou obrazůpoznóvá a prož'ívóto, co je pro ni v reál.
némsvětěnedostupné,nebo to, Co zde neexistuje'Maluje např. obrazy pohádkovýchbyÍostí,personifikovanýchpřírodních sil, kosmicbých světů,oživlýchpředmětů atd.
Do posledníhtltematickéhookruhu lz'ezahrnout obrazy obsahujicí malířčinyúvahyo životěa
úděIučlověka.Poselsní, kteró jsou v nich zahrnuta, majípromlouvat i po smrti tvůrlqlně.Vypovídají
o přel<ižkáchv lidskémživotěa o tom, žežÍtmó smysl jedině v sepětís vlastní tvořivou činností'Právě tato čdstvýtvaruéhoprojevu souvisí s básnickou činnostímalířky, Bá,snějsou zde
čcstopřímo zakomponovány do obrazu. obraz se potom kompozičněrozpadd na výtvarnou a
slovníčóst.Slovní sdělení určujevý7namobrazu, výnarné prvky mají význanl symbolů,,,,"
Jakkoliv Marie Kodovská došla uznáníjako inzitní malířka, pak jako inzitní básnířka se nedočkala
zhodnocenísvéslovesnó tvorby. TakéBohumil Hrabal našelslova uznáni projejí obrázek, aie s žádnými autorčinými texty nebyl už seznámen. Rýmďovská autorka rozhodně
nereplezentovala
typ spisovatele,jakým byl Stanislav mrán, který nejenžezaujal Karla Čapka',.

J. Garčic:Tři moravštínaivníntalíři.Příspěvekk některýmteoretickýmproblérrůrn
naivníhoumění,Zprávy Krajského
vlastivědnéhomuzea v olomtluci' | 982' č.217, nestr.
K. Čapek:Poeta' Ín:Marsyas. Jak se co dě]á, Spisy, sv. |3, Praha l984. s.9-29.
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(a s
ale dnes se k němu vracírežisérJan Antonín Pitínský.Svéveršepsala ve slováckémni{řečí
mnoha gramatickými chybami), čímžpřipomínáinzitni malířku a povídkiářku Ludmilu Procházkou, která psala ve starohanáckémdialektu. Paní Kodovské se nec]ostaloprakticky Žádnéholiteriírního vzdělání, zásadně pý nečetlaknihy. V jejím životopise se však setkáme s několika
zajimavýml skutečnostmi.Do rodiny Kodovských dáva|vazatsvéknihy pan,,rechtor..aza to jim
někteý svazek věnoval' Marie Kodovská vzpomíná na to, jak použila ve slohovépráci poetický
obrat ,,mohutnéduby šelestily..a jak ji tehdy učitel,domnívajese, žejde o opis, před celou třídou
zesměšnil.Svébásně od roku l960 psala na psacímstroji (pouze vjednom exempláři)' který dostala z Čs.rozhlasu v Praze,kam svéliterárnípokusy kdysi zasílala.Příležitostněvycháze|a jejípoezie
v podnikovémčasopiseBrokát a ve sborníkuÚstřední lidové tvořivosti Eščelepšíbude (1960).
Jak v malbě, tak v psaníbyla velmi plodná, tvořila ažobsedantně.Denně napsalaněkolik brísní,
znichž skládala špalíčky'kterépak syn Vladimír nechával v bruntále svázat do podoby strojopisných sbírek.Nezřídka byly tyto svazky, jejich početse blížilšedesáti.autorkouilustrovány perokresbou nebo koláŽí. Častozde docbáz,ik prolínánínámětůz obou tvůrčíchoblastí - výtvarnéa
slovesné.Typickým příklademjsou pohádkovémotivy' kterépravděpodobněčerpalaposlechem
rozhlasových pohádek a z dětství' BáseřlZážitek (svazek Po ezie 9, 1973)je poděkováním Čs.rozhlasu za pravidelnévysílánínedělníchpohádek a má dvě varianty.obvyklé bylo u Marie Kodovskézpracováníněkolika variantjednoho výtvarnéhoa literiírníhonámětu.Stejnějako ve výtvarné
tvorbě,kde většinaobrazůbyla malována ó Ia prima (ma|íÍka
od obrazu odešlatehdy,kdyžbyl ho.
tov), rovněžbásně vznikaly najednou,bez konceptu.Úaainc nejcennějším
svazkem z hle<liskamrnulosti autorky měly být Paměti babičky Kateřiny Kodovské, a to pro realistické podání
k<lnkrétního
životníhoosu<Ju.
Svazek všaknebyl vrácen z praŽskéhoÚstředí lidovétvořivosti. Některédalšísvazky se rovněŽ Ztratl|y.
Lyrika Marie Kodovskétvořísamostatnýcelek tvorby a neníjako u jiných naivistůpouhým konentářenr k výtvarnéčinnosti.Jednalo se u ní o dvě zcela oddělenévětve uměleckétvorby _ výtvarnou a slovesnou. Shledáváme-li v její výÍvarnéčinnostiquasisecesníprvky, v jeji poezii
bychom formální příbuznosts dobově para|elníliteraturounenašli.Inzjtnítvůrcezpravidla stojí
mimo styly a soudobésměry. Poezie rýmďovské autorkyobsahujevzpomínkyna dětstvía mládí,
na sourozence,rodiče'častéjevyrovnáváníse s těŽkýmživotnímúdělem,zdůvodňovánísi smyslu
práce, svých útěkůdo světa fantazie.Pokusila se i o drama ve verších(Let na Mars
SVétvůrčí
Franty Vinců, l974), pochopitelněbezjakékolivznalostizákonitostíst avby žánru.Psala takésatiry (ozvěny Havlíčka' 1975)na obecnou notu (např' veršovanásatiraPrověrka vdovy je psána na
nápěv písničkyNa silnici do Darwil). Pochopitelně,v básníchnajdeme mnohá zajímavá slovní
spqení, katachréze,nehledanémetafory,,,výtvarnou..symboliku. Je třeba takévidět to, žese Ma.
rie Kodovská v počátcíchsvétvorby blíŽilaprávě naivnímupohledu dítětena svět. S estetickými
výtvory dětípojí autorku sbírekVonička Moravy (l975), Má myšlenka a já (1974),Balada ve
znamení méhos|unce (1974),Láska je jako květina (|966)' Dech |éta(|914) a Básně méhoživota(1914)svěžestalrravostvidění,jakásispontánníradostzmožnosti
nazíratnasvětajehorozmanitost.S tím je spojena značnáidealizace a sklon k romantickémupřikášlování skutečnosti.
Inzitnítvorba Marie Kodovskéje charakteristickájednoduchými výrazovými prostředky a postupy, vybočenírn
z kompozičnístruktury,nelogickým větvenímděje, na úrovnivěty častýmianakoluty a zeugma,Stylistickounesourodostí'někdy ažnaturalistickoua detailnípopisností,coŽ souvisí
s výrazným sklonem k introvertnostiči introspektivnostiautorky'
Kromě problematiky osobnostiinzitníhotvůrce'"by bylo třeba se podrobněji zabývaÍzároveřl
problémentinzitnosti jako takové(chápeme-li inzitnost jako neškolenost,neúmyslnost,pťtvodnost, upřímnost),jeho komunikačníkvalitou, tvarovou charakteristikoua estetickou hodnotou.
Stranou pozornosti by neměla zůstávat ani otázka vztahu inzitního literrírníhoprojevu k oblastem
jiných uměleckých disciplin, zvláštěk výtvarnémuumění.Bylo by produktivnísledovat vzÍahvý-
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tvarného
inzitnílroprcrjevtrke kýči'oclněhožse naivnímalba zásadněodlišrrje.Jako projevy ,,pololiterírrní..oovahy
by se nrěla fvorba inzitníchspisovatelůzkoumat v poměru k uměníliclovému
(eventueiněk literárnímubraku);napříkladv době,kdy se pcriÍ-erie
a,.vysokému'.
stává inspirací
pro proÍ.esionální
umělce, aby jim pomohla překonat rafinovanostvýrazových prostředkťl.Tím
se vt.acínr
k úrvodu
referátu'kde jsem se znriňova|o vztahu centraa perif.erie.Zdá se,Že periÍ.erie
může
být samao Soběcentremv ontologickémsmyslu, středobodemk celistvénu uchopenísvě.
ta'.a Že rnťtŽeenergiítvořivého potenciálu specifickýnr způsobema za určitékonstelace literirrníhovývtlje obohacovat centrunr,u něhoŽ předpokládánrevysokou prof.esionalitutvťrr"cťt
a
jinépodmínkypro rozvoj ,'vysoké..iiteratury.Tuto tenderrcijsrne u ni|rsnrohli sledovat v prole.
tářsképoezii, zvIáštěve stylu poetickéhonaivisnruJarosiavaSeit.erta'expresis verbis v progra'
nrovýchstatíchranéhoDevětsilu, u poetistůpak měl obratk literárníperil.eriipříino program'ový
charakter.
Literárnítvorba naivistůpravděpociobněnedosáhnenikdy takovépozornosti odborníkťr
či
veřejnosti.1ako
tvorba výtvarná.To můžebýt dáno samotnoupovahou materiálu,kterýn.r.jepro
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D<l.
pLovodnýtext k výtvarnénrudílu spolu s důrazenrna popisnosta epičnost,soustředěnína konkr.étní
detail sloužík zajištěníjecliného'tj. aut<rremzamýšlenéhovýznarnu, k absolutizaci
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strukturu
ciíia.Míra významu urněleckéhodílapřitonr roste s mírtluinov'ace,te<ly.,nerrspořádanosti..Znakové
struktury.Na rozdí|od většinyprodukcepopulárníliteraturyrnůŽe
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