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Abstrakt: Autor přítomné stati analyzuje úlohu postavy učitele v literatuře jako
modelující faktor literární poetiky a žánrové struktury. Téma učitele vyžaduje jisté literární tvary, určitou morfologii, obvykle jistý žánr, literární druh založený na různých
sémantických rovinách (kritické, satirické, humoristické, psychologické, filozofické
a existenciální); tu se předvádí na materiálu prozaických děl B. Němcové, Z. Wintera,
A. P. Čechova, J. Drdy, Č. Ajtmatova, J. Škvoreckého a G. Swifta. Literatura má ráda
lidské postavy, jež mají zvláštní profesi a mohou se stát symboly, emblémy lidských osudů obecně. Kromě vojáků, národních hrdinů, politických vůdců, lékařů, advokátů atd.,
mají tu významnou úlohu také učitelé. I když jejich společenská a mocenská role stále
slábne, v literatuře je dost argumentů, proč tomu tak je.
Klíčová slova: postava učitele v literatuře, poetika, žánrová struktura, kritická,
satirická, humoristická, psychologická, filozofická and existenciální sémantická rovina
(B. Němcová, Z. Winter, A. P. Chekhov, J. Drda, Ch. Aitmatov, J. Škvorecký, G. Swift)
V literární vědě se problém tématu řeší vždy ve spojitosti s poetikou nebo poetologií, tj. s morfologií literárního artefaktu. Vždy tu existoval střet dvou principů: tématu/
fabule/syžetu (pojmy se zjevně často užívají v různých významech ve spojení s metodologií, na níž každá literárněvědná škola trvá) a poetikou, tedy literárním tvaroslovím.
Povaha právě tohoto vztahu je dvojstranná: téma/fabule/syžet ovlivňují a tvarují poetiku
artefaktu, na druhé straně konvenční žánrová struktura určuje – svým způsobem a do
jisté míry – tvarování fabule/syžetu. Je zjevné, že např. líčení napolenských válek v Tolstého Vojně a míru vyžaduje jinou žánrovou strukturu než deskripce milostné historie
nebo přechodné erotické vášně. To je onen patos, jenž rozvíjí V. Šklovskij, když - ovšem
až po svém ortodoxně formalistickém období – hovoří o obsažné formě a formativním
obsahu. Problém zjevně nespočívá v prioritě formy nebo obsahu v původním konceptu ruských formalistů, ale v dialektických svazcích mezi těmito dvěma póly umělecké
tvorby.
Cílem toho stručného příspěvku není však mechanický popis toho, jak se téma
učitele nebo učitelů realizuje v literárních dílech, ale naopak analýza toho, jak tlak té107

matu/fabule/syžetu působí na formu a žánrovou stavbu literatury. Proto téma učitele
v literatuře není pouhou sbírkou nebo souborem různých příkladů nebo realizací, ale relativně složitým procesem žánrového formování pod tlakem obsahových složek syžetu.
Postava učitele je tudíž nejen uměleckou reflexí reality lidské postavy, ale skrze niternou
potencialitu oním skutečným demiurgem literárního tvoření.
Téma učitele může tedy ovlivnit jak tvaroslovnou, tak obsahovou stavbu literárního artefaktu: podobnou metodu jsme použili před několika lety, když jsme psali
o fenoménu šílenství v ruské literatuře 19. a 20. století.1 Enklávní ráz Ruska, jež zachovává evropský středověk proti reformaci a současně kontaktuje novověkou Evropu,
manifestuje enklávní ráz ruské kultury spojující jak allochtonní, tak autochtonní podněty.
Téma šílenství se objevuje v těchto třech rovinách: 1. Jako destrukce racionality, rozumové a mravní struktury světa pod tlakem existenciálních aspektů, jež vedou k dezintegraci lidských bytostí. 2. Jako společenská a etická substituce, v níž kategorie šílenství
může napomoci překonávat jejich sociální bariéry. 3. Jako kompromitující, vnucená sociální role. Například v Puškinových básnických a dramatických dílech vede přítomnost
motivů šílenství k různým žánrovým transformacím: od shakespearovského dramatu
k existenciálním dramatickým strukturám jako výsledku generické modifikace středověkých exempel. Motivy rozpadu rozumu fungují jako katalyzátor restrukturace původního žánru, jenž se stává jiným, novým žánrovým podložím: lyricko-epická báseň (rusky
a nyní i v uzuální české terminologii „poéma“) se stává invertovanou narativní básní
historického charakteru, burleskní narativní báseň směřuje k psychologické novele, historická óda se mění v tragédii osobnosti, dramatická exempla v existenciální tragédie.
Téma učitele je determinováno literárními směry, estetikou, kterou tyto směry
implikují (romantismus, realismus, modernismus), a jejich generickým podložím: na
druhé straně téma samo může vést k specifickým ideologickým a tvaroslovným rovinám: k didaktickým, exemplárním kontemplacím, nostalgickým vzpomínkám na minulost, k idealizaci dětství, k protestu proti normativní historii, proti pasivní roli mužů
a žen, k šílenství nebo ke kategorii blázna (blouda) a bláznovství2, ale také k humoru
a satiře. Učitel je vypodobňován jako podivín, bloud, naivní prosťáček, jako někdo, kdo
má velmi nízký sociální status, jako ponížený služebník městské nebo vesnické society,
jako dobrák, jenž sdílí zájmy komunity, v níž žije, a také zájmy svých žáků nebo studentů; může však také naopak představovat odpudivý typ člověka, zrádce, podlézavce, hlupáka nebo primitiva, jenž nechápe ani ty nejjednodušší lidské morální zásady. Obecně
řečeno: učitel je často předváděn jako vyvrženec, permanentně ponižovaný společností,
jenž je nucen se chovat krajně závisle a jehož morální chování je ovlivňováno tíhnutím
k mechanické úctě k společenským a profesním hierarchizacím.
Pokud jde o literární žánry, vede téma učitele často k filozofické kontemplaci,
k moralizování a deskriptivní próze, k univerzitnímu románu nebo románu blouda,
možná nejhlubší rovině učitelského tématu. Tematická rovina hlavní postavy formuje
a formuluje její literární výraz a hledá adekvátní žánrovou strukturu. Summa summarum: téma učitele, jež rozhodně není obyčejným seskupením každodenních motivů, ale
velmi často něčím zvláštním, mimořádným, výlučným, nenormálním, i když hlavní postava skutečně může představovat odpudivý příklad lidského charakteru. Takříkajíc pa1
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I. Pospíšil: Fenomén šílenství v ruské literatuře 19. a 20. století. Masarykova univerzita, Brno 1995.
See D. Hodrová: Hledání románu. Kapitoly z historie a typologie žánru. Čs. spisovatel, Praha 1989.
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radoxně se učitel, který je obvykle pokládán za velmi konformní, loajální až zbabělý typ
člověka, odhaluje svou nekonformní, protestní, neloajální stavbu. Proto je jeho faktický
impakt na estetickou a žánrovou strukturu literatury mnohem silnější a zvláštnější než
u jiných postav a hrdinů. Nebo naopak: literatura obecně je pravděpodobně jediným polem, kde by učitel mohl i dnes představovat reálný, konsistentní a silný lidský charakter:
ani didaktický nebo příkladný, ani zbabělý nebo odpudivý.
Z historického hlediska je pochopitelné, že vnímání učitele mimo oblast literatury a umění obecně se vyvíjelo vzhledem k jeho společenskému postavení a mravnímu
statusu; dosahuje svého vrcholu v epoše osvícenství a hlavně v 19. a 20. století, když
je jeho úloha zveličována, což se projevovalo spíše v jeho morálním a etickém než
ekonomickém postavení; v meziválečném Československu se podstatně zlepšila i jeho
ekonomická pozice ve spojení s jinými společenskými vrstvami, ale v literatuře stála postava učitele vždy extrémně vysoko a slovo „extrémně“ nebo „extrémní“, tedy „krajní“
má v těchto souvislostech i jiné významy, neboť učitel vždy zaujímal extrémní, krajní
pozice jako literární postava přinejmenším v očích čtenářů: příliš moralizující, někdy
extrémně loajální až ponížený, jindy zbabělý, zlý, zlomyslný, někdy civilně hrdinský,
někdy reflektující a hluboký, ale nikdy prostřední, průměrný, bezbarvý. Snad to byla
právě literatura, beletrie, která dala učiteli duchovní vlastnosti, které ve skutečnosti neměl nikdy nebo jen zřídkakdy.
Podívejme se na skupinu modelových literárních děl, v nichž postava učitele září
s geniální intenzitou. Vybrali jsme několik prozaických artefaktů z různých národních
literatur, které ilustrují vnitřní proměny postavy učitele v literatuře na straně jedné a její
úlohu v utváření poetologické a generické struktury literatury na straně druhé.
Povídka Boženy Němcové (1820? - 1862) Pan učitel (1860) ukazuje „jejího“
učitele jako skromnou, příjemnou a humánní postavu typického představitele českých
lidiček, kteří utvářeli české národní obrození, přinejmenším na venkově mezi chudými sedláky. Její jednoduché, průzračné a oproštěné popisy odhalují sociální strukturu
české vesnice 19. století s katolickým farářem, učitelem, sedláky a chudáky s idealizovanou postavou učitele smutného osudu, neromantického chování, spíše sentimentálních nálad a prostého, poučného, instruktivního, náboženského a mírně optimistického (pocházejícího z osvícenské tradice) vidění světa. Němcová ho charakterizuje jako
most, po němž se dítě snadno dostane z dětství nad druhý břeh dospělosti s akcentací
učitelovy schopnosti umožnit jednoduchou socializaci a adaptaci na převážně nepřátelský svět. Ve svých líčeních vesnické školy zdůrazňuje autorka sentimentalistickopreromantický protiaklad městského a vesnického prostředí. Povídka či novela má
vzpomínkový ráz: popisuje vývoj vztahu malé dívenky k jejímu vesnickému učiteli od
prvních let školní docházky po učitelovu smrt. Incipit povídky ukazuje lidské naděje
a chápání úlohy školy v 19. století; současně povídka manifestuje vlastní autorčinu
etickou a estetickou koncepci, preferenci vesnického života, idelizaci prostých lidí
a roli společenské elity; bere v úvahu také učitelovu hospodářskou motivaci: „Mysliliť
moji rodiče a nemýlili se, že k životnímu vzdělání mi lépe škola vesnická s řádným,
svědomitým učitelem než škola městská poslouží. Znaliť bezpochyby, že nejen ve
městě, ale sem a tam i v městečku hrává si učitel na pana profesora a dává si taktéž
říkat od rodičů i od žáků a v té důmince že se nesníží, jak toho třeba, k žákům svým,
ani v mluvení ani v obcování; pracujeť obyčejně napřed se zámožnějšími, a poněvadž,
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jak desátá a čtvrtá hodina padne, od učení přestává, pro děti nuznějších rodičů času
mu nezbývá; v hodince, v privátě, za něž zvláštně má placeno, odhaluje teprv tajnosti
všelikera umění, dělá nejdůležitější úkoly, opravuje bedlivěji a mírněji všeliké poklesky dětské. Však nižší městské školy bývají velmi přeplněné a těžko jimi k vyšším,
prázdnějším třídám probřednouti.“3
Učitel obecně nemá tudíž dobrou pověst, protože je chudý, má potíže s hygienou
a provozuje tělesné tresty: „Vždy mi doma u nás říkávaly děti, že je pan učitel ušňupaný,
že má vestu a prsty samý tabák, že nosí pod paží rákosku, a když se rozzlobí, že zaskřípá
zuby, že si položí dítě přes koleno a kam řeže tam řeže. Učitel byl pro mne tedy člověk
hrozný, ošklivý a bála jsem se ho více než Mikuláše.“4 Její skutečný učitel má naopak
zcela jiné vlastnosti: je laskavý,má rád přírodu, má pochopení a je empatický, má sociální cítění, miluje knihy, kulturu a vzdělání; často je přirozeným rádcem a mluvčím zájmů
lidí: „Byltě pan učitel učiněná dobrota a láska jak k nám, tak i k lidem. - Kdo jaké rady
potřeboval, jakou stížnost měl, kdo prosbu jakou neb žádost napsanou míti chtěl, každý
jen k panu učiteli, poradil a posloužil každému poctivě, nežádaje odměny.“5
Když měl za přítele kněze nebo jiné mocné a vlivné lidi z vesnice, mohl svým
bližním pomoci přirozeně více. Příroda, hudba, kultura, knihy představují oblasti, kde
– jak se zdálo - je učitel nezastupitelný. Němcová také prezentuje učitelův životní portrét, jeho soukromé problémy a tragický osud jeho rodiny, když je náhodou účastna
jeho pohřbu. Starosvětský model učitele, který čtenář v povídce Pan učitel B. Němcové
nachází, je počátkem seriózní české tradice literatury o učiteli a učitelích: jejím přirozeným a souvisejícím pokračováním je i tzv. univerzitní román. Může se to zdát paradoxní
a dokonce směšné, ale model je velmi podobný; učitel, ať už pochází z jakéhokoli typu
školy, stále plní hlavní úkoly své profese, jen v měnících se společenských situacích,
které obnažují důvěrnější a složitější části jeho života vzhledem k jeho složitějšímu
společenskému fungování.
Zatímco Němcová utváří portrét učitele s ohledem na dobovou situaci poloviny 19. století, autor historických románů a povídek Zikmund Winter (1846-1912) se
ohlíží na život bakaláře ve středočeském městě období renesance v novele Nezbedný
bakalář (1883). Učitel s univerzitními ideály přímo z Karlova učení, relativní svobodou
studentského chování a volnější morálkou je konfrontován s každodenností a napětím
v sociálních vztazích, tak vzdálenou ideálům svobodné společnosti: „Do města vjel bakalář na plesnivém valachu napřed, za ním fasuňk se studenty. Primáné a sekundáné
jsouce nejstarší a nejrozumnější, zpytavě hleděli na obě strany nového svého vůkolí;
terciáné a ostatní drobotina nepřestali se ani teď, když na ně rakovnická obec seběhla se
podívat, trhati se za nosy a štěbetati jako housátka.“6
Z. Winter – na rozdíl od B. Němcové – je čistokrevný realista, který líčí každodenní detaily včetně bakalářova reálného postoje k životu: dotek smutku a nostalgie
proniká únavnými popisy života v malém městě blízko Prahy, zvláště když romanopisec
podtrhuje didaktickou, národní a obrozeneckou úlohu bakalářovu ve smyslu programu
českého národního obrození 19. století: „Když neměl pan bakalář hlavu pitím obtíženu,
byl učitelem i správcem školy výborným. Milá byla slova, když se ve škole mezi primáB. Němcová: Pan učitel. Praha 1958, s. 8.
B. Němcová: Pan učitel. Praha 1958, s. 12.
5
B. Němcová: Pan učitel. Praha 1958, s. 29.
6
Z. Winter: Nezbedný bakalář (Starobylý obrázek z Rakovnicka). Melantrich, Praha 1984, s. 44.
3
4
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ny a sekundány, kteříž v jedné síni seděli pohromadě, bakalář rozhovořil se o tom, jak
veliké věci předkové naši před celým světem dovozovali.“7
Anton Pavlovič Čechov (1860-1906) – kromě humoristických povídek, světoznámých dramat a jediného románu Ostrov Sachalin (1893) - napsal několik delších
povídek či novel s nápadně melancholickou a nostalgickou atmosférou. Jednou z nejvýraznějších, i když méně zmiňovaných, jek novela Учитель словесности (1894,
Profesor literatury). Syžet je založen na deziluzi stárnoucího profesora, jenž účtuje se
životem: „Мартовское солнце светило ярко‚ и сквозь оконные стекла падали на
стол горячие лучи. Было еще только двадцатое число‚ но уже ездили на колесах‚
и в саду шумели скворцы. Позже было не то‚ что сейчас вот войдет Манюся‚ обнимет одною рукой за шею и скажет‚ что подали к крыльцу верховых лошадей или
шарабан‚ и спросит‚ что ей надеть‚ чтобы не озябнуть […] Меня окружает пошлость и пошлость. Скучные‚ ничтожные люди‚ горшочки со сметаной‚ кувшины
с молоком‚ тараканы‚ глупые женщины...Нет ничего страшнее‚ оскорбительнее‚
тоскливее пошлости. Бежать отсюда‚ бежать сегодня же‚ иначе я сойду с ума!“8
Touha opustit nudný, stereotypní život nemůže nepřipomenout tolstojovskou filozofii
„neprotivení se zlu násilím.“
Hluboký pohled na život prezentuje The Centaur (1962, Kentaur), román Johna
Updikea (1932-2009), v němž se učitel ukazuje jako mytická bytost antického Řecka
zmítaná mezi vznešenými ideály a banalitami každodennosti.9
Neokázalé hrdinské chování učitele ukazuje Jan Drda10 v známé povídce Vyšší
princip (1945); název se vztahuje k častému výroku profesora latiny působícího na českém gymnáziu během německé nacistické okupace v době tzv. heydrichiády, nacistického teroru, jenž následoval po zabití říšskoněmeckého protektora Reinharda Heydricha
v létě 1942. Jestliže chce čtenář chápat tuto povídku o čtyřech stránkách v její pokud
možno úplnosti, měl by znát další detaily z území zvaného Protektorat Böhmen und
Mähren včetně uzavření českých vysokých škol po hromadných demonstracích z podzimu 1939, jež oslavovaly výročí vzniku Československé republiky a jichž se zúčastnili
hlavně univerzitní studenti. Učitel (česky podle francouzského zvyku „professor“ ) rozhodně není hrdinskou postavou, spíše naopak; zajímá se jen o latinu a život jeho řeckořímského světa. Ale strašná situace, jež nezvratně postihla jeho třídu, z něho učinila
muže, jenž nejen riskoval život, ale současně vyjádřil velkou až bezbřehou důvěru ve
studenty, a tak zcela naplnil svůj lidský úděl a občanskou povinnost. Na samém počátku
je ukázán víceméně jako směšný podivín, což dokládá i jen zevnějšek: „V neohrabaZ. Winter: Nezbedný bakalář (Starobylý obrázek z Rakovnicka). Melantrich, Praha 1984, s. 64.
А. П. Чехов: Учитель словесности‚ in: А. П. Ч.: В человеке должно быть все прекрасно...Письма‚
рассказы‚ пьеса. „Молодая гвардия“‚ Москва 1980, s. 197-198.
9
Během krátkého pobytu Johna Updikea v Brně v roce 1986 jsem se s ním setkal a s jeho souhlasem udělal
s ním krátký rozhovor. Je charakteristické, že znal a chválil moderní ruskou sovětskou prózu (hlavně tzv.
vesnickou prózu, zvláště V. Rasputina) a ovšem ruskou klasiku včetně Tolstého, Dostojevského a Čechova).
Viz náš článek a rozhovor s Updikem: John Updike v Brně. Rovnost 8. 4. 1986, s. 5. Další komentář k témuž
viz: Pozapomenutý rozhovor s Johnem Updikem v Brně. Salon, Právo, 25. 9. 1997, s. 2.
10
Jan Drda (1915-1970) byl spisovatelem dosti složitého života a ideologické pozice. Stal se slavným už
ve 40. letech 20. století v rámci jevu zvaného „protektorátní próza“, literatura charakterizovaná specifickou
poetikou vycházející z psychologické introspekce a expresivnějšího stylu (Městečko na dlani, 1940; Živá
voda, 1941; Putování Petra Sedmilháře, 1943; jeho povídková sbírka z pražského protinacistického povstání
z května 1945 Němá barikáda, 1945 - povídka Vyšší princip je její součástí – byla jedním z jeho posledních
esteticky hodnotných děl).
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ných, špatně žehlených šatech venkovského střihu, obličej zdolíčkovatělý obrovskými
jizvami po černých neštovicích, a aktovkou věčně zatěžkou klasiky, z nichž citovával
dlouhé odstavce opojen krásou textu a zapomínaje na svůj krákoravý hlas, byl pro septimány figurkou krajně komickou.“11 těmito slovy autor líčí katarzní ,okamžiky syžetu:
„Kolega Vyšší princip se vrátil do třídy za pár minut. Nohy se pod ním chvěly, že sotva
došel ke katedře. Zhroutil se na židli, sevřel své obrovské vypouklé čelo kostnatými
prsty, a dočista přejinačeným, dětsky naříkavým hlasem tiše bědoval: Neslýchané...Neslýchané! Pak se přece jenom vzmužil, a pohlédnuv do očí své třídy, zkamenělé zlou
předtuchou, chraplavě koktal: Vaši...vaši...spolužáci..byli zatčeni... Jaké absurdní – nedorozumění ...moji...moji...žáci...[...] Také já...schvaluji atentát na Heydricha.“12
Celá situace je stylizována koncizně, zhuštěně (stejnojmenný český film z roku
1960 režiséra Jiřího Krejčíka byl příliš dlouhý, a proto mnohem méně účinný) a vyžaduje znalost několika typicky českých aluzí spojovaných se zvláštním obdobím nacistické
okupace a českými historickými emblémy (tzv. schvalování atentátu na říšského protektora R. Heydricha, vynucený souhlas s popravami politických odpůrců v 50. letech
20. století, tzv. vyrovnání s náboženskou otázkou z roku 1958 a později, nesouhlas se
sovětskou okupací v roce 1968 atd.).
Jeden z mála světově známých sovětských kirgizských spisovatelů Čingiz Ajtmatov (1928-2008)13 pěstoval především témata tvůrčího člověka, malíře či spisovatele, hlavních postav nebo vypravěčů svých příběhů. Jedna z jeho raných povídek napsaná
v obou jazykových verzích (kirgizsky a rusky, později Č. Ajtmatov psal jen rusky, např.
magické, mytologické romány И дольше века длится день, 1980 – A věku delší bývá
den..., knižní název Буранный полустанок — Stanice Bouřná; Плаха, 1986, Popraviště; Тавро Кассандры, 1994, Znamení Kassandry) je Первый учитель (1962, První
učitel), v níž autor syntetizuje svůj romantismus, lásku k tvorbě, humanitě, přírodě,
humánní proměně mezilidských vztahů a manifestuje Říjnovou revoluci v idealizované
podobě osvícenské proměny: „Но в том-то и дело‚ что в те дни люди по темноте своей не придавали значения учебе‚ а Дюйшена считали в лучшем случае чудаком‚
который возится с ребятишками от нечего делать. Охота тебе — учи‚ а нет — разгони всех по домам. Сами они ездили верхом и в переправах не нуждались. А всетаки следовало‚ конечно‚ нашему народу призадуматься: ради чего этот молодой
парень‚ который ничем не хуже и не глупее других‚ ради чего он‚ терпя трудности
и лишения‚ снося насмешки и оскорбления‚ учит их детей‚ да еще с таким необыкновенным упорством‚ с такой нечеловеческой настойчивостью?“14
Sepětí hlavní postavy s přírodou a životem prostých vesničanů je tematickou
dominantou a pramenem jeho síly, stejně jako vypravěčovy poetické pasáže: „Может
быть‚ это и была первая весна моей юности. Во всяком случае‚ она казалась мне
краше прежних весен. С бугра‚ где стояла наша школа‚ открывался глазам преJ. Drda: Vyšší princip, in: J. D.: Němá barikáda. Čs. spisovatel, Praha 1985, s. 24.
J. Drda: Vyšší princip, in: J. D.: Němá barikáda. Čs. spisovatel, Praha 1985, ss. 26, 28.
Viz R. Porter: Four Contemporary Russian Writers. Berg Publishers, Oxford - New York - Munich 1989.
Viz naši recenzi: Čtyři podobizny. Čs. rusistika 1990, 5, pp. 288-291. Viz také naše pojednání o Ajtmatovovi:
Trnitá cesta k zralému lidství. Světová literatura 1981, 5. Touha po románu: Ajtmatovo Popraviště. Kmen 50,
17.12.1986. Ajtmatovova cesta k románu: druhý pokus. Světová literatura 1987, 4, s. 233-235. Viz také naši
knižní publikaci Spálená křídla. Malý průvodce po české recepci ruské prózy 70. a 80. let 20. století. Masarykova univerzita, Brno 1998.
14
Ч. Айтмaтов: Первый учитель. Москва 1978, p. 32.
11

12
13

112

красный мир весны. Земля‚ словно бы раскинув руки‚ сбегала с гор и неслась‚
не в силах остановитсья‚ в мерцающие серебряные дали степи‚ объятые солнцем
и легкой‚ призрачной дымкой. Где-то за тридевять земель голубели талые озерца‚ где-то за тридевять земель ржали кони‚ где-то за тридевять земель пролетали
в небе журавли‚ неся на крыльях белые облака. Откуда летели журавли и куда они
звали сердце такими томительными‚ такими трубными голосами?“15
V souvislosti se současnou tragickou situací v Kyrgyzstánu a dalších zemích
bývalé sovětské Střední Asie se zdá, že Ajtmatov je typickým představitelem přesvědčení, že vzdělávání, kultura a umění jsou hlavní úspěšné nástroje v procesu humanizace
lidstva, v němž učitel hraje roli nejdůležitější - což je zase jedna z osvícenských iluzí.
Oproti tomu jedním z nejnegativnějších zobrazení učitele v světové literatuře je
novela Legenda Emöke (1963) Josefa Škvoreckého (roč. 1924). Román jako produkt
liberalizační vlny v Československu 60. let 20. století obsahuje takřka všechny důležité
„prokleté otázky“ české a československé historie, jež se dodnes vracejí, včetně vyhnání
či odsunu Němců a dílem Maďarů po roce 1945, událostí studené války a její atmosféry - a především typu učitele jako nejodpudivější postavy, jež je protikladem krásné
a ušlechtilé maďarské dámy Emöke a jež se není ani schopna naučit pravidla jednoduché společenské hry. Nenávist k učiteli a opovrhování učitelem je v českém společenském prostředí pevně ukotveno („Kdo neumí, učí“) a představuje odvrácenou stranu
lásky B. Němcové k „jejímu“ idealizovanému učiteli ve smyslu osvícenských představ;
učitel je tu spíše symbolem nemorální přizpůsobivosti, nekonečné pružnosti, živočišnosti, oportunismu a zbabělého chování. Učitel nevyvolává v českém prostředí nikdy
neutrální reakce, spíše vždy reakce zaujaté, dnes většinou pouze negativně („mají prázdniny“, tudíž jejich povolání není ani skutečná práce, kde se bere pouze dovolená – že jde
o dezinformaci, každý ví, ale přesto jí rád používá; známý je výrok jedné školní uklízečky: „To dokáže každý, pěkně se oblíct a postavit se před třídu“; mám podezření, že na
vysokých školách úřednictvo mnohde nechápe, proč se zde kromě nich pohybují také
učitelé a studenti). Současně protiklad poetické legendy a oportunní, přízemní postavy
učitele jako součást „legendy“, vyprávěný příběh a konstruovaný syžet přinášejí nostalgii a únavu ze života a vypravěčské umění jako kreativní aspekt lidské aktivity; patrně
není náhoda, že podobné „kreativní“ motivy se spojují jak s negativní, tak s kladnou postavou učitele, jenž jako by tyto motivy a pohledy vyvolával: „Příběh se stává a zapadá
a nikdo jej nevypráví. Potom někde žije člověk, odpoledne jsou horká a marná a přijdou
vánoce a člověk umírá a na hřbitov přibude nová deska se jménem. Dva, tři, muž, bratr,
matka nosí ještě několik roků to světlo, tu legendu v hlavě, a potom také umřou. Pro děti
je to už jen starý film, nezaostřená aura rozlité tváře. Vnuci nevědí nic. A ostatní lidé
zapomenou. Pro člověka není už ani jméno, ani vzpomínka, ani prázdno. Nic.“16
Negativní a opovržlivý vztah k učiteli je jen nedostatečně skrývaným rysem současné české společnosti, ačkoliv navenek se tato profese hodnotí jako prestižní. Jedním
z výrazných příkladů může být jedna pasáž z memoárů tajemníka bývalého Československého svazu spisovatelů (v 60. letech 20. století) Vlastimila Maršíčka (1923-2000),
který cituje jiného českého spisovatele Františka Flose (1864-1961), profesí školního
inspektora, jenž dokonce odmítal vyplácet učitelům diety při jejich nečetných služeb15
16

Ч. Айтмaтов: Первый учитель. Москва 1978, p. 41.
J. Škvorecký: Legenda Emöke. Čs. spisovatel, Praha 1963, s. 7.
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ních cestách: učitel není přece jen povolání, je to poslání, a proto by si učitelé služební
cesty měli platit sami.17
Britský prozaik Graham Swift (narozen 1949)18 v slavném románu Waterland
(1983, Země vod) prezentuje postavu učitele dějepisu, který se bouří proti tradiční
koncepci historie jako procesu, jenž utvážejí jen velcí mužové a velké ženy: „What
is a history teacher? He‘s someone who teaches mistakes. While others say ,Here‘s
how to do it‘, he says ,And here‘s what goes wrong.‘ While others tell you ,This
is the way, this is the path‘, he says ,And here are a few bungles, botches, blunders
and fiascos...‘ It does not work out; it‘s human to err...“19. Začíná tedy učit zcela jiné dějiny, a to dějiny malých lidí, nikoli shora, ale zdola, a dochází k realistickému, spíše skeptickému názoru na vývoj světa (O výstavbě impéria): „Once upon
a time people believed in the end of the world. Look in the old books: see how many
times and on how many pretexts the end of the world has been prophesied and foreseen, calculated and imagined. But that, of course, was superstition. The world
grew up. It didn‘t end. People threw off superstition as they threw off their parents.
The said ,Don‘t believe that old mumbo-jumbo. You can change the world, you
can make it better. The heavens won‘t fall.‘ It was true. For a little while – it didn‘t
start so long ago, only a few generations ago – the world went through its revolutionary, progressive phase; and the world believed it would never end, it would go
on getting better. But then the end of the world came back again, not as an idea or
a belief but as something the world had manufactured for itself all the time it was
growing up. Which only goes to show that if the end of the world didn‘t exist it would
be necessary to invent it. There‘s this thing called progress. But it doesn’t progress.
It doesn‘t go anywhere. Because as progress progresses the world can slip away. It‘s
progress if you can stop the world slipping away. My humble model for progress is
the reclamation of land. Which is repeatedly, never-endingly retrieving what is lost.
A dogged and vigilant business. A dull yet valuable business. A hard, inglorious business. But you shouldn‘t go mistaking the reclamation of land for the building of
empires.“20
Učitel ve Swiftově pojetí se tak stal vizionářem a prorokem nového přístupu
k lidským dějinám a víceméně k jádru lidské existence a to je patrně nejfilozofičtější
rovina, jíž tato tematika dosáhla.
Literatura má ráda lidské postavy, jež mají zvláštní profesi a mohou se stát symboly, emblémy lidských osudů obecně. Kromě vojáků, národních hrdinů, politických
vůdců, lékařů, advokátů atd., mají tu významnou úlohu také učitelé. I když jejich společenská a mocenská role stále slábne, v literatuře je dost argumentů, proč tomu tak je.

Viz V. Maršíček: Nezval, Seifert a ti druzí… Necenzurovaný slovník českých spisovatelů. HOST, Brno
1999. Viz také naši recenzi Noblesa, upřímnost, kouzlo nechtěného a sami proti sobě. KAM-příloha 2000, 2
(únor), s. VI-VII.
18
Viz jeho romány The Sweet-Shop Owner (1980), Shuttlecock (1982), Waterland (1983), Out of This World
(1988) Ever After (1992), Last Order (1996), The Light of Day (2003), Tomorrow (2007), Making an Elephant: Writing from Within (2009).
19
G. Swift: Waterland. Pan Books Ltd., The Picador Edition, London 1981, s. 203.
20
G. Swift: Waterland. Pan Books Ltd., The Picador Edition, London 1981, s. 291.
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THE TEACHER AS A MODELLING FACTOR
OF LITERARY POETICS AND GENRE STRUCTURE
Abstract: The author of the present study analyzes the role of the character of
the teacher in literature as a modelling factor of literary poetics and genre structure. The
theme of the teacher needs certain literary forms, certain morphology, usually a certain
genre, literary kind based on different semantic levels (critical, satirical, humouristic,
psychological, philosophical and existential); it is demonstrated on the material of the
prose works by B. Němcová, Z. Winter, A. P. Chekhov, J. Drda, Ch. Aitmatov, J. Škvorecký, and G. Swift. Literature likes human characters who have special professions
and can become symbols, emblems of human fates in general. Besides soldiers, national
heroes, political leaders, doctors of medicine, solicitors etc., an important position is
occupied by teachers. Though the social and power role of the teacher is still weaker, in
literature there is quite a lot od arguments why it is so.
Keywords: the character of the teacher in literature, poetics, genre structure, critical, satirical, humouristic, psychological, philosophical and existential semantic levels
(B. Němcová, Z. Winter, A. P. Chekhov, J. Drda, Ch. Aitmatov, J. Škvorecký, G. Swift)

115

