Proměny subjektu

PROMENY SUBIEKTU
druhf svazek

redigovala Daniela Hodrová

PROMENY SUBTEKTU
druhf svazek

redigovala Daniela Hodrová

OBSAH
. .....

Vyprávějící,jáÍ,aproŽívající;jt,(MarieMravcová)

. . . . . 24

Personalizacevyprávění(MarieMravcová)

75

Postava.subjektapostava-objekt(DanielaHodrová)

. . . . . 10g

Intemísubjektvdramatu(PavelJanoušek)

. . . . .138

Modelovf čtenáŤmezivÍtďnépoezie(JiŤíTrávníček)

. . . . . 163

TematizovanfadresátvprÓze(AliceJeďičková). .

. . . . .185

Edičnípoznámka..

'9r,l.r

\

v J # . r - i r 1'
/-(r''

cic..\
L

í.v

r1,'!'la
r{nir
\
Vq .'-..':.'Ý

n

al

) Ic
9qť
t'

. . . . . . 53

(Daniela Hodrová)
Postava-definicea postava.hypotéza

Vybranáliteratura

*{
,r

6

homěnyautorskéhovypravěče(JiŤíHolÍ)

....2M
..208

OBSAH
. 6

homěnyautorskéhovypravěče(JiŤíHo$)

.....

Vyprávějící,jáÍ,aproŽívající;jt,(MarieMravcová)

. . . . . 2/+

Personalizacevyprávění(MarieMravcová)

. . . . . . 53

(Daniela Hodrová)
Postava-definicea postava.hypotéza

75

Postava-subjektapostava-objekt(DanielaHodrová)

. . . . . 109

Internísubjektvdramatu(PavelJanoušek)

.....138

Modelovf čtenáŤmezivátďnépoezie(JiŤíTrávníček)

. . . . . 163

TematizovanfadresátvprÓze(AliceJeďičková). .

. . . . .185

Vybranáliteratura
Edičnípoznámka..

.. . .2M
..208

Kolektiv autonl:

PRoMĚNY SUBJEKTU
(p*ni*vazet$
RedigovalaDanielaHodrová
Vydal ristavpro českoua světovouliteraturuAV ČR
v nakladatelstvíMLEJNEK. s.r.o.
Pardubice1994
rsBN 80-8s778-02-5

-02-5
rsBN 80-8s778

Kolektiv autonl:

PRoMĚNY SUBJEKTU
(pn/.ní{ťauelt)
RedigovalaDanielaHodrová
Vydď ristavpro českoua světovouliteraturuAV
v nakladatelstvíMLEJNEK. s.r.o.
Pardubice1994
rsBN 80-85778-02-s

-02-5
rsBN 80-8s778

Proměny autorskéhovypravěče
žíci,žedostačí,
kdyžněkdovyktopí
,,...chceš
popleten!pťíběhjakoneslanétěsto?B h chrař a uchovej! Vždyclqsepťipodobnlchpžíležitostech
táži:
Kdopak to tak čertovslqvyje?,,(Vladislav Vančura,
Kosmas).

dílrlmpodrhujícímfiktivnost saméhonarativníhoprocesu se u nás jaksi
století,náznakysternovsko-didenedďilo. Vrátíme.lisedo devatenáctého
hledat
sporadicky u K. H. Máchy'
mr)žeme
rotovskéironizace vyprávění
F. J. Rubeše,Z. Wintra,vNerudovfchFigurkách.

I později tato linie, která potlačovalailuzívnost a činila tématem
zprostťedkovanost vypráv ění, by|a považovánaza cosi vedlejšího,spíš
Tradičním
bťemenem
prÓzy je lineární,neosobní
české
vyprávění,pod"ání
kuriÓzního. Noetickf pŤedpokladdrtivé většiny děl česképrÓzy tvočipčíběhu
trk' 'jak to ve skutďnosti bylo...Neníto břmě nedávné,
zpťrsobené
la piedstava ,,objektivníhosvěta..'totižpťedpokladreality jsoucí o sobě,
pr6zy v posledníchletech.Ie známo,žejiŽ v roce 1934
snadaž,,te|evizacÍ,
k nížse poznávajícísubjektvztahuje.
a v podstatějednoznačné,
určitelné
napsalŠalda,
že,,a|espoťt99vo
pr6zy,,jevystavěnona ,,stejnotradiční
české
je tentouž,,vyhodnocenf..svět (svět
prÓzy
epické
reprezentativní
Úkolem
rodéposloupnostičasové..,
vyprávěno,,stejnfmospal1imtempema rytmem..
vlastně platÓnsky ideální,,,pravf..)evokovatestetickfmi prostťedky.Ta.
v duchu,jednoplošné
lineiítné
epičnosti...1
Podle Šaldytakovákonstrukceje
kovfmi měťítkypoměiovď literaturuještěv roce 1960 Milan Kundera
ďávno znemožněna.
A pťecese podobněpsalo dál a poválečnánormativní
v Uměnírománu.3
estetickákritéria- uplatr.íovaná
hlavněv porinorovfchletecha Znovupo roce
.,
i uměníoprotitomuvycházelaz jevo1970- dávalapťednost
jako těsta které
. Podstatrráčástmoderníhomyšlení
onomuprostému
,,vyklopenípffběhu
zaručovalo
z pťedstavy
světajakohorizontuvšechmožnfch
noetickyzávazryfajednosměmfsmysldíla.TextyVěry Linhartové,dennílidskézkušenosti,
pťedmětem
vnímání.Zpochybnění,,obvé a Ivana Vyskočila,romány jako Vaculftova Sekyra,Kunder v Ž,ertri
a skutečnfchvěcí,kterémohoubft
jsou
Grušr1vDotazník
jektivníhosvěta..znamenďo takéhledánínovfch literárníchpostupú,které
vfjimkami, kterépotwzujípraviďo. I ta částprÓzy,
jeŽ se ocitla v opozici vričistiátněproklamovanm a protežovanfmuměčastonastiávaloještěpťedvyhrocenouformulacíproblémuv myšlenífiloleckfm hodnotám,disponovďa obvykle běžnfmivypravěčskfmipostupya
zofickém(F. Nietzsche,H. Bergson,E. Husserl).Ve vyprávěnítentoproces
jejímimoběžnost
tak platila ideově a axiologicky,nikoli literárně.Razantní
F. K. Stanzel - jako rozklad tÍadičních
probíhal- jak doložil pňesvědčivě
proměnyvypravěčské
perspektivy,nezvykleostrádynamizaceceléhoaktu
posunpťedevším
směremk personálnívyprávěcísitukonstrukcí,
narativních
- ,,showing..
vyprávění- to byl jev i v ineditníprÓze poslednídobydostojedinělj (kromě
pťedvádění
(tzv.nevěrohodnf
reflektor,
scénické
vypravěč
či
aci
zmíněného
Grušinapň.Z.Brabcová,J. Kratochvil,D' Hodrová).
vševědoucnamísto,,telling..)a k takovéperspektivě,v nížpanoramatickiá
aj.).a
(G.
H.
James
Flaubert'
hledisku
limitovanému
nost
osobně
ustupuje
Jestližep jdeme po stopáchiluzívněneosobního,
pffmočarého
vyprá.
nahra.
tezeby|y
vyprepaÍoYané
jejím
ovšem
Domněle evidentní,ve skutečnosti
véní,narazíme
na obrozensk1f
modelkulturys
historismema posláním
prožívánía projektování.
bezprostťedního
národněvfchovnfm. Uměnímělo bft obecněsrozumitelné
zovány záznamemfenoménú,
a mělo zpodonebozjevením- dopťedu
bovat,,věc..,pťedstavovanou
skutečnost
samu,nikoli bft svébytnou
Smysl užnebyl vykládánjako něco - aérozumem,
fiktivní
realitou,tedyprimárněznakem.V tomtoduchuvznikla monumentální
ale jako cosi v jáďe problea závaznéčitelného,
daného,ovládnutelného
dílajako tťebaBrožíkovyrozměrnéobrazy,Smet'anovyopery, v literatuňeJijako ustavičné
hledánísmyslu.
matického,
ráskovyromiíny'Zmíněnádílapťedstrvovala
nesporněhodnotu,spornávšak
Česká prÓza, podobně jako celá kultura v zajetíideologie, prochá.
už byla normotvornátradice takovétexty imitdící.Tato ilustrativněreaCflem tétokapitoly však
ze|azmínénjmvfvojem se značnfmzpoŽdéním.
listicl Eadice - postupemčasuspíšideďizujícínežreáúná.měla podobu
nebudesledovatproces v celéšíÍce.
omezíme se na jeden poměrně vzácn!,
normyještěďouho ve dvacátémstolÍtía často
(zaobouviílek)
bylapťirozeně
avšakvyhraněnfa pozoruhodnftyp vyprávění.
nebouměle (poÚnoru) oživována.2D oznalasicerúznfchposuna proměn
hlasitého'podleWellPoďe Petschovyterminologiejde o typ vypravěče
(v prÓze bfval objektivní,kronikáťsk1f
vypravěčnahrazovánvyprávěním
ďíděnímluví
Stanzelovo
ka
a Warrena o vyprávěníromanticko-ironické,
skazovfm;později Čapkovykapesnípovídky,l. Š.rubín, J. Drda), ale
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TraďčnÍm
bíemenem
prÓzy je lineární,neosobní
české
vyprávění,podiíní
pťíběhu
tak' 'jak to ve skutďnosti bylo...Neníto bťíměnedávné,
zpúsobené
pr6zy v posledníchletech'Je známo,Že jižv roce 1934
snadaž,,televizací,,
napsalŠalda,
že,,alespoř99?o traďičníčeské
prÓzy..jevystavěnona ,,stejnorodéposloupnostičasové..,
vyprávěno,,stejnm ospalfm tempema rytmem..
v duchu,jednoplošné
lineálnéepičnosti...l
Poďe Šďdytakovákonstrukceje
dávno znemožněna.
pňece
A
se podobněpsalo dál a poviálečná
normativní
estetickákritéria- uplatr\ovaná
hlavněv poÚnorov1/ch
letecha Znovupo roce
|970 . ďáva|apňednost
jako těsta..,které
onomuprostému
',vyklopenípťíběhu
zaručovalo
noetickyzávazn.fa jednosměrnfsmysldíla.TextyVěry Linhartové a Ivana Vyskočila'romány jako Vaculftova Sekyra,KunderŮvŽert ri
GrušúvDotaznft jsou vfjimkami, kterépotwzujípravidlo.I ta částprÓzy,
jež se ocitla v opozici vričistátněproklamovan1fm
a protežovanfmuměleckfm hodnoťám,
disponovalaobvykle běžnfmivypravěčskfmipostupya
její mimoběžnost
tak platila ideově a axiologicky,nikoli literárně'Razantní
proměnyvypravěčské
perspektivy,nezvykleostrádynamizaceceléhoaktu
vyprávění to byl jev i v ineditníprÓze poslednídobydostojedinělf (kromě
zmíněného
Grušinapť.Z'Brabcová,J. Kratochvil,D. Hodrová).
Jestližepújdemepo stopáchiluzívněneosobního,
pťímočarého
vyprá.
jejím
vění,nuazímena obrozenskfmodelkulturys
historismema posláním
národněvychovnfm. Uměnímělo blt obecněsrozumitelné
a mělo zpodobovat,,věc..,pťedstavovanou
skutečnost
samu,nikoli blt svébytnou
fiktivní
realitou,tedyprimárněznakem.V tomtoduchuvznikla monumentánídílajako tťebaBrožíkovyrozměrnéobÍazy,Smetanovyopery, v literatuťeJi
ráskovyromány.Zmíněnádílapťedstavovala
nesporněhodnotu,spornávšak
už byla normotvornátadice takovétexty imitující.Tato ilustrativněrealistická Eaďce - postupemčasuspíšideďizujícíneŽ reálná. měla podobu
normyještěďouho ve dvacátémstoletía častobylapťirozeně
(zaobouválek)
nebouměle (po Únoru) oŽivována.?DoznaLasice
rúznlch posuna proměn
(v prÓze bfvď objektivní,kronikáťskyvypravěčnahrazovánvyprávěním
skazovfm;později Čapkovykapesnípovídky,l. Š.ruuin, J. Drda), ale

dílrlmpodrhujícímfiktivnost saméhonarativníhoprocesu se u nás jaksi
století,náznakysternovsko-didenedďilo. Vrátíme-lisedo devatenáctého
hledat
sporadicky u K. H. Máchy'
múžeme
rotovskéironizace vyprávění
F. J. Rubeše,Z. Wintra, v Nerudovfch Figurkách.
I později tato linie, která potlačovďa iluzívnost a činila tématem
vyprávění,by|a považoviínaza cosi vedlejšího,spíš
zprostťedkovanost
pťedpokladdrtivévětšiny děl česképrÓzy tvoťiNoetickf
kuriÓzního.
la pťedstava,,objektivníhosvěta..,totižpťedpokladreality jsoucí o sobě,
k nížse poznávajícísubjektvztahuje.
a v podstatějednoznačné,
určitelné
je tentouž,,vyhodnocenf..svět (svět
prÓzy
epické
reprezentativní
Úkolem
vlastně platÓnsky ideální,,,pravf..)evokovatestetickfmi prosťedky.Takovfmi měťítkypoměťovď literaturuještěv roce 1960 Milan Kundera
v Uměnírománu.,
. PodstaÍráčástmodemíhomyšleníi uměníoprotitomuvycházelaz jevoz pťedsíavy
světajakohorizontuvšechmožnlch
vé,dennílidskézkušenosti,
pťedmětem
vnímání.Zpochybnění,,oba skutečnfchvěcí,kterémohoubft
jektivního svěia..znamenalotakéhledánínovfch literárníchpostupŮ,které
častonastiívďoještěpňedvyhrocenouformulacíproblémuv myšlenífilozofickém(F. Nietzsche,H. Bergson,E. Husserl).Ve vyprávěnítentoproces
F. K. Sianzel . jako rozklad traďčních
probíhal- jak doložil pňesvědčivě
posunpťedevším
směremk personálnívyprávěcísitukonstrukcí,
narativních
- ,,showing..
pťedvádění
(tzv.
reflektor,
scénické
vypravěč
či
nevěrohodn1/
aci
namísto,,telling..)a k takovéperspektivě,v nížpanoramatickávševědoucnost ustupujeosobně limitovanémuhledisku (G. Flaubert,H. Jamesaj.).a
tezeby|y nahra.
ovšemvypreparované
Domněle evidentní,ve skutečnosti
zovány záznamemfenoménrl,bezprosďedníhoprožívánía projektování.
nebozjevením- dopťďu
Smysl užnebyl vykládánjako něco - aérozumem,
ďe jako cosi v jáďe proble.
daného,ovládnutelného
a závaznéčitelného,
jako ustavičné
hledanísmyslu.
matického,
ČeskáprÓza, podobně jako celá kultura v zajeti ideologie, procháCílem tétokapitolyvšak
ze|azmínén,jm
vfvojem se značnfmzpožděním.
nebudesledovatproces v celéšíťce.
omezíme se na jeden poměrně vzácn!,
avšakvyhraněnf a pozoruhodnf typ vypnávění.
Poďe Petschovyterminologiejde o typvyp ravěče hla sitého, pdle V/ell.
Stanzelovoffiděnímluví
ka a Warrenao vyprávěníromanticko-ironické,

jejímurčitém
o autorskévyprdvěcísituacl,pťesnějiňečeno
typu.Tato větev
prÓzy, o jejírržchudémrodokmenujsme se v!še zminili, polemicky
české
popÍráneosobnílineárnívyprávění,navazujena linii Cervantes- Fielďng .
Sterne. Diderot,tedyna nazasďenoumanipulacis fabulí,rušení
dějovéiluze
explicitnímivypravěčovfmivstupy,odbďkami, hrou,ironiía tak dále . na
prÓzu, v niž vyznamověnosná částsyžetučastospočíváve vypravěčském
aktu samém.
postupy radikálně narušili
Tradiční,,objektivně
reďistické..naÍativní
1908-1911,knižněKrakonošova
bratťiČapkové
vjuveniliích (v časopisech
morálně
zahtada,1918).Jejich pffznačnfmirysy jsou erotismus,popŤení
posloupnosť.ajistf artismus,
didaktickérilohy umění,,,vynulováníčasové
na sebesamď..)Právě tentoposlednírys se vfrazně
,,tvat,k!er'.fupozorl1uje
projevujev pojetívypravěče.
(eviNejčastějitu vystupujedvojicevypravěčŮ
kdy se jednáz hleďska liter.ární
dentníďkaz k dvojici autorské),
techniky
ich-formu,respektivewir.formu:,,opňelijsme hlao quasiautobiografickou
vu o dlaně,plijíce na hnusnéšamotylokálu. Neboébyla se nás zmocnila
poťebapokorya nečistého
pohaněnísebe/.../a protojsme nyníhnusněplili,
mÍzcese tváÍíce,
odměŤeně
chlácholícemuže,kterj klaď všivouhlavu na
jsme tentolaátetváÍík zemi, ahryzajíce
našeramena,aby plakal...,,I-eže|i
tuhá stébla,mluvili jsme nízko pčizemi...6Jestližev běžnfchtypechichvyprávěnís 'jď. jako hrdinou spďívďa váha na pťedstaveném
ději samém
kulisy ironi
a na občasnfchsebereflexích,zde jsou obvyklé ,,zpově,dnť,
zoványa těžiště
ke komentáňrlm,nuážkám,
vlznamu se ze syžetupťesunuje
vsuvkám.
Wir-forma pčitomnenívfhradní vyprávěcísituacív Krakonošovězahra.
(,'Pťedstavme
vypravěče
si však,žeby
dě. Vedle nítu najdemenetělesného
- zde nejde o dvojici vypravěčú
někdo vynalezl....o,
,,s tělem..,jak by fekl
Stanzel,nfbržje to běžnf vypravěčskfplurál)' traďčnívyprávěnív er-formě
(prÓzy Aristokracie,Benátskf karneval),ich-formu(ptÓza o rŮznfch prostŤedcích),
dokoncetu najdemei diďog se scénickfmipoznámkami(Komedie lunárnO.
prÓze našlitak široké
vypravěčské
Sotvabychomv jinéčeské
spektrum.
Když všechnyuvedenépostupy za}reslímedo Stanzelovatypologického
truhu, zjistíme,Že nbír4jí jeho dobroupolovinu - ď vypr.ávějícÍho
aptoŽíprvní
po
vajícího,jt, vyprávécísituace
osoby až
scénickézobrazenína

pŤechodumezi autorskoua personálnívypravěčskousituací.Tato ustavičná
česproměnlivost.implicitnípolemikaprotitraďčnílineárníschematičnosti
vlastněodkazemk hravému,
kéhovyprávění- tatoprovokujícípohyblivostje
prázdnf
proti
m, formulkovf m rekvipostavenému
elementárnímuživotu
seexpliciÍrěironizujeMacharrlv
zitám.(osatně v prÓze Antika alďeséanství
tim, že oba vypravěči.
schéma,
apriorní
určité
tedy
historismus,
ideovf
o dějinách.jsou vícezaujatizlatfmi vlasy
posluchačiMacharovypÍednášky
častoznakodámy sedícípÍednimi.) Je to hra velmi artificiální,zdŮrazi1ující
osudu
rozumělo
pŤedem,
dobŤe
se
aby
povahu
umění.,,Tolik
vou, arbitrérní
pod
p&vab
pro
uvedeme
větší
mladéhomuže,jenž miloval dívku,kterou
pŤijde,aby
ÉknÝmjménemKamila.....;,Jak vlastněk tomutakovf hrdina
jde
plnf
po
koš
svfch nejulici,
když
na
hlavu,
nějaká ženamu hodila
zahrady
vlastně
z obdobíKrakonošovy
pÍedstav...../
PrÓzy Čapkr1
pěknějších
avant la letne dokládají Šklovskéhoteorii obnaženíuměleckfch postupt),
digresí(Šklovskijrazípojmy ,'brzdění.a,setardrce,,),antignoreflexívních
formy..,neboé,,u.
zeolologicképojetíliteraturyjako ,,metďy znesnadnění
dělánívěcť..U
měníje zprlsobprožívat
Bourání hadičníchreďistickÝch a právě tak novějšíchsymbolistních
je zjevná.
avantgardou
kánonrla souvislostčapkovskfchjuveniliís pozdější
jinfm
(z
směrem hlediska práce
Ďasr vyvoi vedl postupněoba autory
s vypravěčskouperspektivouneméněpozoruhďnfm - napÍ.Stínkapradiny,
PověEol1, Život a dílo skladatele Foltfna, pohádky), avšak v Hnii, kterou
pŤedevším
dfla Vlaďslava Vančury.
sledujeme,pokračovala
preluďu vyhraitoval
7,atimcosvětprÓz Karla Čapkase po avantgardním
perspektivy,
ke konftoni
axiotogické
k zachycováníosobníčasoprostorové
postavyjediné
perspektiv
i rŮznfch
taci perspektivrrlznfch postav,pŤípadně
(obyčejnÝživot),cožznamenaloráznéomezeníďoristickfch reflexí,,nad
pŤíběhem..,
charakteristickfch pro Krakonošovuzahradu,svět Vančurovfch
prÓz jako by ignoroval modernípodánípfíběhu(H. James, M. houst,
F. Kafka, A. Gide, V. Woolfová - tzv. personálnínarativnísituace),tedy
pottačovánívypravěčskéhosubjektu, fenomenálníbezprosďednostzachy.
covanouobvykle,,reflektorem..,nekomentÓvanfmzrcaďenímvědomírománovéfigury. Vančuratotiž viditelnénaváza|na autorskouvyprávěcí
perspektivu prÓzy starší- napfiklad Cervantesovy,Fieldingovy - s jejím
hlasitfm, dominujícímvypravěčem,kterf bez rozpakŮintervenuje,pÍerušuje
dějovoulinii a hodnoti.Y pozadi VančurovasvětamŮžemenaléztjakousi

o autorskévyprávěcísituacl,pŤesnějiťečenojejím
určitém
typu.Tato větev
prÓzy, o jejínržchudémrodokmenujsme se v šezminili, polemicky
české
popÍráneosobnílineárnívyprávění,navanljena linii Cervantes- Fielďng .
Sterne- Diderot,tedyna nazasťenoumanipulacis fabulí,rušení
dějovéi|uze
hrou,ironiía tak dále - na
explicitnímivypravěčovfmivstupy,odbočkami,
prÓzu, v nft,vyznanově nosná částsyžetučastospďívá ve vypravěčském
aktusamém.
Tradiční,,objektivně
realistické..narativnípostupy radikálně narušili
bratťiČapkové
v juveniliích(v časopisech
1908.1911, knižněKrakonošova
jsou
pffznačnfmi
zahrada,1918).Jejich
erotismus,popťení
morálně
rysy
posloupnosti..
didaktickérilohy umění,,,vynulováníčasové
a jistf artismus,
na sebesamď..JPrávě tentoposlednírys se vfrazně
,,tvar,kter'./upozorlÍuje
projevujev pojetívypravěče.
(eviNejčastějitu vystupujedvojicevypravěčrl
kdy sejedná z hlediskalitenárnítechniky
dentníďkaz k dvojici autorské),
ich-formu,respektivewir-formu:,,opťelijsme hlao quasiautobiografickou
vu o dlaně,plijíce na hnusnéšamotylokálu. Neboébyla se nás zmocnila
poťebapokorya nečistého
pohaněnísebe/.../a protojsme nyníhnusněplili,
mÍzcese tválíce,odměŤeně
chlácholícemuže,kten.Í
kladl všivouhlavu na
našeramena,aby plakal... ,,I-eŽe|ijsmetentokrátetvráŤí
k zemi, ahryzajíce
tuhá stébla,mluvili jsme nízko pŤizemi...6Jestližev běžnfchtypechichvyprávěnís 'jď. jako hrdinou spďívala váha na pťedstaveném
ději samém
a na občasnfchsebereflexích,zde jsou obvyklé ,,zpovědnť.kulisy ironizoványa těžiště znamuse ze syžetupťesunuje
ke komentářlm, narážkám,
vsuvkám.
Wir-forma pčitomnenívfhradnívyprávěcísituacív Krakonošovězahra(,'Piedstavmesi však,žeby
vypravěče
dě. Vedle nítu najdemenetělesného
někdo vynalez|...,,- zde nejde o dvojici vypravěčrl,,s tělem..,jak by ťekl
Stanzel,nlbržje to běžnfvypravěčskfplurál),fraďčnívyprávěnív er.formě
(;tÓzy Aristotracie, Benátskf karneval), ich-formu (pr6za o rrlzn1fchprosťedcích),
dokoncetu najdemei dialog se scénickfmipoznámkami(Komedie lunární).
prÓze našlitak širokévypravěčské
Sotva bychom v jinéčeské
spektrum.
Když všechnyuvedenépostupy zakreslímedo Stanzelova typologického
kruhu, zjistíme,žezabírajíjeho dobroupolovinu . od vyprávějícíhoa prožívajícího,jď. vyprávěcísituaceprvní osoby až po scénickézobrazenína

situací.Tato ustavičná
personálnívypravěčskou
lechodu mezi autorskoua
česlineární
schematičnosti
proti
tradiční
proměnlivost implicitnípolemika
vlastněodkazemk hravému,
kéhovyprávění.tatoprovokujícípohyblivostje
proti
prázdnfm,
formulkovfm rekvielemenl,árnímuživotu postavenému
zitám.(ostatněv prÓze Antika a Kestanstvíseexplicihě ironizujeMacharŮv
ideovf historismus, tedy určitéapriomí schéma,tÍm,Že oba vypravěči
o dějinách.jsou vícezaujatizlatfmi vlasy
posluchačiMacharovypÍednášky
častoznakopÍednimi.)Je to hravelmi artificiální,zdúrazlíující
dámy sedící
rozumělo
osudu
pŤďem,
se
dobÍe
aby
povahu
umění.,,Tolik
vou, arbitrérní
pod
púvab
pro
uvedeme
větší
mladéhomuŽe, jenžmiloval dívku, kterou
pěknfm jménemKamila.....;,,Jakvlastněk tomutakovf hrdinapŤijde'aby
nějaká ženamu hodila na hlavu, kdyžjde po ulici, plnf koš svfch nejz'ahradyvlastně
pěknějšíchpÍedstav...../PrÓzyČapkr1zobdobíKrakonošovy
avant la lettre dokládají Šklovskéhoieorii obnaženíuměleckfch postuptl,
antignoďgresí (Šklovskijrazípojmy ,,brzdění.a,ÍetaÍdacď.),
reflexívních
neboť,,ujako
formy..,
',metodyznesnadnění
zeolologicképojetíliteratury
věcť..Ó
měníje zprlsobptoŽívaÍdělání
badičníchrealistickfch a právě tak novějšíchsymbolistních
Bour:rání
je zjevná.
avantgardou
kánonŮa souvislostčapkovskfchjuveniliís pozdější
(z
jinfm
směrem hlediska práce
Ďalší vfvoj veď postupněoba autory
s vypravěčskouperspektivouneméněpozoruhodnfm- napr.S n kapradiny,
PovětrolÍ'ŽiYot a dílo skladatele Foltfna, pohádky), avšakv linii, kterou
ďla Vladislava Vančury.
sledujeme,polaačovalapÍedevším
Z,atímcosvětprÓz Karh Čapkase po avántgardnímpreluďu vyhraĎoval
i axiologicképerspektivy,ke konftonk zachycováníosobníčasoprostorové
taci perspektivrrlznfch postav,pÍípadněi rrlznfch perspektivpostavyjediné
(obyčejnÝživot),což znarnena|o znéomezeníďoristickfch reflexí ,,nad
pŤíběhem..,
charakteristickfch pro Krakonošovuzahradu,svět Vančurovfch
prÓz jako by ignoroval modemí podánípÍíběhu(H. James, M. Proust,
F. Kafka, A. Gide, V. Woolfová - tzv. personálnínarativnísituace), tedy
potlačovánívypravěčskéhosubjektu, fenomenálníbezprosfiednostzachym zrcaďenímvědomírocovanouobvykle,,reflektorem..,nekomentÓvanf
mánové figury. Vančura totiž viditelné naváza| na autorskou vyprávěcí
perspektivu prÓzy starší- napŤíkladCervantesovy,Fielďngovy - s jejím
hlasiffm, dominujícímvypravěčem,kterf bez rozpakŮintervenuje,pŤerušuje
dějovou linii a hodnoti. Y pzadí Vančurovasvěta mŮžemenďézt jakousi

analogiiimpersonálního
vfznamovéhoschématu
stárÍchmftrl, bájía pohá.
dek'jejichžpŤedstava
o světěvycházelaz hrnného
vztahuk univerzu,nikoli
z mozaikyjevrl.
plyneveliká Amazonkaa potrvádo koncesvěta.BŮh toho
,,Bez zastavení
prouduje brlhzástuprla b h hojnosti;jen velikévěci vládnou.Tvrlj zločin,
pÍedkoncem uzavÍené,je
siouxskf Indiáne,tvoje smrta pŤátelství
unášeno
jako vzdech...;,,Bojte
bouŤídějú
se!Nanebisejevínaše
znamení.
AéPanama
padne,nakrásnéhoÍestŮjdrlm!/.../Silnf,silnf , silnf ástupe, rozpoutejsvoji
velikost, nalehni na ně, udeÍ!Tišía mímí,vyrazteproti neprírclidivě a
nejmocněji!Aépfijde, aéjiž pfijde obecnf pokoj!..9Těžkosi lze pÍedstavit
podobnévnědějovéapelujícípromluvy ffeba u Flauberta,Prousta,KaÍky
nebo i u Čapka.Jestližev tomto typu prÓzy pÍejímávypravěčči pŤesněji
podavatel(mluvčí)
Ťď, vnímáníihodnocenípostav,
u Vančurynaprotitomu
jako by postavybyly infikovány magnetickousilou vypravěče.
Promlouvají
obvykle stejněstylizovanfm,obŤadnfmjazykem,a to bez ohleduna to,zda
. z hleďska životnípravděpodobnosti- to odpovídápŤeds[avené
situaci.
Jestližes redukcízÓny explicitníhovypravěčova
hodnocenív personálním
vyprávěníse častostlačujena minimumi samopojrnenoviání
postav(zarnénitelnáosobníjména,inicirála,torzojména,,,on..,,,ona..),
u Vančurynaopak
jmen,nezffdkaoriginiílních,
najdemeopulentnímnožství
vfrazně blvajípojmenoványi epizodnífigurky.10opro tt autentizaci,která
omezujepodávané
informace na tirovelÍmomentálníhovnímiánípostavy a sbližuje označující
znak s pŤedmětem,
stojítak akcentované
ozvláštnění,dtraz
na literiímíznak
jakožtoznak,sklon k ikoničnosti.
protichrldné
TÍebaÍici,žeoba
narativníkÓdyvyrristajíz reakcena stejnou
situaci a ve sv1fchvfznamovfch radiacíchnemusejíbft odlišné.Čapkrlv
Hordubalpopírá,,objektivnf.,iluzívněneosobnívyprávění(a pojetíreality
jako souboruhotovfchdanost|predstavením
několikerého,
rŮznéhoosobní.
ho zÍení.Ve VančurověPekafi Marhoulovi se dosahujetéhožprosťednictvímantiiluzívního
nadosobněplatnéhovypravěčova
hlasu.PÍeneseme-li
se
pak múžeme
konstatovat,žezatímcoPfualova
o několik desíteklet dopťédu,
ze životahmyzu..,
Soulaomávichiice podráváyěcnou,neosobní,,zprávu
Hra.
balova Perličkana dně skrze vypravéčova
básnivou zainteresovanosttansformuje reďitu do bizarní, naprll skutečné
a naprll imaginativnípodoby.
Y pzadíje všakvlastnětotéž:
lidská bytost,kterouprovoz masovéindu.
striálníspolďnosti oklešéuje
do pouhfchfunkcía abstrakcí.
Jednouje situace
t0

jako zaměnitelná,bezejmenná
obnažovánaaž do krajnosti,člověk viděn
vyloženojako memento,
inteÍvalu
vnímání
mrlže
v
bft
a
dílo
jednotka
-,
v textuhledánová,oživurcpÍímávlzvakEanscendenci podruhésepŤímo
dokulisám ,,moderní
pŤesah
zvěcnělfm
vrlči
vědomí
jícícelistvostživota,
jedinďné
uměleckéhodnoty,
by...obapostupy majísvéoprávněnía pÍinesly
jeden
žese soustÍenich.
Skutečnost,
preferÓvat
z
proto
bláhové
bylo by
jen
znamená typologickou,nikoli hďnoďujemek typu ,,vančurovskému..,
tícíselekci.
ostaÍrě postavenívypravěčese ve VančurověprÓze pozměilovaloa
stojí
proměiíovalo.V prvníchknihách se vyskytujeer.formas vypravěčem
snadno
i
se
dají
exklamace
hodnotícíkomentáŤe
címzÍetelněmimo děj,četné
ďdětit od ostatníhotextu.Lineárnostfabuleje v syžeturozbita,děj serozvíjí
je pŤitompostup,jejž
s anticipacemi,retardacemiaj.PŤíznačnf
,,veskocích..,
E. Liimmertve Stavebníchformáchvyprávěnínazval,jistá pŤedznamenání
jinochem
Vorausdeutungen").ll,,....by1
do budoucnosti"(,,zukunftsgewisse
pekď
již
holi...
žebrácké
jinochem
i tehdy,kdyžbyl stár avleH se o
a z stal
je
Jan Marhoul - podÍhl J. H.);'' ,,Matějmlčí,je mu volně /.../ to pravšední
ji doposudnevzrušila.7a tétopokojnéplavby uto-p^il
plavba,žádnápťíhoda
se Matěj,prvorozenj z obou bratfí.,,(Amazonskf proud - podtrhlJ. H.).13
všichni
i|uze. adodejme,žeje to iluze nejcitlivější,
čtenáťské
Narušení
jsme občasstrženiočekáváním,,jakto všechnodopadnď.. neníjenomozvláštilujícím
trikem vypravěče(ako v juveniliíchČapkrl,jimž se Vančura
imperso.
pčiblížil
Rozmar.nÝmlétem).Yychází se zde totižze zmíněného
(v
nálníhovfznamovéhovzorce.Anticipace konce Pekďi JanuMarhoulovi
a zejménav Políchornfch a válečnfch)oťásánadvládouprávě přtomného
- modlou zplošéující
epochy,toho,co Jan
časoprostoru
světskéa spotťební
Patďka nazfvá,,vládou dne...l4Jako v prastarfchmftech se z aktuálního
plynutíčasu,
kosmu,do měfftekvěčnfch.
ruchuděnívyklánímedo velebného
Na rozdíl od klasickéhoautorskéhovypravěče,kterj je v podstatěvševědoucía nahlíží
perspektivy,jsou všaku Vančurypťedstavené
pťíběhy
z vnější
události viděny jakoby v prŮběhujejich odvíjení,in actu, dynamicky vizuálnímpohledem.ocitáme se bez pťípravyjaksi pťímouprostťeddění.Uveďme některézačáky prÓz:.,,|*v krásně zobrazenynad obecnístudníbez
pťestání
štěká...;
,,CelÝlesje mládětike hťe.PÍeddoupětemobakrotcí,jinde
lezou si do kožichu...;,,Krejčí
sedíve světnicijako v jámě a šije.Prostoňeká
11

analogii impersoniílního
vfznamovéhoschématu
strrÍchmftrl, bájía pohádek'jejichžpŤedstava
o světěvycházelaz hrnného
vz[ahuk univerzu,nikoli
z mozaikyjevŮ.
,,Bez zutaveníplyneveliká Amazonkaa potrvádo koncesvět'a'Brlh toho
prouduje br1hzástuprla búhhojnosti;jen velikévěci vládnou.TvŮj zločin,
siouxskf Indiáne,tvoje smrta pÍátelswípÍedkoncem uzavÍené,je
unášeno
bouŤí
dějŮjako vzdech...;,,Bojtese!Na nebisejevínašeznamení'AéPanama
padne,nakrásnéhoŤestŮjdrlm!/.../Silnf,silnf, silnf zástupe,rozpoutejsvoji
velikost, nďehni na ně, udeŤ!Tišía mímí,vyÍazteproti neprírcfidivě a
nejmocněji!AépŤijde,aéjiž pfijde obecnf pokoj!..gTěžkosi lze pŤedstavit
podobnévnědějovéapelujícípromluvy &eba u Flauberta, housta, Kafky
nebo i u Čapka.Jestližev tomto typu prÓzy pŤejímávypravěčči pÍesněji
podavatel(mluvčí)
Íď, vnímáníihodnocenípostav,
u Vančurynaprotitomu
jako by postavybyly infikovány magnetickousilou vypravěče'Promlouvají
obvykle stejněstylizovan1fm,
obÍadnfmjazykem,a to bez ohleduna to,zda
- z hleďska životnípravděpodobnosti- to odpovídiápŤedstavené
situaci.
Jestližes redukcízÓny explicitníhovypravěčova
hodnocenív personálním
vyprávěníse častostlačujena minimumi samopojrnenování
postav(zarněnitelnáosobníjména,iniciála, torzojména,,,on..,
,,onď), u Vančurynaopak
jmen,nezÍídka
najdemeopulentnímnožství
originálních,v1frazně
bfvajípojmenoványi epizodnífigurky.10oproti autentizaci,která omezujepodávané
informacena rovel1momentálníhovnímánípostavya sbližujeoznačující
znak s pŤedmětem,
stojítak akcentované
ozvláštnění,draz na literiámíznak
jakožtoznak,sklon k ikoničnosti.
protichrldnénarativníkÓdy vynlstajíz reakcena stejnou
TÍebaÍíci,žeoba
situaci a ve svfch vlznatnovlch radiacíchnemusejíbft odlišné.Čapkrlv
Hordubď popÍrá,,objektivní.,iluzívněneosobnívyprávění(a pojetíreďity
jako souboruhotovfchdaností)pÍedstavením
několikerého,
nlznéhoosobního zÍení.Ve VančurověPekďi Marhoulovi se dosahujetéhož
prostťednicplatného
tvímantiiluzívního
nadosobně
hlasu.PĚeneseme-li
vypravěčova
se
pak mrlžemekonstatovat,žezatímcoPáralova
o několik desíteklet dopťédu'
Soukromávichiice poďávávěcnou,neosobní
,,zprávuze životahmyzu,o
,Hrabďova Perličkana dně skrze vypravěčovubásnivou zainteresovanosttansformuje realitu do bizarní, naprll skutečné
a naprll imaginativnípodoby.
V pozadíje všakvlastnětotéž:
lidská bytost,kterouprovoz masovéindustriálníspolďnosti oklešéuje
do pouhfchfunkcía abstrakcí.
Jednouje situace
10

obnažovánaaž do krajnosti,člověk viděn jako zaměnitelná,bezejmenná
jednotka- a dílo mrlžebft v intervďu vnímánívyloženojako memento,
v textuhledánová,oživu.
nepÍímávlzvakEanscendenci.,podruhésepŤímo
do.
kulisám ,,moderní
pŤesah
zvěcnělfm
vrlči
vědomí
jícícelistvostŽivota,
by...oba postupymajísvéoprávněnía pÍineslyjedinďnéuměleckéhodnoty,
Že se soustÍebylo by proto bláhovépreferÓvat jedenz nich. Skutečnost,
jen
znamená typologickou,nikoli hodnod'ujemek typu ,,vančurovskému..,
tícíselekci.
ostatně postavenívypravěčese ve VančurověprÓze pozměĎovalo a
proměĎovďo. V prvníchknihách se vyskytuje er-forma s vypravěčemstojíi exklamacese dajísnadno
hodnotícíkomentiáŤe
címzŤetelněmimo děj, četné
oddělitod ostafuíhotextu.Lineamostfabuleje v syžeturozbita,děj serozvíjí
s anticipacemi,retardacemiaj.Pfíznačnfje pfitompostup,jejž
,,veskocích..,
E. Lámmert ve Stavebníchformáchvyprávěnínazyal,jistrápŤedznamenání
Vorausdeutungen";.ll,,....byljinochem
do budoucnosti"(,,zukunftsgewisse
již
holi...@ekď
a z, staljinochemi tehdy,kdyžbyl stár av|ekl se o žebrácké
Jan Marhoul - podtrhlJ. tt.);'' ,,Matějmlčí,je mu volně /.../je to pravšední
plavba,žádnáplíhodaji doposudnevzrušila.7n tétopokojnéplavby utop^il
se Matěj,prvorozen.jz obou bratfí.,,(Amazonskf proud. podtrhtJ. H.).13
všichni
l7uze- a dodejme,žeje to iluze nejcitlivější,
čtenáťské
Narušení
jenom
jsme občasstrženiočekáviíním,
není
odopadne..
,jak to všechno
jimž
se Vančura
zvláštĎujícím
trikem vypravěče(ako v juveniliíchČapkrl,
impersopťiblížilRozmarnÝmlétem).Yychází se zde totiŽze zmíněného
nálníhovjznamovéhovzorce.Anticipacekonce(v Pekďi Janu Marhoulovi
a zejménav Políchornfch a válečnfch)oďásá nadvládouprávě pfitomného
- moďou zplošťující
epochy,toho,co Jan
světskéa spotťební
časoprostoru
Patočkanazfvá,,vládou dne...14Jako v prastarfchmftech se z aktuálního
plynutíčasu,
kosmu,do měřtek věčnfch.
ruchuděnívyklánímedo velebného
Na rozdílod klasickéhoautorskéhovypravěče,kterf je v podstatěvševědoucía nahlfi ípffběhy z vnějšíperspektivy,jsou všaku Vančurypťedstavené
události viděny jakoby v prŮběhujejich odvíjení,in actu, dynamicky vizuálnímpohledem.ocitiáme se bez pťípravyjaksi pffmo uprostťeddění.U.
veďme některézačáky pr6z ,,Inv krásně zobrazenynad obecnístudníbez
pťestání
štěká...;
',Celj les je mládětike hťe.Pťeddoupětemobakrotcí,jinde
lezou si do kožichu...;,,Krejčí
sedíve světnicijako v jámě a šije.Prostoňeká
l1

ženamluvía mluví.....l5Jsou to krátkézáběry,ježjsou vzápětívysďídiány
záběryjinfmi a reflexívními,hodnotícími
pasážemi.Autor skrzevypravěče
dynamizuje- ták, jak je tomupraviďem v modernímumění- obraz mode.
lovanéhosvěta,jenž neníza|itneproměnnfmzáhvym světlemjako v trapohádkácha eposech,ale ustavičně
dičních
se pÍeskupuje,
pulsuje'

Kristiánovi.Vypovímzevnrbněi to.....;,,Tynášdobrotivf Pane,bojímse,že
vyrazil dušiz těchchlap !..;
buderozdrcen/.../DopÍejmu, aby zvítézi|,aby
kdopak má chuésledovati
o
bláznivinách,
vezmi
ďas
vypravování
,f,ch,
kterf má Íaktouzprlsobenouduši.Toése ví, teď, kdyžÍestjiž
loupežníka,
meč,budeseodvolávatina svérybičky!..;,,ZAtímzvÍetena
tasilsvrljslužební
Toto,,mnohopramenné
jedinf
vypravování''nesvedené
v
bod,ustavičné událostíse odvíjelaposlednínit. PaníKatefinabyla poznánaa jata...;,,Ale
jak
pŤehodnocování, o něm psď ve Vančurovskfchprolegomenech
věc, která se vleče,za nic nestdí...l7
Jan Munačvypravovatiobšírně;
kďovsk!,16je pak ještěnápadnější
ve stŤedním
obdobíautorovytvorby od
Snad na každéstránceMarkétyLazarcvénajdemetakovémetasyžetové
koncedvacátfchlet. V Hrdelnípfi (1930)sepoprvéstiívá.vypravěčem
jedna
kterf uvádípostavy
soudy.Síálenás provázíosobní,za at! hlasvypravěče,
z postav(stejnějako v pozdějším
Konci strrfch časú,
1934).
pŤedpovídá
nabádá,Yyznanpromluv
vypravěče
a
a
wací
se,
fusne
na scénu,
Ich-formaovšemu Vančuryneznamená,žeby podavatelpŤíběhu
byl
vytanezŤetelnětehdy,kdyžse pokusímevyabsEahovatz dí|aholou fabuli.
jak tomubfvá ve ,,zpovědních,,
v popÍedí,
prÓzách,VypravěčHrdelnípÍehistorkao boji lapkrls vojáky a lásceMikoCo zbudejinéhonežromaneskní
neznámeani jehojméno- sloužíspíšjako ampliÓn, vyskytujese všude,kde
lášek sličnéMarkétě?Pozoruhodnosttohotorománu totižspďívá v podání
se něcoděje,reprodukujea komentujeudálosti. fungujede factojako indijako těsto..,n;fbržžeje tvarověa syžetově
pffběhu,v tom,ženení,,vyklopen
viduální,osobnější
moduspÍedchozích
autorsk:fchvypravěčriz dŤívějších bohatěZYrstvena modulován.
Vančurovfchděl. Touto individualizacíse ovšemdo určité
míry vyEácejí
PŤibližšímnáhleduzjistíme,ževypravěčfungujepolyfonně,jako by
věčná,kosmická měŤítka
Pekďe Jana Marhoula,Polí omfch a válečnfch
tvoÍícelédílo
zastupovalněkolikahlasforchestr.JednoupťedzrakemčtenáŤe
a Poslďního soudu.Jsmesvědkylidskéhoa pňílišlidskéhoposuzováníosob
(,,vypravuje
jindy
podavá
se..,,,stalo
stalo
zprávu
o
tom,
co
se
a
častěji
jak o nich mluvil Mukďovskf.
a dějrl'ustavičnfchproměnhodnocení,
Jednouje, zdá
sď.), ukazujeostentativněna obrazuďálostí(,,hle..,,,vidím..).
Relativizacehodnocenív HrdelnípŤi- kde se nakonecprogramovědiává
zobrazenlchpostav,jindy evidentněmužemdneška,kterf
se, současníkem
pŤednost
evidencímpÍedkonstrukty'pfuozenému
životupŤď spekulací,
protipŤítomné
nadšení
abs.
svfch postav.
činy,okouzlující
ochablostistavíudatné
- se pŤeneslai do dalšíchprÓz, v nichžse tematizuje
traktnítransdendencí
Jednou ví vypravěčtakŤkaolympsky vše,co nastane,podruhénás mate
vypravěčsk/akÍ do MarkétyLazaravé(1931)a souborupovídekLuk laáje napochybách,vystupujejako Ťadovysvědek
nesprávnoupŤedpovědí,
často
lovny Dorotky(1932).Z'ejména
MarkétaLazarov
á je sumoupozoruhodn1f
ch
dění(,,nevím..,
,,Snaď.,,,bojímse..).Je epicky obfadnf i unesenf city, ale
narativních
postuprl.
i ironickf, vidíudálostirŮznjm pohledem,vnějším
i vniffním(kdy se identijeho
fikuje
pÍímé
postav),
nevlastní
Íďi,l8 tedy
prožitky
'ejstŤík
sahá
ažk
s
V románuse opět uplatřuje autorskávyprávěcíperspektiva,ale složitěji
dcjméně
personálnívyprávěcísituace.Vystu{uje v první osobě singuláru
nežv prvnímobdobíVančurovadíla.Děj je znovu poďáván ,,veskocích..,
i
první
se rouhá,
plurálu. odevzdávásvéhrdinydd v le BoŽíavzápétí
osobě
s retardacemi,
anticipacemia mnohemčetnějšími
odbočkami
nežv dŤívějších
je
poradí
prázdné
sami.
Jeho
sympatie
se
ženebe
a Že hdési
dílech,s niáznakydalších(z hlediskalineárněschematického
PŤesvědčen,
vyprávění,,nadv pnlběhu vyprávěnímění,prlvodníhodnoceníse koriguje. V rivďu nabytečn1fch..)
nitekpffběhu.Predstavené
dějejsou obetkáványcelousítírefle.
jsou
mluvío Kozlíkově,,ohavné
smrti,,,vzávěruje všakKozlftovapopraxía hodnotících
komenLáÍrl
oslovoványpostavy'čtenáfii ProzÍetelnost, PŤíklad
va
vyiíčenave vznešenychbarvách:,,Dotkl se rouch Pána, jenŽ se vezdy
rozvažujeseo vylíčenfchudálostechi o samémprocesuvyprávění.Uved'me
usmívá'a jde jako vinď, kdyžmu vypršelčassmlouvy...lg
několik pŤíkladú:
,,Zb|áanise ve svémkloboučku!Aéti ozebe mozek!..;
,,PÍikloiÍse,LazaÍe,k ripěnlivfm prosbámsvédcery, kéžbys ji slyšel.....;
Právě proměnyvypravěčského
postoje,častoi náhlézwaty jsou pro toto
,,Poshovtem| vzÁfití povím, co se stalo s Alexandrou a co se pfihodilo
dÍlochmakteristické;
dynamická.Mnonarativníperspektivaje neobyčejně
t2
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ženamluvía mluví.....l5Jsou to krátťrié
záběry.ježjsou vzápétívysŤídiány
jinfmi
záběry
pasážemi.Autor skrzevypravěče
a reflexívními,hodnotícími
dynamizuje- tak' jak je tomupravidlemv mďerním umění- obraz modelovanéhosvěta,jenžnenízalit neproměnn1fm
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Kristiánovi.Vypovímzevnrbněi to.....;,,Tynášdobrotivf Pane,bojímse,že
buderozdrcen/../ DopÍejmu, aby zvílězi|,abyvyrazil dušiz těch chlap !..;
,f,ch, vezmi dbs vypravovánío bláznivinách, kdopak má chuésledovati
duši.Toése ví, teď, kdyžtrestjiž
loupežnfta,kterf má taktouzpúsobenou
meč,budeseodvolávatina svérybičky!..;
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poznána
Toto ,,mnohopramenné
a jata...;,,Ale
vypravování''nesvedené
v jedin! bod,ustavičné událostíse odvíjelaposlednínit. PaníKatefinabyla
jak o něm psal ve Vančurovsklchprolegomenech
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věc, která se vleče,za nic nestojí...17
Jan Mu.
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ve sůedním
obdobíautorovytvorby od
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koncedvacátfchlet. V HrdelnípŤi( 1930)sepoprvésÍívávypravěčem
jedna
soudy.SLálenás provázíosobní,zaujat!hlasvypravěče'kterf uvádípostavy
z postrv (stejnějako v pozdějším
Konci starÍchčasrl,1934).
a vracíse,žasneanabádÁ.Ylznarnpromluvvypravěče
na scénu,pŤedpovídá
Ich-formaovšemu Vančuryneznamená,žeby podavatelpŤíběhu
byl
vytanezÍetelnětehdy,kdyžse pokusímevyabstrahovatz ďí|aholou fabuli.
jak tomubfvá ve ,,zpovědních,,
v popŤedí,
pr6zách.VypravěčHrdelnípÍehistorkaoboji lapkŮ s Yojákya lásceMikoCo zbudejinéhonežromaneskní
neznámeani jeho jméno- sloužíspíšjako ampliÓn,vyskytujese všude,kde
lášek sličnéMarkétě?Pozoruhodnosttohotorománutotižspďívá v poďání
se něco děje,reprodukujea komentujeuďálosti fungujede factojako indipffběhu,v tom,ženení,,vyklopenjako těsto..,n;/bržžeje tvarověa syžetově
viduální,osobnější
modus pÍedchozích
autorsk1fch
vypravěčú
z dŤívějších bohatězvrstvena modulován.
Vančurovlchděl. Touto individuďizací se ovšemdo určité
míryvytrácejí
PŤibližšímnáhleduzjistíme,ževypravěčfungujepolyfonně,jako by
věčná,kosmická měŤítka
Pekďe Jana Marhoula,Polí omlch a válečn;ích
tvoÍícelédílo
zastupovalněkolikahlasforchestr.JednoupŤedzrakemčtenáŤe
a Posledníhosoudu.Jsmesvědky lidskéhoa pÍíliš
lidskéhoposuzováníosob
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jindy
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zprávu
tom,
co
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a
častěji
jak o nich mluvil Mukďovsk!.
a děj ' ustavičnfchproměnhodnocení,
sď.), ukazujeostentativněna obraz uďálostí(,,hle..,''vidím..).Jednouje,zdá
Relativizacehodnocenív HrdelnípÍi kde se nakonecprogramověďává
zobtazenjchpostav,jindy evidentněmužemdneška,kter!
se,současníkem
pÍednost
evidencímpŤedkonstrukty'priÍozenému
životupÍedspekulací,
nadšení
svfch postav.
protiprítomné
absčiny,okouzlující
ochablostistavíudatné
- se pŤeneslai do dalšíchprÓz, v nichžse tematizuje
tÍakt]ní
transdendencí
Jednou ví vypravěčtrlďka olympsky vše,co nastane,podruhénás mate
vypravěčsk!akt do MarkétyLazarové(1931)a souborupovídekLuk kránesprávnoupÍedpovědí,
častojenapochybách,vystupujejakoÍadovfsvědek
lovny Dorotky(1932).ZejménaMarkétaLazaravájesumoupozoruhodnlch
dění(,,nevím..,
,,snaď.,,,bojímse..).Je epicky obfadnf i unesenf city, ale
postuprl.
narativních
(kdy se identii vnitŤním
i ironick!, vidíuďálostirŮznfm pohledem,vnějším
prímé
jeho
Íďi,l8 tedy
fikuje
nevlastní
postav),
prožitky
rejstÍík
sahá
aŽk
s
V románuse opětuplatiíujeautorskávypnávěcíperspektiva,ďe složitěji
doméněpersonálnívyprávěcísituace.Vystu{uje v první osobě singuláru
nežv prvnímobdobíVančurovadíla.Děj je znovu podáván ,,ve skocích..,
i
prvníosoběplurálu. odevzdávásvéhrdinydd vrlle Božíavzápětíserouhá,
s retardacemi,
anticipacemia mnohemčetnějšími
odbočkami
nežv dÍívějších
pŤesvědčen,
ženebeje prázdnéa Že hdési poradísami.Jeho sympatiese
dílech,s niáznakydalších(z hlediskalineárněschematického
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dějejsou obetkáványcelousítíreflepŤíklad
smrti..,v závěruje všakKozlíkovapopra.
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mluvío Kozlíkově,,ohavné
xía hodnotících
komentiáŤr1
i hozŤetelnost,
va vylíčenave vznešenfchbarvách:,,Dotkl se rouch Pána, jenžse vezdy
rozvaŽujese o vylíčenfchudálostechi o samémprocesuvyprávění.Uveďme
usmívá,a jde jako vinď, kdyžmu vypršelčassmlouvy...lg
několik pŤíkladrl:
,,Zb|ázni se ve svémkloboučku!Aé ti ozebe mozek!..;
,,HÍikloilse, Lazare, k ripěnlivfm prosbámsvédcery, kéžbys ji slyšel.....;
postoje,častoi náhlézwaty jsou pro toto
hávě proměnyvypravěčského
povím,
mi,
vzápétí
co se stalo s Alexandrou a co se pňihodilo
,,Poshovte
dílocharakteristické;
dynamická.Mnonarativníperspektivaje neobyčejně
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hostrannÝnáhled do zobrazovaného
světa,kter1iumožĎujevidět udiálostia
postavyz víceaspekt , v nekončící
rozmanitostia živémproudění,v otevťe.
nosti (chybíjakfkoli finalistickf konceptdění,čitelnf z autoÍovch pÍ6z
dvacátfch let), tvoÍív znamovouosu MarkétyLazuové, V souvislosdse
sledovanoulinií prÓzy si mrlžemepoložitoťázku:Lze takovévyznamové
gestonazvatironickou hrou? Běžítu vskutkuo hru, která by byla vyrazem
pÍevahysubjektu,nezávazné
suverénní
těkajícílibovrlle,formujícípŤedsíavenouliterárnírealitujen podlejejíchpŤedstav?
Tako:y názorkdysi vyslovil
TimotheusVoďčka ve statiSeno absolutním
tv rci.lu v nížpÍisouďlVančurovi nedostatekpokoryk vyššímu
Íádu,živoÍrímu
kladu,metafyzickfmhodnotám.
Našeanalfza takovéstanoviskonem žeakceptovat.Domnívámese, že
pÍi všídepatetizaci,ironizaci nespočívá
v MarkétěLazarovérole vypravěče
jen ve virtuÓznímpohrávánísi s látkouna zprlsobStemačiBrentana.Sama
prostá čteniíŤská
zkušenostukazujeněco jiného:v1fznamové
olauhy boje,
lásky a cti, smrtia života,základníantropologické
konstanty,jsou zdezachovány v opravdovém,
takŤka,,naivním..
smyslu.U Vančuryse dá mluvit spíŠ
(ne pouzedestruujíc|hŤe- tedyo hÍe,která nevyo radostné
a životodárné
rrlsLájen ze záměrfl a schopnostíčlověkajako subjektu,aleje zárove zaklíněnav naďndividuálníchreďitráchsam ch,v proměnlivém
proudutvoŤivého
života(nepÍedurčeném
nějakouvěčnouzárukousmysluplnosti,již měl snad
na mysli Vodička),proudu bohatéma nevypďitatelném,a pÍecese ustalujícímv jakfsi pfuozenf Ťád.Naznačuje
to staÍáherakleitovskápÍedstava
světajako hrajícíhosi dítěte.Chápeme-lihru u Vančurytímtozprlsobem,
potomje z-ievnější
i riloha vypravěče:vypravěčovadominancenenízá|ežitostíartistnílibovrlle,vypravěčťrv
projevje dialogem'v němžintenzívně
zazníváosobníhlasa kterf je současně
ozvěnouneomezené
suverenitytvoÍi.
véhožir'oia.
Svět zŤejměneníjen arénoupro sebeprosazování
člověkajako jedince,
nemrlžebft vykládán pouze ve vztahuk lidskémusubjektu,aťjiŽ poznávajícímu
a hierarchizujícímu,
(a v dúsledku
nebojďnajícímua ovládajícímu
toho i ovládanémusebou sam/m i vlasftímivftvory). Domnívámese' že
Vančurovodílo vytyčujejinf nežtakovfto Úzce antropocentrickfprojekt
světa a že prolamujei avantgardní,,felicitologickf ideál člověkotvorby..
(oleg Sus) - pokud je v něm tvorivostchápánajako ustavičnáexpanze,
jedincejako tvrlrce,pÍedstupei1
obohacování
čianďogonaktivity ve smyslu
L4

praktickéhodisponoviánískutďností na podkladěabstraktníhoideovéhoproz jisKivého rižasunadvěčnfm
pďfu. Vančurovpdílovynlsíímnohemspíše
prouděnímsvětav čase,nad tajemstvímvidiÍelnéi neviďtelnéskutďnosti,
je to hledánísounáležitostis Íádema tokem Života,vepisovánínovfch lid.
sklch vlznarnr1 do věcí' ale i pozomé nasloucháníhlasu věcí, pŤírodyi
druhÝchliď. V základech Vančurovauměleckéhokosmu ležívědomísoula.
pfcha individua,ale spíš
neovládájej suverénní
du s bytímveškerenstva,
pokora,která ovšempo člověkuneŽádá,aby sejen kajícněpokoŤoval,nfbrž
aby se s porozuměnímtomutobytíotevŤel.
Ve Vančurovfch dílech z druhépoloviny tÍtcátlch let mizí hlasitf
vypravěča s ními autorskávyprávěcísituace.2lTfi Ťeky(1936) azv|áŠť
narativnímmodelrlm,zak|ádá
Rodina Horvatova(1938)se blížítradičním
je mozaikovit! záznam vizuálních vjemrl a ponortl do vnitÍníchstavrl
komentáÍtl,
postav.Ve srovnánís MarkétouLazarovouubfvá hodnotících
jesť.
jen
p
jako
sobit mají
ukazovat ,,to,co
podavatelpŤíběhu
by chtěl
věcnosti, zpŮsob jejich
pÍedevším-zobrazené
události ve svépŤedmětné
podáníse zasouvá do pozadí.Tomu odpovídáribytekslohovéobÍadnosti,
mizí,,vysoké..
stylovéa jazykovéprvky,pŤibfváběžněmluvenéa obecné
fonogračeštiny.Vančurav tomtošměrudospěl ažk experimentutéměŤ
fického záznamuvelkoměstskémluvy (PovětÍí,I940),jež Íečenotehdy
mu blízkoufilmovouterminologiíje,,prostfihemdo reálu..,a typologicky
se tím pŤiblížiltexttlm Skupiny 42. A|e tento vfvoj, kterf nenídán jen
inďviduálně, ale souvisí s obecnějšímiposuny v kulturnía společenské
uměnípÍikláníod
atmosféŤe
doby, kdy se vfvojově plodná částčeského
k tradici,minulosti,mft m, kons.
nového..
k ,,uchování
starého..,
,,hledání
tantníma pŤirozenjmvlastnostemčlověka,už nenípÍedmětemnašeho
zájmu.
Na dvou lkáakáchbudeme sledovatdalšívarianty námi sledovanélinie
Íománu.Pwníz nich pŤedstavuje
Moudrf Engelbert(1940)JaromíraJohna.
zjednodušení-pracujedvojí
dílo viděnos nutnoud.ávkou
x.olrnovoprozaické
{tetodouestetickéaktualizace.7apwé je to autentizace(ďílaza|oženána
skumentárním materiálu,napť.Boskf osud, Děti, Topičovoaustrďskédottfooruzstv' a za druhévfrazná literarizace (dfla za|oŽenána ironickéďstan9}aantiiluzívnosti,napť.Moudrf Engelbert,Pampovánek).obojí metďa se
obvykleprolíná.Tak je tomu vytaznéve Večerechna slamníku(1920,pťeWc. 1930) a takév MoudrémEngelbertu,kde se napňklad součástídíla
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rozmanitostia živémproudění,v orcvre.
nosti (chybíjaklkoli finďistickf konceptdění,čitelnÝz altoÍovych
WÓz
dvacátfch let), tvoŤívfznamovou osu MarkétyLazuové, V souvislos se
sledovanoulinií prÓzy si mrlžemepoložitotiízku:Lze takovévlznarnové
gestonazvatironickou hrou? Běžítu vskutkuo hru' která by byla vlrazem
pÍevahysubjektu,nezávazné
suverénní
těkajícílibovťrle,formujícípÍedstavenouliterárnírealitujen poďe jejíchpŤďstav?Tak9]Ý názorkdysi vyslovil
TimotheusVodičkave statiSeno absolutním
tv rci.lu v nížpŤisouďlVanču.
rovi nedosíatek
pokoryk vyššímu
Íádu,životnímu
kladu,metafyzick.Ím
hodnotám.
Našeanďlza takovéstanoviskonem žeakceptovat'Domnívámese, že
pÍi všídepatetizaci,ironizaci nespočívá
v MarkétěLazarovérole vypravěče
jen ve virtuÓznímpohrávánísi s látkou na zprlsobSternačiBrentana.Sama
prostiíčtenáŤská
zkušenostukazujeněco jiného:vlznamovéokruhy boje,
lásky a cti, smrtia života,základníantropologické
konstanty,jsou zďe zachovány v opravdovém,
takŤka,,naivním..
smyslu.U Vančuryse dá mluvit spíŠ
(nepouzedestruujíc|hŤe- tedyo hÍe,která nevyo radostné
a životodárné
rusLájen ze záměrt a schopností
člověkajako subjektu,a|eje zárove zakJíněnav nadindividuálních
reďitiáchsam ch,v proměnlivém
proudutvoŤivého
života(nepÍedurčeném
nějakouvěčnouzárukousmysluplnosti,již měl snad
na mysli Vodička),proudu bohatéma nevypďitatelném,a pÍecese ustalujícímv jakfsi pfuozen;fŤád.Naznačuje
to staÍáherakleitovskápŤedstava
světajako hrajícíhosi dítěte.Chápeme.lihru u Vančurytímtozptlsobem,
potomje z.-ievnější
i riloha vypravěče:vypravěčovadominancenenízá|ežitostíartistnílibovrlle,vypravěčv projevje dialogem,v němžintenzívně
zazníváosobníhlasa kterf je současně
ozvěnouneomezené
suverenitytvofivéhožir'ota.
Svět zÍejměneníjen arénoupro sebeprosazování
člověkajako jeďnce,
nem žebft vykládán pouze ve vztahuk lidskémusubjektu,aťjiž poznávajícímu
a hierarchizujícímu,
(a v drlsledku
nebojednajícímu
a ovládajícímu
toho i ovládanémusebou samfm i vlashími vftvory). Domnívámese, že
Vančurovodílo vytyčujejinf nežakovfto tizce antropocentrick1f
projekt
světa a že prolamujei avantgardní,,felícitologickfideál člověkotvorby..
(oleg Sus) - pokud je v něm tvoÍivostchápánajako ustavičnáexpanze,
jedincejako tvŮrce,pŤedstupeií
obohacoviání
čianďogonaktivity ve smyslu
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praktickéhodisponovánískutďností na podkladěabstraktníhoideovéhoproz jisKivého rižasunad věčnfm
pďtu. Vančurov.odílovyrrlsti{mnohemspíŠe
prouděnímsvětav čase,nad tajemstvímvidifelnéi neviďtelnéskutďnosti,
sounáležitostis Íádema tokemŤ'ivota,vepisovánínovfch lidje to hledrání
sklch vjznamrl do věcí, ale i pozornénasloucháníhlasu věcí, pŤírodyi
druhÝchlidí. V základech Vančurovauměleckéhokosmu ležívědomísoula.
individua,ďe spíš
neovládájej suverénnípycha
du s bytímveškerenstva,
pokora,která ovšempo člověkunežádá,abysejen kajícněpokoíovď, nfbrž
aby se s porozuměnímtomutobytíotevŤel.
Ve Vančurovfch dílech z druhépoloviny thcátjch |et mizí hlasitf
vypravěča s ními autorská vyprávěcísituace.2lTŤiŤeky(1936)a zvlášé
narativnímmodel m, zakládá
Rodina Horvatova(1938)se blížítradičním
je mozaikovit! záznam vizuá|níchvjemrl a ponor do vnitÍníchstavŮ
komentiáŤrl,
postav.Ve srovnánís MarkétouLazarovouubfvá hodnotících
jesť.
jen
pŮsobit
jako
mají
ukazovat ,,to,co
podavatelpÍíběhu
by chtěl
věcnosti,zptlsobjejich
pÍedevším'zobrazené
události ve svépÍedmětné
podáníse zasouvá do pozadí.Tomu odpovídáribytekslohovéobÍadnosti,
mizí,,vysoké..
stylovéa jazykovéprvky' pÍibfvá běžněmluvenéa obecné
fonogračeštiny.Vančurav t6mtoiiměru dospěl ažk experimentutéměŤ
tehdy
fického záznamuvelkoměstskémluvy (Pověťí, 1940),jež Ťečeno
je
do reálu..,a typologicky
mu blízkou filmovou terminologií ,,prostÍihem
se tím pŤiblížiltext m Skupiny 42. A|e tento vÝvoj, kterf nenídán jen
posunyv kulturnía spolďenské
individuálně,ale souvisís obecnějšími
plodná
uměnípŤikláníod
atmosféredoby, kdy se vfvojově
částčeského
k tradici,minulosti,m:fttlm,konsnového..
k,,uchovánístarého..,
,,hledání
tantníma pŤirozenfmvlastnostemčlověka,už nenípÍedmětemnašeho
zájmu.
Na dvou tkánkáchbudeme sledovatdďšívarianty námi sledovanélinie
románu.Pwníz nich pÍedstavuje
Moudrf Engelbert(1940)JaromíraJohna.
. pracujedvojí
J,ohnovoprozaickédílo- viděno s nutnoudávkou zjednodušení
tttetodouestetickéaktualizace. Za pwéje to autenrtzace(dí|aza|oŽenána
dokumentiámím
materiiálu,napť.Boskf osud, Děti, Topičovoausffďskédo.
kodružstvr;azadruhévyraználiterarizace(ďflaza7oženánaironickéďstan.
cia antiiluzívnosti,napť.Moudr.jEngelbert,Pampovánek).obojí metodase
oblykle prolíná.Tak je tomu vyaznéve Večerechna slamníku(1920,pťe.
![ac. 1930) a takév Moudrém Engelbertu,kde se napťíkladsoučástídíla
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stávajífotografie,,hÍďn .., sugerujícídokumentiární
faktičnost.Z našeho
hlediskaje dtlležité,
Že obauvedenépostupyvedouk narušení
konvenčních

modelrl lineárníhoneosobníhoa vševědoucího
vyprávění- buď směrem
(pÍesnějisugescidokumenl,ímosti)
k dokumenh.írnosti
obnažením
fakticity
věcí,nebo knevážné,nadlehčené
hŤe,kdy se zobrazené
událostii postavy
lomív nastavenfchlďivfch zrcaďech.

I
i

Literarizacesev Johnovětvorběobjevujev rŮznfch polohácha stylovfch
konfiguracích.V DoÍinfchmilencích(1942)v rámci hry s narativníi\uzína
scénudokoncevstupujefiktivníautor- John.V Pampoviánkovi
(1948,rozšfi.
1949)o |iterarizaci svědčípffznačné
dvojsečné
komentáŤe,obŤadnázáhlaví
jednotlivfch kapitol,stylizaceněkterjchpasáží
po zpúsobu
poutbvjchnábo.
ženskfchpŤíběhú,
quasidokumentární
pxáže. stylizovanáoslovoviání
čtenáŤe:,,Ach,mrljshovívavfčtenáh,l.../Jápťlvodce
tohotovypsání,tvrljnehodnf
bratr,měl jsem pro opoviížlivost
svéhobrku pÍemnohé
hodiny rozpačiflch
potních
tizkostí,nemálo
rozpakú abych slovo Íádn1fm
tělemučinila spraveďnost s pravdoukopulacístrefil...22
Do tohotokontextuná|ežíi konsÍukcevypravěčev MoudrémEngelbertu.ojeďněle v Johnovědfleje to vypravěčhlasitf a tělesn!,pŤedstavenf
v rámci autorskévyprávěcísituace(v některfchprÓzách,kupf.ve Večerech
či DoŤinfch milencích,vystupujesice rovněžtělesnf vypravěč,ale v ich.
formě).,,Zpravodaj,
kterf píšetytoÍádky,uštvan!ohď s rozd;fchanfmjazy.
kem, prodírající
se dne2. listopadu1918proudemchodcrlna NárodnítÍídě,
spatfil na čtvrtém
schoděvestibuluNárodníhodivadla mužev lesnickém
oděvu, v hnědémhubertusu,s plyšovfmkloboukem,kter! zdobila ze|ená
stuha./.../Zpravodajpospíšildo hoteluZ|atÁbusaa zapsď si myslivcovo
jménodo svéhozápisníku...23
PÍesnftidaj místaa času,záznan toho,co právě vidí aprožívá,,zpravodaj... to všenastolujeosobníperspektivuvyprávění,pÍesnějijejí doku.
mentárnívariantuv er.formě.(Dojemdokumentárnosti
podtrhujíi zmíněné
je tedy limi.
portréty
postav.)
ilustrďní fotografie,rídajně
Vidění udiálostí
jako,já.., alejako,,on...
továnohorizontempodavatele,tenvšaknevystupuje
jej
postupusev prÓze dvacátéhostoletíčastopouŽívá,nalézáme
Podobného
napÍíklad
nejen
u Kafky, Joyce.Na rozdílod nich ovšemJohn v ,,zpravodaj..
referuje,ďe i komentuje,explicitněpromlouváke čtenáŤi,
uplanIujesedílem
jako vypravěč- perspektivatedykolísámezi scéničností
a panoramatičností,
t6

Lubbockovy pojmy (,,scenicpresentation..,,,panoramic
ijene.li pÍíslušné
'preseniation")'
Tímtokolísánímje pÍipravenapridapro dalšístrategiivyprávění.Ve
ďuhékapitolese zpravodajměníve fiktivníhoautora:spaůenápostavamuže
v lesnickéuniformě(,,brahmánď.)jej zaujalanatolik,žejím inspirovánnapsalv roce 1940celérománovédílo.,,Brahmánto byl,jenžvtáhl vzpírajícího
sezpravďaje do dějŮsvéhoživota,učinivho svědkemneblahfch'odpornfch
i směšnlchudálostí./''./ osoby a dějstvív románě nakonec tak pomátly
udati, zda skutečně
zpravodajovupamě( Že l...lkdyby měl místopÍísežně
pražskfch
nějakého
mužev myslipďátkem
1918
v
ulicích
listopadu
spaťil
jakási
brahmánskátvái
veckémoděvu,opatrněby Ťekl,žemu sice skutečně
asi tváŤspat}enána jakésifotogrďii ve
učarovďa,ževšakto byla nejdŤíve
v zástupu
s kterfmsilesníkem,spatÍen1ím
rodinnémalbu a ztotožněná
starém
pražské
ulice...25
Zpravodajskf point of view se tak proměl1ujev autorskouvyprávěcí
stojícímmimo postavy.Moudrf
situaci s fiktivním autorem-vypravěčem
Engelberttvoff analogii ThackerayhoJarmarkumarnosti:tam byl naopak
nejprve(v pÍedmluvě)podavateluvedenjako ,,principál..,tedyjako všemohoucívypravěč,jenŽs postavaminakládájako s dŤevěnjmiloutkami,a v 27.
postav:,,Já,pisatel
kapitoledruhéhodflu se pak nečekaně
objevil uprostÍed
měl jsem !o potěšení
spaŤit
tohotodo posledníhoslova pravdivéhopŤíběhu'
je a seznámitses nimi na tomtov1íletě.
PlukovníkaDobbinas jeho hloučkem
jsempoprvézah|éd|..',,26
perspektivyojedinělá,zatímco
V Jarmarkumarnostije proměnanarativní
v MoudrémEngelbertovise opakuje.Po promluvěautorského
vypravěče,
kteroujsme vfše citovďi, ještěv téžekapitole,hnedna následující
stránce
vystupujeZnovuna scénu,,zpravodaj',.
Cestujedo Tvrdic, odtudse vydává
pěškyk libodŤickémuzámku. Formálně se stŤídáer-formas běžnfm vypra.
ještěletmf pohleď.).
věčsklmplurálem(,,zahneme-liz náměstf.,,,vrhneme
Podstatnější
je všakstÍídání
hleďska. Již v pasážio učiteliKsáskovi jsme
informoviánio věcech, kterépŤesahují
obzor událostízachycovanfch zpravodajsky in actu. Totéžse opakuje v odstavci o obyvatelíchbŤešnického
obesu aj.
Do limitovanéperspektivy svědka, zaznamenávajícího
to, co právě vní.
lllá' se ustavičněprolamuje perspektivade facto vševědoucíhoaulorského
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stávajífotografie,,hrďntl..,sugerujícídokumentárnífaktičnost.Z našeho
hlediskaje drlležité,
žeoba uvedenépostupyvedouk narušení
konvenčních
modelúlineárníhoneosobníhoa vševědoucího
vyprávění buď směrem
k dokumen[,árnosti
(pfesnějisugescidokumeníámosti)
obnažením
fakticity
věcí,nebo k nevážné,
nadlehčené
hŤe,kdy se zobrazené
událostii postavy
lomív nastavench Kivfch zrcadlech.
Literarizacesev Johnovětvorběobjevujev rŮznfch polohácha stylovfch
konfiguracích.V DoÍinfchmilencích(|942) v riámcihry s nmativníI|uzína
scénudokoncevstupujefiktivníautor- John.V Pampoviínkovi
(1948'rozšíf.
L949) o literarizaci svědčípÍíznačné
dvojsečné
komentáŤe,obŤadnázáhtaví
jednotlivfch kapitol,stylizaceněkter.jchpasáží
po zpŮsobupouéovfchnábožensklchpÍíběhrl,
quasidokumentiímí
pasáže,sty|izovanáoslovováníčtená.
Íe:,,Ach,mr1jshovívavÝčtenáÍi,/..,l
Já privďce Úohotovypsání,tvrijnehodnf
bratr,měl jsem pro opovážlivostsvéhobrku pÍemnohé
hodiny rozpačit..fch
tizkostí,nemálopotníchrozpakú- abych slovo Íádnfmtělemučinila spraveďnost s pravdoukopulacístrefil...22
Do tohotokontextunátežíi konstsukcevypravěčev MoudrémEngelbertu.Ojedinělev Johnovědíleje to vypravěčhlasitf a tělesnf,pÍedstavenf
v riímciautorskévyprávěcísituace (v některfch pr6zách,kupÍ.ve Večerech
či DoŤinfchmilencích,vystupujesice rovněžtělesnf vypravěč,ale v ichformě).,,Zpravodaj,ktery
píšetytoŤádky,uštvanfohď s rozdjchanjm jazykem,prodírající
se dne2. listopadu1918proudemchodcrlna NárodnítŤídě,
spatfil na čtvrtém
schoděvestibuluNárodníhodivaďa mužev lesnickém
oděvu, v hnědémhubertusu,s plyšov1fm
kloboukem,kter! zdobila ze|ená
stuha./'../ ZpravodajpospíŠil
do hotelu Zlatahusa a zapsal si myslivcovo
jménodo svéhozápisníku...23
PÍesnf ridajmístaa času,záznam toho,co právě vidí a prožívá,,zpravodaj..- to všenastolujeosobníperspektivuvyprávění,pÍesnějijejí doku.
mentiární
variantuv er-formě.(Dojemdokumentiárnosti
podtrhujíi zmíněné
ilusrďní fotografie,Údajněportrétypostav.)Vidění událostíje tedy limi.
jako ,já..,alejako,,on...
továnohorizontempodavatele,tenvšaknevystupuje
Podobného
postupuse v prÓze dvacátéhostoletíčastopoužívá,na|ézáme
jej
napŤíklad
u Kafky, Joyce.Na rozdílod nich ovšemJohntlv,,zpravodaj..
nejen
referuje,ale i komentuje,explicitněpromlouváke čtenáŤi,
uplanIujesedílem
jako vypravěč- perspektivatedykolísámezi scéničností
a panoramatičností,
l6

pffslušné
Lubbockovypojmy (,,scenicpresentation..,
,'panoramic
uŽijeme-|i
'prresontation").
Tímto kolísánímje pÍipravenap da pro dalšístrategii vyprávění. Ve
{ruhékapitolesezpravodajměníve fiktivníhoautora:spaťenápostavamuže
jej zaujalanatolik,žejím inspirovánna.
v lesnickéuniformě(,,brahmána..)
psalv roce 1940celérománovédílo.,,Brahmánto byl' jenžvtáhl vzpírajícfilo
sezpravodajedo dějtlsvéhoživota,učinivho svědkemneblahfch,odpornfch
i směšnlchudálostí./.../ osoby a clějstvív románě nakonec tak pomátly
udati,zda skutečně
zpra'vďajovupaměé,Že l..J kdyby měl místopÍísežně
pražskfch
počátkem
listopadu
1918
nějakého
mužev mysliv
ulicích
spaÉil
jakási brahmánskátváÍ
veckémoděvu, opatrněby Ťekl,žemu sice skutečně
ževšakto byla nejdÍíveasi tváŤspaffenánajakésifotogrďii ve
učarovala,
starémrodinnémalbu a ztotoŽnénás kter'jmsilesníkem,spatÍenfmv zástupu
pražské
ulice...25
Zpravodajskf point of view se tak proměĎujev autorskouvyprávěcí
situaci s fiktivním autorem-vypravěčem
stdícímmimo postavy.Moudr!
Engelbert tvofí analogii Thackerayho Jarmarkumarnosti: tam byl naopak
nejprve(v pÍedmluvě)podavateluvedenjako ,principiál..,tedyjako všemojenŤ,
houcívypravéč'
s pos[avaminakládájako s dŤevěnfmiloutkami,av 27.
kapitoledruhéhodíluse pak nečekaně
objevil uprosťedpostav:,Já, pisatel
tohotodo posledníhoslova pravdivéhopÍíběhu,
měl jsem to potěšení
spatŤit
je a seznámitses nimi na tomtovfletě. PlukovnftaDobbinas jeho hloučkem
jsempoprvézah|éÁ|...,,26
perspektivyojedinělá,zatímco
V Jarmarkumarnostije proměnanarativní
v MoudrémEngelbertovise opakuje.Po promluvěautorského
vypravěče,
kteroujsme vjše citovďi, ještěv téžekapitole,hnedna následující
striánce
vystupujeZnovuna scénu,,zpravodaj''.Cestujedo Tvrdic, odtudse vydává
pěškyk libodŤickémuzámku. Formátně se stÍídrá
er.forma s běžnfm vypravěčsklmplurálem(,,zahneme-liz náměstí.,',vrhnemeještěletmy pohled..).
Podstatnější
je však stÍídáníhlediska. JiŽ v pasáŽio učiteliKsáskovi jsme
informovánio věcech,kterépŤesahují
obzor udalostízachycovanfchzpravodajskyin actu. Totéžse opakuje v odstavcio obyvatelíchbŤešnického
okresuaj.
Do limitovanéperspektivy svědka, zaznamenávajícího
to, co právě vnítltá, se ustavičněprolamujeperspektivade facto vševědoucího
auÚorského
t7
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V dalších
kapitoláchtatoautorskáperspektivapfevládá stálevíce,
vypravěče.
jaksi
ostatněi ,,zpravodaj..pak vystupujev rouchu autorského
vypravěče,
jako
měl
vševědoucí
by
všudypÍítomnf
a
Stvrzovatpravděpodobnost
sďídání hledisek. PÍitom horizont svědecko-reportáŽní
nikdy zcela nezmizí.
,,Sámotrly zpravodaj,znuděnf tolikadivy i ohavnostmisvěta,spaĚivEtelku
parku v LibodÍicíchv prŮvoduštěsímzáÍicíhoStarohÍaběte
v ziámeckém
po celf den schopenjinémyšlenkynežna mladičk'ou
nebyl
Joachima,
že.
nu.....(7.kapitola)',PanaEngelbertaa paníEtelku mohl by tedy zpravodaj
s klidnfm svědomímopustit,protoževtištěniv kadlub svéhoosudustávají
se běžnfmi,nezajímavfmiosobami...(9. kapitola) ,,Kdybychomse pozdě
pohybvzduchu,abypsi nevza.
večeropatrněpÍiblížili
k domu,vyzkoumavše
li od násvíÍ,kdybychompÍeskočili
tyčkovfplotapÍiplíŽilisek-oknujídelny,
paníViky.....(16.kapitola).,
spatŤili
bychommezeramiŽa|uzií
personálnívyprávěcí
Pohled škvíramižaluziíje bezpochybypÍíznačny
postup(A. Robbe-Grilletna něm' jak známo,vystavělperspektivusvépro.
sluléprÓzy Žárlivost - La Jalousie).U MoudréhoEngelbertatedy mrlžeme
personalizacipÍevládající
narativnísituace,,,svěmluvit o občasné
autorské
vypravěče.Tomu
decké..hledisko časod časustŤídáhlediskoautorského
jazykové
jedné
postupy
pÍíslušné
na
i
stylové
a
straněautentiodpovídají
pŤechodz autorskéŤečido vniůního
zující(viděníudálostíočimapost.avy,
(vnědějové
komentáŤe
vypravěče,
monologu),na druhéstraněliterarizující
postavením
pÍívlastkrl
a určitfchsloves,pÍe.
slovosleds knižním,inverzním
je razantnídynamizacevypravěčchodnfty).DrlsledkemtakovéhostŤídání
povědi,
která.silně
zpochybĎuje
absolutnostjakfcttkoli
a
celé
v
skéhoaktu
jsou
nah|ftenyz několikarihlú,jevíserelativní,
hodnotovfchsoudrl.Události
víceznačné.
napŤftlad
Vančurovu,
Naprvnípohledse tak Moudr! Engelbertblížídílu
MarkétěLazarové,kde jsme rovněžkonstatovaliustavičnouproměn|ivost
víceaspektové
viděníudá.
narativníperspektivy,několikerouroli vypravěče,
lostí.VypravěčMoudréhoEngelberta(i Pampovánka)je všakironičtější,
nežvypravěčMarkétyLazarové.oba vypravěčisměfujíza poskeptičtější
pÍíběhu,
sÍídajívnější
lineárnosttradičního
wch věcí,narušují,,objektivní.
distancí,oba
pohlížejí
perspektivu,oba
na svéhrdinys neskr'.fvanou
a vnitŤní
pÍedstavené
události.Zatímcovšaku Vančučastokomentujía pŤehodnocují
hlasem(v prvníosobě),
promlouvá
zričastněnjm
vypravěčosobním,silně
ry
l8

jínŽpo ironickédehierarchizaciopět nastolujevědomípfuozenéhoÍádu,
Johnúvkomentiítorpozorujehem{enísvfch postavs chladnouskepsí.
Wznačny rozdílv technicevyprávěníspočíváve vančurovskfchantikteréu Johnanenajdeme.Johnovoďlo totižnevyrrlstáz impersocipacích,
v;fznamového
vzorce jako dílo Vančurovo,není zďoženo na
nálního
spontánnímvědomísouladus životníma kosmick1fmprouděním.Jestliže
adepatetizacihrdinúzistávátéma
v MarkétěLazarovépÍivšem,,shazovánť,
Ésky,boje'cti a smrtizachovánov opravdovém,,,naivním..antropologickém
všestravující;
vfznamu- v MoudrémEngelbertuje ironiejaksi všepohlcující,
posléze
nic,
nás
zaobrazpstrého'
co by
vedlo
směšnohrdinskénenacházíme
hodnotrám.
ho mumrajebez pÍesahuk vyšším
vyprávění,j1ždo české
literaturyuvedly
Na linii romanticko-ironického
prvotinyČapkŮa v nížpokračovďi každfsvfm zprlsobem Vančuraa John,
Dá se dokonce Ííci,žeopozici
zfetelněnavazujíprÓzy Milady Součkové.28
vrlčitezovitě lineárnímuvyprávěníSoučkovádovádík určitému
druhuar.
je
stavby pozoruhodnfromán Amor a Psyché
tismu.Z hlediskakompoziční
(|937)'nás všakbude zajímatromiánBel canto(1944).
rekvizity autorsk1f
V prvníkapitolesi nejprvepÍipravuje
vypravěč.
oslovuječtená-Íe,
dává najevoSvoumoc nad pffběhem.,,Hladinaprostoru,kter!
pŤedtebouotvírám,čteniffi,měÍenaje událostmi,ježji jen trk tak čeÍí
/...l
Proto tě vedu do tišiny.....29
pokračuje
i v kapitolách
oslovování čteniáŤe
následujících
(,,Jakmám odpověděttobě,čtenáŤi?..;
uŽíváme
,,Milf čtenáÍi,
jednézubnípasty.....).
Mizí všakdomnělánadvládaa vševědoucnost,
vypravěčnejen,,má''pŤedstaven1f
se jeho
svět,ale takév něm ,je.., spolu častní
každodenní
prvníkapitole,vzápětipo citovaném
existence.|JŽ ve zmíněné
tivoduse objevujípŤíznakyznejistění:,,vypravujeSe..,,,nikdotoho nebyl
svědkem..',,doufejmevšak..,,,někdotakéÍí&iď....
A tytorelativizující
vfroky
Perkprovázejítext s|ále.Ještěv závěrase vypravěčtáŽe sámsebe,,,neměl-li
snadErnestoGiulii pŤecejen rád..,a dále: ,,A Giulia ho milovala.(opravdu?;..r0
Vypravěčužv prvníkapitole. stáleještěv autorskévyprávěcísituacisi tedyneníjist, neznápÍesnouprehistoriipostava událostí,zd.áse,jako by
z8Znamenával
jen to, co právě vidía styší'Hnedpotése všakobjevujeanti
cipace,do vyprávěníje vloženacelá scéna,odehrávajícíse až po letech'
'Julinčinymodréoči s pfuozeně tmavfmi Íasamise podívďy na doktora
19

vypravěče.
V dalších
kapitoláchtatoautorskáperspektivapÍevládástálevíce,
jaksi
ostatněi ,,zpravoďaj,.pak vystupujev rouchuautorského
vypravěče,
- jako by měl stvrzovatpravděpodobnost
všudypÍítomnf
a vševědoucí
sďí.
dání hledisek. PŤitomhorizont svědecko-reportáŽní
nikdy zcela nezmizí,
''Sám otrlf zpravodaj,znuděnf tolikadivy i ohavnostmisvěta'spaffivEtelku
v zámeckémparku v Liboďicích v prŮvodu štěstímzátícíhostarohraběte
Joachima,nebyl po celf den schopenjinémyšlenkynežna mladičkouže.
nu.....(7.kapitola),'PanaEngelbertaa paníEtelku mohl by tedy zpravodaj
s klidnym svědomímopustit,protoževtištěniv kadlub svéhoosudustiávají
se běžn;fmi,nezajímav1fmi
osobami...(9' kapitola) ,,Kdybychomse pozdě
pohybvzduchu,abypsi nevza.
večeropatrněpÍiblížili
k domu,vyzkoumavše
plot
li od násvítr,kdybychompÍeskočili
tyčkovf a pÍiplížilisek-oknujídelny,
spatÍilibychommezeramiŽahtziípaníViky.....(16.kapitola).,

jímŽpo ironickédehierarchizaciopět nastolujevědomípfuozenéhoŤádu,
Johnúvkomen|átorpozorujehem{enísvfch postlavs chladnouskepsí.
rozdílv technicevyprávěníspočíváve vančurovskjchantiPYíznačn!
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nálníhov1fznamového
spontánnímvědomísouladus životníma kosmicklm prouděním.Jestliže
adepatetizacihrdinrlzústává
téma
v MarkétěLazarovépfi všem,,shazovánť,
antropologickém
Ésky,boje,cti a smrtizachovánov opravdovém,
,,naivním..
všestravující;
vfznamu. v MoudrémEngelbertuje ironiejaksi všepohlcující,
posléze
nic,
nás
za
co
by
v
edlo
obrazpestrého,
směšnohrďnskénenacháníme
hodnotrím.
ho mumrajebez pfesahuk vyšším
Na linii romanticko.ironického
vyprávění,již do české
literaturyuvedly
.
pokračovďi
prvotinyČapkrla v níž
každfsvjm zprlsobem Vančuraa John,
Dá se dokonce Ííci,Žeopozici
zretelněnavazujíprÓzy Milady Součkové.28
vrlčitezovitě lineámímuvyprávěníSoučkovádovádík určitému
druhuarje
tismu.Z hlediskakompoziční
stavby pozoruhodnfromán Amor a Psyché
(|937),nás všakbude zajímatromiánBel canto(1944).

personálnívyprávěcí
Pohled škvíramiŽa|uziíje bezpochybypÍíznačnf
jak
postup(A. Robbe.Grillet na něm'
známo,vystavělperspektivusvéprosluléprÓzy Žárlivost - La Jalousie).U MoudréhoEngelbertatedy mrlžeme
personalizacipÍevládající
mluvit o občasné
autorské
narativnísituace,,,svědecké..hledisko časod časustÍídáhlediskoautorskéhovypravěče.Tomu
i pÍíslušné
odpovídají
stylovéajazykovépostupy- najednéstraněautenti(vidění
zující
událostíočimapostavy'pÍechodz autorskéŤečido vniďního
(vnědějové
monologu),na druhéstraněliterarizující
komentáŤe
vypravěče,
pÍívlastkrl
a určitfchsloves,pÍe.
slovosleds knižním,inverznímpostavením
je razantnídynamizacevypravěčchodníky).DrisledkemtakovéhostÍídání
skéhoaktu a celévfpovědi, která'silnězpochybĎujeabsolutnostjakfchkoli
z několika hltl'jevíserelativní,
hodnotovfchsoudrl.Událostijsou nahlíženy
víceznačné.

V prvníkapitolesi nejprvepÍipravujerekvizity autorskfvypravěč.
oslovuječtenáŤe,
dává najevosvou moc nad pffběhem.,,Hladinaprostoru,kter'.f
pÍedtebouotvíriím,čtenáŤi,
měÍenaje událostmi,ježji jen tak tak čeYí
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Proto tě vedu do tišiny.....29
pokračujei v kapitolách
oslovování čteniáŤe
následujících
(,,Jakmám odpověděttobě,čtenáŤi?..;
užíváme
'MilÝ čteniáŤi,
jednézubnípasty'....).Mizí všakdomnělánadvládaa vševědoucnost,
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se jeho
,je.., spoluričastní
každodenní
prvníkapitole,vzápétipo citovaném
existence.Už ve zmíněné
tivoduse objevujípÍíznakyznejistění:,,vypravujese..,,,nikdotoho nebyl
svědkem..,
A tytorelativizující
vfroky
,,doufejmevšak..,,,někdotakéŤíkď....
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napŤíklad
dí|uVančurovu,
Na prvnípohledse tak Moudr! Engelbertb|íží
MarkétěLazarové,kde jsme rovněžkonstatovaliustavičnouproměn|ivost
víceaspektové
viděníudá.
narativníperspektivy,několikerouroli vypravěče,
je
lostí.VypravěčMoudréhoEngelbert'a(i Pampovánka) všakironičtější,
nežvypravěčMarkétyLazuové.oba vypravěčisměfujíza poskeptičtější
pffběhu,sťídajívnější
wch věcí,narušují,,objektivnť.
lineiírnost
tradičního
perspektivu,obapohlížejí
distancí,oba
na svéhrdinys nesk{Ívanou
a vnitŤní
pfedstavené
události.Zatimcovšaku Vančučastokomentujía pÍehodnocují
promlouvá
hlasem(v prvníosobě),
zričastněn1fm
vypravěč
osobním,
silně
ry

Vypravěčužv prvníkapitole. st"áleještě
v autorskévyprávécí
situacisi tedyneníjist,neznápŤesnou
prehistoriipost'ava uďálostí,zdá se,jako by
z0Znamenával
jen to, co právě vidía slyší.Hned potése všakobjevujeanti.
cipace,do vyprávěníje vloženacelá scéna,ďehrávající se až po letech.
'Jufinčinymodréoči s pfuozeně tmav/mi fasami se podívalyna doktora
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Neuvádído pohybuudiálosti,jen pozorujea doprovází
neníaÍ|ipojmenován.
mizíze scénya ponechávápropgstavY.Pďobně jako Johnúv,,zpravodaj..
vyprávění.Ve stavběrománutak pÍechodk ,,perifernímu..
srcrautorskému
referovatnejeno jed.
svědkoviumožřujebez obtíží
vypravěči drivěrnému
nání,a|ei o vnitŤnímsvětě postav.
iluzívněmodeprÓzy jsou založenynabohatém,
psychologické
Zmíněné
je
romantickos
tÍadicí
v
souladu
lovanémsyžetu zatímcau Součkové
ironického vyprávění dějová linie ustavičněpŤerušovánareflexemi,
odbďkami, reminiscencemii anticipacemi.V kapitoleRomanesknípÍíběh
se kupÍftladuproplétajítŤivyprávěcínitky, v kapitole Pokračování:Corso
dopliiujínevlastnípÍímouŤečhrdinky v závorce skeptickéautorsko-vypra.
dalšíkapitolkaje nazvánaKapitola pro toho,kdo někdy
komentáŤe;
věčské
dlouhočekal,daleje v rámci textutematizovánvznik romiánua prácena něm

Arnošta.Julinka bude do konce životao tomtookamžikuvypravovaÍnaše
očise setkaly, l.../ Tu píseiÍzďadí Julinka do svéhoprogramul ...l na celrÝ
živoťbudeji zpívat,kdykoliv si v životěvzpomenenapobyt v |ázních|..J
Vždy pÍedtou písníptljde Giulia na toaletu/.../Wann wirst du enďich
Součástí
anticipaceje německyvedenf diďog, dokonceje
anfangen!'....3l
Julie uvedenapod svfm pozměněnjmumělecklm jménemGiulia (o čemž
se dozvímepozději).
Jižprvníkapitolatak vytazněnastolujest íd.ání
vnějšía vnitínínarativní
perspektivy.Jednousevyprávíz poziceautorské
situace(oslovováníčtenáÍe,
komenÍáfe,anticipace),jindy z pozice spíšepersonální(zachyceníprobí
hajícíhoděníz hlediska nějaképos|avy).Tato ,,svědecká..perspektivaje
vypravěčse proměĎujev tělesného
v dalšímtextustiílevfraznější:
autorsk1f
vypravěče
v prvníosobě'
Ještěna konci prvnía na konci druhékapitolyto m žebjt stálerivďní
vypravěčautorsk : ,,Pročvám vyprávímtak obšírněo těch malfch lázních
a o těch všechlidech? Protožejsem tam poznal Giuliu. Giulii bylo tehdy
požehnání,
pověšené
osmnáctlet...;,,Dívaljsemsečastonatopapežské
veďe
skŤíně.....32

I

atd.
na stÍídání
vniĚnía vnější
Úhrnem mŮžemeŤíci,žeBel cantoj e za|oŽeno
natace,iluzívnícha
a ,,nespolehlivé..
vyprávěcíperspektivy,,,suverénnť.
postavymísNěkteré
pŤedstavené
fikce.
postup
znejiséování
antiiluzívních
,
míst'aděje
je
ty prtsobíjako loutky, ďetelně dávananajevohypotetičnost
(,,sníh,
tajícív postranníulici v Waze, v Berlíně,v PaÍfti,v New Yorku,
v Tokiu.....;,,to bylo v Kolíně nad Rfnem, snad nad l-abem - všeobecně
jistou obdobu,,altemativnosti..,
známď.),ve kterémrlžemespatŤovat
,'kon.
bytív dílechWeinerovfch,
ceptovosti..
postavy,jejíhopojetíjako možného
později u V. Linhartovéči ve Frischově Gantenbeinovi.Radiká]něse tak
jenžridajněexistujeapriori, nezávisle
popírápÍedstava,,objektivního
svěía..,
která je
na nás a jejž pak stačí
jen dokonalepoznata popsat- pŤedstava,
jak
bylo
vfchodiskemtradičního
tomu
vědět,
vyprávění.,,Chcete
schématu
ve skutďnosti. V kteréskutečnosti?
kterf si
Paní Lavinie, méhopŤítele,
koupilv Lipsku Kanta,Giuliině, Ernestově,mojívlastní?..34

V kapitole páteje to už,já,, evidentnětělesné,objevujícíse na scéně:
jsemdoproviázelpŤíte,,Vyšeljsemdnesven v neobvyklouhodinu,poněvadž
le, kterf opouštělnašeměsto...33
Dos|ávámese do vyprávěcísituaceprvní
hlavníhrdinky(,,Doproosobys ,jď. jako současníkem
a drlvěrnfmpÍítelem
ji doprožáda|a,abych
mě
vázeljsemGiuliu několikrát.....;
Giulia
,,Častokrát
jsem
jejího
ProstŤednictvím
hostem
vázel, často
hostitele.....)'
tohoto
byl
- všudybylasedozvídáme,
v náznacích(napÍ.
vypravěče
ovšemnapÍeskáčku,
ažnasraně 188seuvádí,žeGiulia byla - snad- provdána)mnohéo hrdinčině
životní&áze, o její touzeuměleckyvyniknouta o jejípoklesleromantické
stylizaci.
tělesnfm vypravěčem
Vzniká otázka,zda Bel cantose svfm pÍevážně
Není na místězďadit
v prvníosoběpatŤívrlbec do rámce nďeho tématu.
pt6zám (HavlíčkrlvNeviroman spíšk psychologickfm, introspektivním
ditelnf,ŘezáčovoČerné
světlo),pokudsev nichrovněžobjevujevyprávějící
subjektv prvníosobě,Íedy,ját,-vypravěč?
aproŽívající

Bel cantoje tedy typemdíla,jehožkonstrukcilze označitjako ,,tvoÍenou
skutečnosť..35
pÓlem linie, kterou sledujeme,
Tento románje vyhrocen1fm
pahněnejdrlslednějšíreďizací
vyprávěnív české
sternovsko-diderotovského
pÍedstavené
PÍÓzedo roku 1945.Pohyblivostviděnía hodnocení
skutďnosti,
rafinovanáopakovánía variace,četné
literárnía kultumíďuze to všeutváÍí
modelsvětapestrého,
v bohatéa subtilnímnohotvárnosti,ale nazíraného
zejménave srovnáníse světemVančurovlm- dokonďe ovladatelného
a

je totižvíceči
Domnívámese, žetomutrk není.Vypravěču Součkové
jako
podobně
méněztělesněním
narativnífunkce;
ve VančurověHrdelnípŤi
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Arnošta.Julinka bude do konce životao tomtookamžikuvypravovat:naše
ďi se setkďy, l'..l T,l,píseĎzďadí Julinka do svéhoprogramul...l na ce|Ý
živoÍbude jizpívat,kdykoliv si v životěvzpomenena pobyt v |ázníchl..J
Vždy pÍedtou písníptljde Giulia na toďetu /.../Wann wirst du endlich
anfangen!.....3l
Součástí
anticipaceje německyveden! dialog, dokonceje
pod
Julie uvedena
svym pozměněnfmuměleckfmjménemGiulia (o čemž
se dozvímepozději).
Jižprvníkapitolatak vlrazně nastolujestríďání
vnějšía vnitÍnínarativní
perspektivy.Jednouse vyprávízpoziceautorské
situace(oslovováníčtenáŤe,
komentiíŤe,
anticipace),jindy z pozice spíšepersonální(zachyceníprobíhajícíhoděníz hlediska nějaképostavy).Tato ,,svědecká..perspektivaje
v dalšímtextustále vfraznější:autorsk]Í
vypravěčse proměĎujev tělesného
vypravěče
v prvníosobě.
Ještěna konci prvnía na konci druhékapitolyto mtlžebft stálerivodní
vypravěčautorskj: 'hď vám vyprávímtak obšíměo těchmalfchlázních
a o těch všechlidech? Protožejsem tam poznal Giuliu' Giulii bylo tehdy
požehnání,
pověšené
osmnáctlet...;,,Dívaljsemsečastonatopapežské
veďe
skŤíně.....32

pohybuudiálosti,jen pozorujea doprovází
neníani pojmenován.Neuvádído
mizíze scénya ponechávápÍopos6vy.Podobnějako Johnriv,,zpravodaj..
vyprávění.Ve stavběrománutak pÍechodk ,,perifernímu..
sor autorskému
- dr1věrnému
referovatnejeno jed.
svědkoviumožliujebez obtíŽí
vypÍavěči
nání,a|ei o vniťnímsvětěpostav.
iluzívněmode.
prÓzy jsouzďoženyna bohatém,
psychologické
Zmíněné
je
romantickotradicí
lovanémsyžetu zatímcou Součkové v souladu s
ironického vyprávění dějová linie ustavičněpÍerušovánareflexemi,
odbďkami, reminiscencemii anticipacemi.V kapitoleRomanesknípffběh
se kupríkladuproplétajíffi vyprávěcínitky, v kapitole Pokračování:Corso
dopliÍujínevlastnípÍímouÍečhrdinky y závarce skeptickéautorsko-vypradalšíkapitolka jenazvánaKapitola pro toho,kdo někdy
komentáŤe;
věčské
ďouho čekal,diáleje v rámci textutematizovánvznikrománuapráce na něm
atd.
vniĚnía vnější
Útrrnemm žemeÍíci,žeBel cantoje založenona stÍíďání
narace,iluzívnícha
a ,'nespolehlivé..
vyprávěcíperspektivy,,,suverénnť.
pÍedstavené
fikce. Některépostavymís.
postuprl,znejiséování
antiiluzívních
je
místaděje
ty prlsobíjako loutky, zÍetelně dávána najevohypotetičnost
(,,sníh,tajicív postranníulici v PÍaze,v Berlíně,v PaÍfti,v New Yorku,
v Tokiu.....;,,to bylo v Kolíně nad R1fnem,snad nad Labem - všeobecně
jistou obdobu,,alternativnosti..,
známo..),ve kterémťržeme
spatÍovat
,,kon.
ceptovostÍ.
postaYy,jejíhopojetíjako možného
bytív dílechWeinerovfch,
později u V. Linhartovéči ve Frischově Gantenbeinovi.Radikálně se tak
popírápÍedstava,,objektivního
jenžridajněexistujeapriori, nezávisle
světa..,
na nás a jejž pak stačí
jen dokonalepoznata popsat- pŤedstava,
která je
jak
vfchodiskemtraďčníhoschématu
vyprávění.,,Chcetevědět, tomubylo
ve skutďnosti. V kteréskutečnosti?
kterf si
Paní Lavinie, méhopŤítele,
koupilv Lipsku Kanta,Giuliině, Ernestově,mojívlasfuí?..34

V kapitole pátéje to už,já,, evidentnětělesné,objevujícíse na scéně:
jsemdoproviázelpÍíte''Vyšeljsemdnesven v neobvyklouhodinu,poněvadž
le, kten.fopouštělnašeměsto...33
Dostávámese do vyprávěcísituaceprvní
osobys ,jď. jako současnftem
a drivěrnfmpŤítelem
hlavníhrdinky(,,DoprovázeljsemGiuliu několikrát.....;
měGiulia žádala,abychji dopro,,Častokrát
vázel, častojsem byl hostemjejíhohostitele.....).
ProstÍednictvím
tohoto
vypravěčevšudybylasedozvídáme,
v náznacích(napŤ.
ovšemnapÍeskáčku,
ažnasEaně188seuvádí,žeGiulia byla - snad- provďána)mnohéo hrdinčině
životnídráze,o její touzeuměleckyvyniknouta o jejípoklesleromantické
stylizaci.
Yznlká otÍIka,zdaBe| cantose svfm pÍevážně
tělesnfm vypravěčem
první
pa
v
í vúbecdo rámce nďeho tématu.
Není na místězďadit
osobě
pr6zám (HavlíčkrivNeviromiínspíšk psychologickfm, introspektivním
ditelnf,ŘezáčovoČerné
světlo),pokudsev nichrovněžobjevujevyprávějící
aprožívající
subjektv prvníosobě,teÁy,já,,-vypravěč?

Bel cantoje tedy typemdíla,jehožkonstrukcilze označitjako ,,tvoÍenou
skutečnosť..3s
Tento románje vyhrocenlm pÓlem linie, kterou sledujeme,
Pahněnejdrlslednější
vyprávěnív české
realizacísternovsko-diderotovského
PrÓzedo roku 1945.Pohyblivostviděnía hodnocení
pÍedstavené
skutďnosti,
rafinovanáopakovánía variace,četné
liter.árnía kulturníaluze to všeutváÍí
modelsvětapestrého,
ďe v bohatéa subtilnímnohotvárnosti,
nazíraného
zejménave srovnání se světem Vančuroqfm - dokonďe ovladatelnéhoa

je totižvíceči
Domnívámese, žetomutak není.Vypravěču Součkové
méněztělesněním
narativnífunkce;podobnějako ve VančurověllrdelnípÍi
20

2L
E-

vlastněv textuuzavreného.
Román Bel cantodovádído krajnostimožnosti
ironickéhry,36naznačenév
Krakonošovězahradě,Rozmarnémlétěa Johnovych pr6zách' Tato hra na jednésftaněrozšiŤuje
spektrumvfznamového
vnímiíní
díla,na sEanědruhévšaksměfujek hermetičnosti,
zavíjenído setle,
vyttácíse z nípÍesahk otevŤenosti
smyslu,k životnímobsahrlm.
Poznámky
l p. x. Šatoa
Nejnovější
hásná pr6začeskáin:F' X. Šalda,
Z obdobíZáplsníku
II,
ed.E. Macek,Praha1988,s.53.
2

l

l

I

llll
ilrl

ililr

ii,lii
llll
lllllr

Srov. projevyZ. Nejedléhoi Gottwaldovo poselstvísjezdu spisovatelrl 1949: ,,Stařte
se inženfry dušínďeho lidu, mluvčímijeho trržeb,jeho lásky i nenávisti' stařte se
jeho socialisticlc.fmi buditeli!'' (od slov k činrlm, Praha 1949, s' 6) Jan Patočka
v pňednášcez roku 1974 se zmiřuje o těsnésouvislosti tradičníhostarovlastenectvía
dogmatického marxismu, ,,U nás často docházíke skoku do manismu leninského
a později stalinského typu z nacionalismu, tj' z pohodlnosti, z obav o urěiť! statek,
kter'm je jazyk' nrírodníhadice/.../jistoryposkytovanéobjektivně, zvenčí odjinud'.,
(Jan Patočka, Masaryk' samizdatov! archívnísoubor díla Jana Patočky, bez data,
s.259)
3
Kundera se piitom dovolával Hegelovy Estetiky, ovšemskrytě vycházel z Lukácsova pojetí eplky. v pozdějšímstejně nazvanémsouboru esejrl IJ' art du roman (Paris
1987) je naproti tomu Historie vylíčenajako cosi neosobního, a proto nečitelnéhoa
nebezpečného.
Drlvěra v Historii azávaznou Pravdu jsou konstitutivními prvky tota.
lity' protikladu životníkonlcrébrostii nekonečnaduše.
a
Srov. sfudii F. K. Stanzela Teorie vyprávění (|979),Praha 1988, o jejft teoretické
poznatky i terminologii se zde opíráme.Zmíněn! v1fvoj steduje studie M. Mravcové
Personalizace vyprávění v tétofu|izr.
5l.
op"tt' Josef Čapek,Praha 1980' s.26,39.
6
K. Čapek - J. Čapek, Ze společnétvorby (Spisy Karh Čapka, sv. 2), kaha 1982,
s. 30, 36.
7
Tamtéž,s.47.52.
8
v. Škbvski.|,Teorie prÓzy {Ig2s),Praha 1948, s. 15.
9
vL vančura, První prÓzy a první pokusy (Spisy Vladislava Vančury, sv. 1), Praha
1 9 8 5 ,s . 4 2 , 4 6 .
10J'
Hoty, Funkce jmen postav v dílech Karla Čapka a Vladislava Vančury, Česká
Iiteratura1984. 5. s.459476.
11
E. Lámmert, Bauformen des Erzáhlens (1955), Stuttgart 1968, s' 140 an.
12
vl' vančura, PekďJan Marhoul . Pole omá a válečná (Spisy Vladislava Vančury,
sv.2),Praha 1984, s. 12.
13
vl. vančura, První pr6zy a první pokusy , s.26-27 .
la
J. Patočka,Kacíťskéeseje o filozofii dějin, Praha 1990, s. 136 an.
15
Vl. vančura,Pwníprízy aprvnípokusy' s. 18, 14,31'

illllr

161.1dukďovsh.f,
Cestamipoetikya estetiky,Praha197l' s.22L.276.
17vl. vančura,MarkétaLazarová (Spisy Vladislava Vančury,sv. 5), Proha 1986,
s. 12,98, 58, 65,76, 197,lr0.
lE,,1yfarkéta
poslouchďaco ajak a sedlákpokyvoval hlavou,brlhví,žepostouchalna
pŮl ucha.
slečen,kterési zedralysvoje šalečky!
Cožpakles sténá?V lese
Prosímvás, pŤfrrody
na něžmám zálusk!A jelen! Kdyby mi nehrozilaoprátka'počkalbych si
rostedŤíví,
jenžmi škodí...
(MarkétaLazarová,s. 95).
našesterríka,
19vl. Vančura,tantéž,
s. I27.
20T. vodička,stavitelé
věž(Tasov|947,s'7-25,
21J. op"tft, Vypravěě ve vlvoji české
pr6zy ůicátlch let Českáliteratura1968,3'
s.297-3O3.
Žz!,John,Pampovánek,
Brno 1948,s. 10.
23J. John, Moudrf Engelbert(Dflo JaromíraJohna,sv. 2), Praha 1956,s. 9-11.
u P. Lobbo"k,The Craftof Fiction(1921),London 1965.
25J. John,Moudr,-fEngelber! s. 16.
26W. M. Thackeray,Jarmarkmarnostitr, Praha 1965,s. 189-190.
27J. John,Moudr]fEngelbert,s.95,13L,276.
28Informacio jejímdfle podává článekK. Miloty Návrat ke starédrámě,Lit,errární
noviny1990,25,s.5, a staťtéhož
autoÍa
v Kritickémsbomftu|2' L992'3.
29M. součková Bel canto'Praha 1944,s. 1l.
30Tarntéž,
s.223.
3|
TamtéŽ,
s. 16-17'
32
Tamtéž,s.
30,32.
33
Tamtéž,
s. 48.
3a
Tamtéž,
s. 84.
35
D. Hod.ouá,Román jako tvoienáskut,ečnost
v české
lileratuŤe20' a3o.bt Česká
literatura1985.6. s. 505-521.
36
B. All"tunn, honie und Dichtung,Pfullingen 1956.
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Poznámky
l p.x. Šataa
Nejnovější
kásná prÓzačesk{in:F' X' Šalda,
Z obdobíZápisníku
II,
ed.E. Macek,Praha1988,s.53.
2

Srov. projevy-Z. Nejedléhoi Gottwaldovo poselstvísjezdu spisovatelú1949:
,,Stařte
se inžen]frydušínašeho lidu, mluvčímijeho tužeb,jeho lásky i nenávisti, ,t.řt. '"
jeho socialisticlo.fmi buditeli!'' (od slov k činrlm, ka|ta 1949, s. 6)
Jan Patočka
v piednášce z roku 1974 se zmiřuje o těsnésouvislosti tradičníhostarovlastenectvía
dogmatického marxismu, ,,U nás často docházíke skoku do marxismu leninského
a později stalinského typu z nacionalismu,Íj' z pohodlnosti' z obav o určitÝstatek.
kter'jm je jazyk, nrírodnínadice/.../jistotyposkytovanéobjektivně, zvenči oajinuo..:
(Jan Patočka, Masaryk' samizdatov/ archívnísoubor dflá Jana Patočky, bčz datu
s. 259)
3
Kundera se pfito.mdovolával Hegelovy Estetiky, ovšemskrytě vycházel z Lukácsoepiky. V pozdějšímstejně nazvanémsouboru esejÍ L art du roman (Paris
Yl-ryj:tí
1987) je naproti tomu Historie vylíěena jako cosi neosobního, a proto nďitelného a
nebezpečného.
Drlvěra v Historii azávaznouPravdu jsou konstitu1ivnímiprvky totality' protikJadu životníkonkrétnosti i nekonečnaduše.
4
Srov. studii F' K. Stanzela Teorie vyprávě ní (|979),Praha 1988, o jejfi teoretické
poznatky i terminolo8ii se zde opíráme.Zmíněnj vlvoj sleduje stuďě M. Mravcové
Personalizace vyprávění v tétoknize.
5
r. op"t*, Josef Čapek,Praha 1980, s.26,39.
6
K. Č.apek- J. Čapek, Ze společnétvorby (Spisy Karh Čapka, sv' 2), kaha 1982,
s. 30, 36.
7
Tamtéž.
s,47,52.
8
v. škbvskij' Teorie prÓzy {|gzs),Praha 1948,s. 15'
9
vl' vančura, První pr6zy a první pokusy (Spisy Vtadislava Vančury, sv. l), Praha
1 9 8 5 ,s . 4 2 . 4 6 .
10J'
Hoty, Frrnkce jmen postav v díech Karla Čapka a Vladislava Vančury, Česká
literatura1984. 5. s.459476.
l1
E. Lámmerq Bauformen des Erzáhlens (1955),Stuttgart1968, s. l40 an.
12
vl. vančura,PekďJan Marhoul . Pole omá a válečná (Spisy Vladislava Vančury,
sv.2),Praha 1984, s. 12.
13
vl. v-č*u, Pwní pr6zy a první pokusy , s' 26.27,
la
J. Patočka,Kacťské eseje o filozofii dějin, Praha 1990, s. 136 an.
15
vl. v-č*u, PrvníprÓzy aprvnípokusy, s. 18, 14,31'

16;. 1dukďovslq/,Cestamipoetikya estetiky,Praha 1971, s. 22!-276,
17vl. vančuÍa,MarkétaLazarová (Spisy Vladislava Vančury,sv' 5), Prgha 1986,
,. 12,95, 58, 65,76, 197,110.
l8,yarkétaposlouchďaco a jak a sedlákpokyvoval hlavou,búhví,žeposlouchalna
púlucha.
Cofuak les sténá?V lese
Prosímvás, pÍíhodyslečen,kterési zedralysvoje šatečky!
rosteďíví, na něžmám zálusk!A jelen! Kdyby mi nehrozilaoprátka,počkalbych si
jenžmi škodí...
(MarkétaLazarová,s. 95).
na šesteriíka,
19Vl. Vančura.tantéž.
s' 127.
il T' vodička,stavitelévěží,Tasov |94.7, s.,7-25'
2l J. op"t*, Vypravěčve vjvoji české
pr6zy ťicáffch let, Českáliterafura1968,3,
s.297-3O3.
n I ' Jol,n,Pampovánek,
Bmo 1948's. 10.
23J. John, Moudr..fEngelbert
@ío JaromíraJohna,sv. 2),Praha 1956,s. 9-l1.
2aP. Lubbo"k, The Craft of Fiction (lgZI), London
1965.
25J. John,Moudrf Engelbert,s.
16.
b W. M. Thackeray,Jarmark
mamostitr, Praha 1965,s. 189-190.
z7!.Iohn,Moudr! Engelbert
s. 95, 131,276.
28Informa"i jejím
o
dfle podává ělánek K. Miloty Návrat ke starédrámě,Lilerární
noviny1990'25' s' 5' a staťtéhož
autoravKritickémsbomftu|2,1992'3.
29M.
součková'Bel canŮo,Praha1944's. 11.
30
TamtéŽ,
s,223.
3l
Tamtéís' 16-17.
32
Tamtéž,
s. 30' 32.
33
Tamtéž,
s.48.
g
Tamtéž,
s. 84.
35
D. Hod.oná,Románjako tvoŤená
skutečnostvčeské
literatuŤe20. a3O.let'Česká
Iiteratura
1985,6. s. 505-521.
u6
B. Ail"rn.nn, konie und Dichtung,Ptultingen1956.
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ící,já,,
Vyprávějí cí,já,, a prožívaj
Přmé vyprávěnív prvníosobě (ich-forma,Ich-Erzáhler)náležík Eapostuprimslovesného
dičním
vypravěčství.
Lze je rovněžchápatjakozvláštni
projevzrákladního
- zprosťedko.
ontologickéhoznaku tohotovypravěčství
vanosti,neboéten
sestiívámarkantnější,
kdyžjehonositel- vypravěč-vyzna.
čív textusvoupňítomnost
zájmenem,jď.,tedy užitímprvníosobysinguláru.
Stupeř zprostŤedkovanosti,
která se v tomtopčípadě
tfká relace autorskf
subjekt- vypovězenf děj, se pochopitelnězvfší,bude-li se vyprávějící,jď,
na|ézatnikoli vně, ale uvnitťzobrazovaného
světa, bude-li k němu coby
proŽívající
subjektpííslušet.
Vypravěč-postava,
Stanzelovo,,Já s tělem..,l
jehožněkteré
variantybudouv tétokapitoleanalyzoványnačeské
prÓzedvou
meziválečnfchdesetiletía desetiletíválečného,
pťísluší
k typu zosobněného
(osobního)
vypravěče,to znamenávypravěčevybaveného
v téčionémťe
konkrétními
individuálnímiznáky, a v dúsledkutoho vypravěčes lirnito.
vanfm hlediskem,danÝmurčitfmzkušenostním
obzorem.Dfty tétovlastnosti bylo vyprávění postavy (vedle dramatizace neboli scéničnosti
zobrazení)považovánoza jedenz nástrojrlpotlačení
či riplné,,likvidacď.
takzvaného
vševědoucího
vypravěčeovládajícího
román minuléhostoletía
jeho ,,božského..
práva na neomylnost.2
Z historieje však známo,žečefiá
vyprávěnív prvníosobě ztotožněné
s postaYoubyla natolik zaměťena
na
pčedmětnou
a akčnístránku zobtazenéhoděje,žese nikterak nedosťávala
do
konflikfu s vypravěčemautorskfm,neboése pťizprlsobovala
zobjektivizojazyku vyprávění,za|oženému
vanému
na ,,pčijetí
tékterévětyjako sdělení
jistém
poznatku
nepochybného
o
elementurománovéhosvěta...'Pčipodobněníich-formyer-forměve staÍší
románovétradici mělo kupňíkladu-vliv
na
to,žeKáte Friedemannováv jednéz prvníchsoustavnfchprací-věnovan1fch
vyprávěcímpostuprlmDie Rolle des ErzÍihlersin der Epik (l9l0) nepo.
vaŽova|av bec za nutnégramatickéosoby rozlišovat.Teprve když se ve
jako rakovéplně projevilatendencek perspektiv voji kategorievypravěče
vizaci,tj.zavedeníurčitého
hlediska,,prostťednictvím
subjektivního
vědomí
jeho
definovatelného
zvláštnosti.,,4
zača|abltvyprávěcí
v
situaceprvníoso.
by, lokalizujícívyprávěnído prostoruzobrazeného
světa,chápánajakoforma
postavy
vhodnápro meďaci - zapojenízpúsobu
vnímání,
myšleniprožívání
(v pťípadě
,,Já s tělem..pakpostavy-vypravěče).

hotože nás s ohledemna kategoriisubjektuzajímánaposledyzmíněnf
vfvojovf trend,proprÓzu dvacátéhostoletínanejvfšcharakteristickf,nebu.
(srov.napÍ.
demese zde zablvat problematikouvyprávějícípostavy-svědka
Vančura:
Konec
Bohumil
starÍch
časŮ;
Novák
Velké
děti;Karel
Vladislav
Rozchod)
variantou
ich-formy,
která
a
ani
takovou
vykazuje
větši.
Konrád:
užitídanégramatickékategorie,jakése uplatřuje nanou bezpŤíznakové
románu (srov. napÍ.,,dobrodružnou
pÍíkladv tradičnímdobrodružném
trilogii..JosefaKopty Modnj námoÍnft,1937-1938).Vfklad zaměffmena
Ztotožnění
vypravěčes posiavou,kterévícečiméněvyužívají
takovépŤípady
perspektivizace
vnitŤní
vyprávění.Vzhledemk tomu,žese vyskymožnosti
právě
non-fiktivní
takjako fiktivní'dospělijsme,vedenivnitťní
tujíve sféŤe
logikou problému,k rozvrženívjpovědi ,,Já s tělem..na dílabiografickáa
(reminiscenceautoraa reminiscencefiktivnípostadílaquasiautobiografická
pŤitom
pÍedevším
vztahuvyprávějícího
o vyznačení
vy)' Fújdenám
,já.. a
proŽívajícího
'já.. (o odstupa jeho aktualizaci,o pÍevahučivzájemnévykter! je pro interpretacidanéhovypravěčského
těsnění),
typupodle nďeho
názoruklíčovj.
Mezi biografickjmi vyprdvěnímlv prvníosobě nás nezajímáEadiční
memoiároqfžánr,kdevypravěčobvykle vystupujev roli kronikáťea svědka
(obdobuRousseauov;fch
Yyznáníčisvéživotopisné
knihy AndréGida ZemÍi
a živbudeščeskámeziválečnáprÓzanezná),
nfbržv rrlznémíiesubjektivně
zabarvenávfpověď určité
zMárnéné
torzovitéosobnízkušenosti,
s vfraznou
snahou(byťprojevenouna pomezíkrásnéliteraturya literaturoufaktu Dichtung und Wahrheit)o tval s pňevahoufunkce estetickénad věcně informativní'tedyo tval,jenžživotopisnoulátku Zňetelně
beletrizuje(toovšem
neznamená,žeby tu dokumentiírnost
nemělahrát vfznamnouroli).
znakrlm biogrďickéhovyprávěníná|eŽítoK základníma určujícím
tožnostvypravěč= post.ava= autor, trojjeďnost vypovírlajícího
subjektu,
kteráse,jak uvidímedále,mrlžeprojevovatrŮzně,a to hlavněv závislostina
časové
ďstanci mezi vyprávějícím,já,, a prožívajícím
,já.., autorema jeho
minulostí.Volba prvníosobynenív tomtopffpaděsebemíĎ
pťíznaková
(pouze v oblastifikce pťedstavuje
projevtvrlrčího
záměru),protože
v autobiografii
je dáno pťedem,žeautorvyprávío sobě.Kjeho reálnéosoběse vážeexist.
enciálnímotivace,většinouznačněnaléhavá,
ježde factotvoffdrlležitfmomentgenezeprÓzy. Pčitotožnostivypravěč- postava= autorse zprostŤedkovanostprojevujevelmi bezprosďedně,takika bez omezenísemúže
rozvi.

ící,já,,
Vyprávějí cí,já,, a prožívaj
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PrctoŽenás s ohledemna kategorii subjektu zajímánaposledyzmíněnf
vjvojov! trend,proprÓzu dvacátéhostoletínanejvfšcharakteristickf,nebu(srov.napÍ.
dernese zde zablvat problematikouvyprávějícípostavy.svědka
Konec
Bohumil
Novák:
Vančura:
star..Ích
časŮ;
Velké
děti;Karel
Vhďslav
variantou
ich-formy,
která
vykazujevětšiKonrád:Rozchod)a ani takovou
užitídanégramatickékategorie'jakése uplatĎujenanou bezpŤíznakové
románu (srov. napf. ,,dobrodružnou
pÍíkladv tradičnímdobrodružném
na
trilogii..JosefaKopty Modr'! námoÍnft,1937-1938).Vfklad zaměŤíme
ztotožněnívypravěče
kterévícečiméněvyužívají
s posůavou,
takovépŤípady
perspektivizacevyprávění.Vzhledemk tomu,žese vyskymožnostivnitŤní
právě tak jako fiktivní,dospělijsme,vedenivnitÍní
non.Íiktivní
tujíve sféÍe
logikou problému,k rozvrženívfpovědi ,,Já s tělem..na dílabiografickáa
(reminiscenceautoraa reminiscencefiktivnípostaďla quasiautobiografická
pŤitom
pÍedevším
o vyznačení
vztahuvyprávějícího
vy). Pújdenám
,já.. a
prožívajícího
'já.. (o odstupa jeho aktualuaci,o pÍevahučivzájemnévyktenf je pro interpretacidanéhovypravěčského
typupodle nďeho
těsnění),
názoruklíčovf.

Pčímé
vyprávěnív prvníosobě (ich-forma,Ich-Erzáhler)náležík trapostupŮmslovesného
dičním
vypravěčství.
Lzeje rovněžchápatjakozvlášÍri
projev základníhoontologickéhoznaku tohotovypravěčství
- zprostťedkovanosti,neboéten
sestiívámarkantnější,
kdyžjeho nositel- vypravěč-vyzna.
čív texfusvoupÍítomnost
zájmenem,jď,,tedy užitímprvníosobysinguláru.
StupeĎzprostťedkovanosti,
která se v tomtopřpadě t1fkárelace autorskf
subjekt- vypovězen1/
děj' se pochopitelnězv!ší,bude-li se vyprávějící,jď.
na|ézatnikoli vně, ale uvnitň zobrazovaného
světr, bude.li k němu coby
prožíva1ící
subjektpťíslušet.
Vypravěč-posíava,
Stanzelovo,,Já s tělem..,l
jehožněkteré
variantybudouv tétokapitoleanďyzoviánynačeské
prÓzedvou
mezivá|ečnfch
desetiletía desetiletíválečného,
pťísluší
k typu zosobněného
(osobního)
vypravěče,to znamenávypravěčevybaveného
v téčionémíÍe
konkrétními
individuiálnímiznaky, a v drlsledkutoho vypravěčes limitovanlm hlediskem,danymurčitfmzkušenosÍrím
obzorem.Dfty tétovlastnosti bylo vyprávění postavy (vedle dramatizaceneboli scéničnosti
zobrazení)považovánoza jedenz nástrojrlpotlačení
či riplné,,likvidacď.
takzvaného
vševědoucího
vypravěčeovládajícího
román minuléhostoletía
jeho ,,božského..
práva na neomylnost'2Z historieje však známo,že četná
vyprávěnív prvníosobě ztotožněné
s postavoubyla natolik zaměňenana
pňedmětnou
a akčnístránkuzobrazeného
děje,žese nikteraknedostiívala
do
konfliktu s vypravěčemautorskfm' neboése pčizpŮsobovala
zobjektivizovanémujazykuvyprávění,za|oženému
na ,,pňijetí
tékterévětyjako sdělení
jistém
poznatkuo
nepochybného
elementurománovéhosvěia...3Pťipodobněníich-formyer-forměve staÍší
románovéradici mělo kupťíkladu-vliv
na
to, žeKáte Friedemannovávjednéz prvníchsoustavnfchprací-věnovanch
vyprávěcímpostuprlmDie Rolle des Erzáhlers in der Epik (1910)nepovaŽovalavt1becza nutnégramatickéosoby rozlišovat.Teprve kdyžse ve
jako takovéplně projevilatendencek perspektivlvoji kategorievypravěče
yizaci,tj. zavedeníurčitého
hlediska,,prosťednictvím
vědomí
subjektivního
jeho
definovatelného
v
zvláštnosti..."
zača|abyt
vyprávěcísituaceprvníoso.
by, lokalizujícívyprávěnído prostoruzobrazeného
světa,chápánajakoforma
pro
prožívaní
postavy
vhodná mediaci zapojenízprlsobuvnímiíní,
myšlení,
(v pťípadě
,,Já s tě|em..pakpostavy.vypravěče).

Mezi biografickjmi ryprávěnímiv prvníosobě nás nezajímátradiční
memoárov!žánr,kde vypravěčobvykle vystupujev roli kronikáťea svědka
(obdobuRousseauovychVyznáníčisvéživotopisné
knihy AndréGidaZ'emÍi
a živbudeščeskámeziválečnáprÓzanezná),
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beletrizuje(toovšem
neznamená,žeby tu dokumentárnost
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znak m biogrďickéhovyprávěníná|ežíto.
toŽnostvypravěč= postava= autor, trojjedinostvypovídajícího
subjektu,
kteráse,jak uvidímedále,mrižeprojevovatruzně,a to hlavněv závislostina
časové
distancimezi vyprávějícím,já,. aprožívajícim,já..,
autorema jeho
minulostí.Volba prvníosobynenív tomtopffpaděsebemíĎ
(poupťíznaková
ze voblastifikce pťedstavuje
projevtvfučího
záměru),protože
v autobiografii
Je dánopťedem,žeautorvyprávío sobě.Kjeho reálnéosoběse vážeexistenciálnímotivace,většinouznačněna|éhavá,
ježde factotvočí
drlležitfmo.
mentgenezeprÓzy. Pťitotožnostivypravěč= postava= autorse zprostťedKovanostprojevujevelmi bezprosťedně,
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noutkonfesionálnosta|ynzacepodání,neboťvypravěč
osobnívzpomínkyje
pŤímo
pŤedurčen
pro roli lyrickéhosubjektučireflektujícího
esejisty.sJeho
horizontpÍedstavuje
širokf horizont autorskÝ,kter je ovšemnutno z žit,
respektuje-livyprávěnípŤednostně
hlediskominulosti,zvláštěpak jedná-li
se o minulostdětského
věku.
Z nemnohfchautobiografickyorientovan;/ch
nesyžetovfchprÓz si nejprve povšimněmetěch,kteréztvárřují témadětství.V drisledkuznačného
odstupuvyprávějícího
v nich docházíbuď k zná,já.. od ,já,, prožívajícího
silněnívzdálenéminulostipčítomnou
perspektivoudospěIého
vypravěče,
nebo se v nich autorpokouší
o nutněrekreativnírekonstrukcidětskéhovidění
a pťibližujese tak fikci. Pňedemsi ještěnaznačme,
za jďifch vfvojovfch
okolnostíjednotlivédětskébiografievznikaly:Pod kťídly(|9|7) Marie Pujmanovéa Ráj (1921)RriženySvobodové
v ovzduší
novoromantické
idea.
|izace i dramatickéhozkomplikovánídětskéduše;Nezvalovo Dolce far
niente(1931)bylo napsánopod vlivemautorovysurrealistické
inspiraceve
sféráchpodvědomí;konečněcyklus PujmanovéZa časŮcísďepánaz knihy
Svítání(1949)neseznakyrisilío autentizaci
promluvového
pásmapostaYy.

I

U Pujmanovénarazíme
na inspiracivlastnímdětstvíma pokusučinitdítě
subjektemvlpovědi užv ran;/chčrtáchBudu běhatbosaa Maminka zpívá,
otištěnfchpod pťíznačn]/m
titulemDítěvypravujeve sbomíkuČeští
spisovatelévdovám a sirotkúmnašichvojínrl(Praha 1916'pod pseudonymem
Marie Zátková).Infantilníz ažitek- slastz volnéhopohybuv pňírodě
a zcizající činmatčinazpěvu- tu byl podán nesděln m, píepoetizovanm stylem
pod vlivemzprostňedkovaného
a pojat'nejspíŠ
bergsonovského
intuitivismu,
jako nevědomfkontakts transcendentnem.
obraz dětského
světaPujmanová
estetizovala a intelektualizova|atakéve svéknižníprvotině Pod kÍdly
(l9l7)' kdeovšemartistní
stylizacidojistémíryospravedlnila
formamemoárovév1fpověďdospělévypravěčky,
ježjako by v tvoťivém
aktuzaměťeném
k vlastnímudětstvíhledala- oklikou pťesevokaci, vcítěnía znovuprožití
nejenelemeniárních
instinktivníchprojev11
,, svitu..Života,alei složitějších
- vniďníharmonii.6Ak tuá|nízjitÍen!
duchovníchhnutía pňevratrl
síavvědomí (reá|náživotní
a duševní
krize) se sice ve vyprávěnínijak neaktualizuje
(situacevyprávějícího
je všakzťejmé,
ženoťení
,já.. nenítematizována),
do
minulosti(vybavováníobrazri,události situací,slov,pťďstav)znamenásoučasněpátránív sobě nynější,a tudíŽvlastněi jistépťisvojení
(,,zneužitÍ.)
26

oněch minulfch dětskfch prožitkri:,,ŽivotuŽ nebyl mímá samozŤejmost,
kteréjsem se ani neradovala,tak blvďa bezpečná;
o nfi jsem nepÍemfšlela,
kteroujsem si zamilovalaztroskotaneckou
náhoda,
životbyl nynídarovaná
láskou'Ano, životteď nebyl, neŽzáhaďazániku a hrrlzaZesmrti.Pláčmnou
je ebažít!Ale
zmítal.Čehose uchytím,jak se zachráním?Nechci-li umÍít,
kdo mněpovíjak?..,
zprostŤedkovat
e,ježmá dospělévypravěčce
cestuk sobě
Reminiscenc
m,Že odhalía pojmenujeprvotníduchovníkonstelace,nem žebft než
komponovanoua fabulovanou.SoustŤeďuje
se na několik
reminiscencí
volenfch epizoda prožitkovfchdominantdostikrátpečlivě,promyšleně
období,aby v ději vynikly obecnéexistkého,lečvfvojově pÍevratného
kategorie vina, lítost,láska,smrt.Fiktivnímuvyprávěníse bioenciiílní
jmen, dramatakésmyšleností
grafickáprÓza Pod kÍídlypÍipodobĎuje
(v
kulminuje
gradováním
kapitolách
Dálky,
Hrrlza
Láska
a
tématu
tickfm
vyprávěnídvojísmrtí;dezi|uzeje ztlumenakonejšivoukatarzí),dále pÍes epick1Ím
rušovánímmonologickévfpovědi scénami,,reŽírovanfmi..
jen
pro
portrét..,
hlediskem
vlastně
ozvláštnědětsk)'m
smyslem ,,rodinnf
n!, a konečněsymbolizacíněkterfch motivrl a vfjev (srov. zbájenou
postavuMladédívky, Bezejmenné,
motivy mrtvésluky a
NepÍítomné,
jejíhonehybného
pÍedjímající
smrtbabičkya dědečka,motiv kŤídel
oka
s qfznamembezpečí
apod.).
Dětské,jď. s jeho perspektivouvypravěčkapopíráa pfesahujetaké
tisilímo dekorativněstylizovan]Í
riskalí
vlraz, o unikátnísloh,jehožnejvětší
bylo shledánov pi.emffenovotvarua v zatíŽení
substantivaadverbiálními
a adjektivnímipŤívlastky,
v znejasnění
a znekonkrétnění
obrazu'Avšďr od.
sfupvyprávějícího
Pujmanové
,já,, umožnilsoučasně
,já.. od prožívajícího
vyworit nezvyklecitlivou studiidětskéduše- projevúžárlivosti,studu,strachu, agresivity,despektuk nechápavostidospělfch, bájivosti, pÍedstírání,
pověrečnosti,
magiea hlavnědětského
smyslupro tajemné.
dítěte.
se nikde ve svéknize, jako by byla deníkšestiletého
,,NetváŤím
Dospělá vypravujeo svémdětství.Dospělá Irénaje podmět,dítě Irénka
pfedmětjejíhovypravování...E
Pťestože
v odpovědi na recenzi Miloslava
Novotného,kterÍjí vytfkal, Že yéci,jeŽ dítěmriŽepouze vycítit,,,pŤíčinně
definuje..,PujmanovátaktopopÍelaričast
mďéhrdinkyve vyprávění,podavá
se děj na některlch místechjejíhotextujako děj ztcaď|ícíse v dětském
zt

ionálnosta |yizace podání,neboévypravěč
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PŤestože
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vědomí:,,Bylajsem si vědomasvéhovyznamu'Dole se valíziístupylidstva
za rakvemidědečkaa babičky'ktefímně zemÍelioba najednou'Všichnise
zajistéupozorĎují,
žejsemv okně aŽemám černobílé
smutďníšaty,všichni
a litujímne...9
si vypravují,jakémnepotkaloneštěstí,

Stalo-li se v Ráji médiemvidění a zobrazeníreality pÍevážnědítě
svěÍoviíní
(v mnohémna násjeho Stylpúsobíjako
deníčku),
pak byl v]yrazně
i
horizont
onohovidění,zíŽenÝ
a tími Zdrirazněnfzvláštětam'
sémantizován
zpovzdá|i,kde je vědomíproŽíkde se zaznamenávajíhovory zaslechnuté
vajícího'já.. zastŤenonavou anebokde svou nechápavostpÍímodoznává
o souvislostechtěchtodějrl'
(,"Iátomuvšemunerozumím'a kdyžpÍemítiám
a cítím,že mám mďou hlavu a žese mi myšlenkami
nic se mi neujasi1uje
Mediace obohacujevyprávěcíperspektivutakéo moment
rozskočí...).l2
se tu tlká zejména
pÍedsudečnosti'jenž
vfkladu matčinajednání,
chápaného
mďou hrdinkoujako projevnelásky.

i kdyžv knize Pod Kídly pÍevažuje
Mr1žeme
tedykonstatovat,Že
vzpomínání(časvzpomínky)nadevokací,dospělf nadhledvypravěčky
naddětskou naivitou,tvoÍíi zde vyprávějící,já,, aproŽívající
,já,,dvojípodrnětnost:
dva subjektyse někde nenápadněprolnou, aby na samémkonci, poté,co
perut..navždyzemdlela,pfemohladětskátouhapo harmoniiriz',babiččina
kostz konečnosti
bytí:'Jejíďi byly blízkométváÍe,jejínáručby|abezpečná,
života.Miluji a nebojímse. Čeho
a ona byla víra,pravda,láska,pÍislíbení
já
bych se bála,mám-limaminku?A maminkunedám...10

Ani Svobodovávšaknenechávávyprávětvfhradně dítě.Jeho monolog
již zmíněnymscénickfmzobrazením,
narušuje
citacemi vyprávěníjin1fch
osob i vlastnímiesejistickÝmivstupy na témadítěvr1bec(,,Dítěrádo spí.
Vracíse ve spánkudo věčnosti,zekterébylonedávnoodvoliíno...l3).
občas
malévyprav&ce stylisticky vypomahá:,,Kulatiábolest ležítemněkolem
mého
bezradného
srdce,je pevněokovanáanenízníuniknutí...la
I u Ráii se
tedy využíváona pÍednostprvnígramatické
osoby, která spďívá v dvojlomnéidentitě,,Jás tělem..a z níplynoucíhlediskové
modulacivfpovědi.
Avšakoproti prÓze Pod kŤídlyse poměr tétomodulace zvráti| ve smyslu
pŤevahy
dětského
hlediska(tj.minulosti)a současně
se projasnil:vyprávějící
i prožívající
hovoŤí
každé
za
samo
sbbe
a obrazdětstvíztstává,anižby
,já..
byl banďizov án, nezatiženvf znamovouambivďencí,neboťnesubstituuje
dospěléprožívání.

Na dětskoureminiscenciMarie Pujmanovénayáza|azcelabezprostŤedně
jejíučitelkaa literiámízasvětitelkaRrlženaSvobodovásv1fmi ,,letopisydětské
v časopiseLípa
duše..nazvanfmi Ráj' kterévycházely na pokračovaní
autorčinou
smrtí.Na
v letech 1918-1919(knižně|92I) a byly pÍerušeny
jak
je
to ost,atně
rozdíIod Pujmanovése Svobodovák věku dítěteobrací'
ve věku zralosti,a to nejen,aby v dětskédušipátralapo zdrojích
obvyklejší,
a ve svékompli
sqfch dospělfchkonfliktrl'aleabyprokázala,jakfuamatické
m žeono rajskéstadiumživotabyt.Vedenaapriorní
kovanostinepochopené
pÍedstavouo životědítětejako o neustá]émzdo|ávátlítajemství(''Ťešení
hádanky..),nepoddávásetokupredstav- obrazŮ,vfjevri' asociací,spontanně
n bržob.
pamětí(bergsonovskou,,mémoire
involontaire,.)'
vybavovan1fch
jako
Íízeného
na
ziákladě
nejen
Pujmanová
komponuje
cyklickf
celek
dobně
romanesknífabulace(letopisyv soběuzavfběru, ale i jisté,byénáznakové
tu spoKomponovanostlomkrlminulosti,
mykajíněkoliklidskfchdramat).
jako
právě
scénická
jitějších,tu spíše,,světlfchskvrn bez souvis1osti..,
tak
pferušení
vfpověrlníhomonologučivloženápohádkováa bájeslovnávypráa pŤipodobřují
Ráj
sice spontaneituvzpomírtání
věnídospělfch,potlačují
prÓzy soustavfikci, autorkavšakkompenzujeumělostSvéautobiografické
prožívajícího
časoprostoru
hlďiska, vytváŤením
nlm užíváním
dětského
,jď.
- tedy vnitŤníperspektivizací:
,,Stojímnynív riplně čemépÍedsíniopŤena
svitu.
o štoudeva čekám.HledímpÍedsebe.Ve stěněšediáse trochunočního
Temn1fkÍížokenníse objevujena něm. Malé světllko hoff dole, na ná.
Vzduchkolemmnemodráa chvějese.....lI
městíčku...

ZatímcoPujmanovápouze pÍizpťrsobila
epizodu z dětstvísvédospěle
prožívané
deziluzi, VítězslavNezval diletantskj následovatelProustaa
pilnf čtenáŤ
Freuda- látkudětského
věkuv Dolcefar niente(193l)l5využil
k cílťrm
osobníma aktuálním,k duchovnímu
setkánís dávnfmi dojmy'vyvolávajícímiv dospělostijiž nezopakovatelnfpocit slasti.Na dětskésubjektivitě demonstrujevyprávějícíbásníktakémnohéduševnífunkce ležící
v základujeho tvrirčípotence, z hlediskaavantgardní(tj' na asociacícha
aktivizacipodvědomístavějící)
poetikychápanéjako zdroj básnickétvoÍivostivllbec.16PŤevahavypovídajícího nadprožívajícím,degradovan1fm
,já..
najakésidemonstrandum
prvotníhosťádiaautorovybásnicképrehistorie(šlo
o to,žejižjako dítěbyl básnick;fmsubjektem
povftce),tak v Dolce farniente
dosahujeriroveĎpÍímoosobníautorské
prÓzu
exhibice aŽánrovéposunuje
.l( eseji.
Vypravěčovuvzdělanostmá doložiti celá Ťadaabsurdníbh
paralel
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vědomí:,,Bylajsem si vědomasvéhovyznamu.Dole se valízrísn:py
lidstva
za rakvemidědečkaa babičky,kteÍímně zemŤelioba najednou.Všichnise
zajistéupozorĎují,
žejsemv okně ažemámčernobílé.smutďní
šaty,všichni
si vypravují,jakémnepotkaloneštěstí,
a litujímne...9
Mrižemetedykonstatovat,že
i kdyžv knize Pod kŤídlypÍevažuje
v4omínání(časvzpomínky)nadevokací,dospělf nadhledvypravěčky
naddětskou naivitou,tvoŤí
i zde vyprávějící,já,, aprožívající
,já.. dvojípociměmost:
dva subjektyse někde nenápadněprolnou,aby na samémkonci, poté,co
perut..navždyzemdlela,pÍemohladětskátouhapo harmoniiriz''babiččina
kostz konečnosti
jejínáručby|abezpečná,
bytí:'Jejíďi byly blízkométviíŤe,
a ona byla víra,pravda,láska,pÍislíbení
života.Miluji a nebojímse. Čeho
bych se bála,mám-limaminku?A já maminkunedám...10
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Na dětskoureminiscenciMarie Pujmanovénaváaa|azcela
bezprostŤedně
jejíučitelkaaliterárnízasvětitelkaRrlžena
Svobodovásv]rmi,,letopisy
dětské
duše..nazvanlmi Ráj, kterévycházely na pokračovaní
v časopiseLípa
v letech 1918-1919(knižně|92l) a byly pÍerušeny
autorčinou
smrtí.Na
rozdílod Pujmanovése Svobodovák věku dítěteobrací'jak je to ostahě
obvyklejší've věku zralosti,a to nejen,aby v dětskédušipátralapo zdrojích
sv1fchdospělfchkonfliktrl,aleabyprokázďa' jak dramatické
a ve svékomplikovanostinepochopené
mrlžeono rajskéstadiumživotabyÍ.
Vedenaapriorní
pŤedstavou
o životědítětejako o neustáémzdo|ávánítajemství(,,Íešení
hádanky..)'nepoddávásetokupredstav- obraz , v1ijevri,asociací,sponťánně
vybavovanch pamětí(bergsonovskou
nlbrž ob,pémoireinvolontaire..),
dobnějako Pujmanovákomponujecyklickf celek nejenna ziákladěffzeného
vfběru, ale i jisté,byénáznakové
romanesknífabulace(letopisyv soM uzamykajíněkolik lidskfch drama0.KomponovanostrilomkŮminulosti,tu spojitějších'tu spíše',světlfchskvrn bez souvislosti..,právě tak jako scénická
pŤerušení
v1ipovědního
monologučivloženápohádkováa bájeslovnáv1právěnídospěl1ich,potlačují
sice spontaneituvzpomíltánía pÍipodobřujíRáj
fikci, autorkavšakkompenzujeumělostsvéautobiografické
prÓzy soustavprožívajícÍho,jď.
nlm užívánímdětského
hlediska,vytváŤením
časoprostoru
- tedy vnitŤníperspektivizací:
pÍedsíniopÍena
,,Stojímnynív riplně černé
o štoudeva čekám.HledímpŤedsebe.Ve stěněšedáse tÍochunočního
svitu.
Temnf kŤfi okenníse objevujena něm. Malé světllko hoŤídole, na náměstíčku.'.
Vzduchkolemmnemodráa chvěiese.....ll

Stďo.li se v Ráji médiemvidění a zobrazeníreality pÍevážnědítě
pak byl vlrazně
deníčku),
(v mnohémna násjeho styl prlsobíjakosvěŤování
i
zdúrazněnf
zvláštět,am,
zriženf
a
tím
i
horizont
vidění,
onoho
sémantizován
je
zpovzdá|i,kde vědomíproŽíkde se zaznanenávajíhovory zaslechnuté
vajícího,jď. zastÍeno navouanebokde svou nechápavostpÍímoďoznává
o souvislostechtěchtodějtl'
(,,Játomuvšemunerozumím,a kdyžpÍemítrám
nic se mi neujasĎujeacítím,žemám malou hlavu a žese mi myšlenkami
Mediace obohacujevyprávěcíperspektivutakéo moment
rozskočí..,).12
chápaného
vfkladu matčinajednání,
pÍedsudečnosti'jenŽ
se tu tlká zejména
malouhrďnkou jako projevnelásky'
dítě.Jeho monolog
Ani Svobodovávšaknenechávávyprávětv1fhradně
již
vyprávěníjinjch
zobrazením,
citacemi
narušuje zmíněnfmscénickfm
osob i vlastnímiesejistickfmi vstupy na témadítěvrlbec (''Dítěrádo spí.
občas
Vracíse ve spánkudo věčnosti,zekterébylonedávnoodvoliíno...13).
leží
kolem
temně
bolest
vypomahá:
malévypravěčcestylisticky
,,Kulatá
je
I u Ráii se
méhobezradného
srdce, pevněokovanáa neníz níuniknutí...Ia
osoby' která spďívá v dvojtedy využíváona pŤednostprvnígramatické
lomnéidentitě,,Já s tělem..a z níplynoucíhlediskovémodulacivfpovědi'
Avšak oproti prÓze Pod kŤídlyse poměr tétomodulacezvrátt|ve smyslu
se projasnil:v1právějící
pÍevahydětského
hlediska(tj.minulosti)a současně
iproŽívající,já..hovoÍíkaždésamoza sbbea obrazdětstvíztstÁvá,anižby
byl banďizov án' nezatiŽenvyznamovouambivalencí,neboénesubstituuje
dospěléprožívání.
epizodu z dětstvísvédospěle
ZatímcoPujmanovápouze pŤizprisobila
a
prožívané
dezl|uzi,Vítězslav Nezval - diletantskf následovatelPr-oust.a
l) využil
(
l93
l
pilnf čtenáŤ
Dolce
far
niente
věku v
Freuda látku dětského
)
setkánís dávnfmi dojmy,vyvok cílťrm
osobníma aktuálním,k duchovnímu
pocit slasti.Na dětskésubjektilávajícímiv dospělostijiž nezopakovateln1f
vitě demonstrujevyprávějícíbásníktakémnohéduševnífunkce ležící
v ziíkladujeho tvrirčípotence, z hlediskaavantgardní(tj. na asociacícha
poetikychápanéjako zdroj básnickétvoŤiaktivizaci podvědomístavějící)
vosti vllbec.16PŤevahavypovídajícího
,jď. nadproŽívajícím,degradovanjm
prvohríhosťáďaautorovybásnicképrehistorie(šlo
najakésidemonstrandum
o to,žejižjako dítěbyl básnick:Ím
subjektempovftce),tak v Dolce farniente
dosahujeriroveĎpÍímoosobníautorské
exhibicea žánrověposunujeprÓzu
.k eseji. Vypravěčovuvzdělanostmá doložiti celá Ťadaabsurdníbh
pmalel

(,,plnotvarost..
pfírody,projevovanámimojinépáŤením
kancrl,se napŤíklad
pfirovnává k ,,plnotvarosti..
děl Michelangelovfch)a hudebníchinspirací:
''Jakojedinf netonálnítÓn vzbudív tÓnickémakordunáht/ intenzívníživot,
arozvádí jej dojinétÓniny, ,nakousnuv.modulaci'tak častonepatrnáokolnost,jako jednohočervencového
odpolednefrlra chrastípÍedJiráskovfm
domem,nakousla.ve mněmodulaci,jejfi provďení nastaloteprvepo mnoha
jemužjsem byl vrácenza nepÍedvíletech'avšak,kterámě naplnilaštěstím,
danfch okolností...17
Na rozlucemezi dětskfmsvětema jeho zobrazením,
ovládanfm vypravěčskou
exhibicíautora,se vfznamněpodílíi prosďedky
sloltové. kroměkrkolomnfchpÍirovnání
a vfsffelkrl obmznostito jsou také
značnoučásttextuzceiaovládajícíhypotaktickásouvětí,spojovánímreálně
(logicky)nespojitého
pŤedstírající
amorfníspontannost,jíž
autordáváokázale pŤednost
pŤedrozumemzvládanouepickoukompozicí.18

l

i

vyprávěníLidí na kŤižovatce).
Není proto divu, že se pÍi
(srov. smíŠené
zÍvárnění
biografické
látky
radikálně
změnil i zprlsobzobrazení
opětovném
,já,,: zatímcototižv prvotiněPď Kídly byla subjektemv1fpovědi
dětského
vypravěčka- vzpomínající,
dospělá
hodnotící,
interpretující,
básní
pÍevážně
pŤeváŽně
.
objektemv1fpovědi,
ve Svítrání
sePujmanovánezdrácí a dítěbylo
slovo.,čtyÍletémllaŽ
čtrnáctiletému
děvčátkua prostŤednictr'ím
hďa ,,pÍedat
jeho
promluvypÍistoupitna inzabaryené
stylizace
monologické
hovorově
fantilníhledisko.To, o co sepokoušelaSvobodováa co samakdysi naznačila
jako možnost,nynítedy reďizovďa takŤkaplnou mediacívyprávění,vydacele subjektupostrvy.
néhotéměÍ

Ačkoliv si v Dolce far nientevyprávějící,já.., totožné
s etablovanfm
avantgardním
básníkems jeho širokfm kulturnímhorizontem,podrobuje
vlastnídětství,pŤestose i zde dfty vyprávěcísituaci prvníosoby a autobiogrďickémotivacitematické
linie fiedendenze Životasynkavenkovského
učitele)prosazujejistiímíraautenticity,iežmá prlvď v téfázi tvŮrčího
aktu,
kdy autor ,,zbavl|ducha vědomía napjal jej jako projekční
plátno proti
deroucíse vzpomínce...
PÍestožetotižtuto vzpomínkunásledněnezaznamenalv jejíbezprostŤednosti,
tj. médiemdětskéhohrdiny,ale analyzovalji
jádro (,,svítivé
a složitěinterpretoval,jejízážitkové
zrlstalozaokamžiky..)
chováno.Dfty tomupÍedstavuje
prÓza Dolce far nienteznačněojedinělou
zásobárnubásnftovychelementiírních
podnětri- jeho ,JíŠi
platÓnskfchIdeť.,
jež zahrnujespecifickf ,,fetišismus..,
asociativníhry' vjemy v1/značné
nezvyklfm tihlempohledu,osvětlením,
zkreslením,
neobvykloukonoptick1/m
figurací.Identitavyprávějícího,já,, a proŽívajícího
,já.., básníkaa dítěte'
již v dítěti,se
stvrzenátím,žebásníkv sobědítěuchova]a sám byl obsažen
tu tďy zuročI|a
prožitíranfch smyslovlch a duchovna ziákladě,'druhého..
- prožitíjižvědomého,
níchzkušeností
ztvárněného.
analytického,

(podleStanzelovasché.
vfpovědníaktivity naprožívající,jď,
PŤenesení
první
personální,
vyprávěcí
situace
osoby
mění
v
neboéposkva
se
matu
vytěsĎujevypravěče)znamenalodrislďné umístěníohniska zobrazeníďa
tohotozobrazení,a tími zrušení
memoiírového
charaliterucykčasoprostoru
pomezníhobiografického
lu, včeÍtě'Jaoniky rodu.l,tvoÍící
tradiční
součiíst
žánru.To ostatněvyplynuloi z vystupilovanéautotropičnositextu,I9v němž
dítěse svfm pfuozenfm egoismemskutečnost
víceodzrcadluje,nežv1práví
(zaznamenává,komentuje).Tím' žePujmanová zcela eliminova]avypra.
věče-autora,
biografičnostsvych prÓz a
',popňelď.vlastně pťedčteniáťem
vyprávěnípostavyvyužilazp sobem,kter! je obvyklf ve fiktivnív1fpovědi,
jejíhopsychologického
to znamenájako prostiedkuzobrazení
vfvoje, odpovídajícího
poslézepubertálnímu
dětskému,
horizontua silnépňedsudečnosti
vt)čineznámému
a poznávanému
světu'nepňátelskému
i divuplnému.
Co do
obsahuje ťeč
žiírlivosti,
o loutkách,strašidlech,
o hňe,sourozenecké
zrálibách
a andpatiích'prázdninov!ch záŽitcích,spolužačkách,
náboženství
apod.
V rovině slohu odpovídajídětskémentalitěa stylu dětsképromluvy četná
tÁzání,zvo|ánía podivování,imilace mluvníhoprojevu,jednoduchá,aŽ pťrmitivníStavbavěty a tendencek prostémupťiťazovárí'
Pčitomsty| zaznamenávái duclrovnízráníhrdinky' školnívěk se projevujevyspělejším
vyjadťováním.

pÍedstavuje
Ve srovnánís Nezvalovoudětskouautobiografií
zcela kontrastnípojetírole vyprávějícího
typuprÓzy cyklus Za
subjektuv podobném
čas císďe pána' kterf Pujmanová zaÍadi|av roce 1949ďo knihy Svítání.
Tentojejí druhf návratk záůitťrltm
z dětstvía nově i z časúdospíváníse
odehrál po letech,v nichžmimo jinédospělak bezprosťednější
charakte.
risticerománovépostavytím,žeji učinilaspoluričastníkem
vyprávěcíhoaktu

Hlediskovyprávějícípostavypodčízené
mentalitědítětevyuŽilaPujmanová i v polozejakésipfuozenébizarnosti.Tak se kupťftladujejí hrdinka
marněsnažízbavitkostlivce,ažnakoneczneklidřujícíloutkurozpoltía Údy
zahodídobláta.
jenžji olaádá o pozomost
PozdějiplánujelikvidacibratÍíčka,
dospěl:fch:..A co kdybych mu zmáčktvhlavičku?Je měkká, maminka to
ťekla.PéLamá ještěotevňenou
hlavu.i kdyžto ncnívidětpod vlasy - ro je
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platÓnsk1fch
Ideí.,
jež zahrnujespecifickf ,,fetišismus..,
asociativníhry, vjemy v1/značné
nezvykl1fmtihlempohledu,osvětlením'optickfm zkreslením,
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strašné
temínka,palecby se probofil,jako kdyžjsemonehdyprotrhla
chm!Ťnatého
blánu na starémbubnu od Mikuláše'..2oI jinak se dětskéhledisko strává
zdrojem zcela zvláštníhohumoru - tŤebav pÍedstrvě'jak maminkas pomocnicínatahujítěstostále dál a dá| a jak pomocnicemusíustupovatna
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eiffelovce..'Vedle spontiinněa
humornfchprojevú(,,Tua tam se objevímezi těmikachnímipabezděčně
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věku pubertálního'kdy se obzorvypravěčkyrozši.
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Svítánímse sice Pujmanováocitla na vyšším
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linie' jeŽ směÍovalak Zautentičtění
vnitŤní
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naraceochupsychologickfposťeha básnickounaddila obraz dětstvío pronikavější
jeho dramatismus
jak tomubylo v romantia tajemství,
sázku,postihující
prvotiněPod kŤídly.
zujícía secesněstylizované
Naznačilijsmerovněž,že
napodětskémentalitěpŤizprisobila
autorkai slohovéprostŤedky,
kterézčiásti
dobujímluvní projev a monolog maléhrdinky zabarvujískazově.Pouze
zabarvují,neboétu prisobíspíŠe
motivacepsychologickánežryze vwÍavěčská(zaměÍenána posluchače),
reflexe světa má pÍevahunad jeho komentováním.
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ale o parodickoutypizaciurčitlchskupinovfch
návykrl(iakoostatněu Poláčkavribec)'VypravěčBylo náspětje svéhodruhu
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a lyričností
Text svoukonfesionálností
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snuvtělenéhodo postavymladédívky:),,A vzdalujícíse,vidímtě
nocí/ menšící
se, prchající,/ motÝlku bíIÝ,tbflÝ - - -*24 Živé prlsobení
minulostina pÍítomnost
zesiluje v Máně existenciálnímotivaci (ve smyslu
Jejíhozopakování,fixace pro budoucnost,znovuprožití,
rozloučení
s ní)i
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autohopičnostvyprávění,projevujícíse mimo jiné sdělenouskepsívrtči
vlastnímu
pokusuuchovatminuvší
časve slovech:,,Kletbatoho,co se nedá
Yíci,padána moji hlavu.Jak smutné!
obraz byl a budevždyjen v mépaměti..:'25
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skladbou;zahrnujívyprávěnís pfevahoujak ich-formy,tak er-formy,vnitÍní
k objektŮm.
perspektivase tu stfídás perspektivousousťeděnou

jsoujako jedinídva čtenáÍi
P[estože
v Havlíčkově
reminiscenciuvedeni
jednak,,zestérlá
po mémboku..,jednak,,mrljjá, neznám,fa zchátračtenáŤka
(tedyautor a jeho družkav časebudoucím),je text i pÍessilny
lf čteniáŤ..
egocentrismus
vyprávějícího
,já,, aamorfněmonotÓnníÍazení
faktrlvlastního životopisui místníkroniky rozvržena tvarovánse zjevnou uměleckou
aspirací.V rámci syžetemneomezeného
vzpomínkového
pásmaa díkyvolné
oscilaci mezi tehdya nyní,zajištěné
vyprávěcísituacíprvníosoby totoŽné
s autorem,docházík pÍíznačnému
pŤenosu
do minulosti,k revokaci,která
jako by umožĎovalaznovunalezenouchvíli lépevychutnat.Někde vypo.
vídající
subjektpropojenímdvou odlišnfchčasovfchmoment (,,Nyníjsem
odjel.....) pÍímovyznač e,žepro danf obrazp|atídva časy,žese v něm
naplřuje doslovazpfftomněníminulého.
Intenzita,s nížvypravěčznovuprožívá
vyprávěné,se stává zdrojemlyrismu (apostrofa elegií)'spjatéhos milostnfm tématem
a tématy,
která ho
- tématumládí,pÍírody
dopllíujía rozvíjejí,
a rodného
kraje:,,A za milenkou,
ježztrácíhloubkusvémelodie,stojíjiná, většímilenka, m|áďí- a jen jí na
oslavu,jen jí k pohŤbuznějíménoty melancholicky.A tu nalézajese mezi
dosněn m snema snemzapomenutfm,zavírámočia vidímtěsnějít kolem
jinou vzpomínku,
vzpomínku
kamen , květin,stromrl/.'./
A já líbámdomov
ploutbarevné
l ...l A méoči,volajícíobrazyna plátno zavÍen!
víček,
vidí
ch
typykrajin...26
Vypravěčskja zároyeťlautorsk1/
subjektMáni, ,,vzpomínkyo tÍia&iceti
listech..,projehožrozvinutívytvráŤí
podmínkytrojíautobiogrďickátotožnost
vypravěč= autor=postavaa jenŽseprosazujeobrazn/mvyrazemaemocionálně prisobícíintonací,sice zr1stalutajenčtenáÍi,
nicméněv české
mez!
válďné prÓze nebyl osamocen.Setkávámese s nímZnovuv Zuntft'ovaném
zrcad|eIvanaolbrachta (1930)a v prozaickémdebutuJarmily Glazarové
Roky v kruhu(1936).V oboutěchtoprÓzáchvystupujeonensubjektsoučasně
velmi radikálněze sebe,ztazujesvoujeďnďnost i jedinečnost
prožívaného
okamžikua rozhlížíse kolem sebe se zvídavostí,
sociálníi mravníangažovaností
kronikiáŤe
čireportéra.
obě prÓzy se protovyznačují
heterogenní
54

olbrachtova vězeĎskáprÓza pÍedstÍrá
PÍestože
deníkovost(v rozsahu
navozuje
tj.
iluzi
proŽÍváníajeho
souběžnosti
dnú)'
času
pěd
záznamu,i ona
kombinujereminiscencis revokací,vyprávěnís reflexí'coždotwzujesffídání
časrli závěrečné
shrnutíkapitoly Dny ubíhajívzad. Současně
gÍaÍnatickych
pÍedem
danátotožnost
reálnéhoautoraa vypravěče,
však
stejnějako poměrně
malf intervalmezi prožitkema jeho sdělením(zhrubatÍi|éh)27
a takéab(kupfftladu
signálu
odstupu
sencejakéhokoliv
ve smyslunyní tehdy),nedo.
volujírozlišit,zda vahy a reflexe opakujívězĎovy myšlenky,postÍehy,
asociace,čijsou vfsledkem pozdějšítvoÍivéaktivity,inspirované
obrazové
filmemodvinuvším
se v^autorově
pamětia povzbuzované
kromětohotitržky
faktiaďatze zápisníku..o
Vztah vyprávějícího
'já.. aproŽívajícího
,já,, ztrácí
v Zarr ížovaném
tudíž
zrcaď|einterpreiační
funkci, rušíse jakožtoopozice
a obětáto ,já., spl1fvají
čtenáŤi
v ,já.. jediné- v ,já,, vyprávějícího
vězně.
existence(prostorováizo|acea odEženostod komplexu
,,Zamížovaná..
života)orientujeobvykle vypravěče-post.avu
k sobě,k sebezpytování,
sebepozorování,rozpomíniání.
olbrachtriv vězeĎ od počátkuuplabIujevričinezvyklémuprostŤedí
- usilujeo jakousiintelektuálníasimilaci.
aktivnípŤístup
ChuďčkézaÍízení
cc|ya rr1znáj ejípoznamenání
sestávajípodnětemk vaze
(dokoncei zaschl! lidsk]ychrchelči skvrny po spermatu).Poslézese vězni
naskytnepŤíležitost
podstatněrozšífitsv j horizont. poznánímosazenstva
jinfch cel,rodiny.:;rávcevěznice,místních
poměr , vězeĎského
folklÓru a sehrátroli zasvět:itjícího
je<tiné
reportéra.
Proti ohraničenosti
cely na po.
čátkusev blízkostiz,ávěrui.ozprostŤe
dokoncecelé,panorámaproletáŤského
kaje dúlních
a hutnícltncštěstí,
sociálníchrevolta podsociálního
zlďinu.''
Nejradikálněji.isou
rekonstruovan;f
deníka spolus ními vyprávěcísituace prvníosobyrozr.ušeny
tím,žetentodeníktvoff rámec čtyŤem
vloženfm
vyprávěním,jď<fnisi dokumentárnímnor'elám,které
zkratkovitě,leč v1ipravně(včetněpsychologické
charakteristiky,atmosféry,
dramatizace,v raznfch detailri,komentáŤe)'
tedy s objektivitouer-formy autorského
vyprávění,podávají
čtyrilidskéosirdy:smolďskéhooutsidera,recidivisty,
Patologického
dozorcea dělnickéhobufiče.
autoraa familiárnípďmÍnky
. Ačkoliextrovertníza|oŽenívězněnéného
jeho
pq6yfuza mÍftemi,které
sám ironicky komentoval,neumožnilyv za35
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autotropičnost
vyprávění,projevujícíse mimo jiné sdělenouskepsívrlči
vlastnímupokusuuchovatminuvšíčasve slovech:,,Kletbatoho,co se neďá
Ííci,p.adána moji hlavu.Jak smutné!
obraz byl a budevždyjen v mépaměti...*2s
jako jedinídva čtenáÍi
PŤestožejsou
v Havlíčkově
reminiscenciuvedeni
jednak,,zestárláčtenáŤka
po mémboku..,jednak,,mrtjjá , neznám!a zcháta(tedyautor a jeho družkav časebudoucím)'je text i pÍessilnf
|y čtenáÍ,,
egocentrismus
vyprávějícího
,já,, a amoďněmonotÓnníÍazenífaktrlvlastního životopisui místníkroniky rozvrŽena tvarovánse zjevnou uměleckou
aspirací.V rámci syžetemneomezeného
vzpomínkového
pásmaa dfty volné
oscilaci mezi tehdya nyní,zajištěné
vyprávěcísituacíprvníosoby totožné
s autorem,dochazík pŤíznačnému
pŤenosudo minulosti,k revokaci,která
jako by umožliovalaznovunalezenouchvíli lépevychutnat.Někde vypovídající
subjektpropojenímdvou odlišnfchčasoqfchmoment (,,Nyníjsem
odjel.....) pÍímovyznačuje,žepro danf obrazplatídva časy,žese v něm
naplřuje doslovazpňítomnění
minulého.
Intenzita,s nížvypravěčznovuprožívávyprávěné,
se stiívázdrojemlyrismu (apostrofa elegií),spjatéhos milosÍr m tématem
a tématy,
která ho
doplřujía rozvíjejí'- tématumládí,pŤÍrody
a rodného
kraje ,,Azamilenkou,
ježztrácíhloubkusvémelodie,stdíjiná, většímilenka, m|ádí- a jen jí na
oslavu,jen jí k pohŤbuznéjíménoty melancholicky.A tu nalézajese mezi
dosněn:fmsnema snemZapomenut)im,
zavírámďi a vidímtěsnějít kolem
jinou vzpomínku,vzpomínkukamen , květin,stromrl/.../A já líbámdomov
/',,/A méoči,volajícíobrazyna plátrrozavŤenfchvíček,vidí ploutbarevné
typykrajin...26
Vypravěčskfa zároveř autorsk1/
subjektMáni, ,,vzpomínkyo tÍiafficeti
listech..,projehožrozvinutívytváŤí
podmínkytrojíautobiogrďickátotožnost
vypravěč= autor=postavaa jenžseprosazujeobrazn1/m
vytazemaemocionálně prlsobícíintonací,sice z stal utajenčtenáŤi,
nicméněv české
meziválďné prÓze nebyl osamocen.Setkávámese s nímZnoYuv Z,amÍftovaném
zrcaďe Ivanaolbrachta (1930)a v prozaickémdebutuJarmily Glazarové
Roky v kruhu(1936).V oboutěchtoprÓzáchvystupujeorrensubjektsoučasně
velmi radikálněze sebe,zrazujesvoujeďnďnost i jedinečnost
prožívaného
okamžikua rozh|íŽíse kolem sebe se zvídavostí,
sociálníi mravníangažovaností
kronikiáŤe
heterogenní
čireportéra.
obě prÓzy se protovyznačují
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jak ich-formy,tak er-formy,vnitŤní
skladbou;zahrnujívyprávěnís pŤevahou
perspektivase tu S ídás perspektivousousfieděnouk objekttlm.
deníkovost(v rozsahu
olbrachtova vězeřská prÓza pŤedstírá
PŤestože
časuproŽiváníajehozáznamu,i ona
pěti dnú),tj. navozujeiluzi souběžnosti
kombinujereminiscencis revokací,vyprávěnís reflexí,coždotwzujestÍídání
shrnutíkapitoly Dny ubíhajívzad. Současně
gramatickfchčasrli závěrečné
stejnějl\opoměrně
reálného
autoraa vypravěče,
všakpÍedemdanátotožnost
a takéabmalf intervalmezi prožitkema jeho sdělením(zhrubatÍi|éir,)21
nedo.
(kupÍíkladu
nyní.
tehdy),
ve
smyslu
odstupu
signálu
sencejakéhokoliv
postŤehy,
myšlenky'
volují rozlišit,zda rivahy a reflexe opakujívězĎovy
aktivity' inspirované
obrazovéasociace,čijsou vjsledkem pozdějšítvoÍivé
povzbuzované
paměti
kromětohoÚtržky
a
se v autorově
filmem odvinuvším
ztrácí
Vztahvyprávějícího,já..aproŽívajicího,jáÍ,
faktrladatzezápisnftu.28
funkci, rušíse jakožtoopozice
zrcadle interpretační
tudížv Zwntížovaném
v ,já..jediné. v ,já,,vyprávějícíhovězně.
a obě tato,já'. splfvajíčtenáŤi
od komplexu
existence(prostorováizolacea odtrženost
,,ZamÍíŽovaná..
sebek sobě,k sebezpytování,
života)orienfujeobvykle vypravěče-postavu
nepďátku
uje
vŮči
upla
od
olbrachtrlv vězeĎ
pozorování,rozpomínání'
jakousi
intelektuálníasimilaci.
aktivnípÍístupusilujeo
zvyklémuprostŤedí
podnětemk rivaze
sest,ávají
ce|yarťunájejípoznamenání
ChudičkézaÍízcní
po
Poslézese vězni
spermatu).
(dokoncei zaschl lidskf chrchelčiskvrny
pods|atněrozšíÍit
svr1jhorizont poznánímosazenstva
naskytnepŤíležitosí
poměrr1,
folklÓru vězeĎského
jinlch cel,rodirli,..:rávcevěznice,místních
jediné
na po.
cely
Proti ohraničenosti
reportéra.
a sehrátroli zasvěclrjícího
proletráŤského
clokoncecelé',panoráma
čátkuse v blízkostizá,lěrurozprostÍe
podsociálního
zločinu.''
revolt
a
neštěstí,
sociálních
hutrlíclr
laaje drilníclra
jsou rekonstruovanfdeníka spolus ními vyprávěcísituaNejradikálnčji
vloženfm
ce prvníosobyroziušenytím,žetentodenft tvoÍírámecčtyÍem
leč vfzkratkovitě,
jďilnisi
které
dokumen|árnímnovelám,
vyprávěním,
dramatizace,vf pravně (včetněpsychologickécharakteristiky,atmosféry,
razn1fchdetailri,komentáfe),tedy s objektivitouer-formy autorského
vyprávění,podávajíčtyritdské osirdy:smolďskéhooutsidera,recidivisty,
patologického
dozorcea dělnickéhobuÍiče.
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autoraa familiárnípodmínky
vězněnéného
Ačkoli extrovertníza]oŽení
jeho pobytuza mÍftemi,které
sám ironicky komentoval.neumožnilyv Za35

udáosti
rituály.líčí
jejímikaždodenními
a každoročními
hvtu,domácnosts
živlya vesmír.Všudev tomtosoustŤei pŤírodní
ioannei místní'dokonce
z něhožseich-formanejednounadlouhozcela
ie,,e,,oo,ouvémvyprávění,
zaznívátu silněji, fu tlumenějiemocionálnízafietí vyprávějícího
'.1á,,t,n,e
,yrácL
jako by cele uvízlo,jako by seocitlo
v minulosti,do nfi se hrouží,
konci, a
k tragickému
nebylomožnodohlédnout
nut,o'i"on'u,z néhoŽještě
Glazarováp|nouměrou
Íečeno
motrlose rudížoddatdŮvěÍev život.Jinak
vyprávěcísituacíprvníosoby,
pÍenosučasem'umožněnou
využívásnadnost
vyprav&skéhoaktu
k tomu,aby opět mohla bft sebouminuloua v rámci
(ten
poslední)
jeden
a v němmnohéz let
rok
boku svého,,tÁty.,ce|!
prožítpo
Vězněnf autorse svěŤili se zážitkemvlastníhorozdvojení:,,Byli jsme
idylickf Íád,,kruhu..,ale i okolníbídua
minulfctr. nejentu a tam svírající
dva. UprostÍedvězeřskécely byl člověka upÍímně
se smál. A dÍuh)?,
kterÍ
proměn.Sugesceněkter.fchzvlášé
bolest,krásu i dramatismuspÍírodních
stál sezaloženmarukamaopodál,senaněhodívalstrašně
zvědavě,prohlížel
role svědka
pak protipÓl onése všívážnostípŤijaté
opojn/chchvil vytviáÍí
si ho s odbornickfm zájmem.'.,,3o
Tímpotvrdil,ževyprávějící ,jď, iprožíkrajinoa stiíváse zdrojemlyrickéevokacei impresionistické
vající'jď. koexístovala
jižv časoprostoruprožitézkušenosti' a tronikáŤe
v tomtoprípadě
malby.ZaměÍuje-lisevypravěčkana intimnístránkusvéhominuléhoživota,
Dfty tomuse mohl vězeĎspatÍit
jako v'zamŤížovaném
zrcadle..-izolovaně.
.
pak si pÍivoláváněkteréemocionálnía psychickéstavy a taktosamasobě
hlavněvšakuprostŤed
společenství
zhoskoianc , rebelrl,kriminálníchnaru.
(bÍímě)vztahu bezv]fhradného
,'zajatcilásky.. - postihujeproblematičnost
šitellipoÍádku- a mohl si ledacosujasnitve vztahuk sociálnírealitěi k životu
fragmentypotenciální
pÍipoutrání
k nějakébytosti.Zde pak shledávámeurčité
jako rakovému,
to, co pak zriročilv následující
etapěsvétvorby.
dvojice,o kterémby
nerovné
soužití
vfpovědi o komplikovaném
románové
Podobnějako olbrachtova vězeĎskáprÓza svědčíi prvotinaJarmily
kdyby psalaromán,nechalamístosebevyprávětfiktivníhrdinkua
autoÍka,
G|aznovéRoky v kruhu o poffeběvyprávějícího,já.. non-fiktivnípr6zy
a|etéžz|ite tmízkušenostia epické
čerpďaby pÍi tom nejenz prožitého'
pŤesáhnout
obzor intimnísféry,a to vzdor tomu,žejde o motivaci vyrazně
fantazie.
existenciální- o uchovánídefinitivněuzavŤeného
životníhoobdobíve slovech,tak,aby u něhobylo možnoprodlévat.
Na rozdílod Máni zapŤela
však
vzÍahu,
P[i sledovánívztahumezi vyprávějícím,já,,a proŽívajícím,já,.,
reminiscenceGlazarovévlchozí elegickousituaci- situaciosamocené
ženy,
jedenz klíčovfchproblémŮpŤiinterpre.
kterÍ,jak užjsme Íekli,pÍedstavuje
ježse v rámci psychickérekonvalescence
vracík dvanáctiletrimpŤervan1ím
na pole románovéfikce. V ní
tacivyprávěnív prvníosobě,se nynípÍenesme
náhlousmrtímanžela.obdobnějako prvotinaPujmanovéPď kŤíďy,avšak
k typu takzvanéquasiause problémnapětíobou ,já,, vztahujepŤedevším
mnohemričinněji,byl tedy tentonávratdo minulosti rinikemze na ující
pťedtobiografie,zahmujícítakovéromány,ve kterfch vypravěčsoučasně
pŤítomnosti
a současně
ďhodlaním k novémuživotua posláníspisovatele.
ději,
v
zobrazeném
stavujehlavnípostavu,časověa prostorověintegrovanou
PŤitomhlavnízáměr,jak
neboňečeno
jinak postavutělesněv němpčítomnou.
Podle svědectvíautorkyvznikaly i Roky v kruhu jako text autokomuaktu a osobní
soudíStanzel,tu spďívá právě ve ,,spojenívypravěčského
nikační.
Vf slednf tvarnicméněsvědčí
i jazykově-v rao risilíkompozičním
jsou
velmi
literatury
zkusnosti vypravěče...
v historii
zovém,m žemev něm identifikovatvšechnypodstatné
znakytvrlrčího
Quasiautobiogrďie
typu
hojné(z nejznámějších
pťipomeĎmeMoll Flandersovou,Davida CopperG|azuové,včetněpozoméobservacesměfující
nejenk lidem,ďe též
k pÍedfielda
Jinďicha, Zpověď hoch.
JanuEyrovou, Barryho Lyndona,Z'e|eného
mětnéstriáncesvěta.Kromě postavysvéhomuže,venkovského
lékďe,upírá
šhpleraFelixe Krulla); vedle románus takzvanfmperifernímvypravěčem
vypravěčkaa hrďnka autobiograficklchvzpomíneksvúj zájem k dalším
(v roli svčdka,pozorovatele,biografa,kroniklťeaj.) pňedstavují
totižnejlidem,zvíÍatr1m,
rostlinám,domu,městečku
a celémukraji.PopisujezaŤízení
mÍůovaném
zrcaď|erozvinout introvertníperspektivu,násilná izolace se
pŤestoprojevila značnfmposílenímepikova subjektivníhohlediska - částečněve vzpomíncea snu, hlavně všakzv:fšenou
smyslovouvnímavostí
a
v nípramenícím
lyrismem,okouzlen;fmvěcmi všedními
a nepatm mi. Tak
se vězeř kupfíkladuvykoupalv trlnivyfuoÍené
slunečním
svitema pohrálsi
se zarr íŽoyan:fm
oknemjako se skládankouobriázkovlchkostek,aby v něm
poslézezhodnotil,,krásn]fobdélník
světlaa barev,vyÍíznut]i
do světr hnědi
a stínu..,
v jehožohraničeném
v/seku ,je ztajenavětší
rizkostz nekonečnosti
jen dálkou...29
nežv nekonečnosti
omezené
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mffiovanémzrcad|erozvinout introvertníperspektivu,násilná izolace se
pÍestoprojevila značn]fm
posílenímepikova subjektivníhohlediska . částečněve vzpomíncea snu,hlavněvšakzv:fšenou
smyslovouvnímavostí
a
v nípramenícím
lyrismem,okouzlen]fmvěcmi všedními
a nepatrnfmi.Tak
se vězeĎkupÍíkladu
vykoupď v trinivytvoÍené
slunečním
svitema pohrálsi
se zamŤížovan:fm
oknemjako se skládankouobriízkovlchkostek,aby v něm
poslézezhodnotil,,krásnfobdélnftsvětlaa barev,vyŤíznuty
do světahnědi
a stínu..,
v jehožohraničeném
vfseku ,je ztajenavětší
rizkostz nekonečnosti
nežv nekonečnosti
jen ďílkou.,.29
omezené
Vězněnf autorse svěňili se zážitkemvlastníhorozdvojení:,,Byli jsme
dva' UprostÍedvězeřskécely byl člověka upffmněse smál. A druhf' kten!
stál sezaloženmarukamaopodiílsenaněhodívalstrašně
zvědavě,p roh|íŽe|
si ho s odbornickfm zájmem-.*3oTímpotvrdil,Že vyprávéjící
.jáÍ,iprožívající,jď, koexistovalav tomtopÍípadě
jižv časoprostoru
prožité
zkušenosti.
Dfty tomuse mohl vězeř spatŤit
j akov ,,zamŤížovaném
- izolovaně,
zrcad|é,,
hlavněvšakuprostÍed
společenství
zhoskolanc , rebelrl'kriminálníchnarušitel porádku- a mohl si ledacosujasnitve vztahuk sociálnírealitěi k životu
jako takovému,
to, co pak zliročilv následující
etapěsvétvorby.
Podobnějako olbrachtova vězel1skáprÓza svědčíi prvotinaJarmity
GlazarovéRoky v kruhu o poffeběvyprávějícího,já.. non-fiktivníprÓzy
pŤesáhnout
obzor intimnísféry,a to vzdor tomu,žejde o motivaci vyrazné
- o uchovánídefinitivněuzavÍeného
existenciálrrí
životníhoobdobíve slovech,tak,aby u něhobylo možnoprodlévat.
Na rozdílod Máni zapÍelavšak
reminiscenceGlazarovévfchozíelegickousituaci- situaciosamocené
ženy,
jeŽ se v rámci psychickérekonvalescence
vracík dvanáctilet m pŤervanlm
náhlousmrtímanžela.obdobnějako prvotinaPujmanovéPod Kíďy, avšak
mnohemričinněji,byl tedy tento náYratdo minulosti rinikemze naíující
pÍítomnosti
a současně
odhodlanímk novémuživotua posláníspisovatele.
Poďe svědectvíautorkyvznikaly i Roky v kruhu jako text autokomu.
nikační.
Vfslednf tvarnicméněsvědčí
o risilíkompozičním
i jazykově-vjrrazovém,mrlžeme
v něm identifikovatvšechnypodstatné
ZnakytvŮrčího
typu
c|azarové,včetněpozornéobservacesměfující
nejenk lidem,ďe též
k pŤedmětnéstriáncesvěta.Kromě poslavysvéhomuže,venkovského
lékďe,upírá
vypravěčkaa hrďnka autobiografick1ích
vzpomíneksvrlj zájemk dalším
lidem,zvíŤatrlm,
rostlinám,domu,městečku
a celémukraji.PopisujezaÍízení

rituály, líčíudálosti
jejímikaždodenními
a každoročními
hvtu,domácnosts
v tomtosoustŤeVšude
vesmír.
pŤírodní
Živ|y
a
i
,oanne i místní'dokonce
.déném
vyprávění,z něhoŽseich-formanejednounadlouhozcela
i obzíravém
zaujetívyprávějícího
vytácí, zaznívátu silněji, tu tlumenějiemocionální
jakoby seocit]o
jako
uvízlo,
do nížse hrouží, by cele
,1t.,kterévminulosti,
konci, a
k tragickému
nebylomožnodohlédnout
nut'o'i"on'o,z něhoŽještě
plnou
měrou
Glazarová
Íečeno
život.
Jinak
v
mohlose tudížoddatdr1věŤe
první
osoby,
vyprávěcísituací
pŤenosu
časem,umožněnou
vyuŽívásnadnost
aktu
vypravěčského
rámci
a
v
minulou
sebou
mohla
blt
opět
k tomu,aby
z let
mnohé
jeden
(ten
něm
poslední)
v
a
rok
po boku svého,,táty.,cell!
prožít
idylickf Íád,,kruhu..,ale i okolníbídua
minulfch - nejentu a tam svírající
proměn.Sugesceněkterfch zvlášé
pÍírodních
bolest,krásu i dramatismus
role svědka
opojnfchchvil vytváÍípak protipÓl onése všívážnostípŤijaté
krajinoa kronikáŤea stává se zdrojemlyrickéevokacei impresionistické
života'
minulého
svého
stránku
intimní
na
vypravěčka
se
mďby. Zaměfuje-li
sama
sobě.
psychické
a
takto
staYy
pak si pfivolává některéemocionálnía
(bŤímě)
vztahubezvfhradného
,,zajatcilásky.. - postihujeproblematičnost
fragmentypotenciá]ní
pak
určité
Zde
shledáváme
pÍipoutání
k nějakébytosti.
dvojice,o kterémby
nerovné
románové
vfpovědi o komplikovanémsoužití
autorka,kdyby psataromán,nechalamístosebevyprávětfiktivníhrdinkua
a epické
zkušenosti
a|etéžz|iterární
čerpďaby pŤitom nejenz prožitého,
fantazie.
,jt, , vztahll,
P[i sledovánívztahumezi vyprávějícím,já,, a prožívajícím
pÍiinterprejedenz klíčovch problémrl
kterf' jak užjsme Íekli,pŤedstavuje
fikce. V ní
pole
románové
tacivyprávěnív prvníosobě,se nynípfenesmena
se problémnapětíobou ,já.. vztahujepÍedevším
k typu talizvanéquasiaupŤedtobiografie,zahmujícítakovéromány,ve kterlch vyprav& současně
ději,
stavujehlavníposiavu,časověa prostorověintegrovanouv zobrazeném
neboťečeno
jinak posíavutělesněv němpfftomnou.PŤitomhlavnízáměr'jak

soudíStanzel,tu spočíváprávě ve ,,spojenívypravěčského
aktu a osobní
zkušenostivypravěče...
Quasiautobiogrďiejsou v historii literaturyvelmi
hojné(z nejznámějších
pťipomeiimeMoll Flandersovou,Davida Copperfielda JanuEyrovou, Barryho Lyndona,Z'e|eného
Jindťicha,Zpověď hoch.
šhpleraFelixe Krulla); vedle románus takzvanjmperifemímvypravěčem
(v roli svědka,pozorovatele,biografa,kronikáie aj.) pťedstavují
totižnej37

obvyklejšíformuvyprávěnív prvníosobě'Vfvojové proměnytétoformy se
pak nejnápadnéji
zračí
v subjektivizacivfpovědi, tj' v reďizaci vnitÍnípers.
pektivy vypravěče-postavy
i vyznamovémzkomplikoviání
a ve strukturním
opozice ,já,, x ,,on,.(srov. S. Bellow: Herzog;'M. Frisch: Méjménobudiž
Gantenbein;
G. Grass:Plechovf bubínek
aj.).3l
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plyne, že se v ní existenciální
Z flktivní podstatyquasiautobiografie
motivacevyprávění,v prÓzách s non-fiktivnímvlchodiskem tvofícísoučást
postrvy a je vlastně dovršením
genezetextu, tlká stvoÍené
jejíhoobrazu
postávou
jenžmrlže
v díle.Mezi
a autoremexistujevztah zprostÍedkování,
mít ruznou míru a formu (distancese prohlubujekupÍíkladutehdy,je-li
hrdinapověÍenjvyprávěnímvybavennegativnímivlastnostmijako v Havlíčkově
NeviditelnémčiŘezáčověČerném
světle).Vypravěče-postavu
m .
jako maskupro vlastnírivahy,vlastníživotní
žepfitomautortímsnázepoužít
jeho tělesnost.
filozofii (Čapkrivobyčejnfživot),čímvícpotlačí
Jak uviďme
jít
projev
pÍi
rétoriky
i
dále' m že o
autorské
takovéemancipacihrdiny'kdy
- tj. mluvaurčité
je mu ponechánavlastníŤeč
speciálnísociety.Zrle se ovšem
jako
dotfkáme už poněkudjinéhotématu- tématu'jež blvá označováno
jde
(''the
implied
Booth).
v
díle..
author..
w.
C'
Nám
však
autora
,,obraz
jak
o to,
se v analyzovanfchvarianíáchvyprávěcísituaceprvníosobyutváŤí
vztah vyprávějícího
'já,, a prožívajícího
,já,,, zďa a do jakémíryse ohnisko
proží
zobrazenípÍenáší
do časoprostoru
děje,o němžse vypráví(pŤevaha
vajícího,jáť.)'iakÝ je poměr mezi vyprávěnímve vlastnímslova smyslua
perspektivou,jež
reflexí,mezinaracízaměŤenou
k objekfua vnitŤní
se utváff
tehdy, stává-li se ,jď. jako postavači ,já* jako vypravěčbazí védomía
postavy
prožívání.
V neposlední
Ťaděnás zajímáto,jak charaktervyprávějící
vyprávění)a celovlivĎujeStrategiivyprávění(napÍ.tendencik autorskému
kov1fsmysl díla.
Lze považovatza jistypaÍadox,ale zároveĎ- uvÍ íme-|i,najaké rovni
mÓďám, fungujeliterárníepigonstvípoďéhající
tvoÍení
a jakfm zpúsobem
je i pÍíznačné,
žedrtsledněinrovertníperspektivu(zobrazenídějehic et nunc
proŽívajícího,já..)
uplatnil v česképtÓze thcátlch a čtyhcátÝchlet pouze
Miloslav Nohejl v románunevalnérovněZázrak s Julií(1941),Zre|abanální historii manželského
komponovaljako Eojici vnitÍních
trojrihelníku
monologú(muže,ženya autora),rizkostlivěstylizovanlchdo podobytrkÍka
pocitrl,stavrl,myšlenek,gest,pozozáznamumomenťálních
simult.ánního
rování,pÍedstav.

kompozice,byťs naprostoodlišnfm záměrema vyV rámci aspektové
prvníosobět,aké
Marie Majerová.Svou Flasledkem,uplatnilavyprávěnív
monologri32
duou postav
(1938)
z
vyslovenlfch
sestavila
uf*ou baladu
vyprávěnív er-formě,a to
a jeho ženy),mezi kterévložilaautorské
;navfte
jednéhornickérodiny
podal
osudu
realistickf
obraz
triptych
tento
tak,aby
jeho
portrét
popŤedí
dělníka'
českého
v
a
v rozpětizhruba čtyrdesetiletí
vypravěčevniíší
vys6venéhotěž(/mživotnímzkouškám.Hlas autorského
(havffje
zachycenna
nadhled
v
druhé
části
objektivizující
obrazu
do tohoto
pojmenovat
složitaké
války a drilníkatastrofy)a umožĎuje
pozadísvětové
Života prostálidová mluva hrdinovy životnídružky'
tějšíhnutíduševního
aždrsnávěcnosta živádialogičnost(vypravěčka
tlumená,
jejíemocionálně
pak v závěpÍítomnost
návštěvnftrl)vytváŤí
reagujena v textuneprojevenou
o mužověprofesionální
pasáŽiprlsobiv! kontrastk faktrimsvědčícím
rečné
živok nedristojnému
liď
odsouzen]/ch
o
všednodennosti
i lidskédegradaci,
Ťení.
umvyprávěníHavffskébaladypÍedstavuje
Takérivodníautobiografické
(srov.
a
Neviditelného
projevu
hrdiny
mluvního
nou imitaci autentického
pÍíklad
maxii
a
tím
Čemého
světla,vyprávějícístylem sv;/chstvoÍitelrl),
málníemancipacepostavy. Dě|nickf hrdina pÍedstupujepÍednaslouchajícíhočtenáŤe
(,,o čemjsmeto mluvili,|iďi z?at!,nea ne si vzpomenout...)33
a minullmi
běhemcestyZe šichtydomrla svěfujese mu se svou zkušeností
prožitkyi se svfmi současn1/mi
obavamio prozrazeníidentity;obracíse
k němudoslovasv1/mivlastnímislovy. Na rozdílod knižnístylizaceskazu
prou Vančury,PoláčkačiČapkaužívátedyMajerovástylizaci hovorového
jevu odposlouchaného
znaky
silně
projev
vykazuje
pÍímov realitě.Tento
expresívní
a sociálněcharakterizační:
',To se mi to směje,azatkn mi hoÍíkoudel.Jestli to prasklo,tak by mě asi vyhodili. Ach, radšina to nernyslit!
Chytnestrachčlověkaaž v bÍiše,bodneažv fitním svalu. To se asi děje
každému
psanci.Člověkmusímítsebesám Ťádněv hrsti, aby někdy něco
nep.oued...34
Vyslovenf monolog postavy . spontánní,improvizovanf' ovlivněnf
vnějšími
ježho vyvolala,rytmemchrlze,trvanímcesty)
okolnostmi(událostí,
- pfispěl
podanfchprostourelací.Povaze
k barvitostiobsahr!zcela všedních,
vyprávějící
postavyodpovídázpŮsobpodanísvou hlasitostí,dialogičností'
Živostí,neboéjdeo subjekt,jenžvnímáintenzívnějisebe ve světě nežsvět
v sobě.Y tÍaáních,
postojplebejcezasahovaného
podivu, obaváchse žračí
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obaváchse žračí
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neproniknutelností
sociiálníchmechanismria zvyklostí;jeho pŤedsudďnost
plyne z dlouhďobéhopobytupod zemív bÍzkostismrti,diktujícíposlušnost
k ,,podzemnímu
člověku...
Ťádua trkŤkarasovoupÍíslušnost
Dělníkovapro.
vyprávějící,já,,aproŽívající,jď.'
mluva,v nížseztotožřuje
chlapvyjadŤuje
skou drsnost,někdyvšaktaképronazujepoetickf smysl:,,Kdyžvěšelačis.
práďo na šĎťlru,
mezizalraďnímistromy,vzpína|o
vysokonaiaženou
ťounké
se celé jejínilétělo jako ptak' chystajícíse vzletět.Všechnyprojevyjejí
jako slunce,stávďy semou
bytostivnikaly do mnejako vzduch,jako počasí'
k životu,jako všechnyty věci,
a cítiljsem,žeMilka je mi poÉebná
součástí
kterlm se podobá...35
I kdyŽ se Majerová snaží,aby i obraznostodpovídalaživotníempirii
(,,Světse točiljako panáci na koa prrlzračná
dělníka,aby byla pŤedmětná
lovrátku;každouchvíli jiná figurka,jiná kulisa...),36
do ;i'té mírysociální
porušuje
pŤesahuje
i
vypravěče
a
tím
vypravěčskou
kompetenci
determinaci
realistickéskazovéich-formy,,,a to ve směruvlastníchpÍedstav
a vlastního,
jen z poprogramověprotinaturalistického
záměru.Post'avuhavfie netvoŤí
znaného,
budoucípodoby,
ve kterése v dokonaléharmoa7etéŽzvidinyjeho
nii spojíláska k práci a smysl pro lásku a krásu.Maximálně emancipovanf
tu tďy nepÍestal
bft součástí
autorské
subjektvypravěče-posiavy
,,rétoriky..,
diktovanésnahoupo ideovémprlsobenína čteniáŤe.
puberty..Jaquasiautobiografie
lze Ťadit,,pffběhpošetilé
MeZi tradiční
roslava HavlíčkanazvanyHelimadoe (psáno 1938' vydano L940).Pr6za
uhraztvárřuje turgeněvovské
témaznovelyPrvníláska- témapubertálního
s dramatemvášně,ježdfty
nutíkouzlema záhadouženy,konfrontovaného
pohledumladistvého
hrdinyztstáváztajenov pozadí.Na Turnechápavému
geněva upomínárovněžsimulaceautorskébiografickéreminiscence,nopÍírodya konečněi
stalgickf tÓn vah stárnoucíhovypravěče,ričastenství
oscilacemezi naivnímhlediskemch|apceavynállmi soudymuže.Na rozdíl
všakHavlíček
odstiĎování
náznakua psychologického
od turgeněvovského
latentnísubsvou
Se
popisně
realistickfm.
První
osoba
vyprávíspíše
stylem
pŤed
pozadí
jektivníperspektivoude factoustupujev Helimadoedo
vfpovědí
městečka,poměnl
autorskéhotypu - až kronikáŤskyzewubnfm líčením
rodině,pÍedevším
všakv domácnostidoktoraHanzelínaa jeho
v měšéanské
pěti dcer.Aktualizaceprocesuvzpomínání
typu ,'Vzpomínám-linyní... nejako kondoveduto posoudit..je tndíŽnutnochápatjako hru se čtenáŤem,
Žám.
postupphznačn!pro quasiautobiograficky
venční

pohlíŽívypravěčz odstupupŤíslušejícího
er-formě,
Na sebeněkdejšího
pÍekračuje
zakouší,
horizont
vyprávěné
události
ajeho
,já*,které
namnoze
jen
prostor:
si
rnne
vribec
nevšímďa
,,opět
perspektivědopÍává omezen1/
pÍemfšleljsem tesklivě o DoÍe.Jzko bych tam ani nebyl! Věděla, Že tam
neboto vrlbecnevěděla?Co jsemjíjen udělal?A kde vlastněbyla celé
jsem,
-ďpoledne
hrdina(vypravěčovo
minulé,já.,) jetotiž
tr,ttad1i
aždo večera?..38
byénejdrlležitější'
objektivněpojatého
obrazuzperapamětní.
pouzesoučástí,
psychologickou
jeho
funkci,
hledisko
neplní
a|e svlm zt esubjektivní
ka;
jednak
na profilaci vyprávění,kteréoživuje
nfm horizontem se podílí
jednak na
v podobějakfchsi vsuvek s hlediskemnaivníbezprosffednosti,
(zvláště
pŤíběhu
DoÍina
kouze|nftem).
dobrodružství
s
děje
nedourčenosti
Nadhledautorskéich-formystvrzujív Helimadoetakémnohérivahové
a zpétnázhodnoceníudiílostíi postav: ,,To nebyla jiŽ malátná'
komenůáŤe
ícížena,která
nedoufaj
ví'ženedojdepŤedzápademslunce!Černázemě
v nic
její
ke
vlastní,dobytázemě,šíjebyla pyšná'tělopÍipraveno
okoloní,to byla
proti muŽi,vítěznáa nabízející
se.,,39
skoku,lÍadravypjata a vfhružnětrčící
pŤevaV těchtozra7ychsoudecha obrazechnabfvá nadobjektivnímlíčením
jež
hy emocionálníhlediskovyprávějícího
zkoncentroval
do rám,jáÍ,, autor
covésituacea dodal tak,,pamětnickému..
vyprávěnísubjektivníperspektivu.
jako 'já.. proŽívajicí
V vodníčástionoho rámce se vypravěčpŤedstavuje
chvíli,kdy ho navštívilavzpomínkaa pÍimělaho psát;v záv&ečnychkapitoláchse wací k sobějako k tomu,kdo pŤíběh
dopověděl- rekapitulujesvé
pŤedstavy
a pozdějšízážitky,vyslovujehypotézyo dalšíchosudechpostav,
zhodnocujeŽivotnípŤínos
právě sdělenémladistvézkušenostiapod.PŤitom
tatorámcovákonfesea bilancevypravěčského
subjektumá svťrjzÍejmf čel
. umožřujereálnémuautorovivstoupitnenápadně(maskovaně)do dílase
svouživotnífilozofií' cožby mu v takovém
rozsahujinf jímstvoŤen!vypravěč- plně konkretizovanápostavaživoÍtího
pragmatika,poslézerouhačského fatalistyPetra Švajcara
z Neviďtelného pochopitelněneumožnil.
Stav rovnováhy mezi vyprávějícím,jáÍ,a prožívajícím
,já.. (nejde
o kvantitu,ale o jejich pruběžnoukonfrontaci)i vlrazná autorskápozice
postiavy-vypravěče,
pďítajícímimo jiné s právem na rekreativníoživení
minulostia tími s konvencídokonalépamětipfi citovánírozsáhlfch dialo.
gicklch scén,ÍadíHavlíčkrlv
psychologickfrománNeviďtelnf (1937)k tradičnímu
typu quasiautobiogrďie.VypravěčPetr Švajcar,osamocen a za.
trPklÝ životníbankrotráŤzap|aven!pocitem zhnusení,se nenoŤído svého
4l
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neproniknutelností
sociiálníchmechanismtla zvyklostí;jeho pÍedsudďnost
plyne z dlouhďobéhopobytupod zemív blízkostismrti,diktujícíposlušnost
k ,,podzemnímu
člověku...
Íádua takÍkafasovoupÍíslušnost
Dělníkovaprovyprávějící,jď,aproŽívající,já..,
mluva,v níŽseztotožřuje
vyjaďuje chlapskou drsnost,někdyvšaktaképtonazujepoetickf smysl:,,Kdyžvěšelačispráďo na šiíru, vysokonataženou
mezi zahradními
ťounké
stromy,vzpínalo
se celéjejí tlétělo jako ptrák'chystajícíse vzletět.Všechnyprojevyjejí
jako slunce,stávďy semou
bytostivnikaly do mnejako vzduch,jako počasí,
součástí
a cítiljsem,žeMilka je mi poffebnák životu,jako všechnyty věci,
kterlm se podobá...35

pohlíží
vypravěčz odstupupŤíslušejícího
er-formě,
Na sebeněkdejšího
pÍekračuje
zakouší,
horizont
vyprávěné
události
ajeho
,,1á,.,které
namnoze
jen
prostor:
si
rnne
v
bec
nevšímďa
,,opět
perspektivědopÍává omezen1f
pÍemšleljsem tesklivě o DoÍe.Jako bych tam ani nebyl! Věděla, Že tam
jsem,neboto vrlbecnevěděla?Co jsemjíjen udělal?A kde vlastněbyla celé
minulé,já,,) jetotiŽ
Mlad1 hrďna (vypravěčovo
ďpoledne aždo večera?..38
objektivněpojatého
obrazuz perapamětníbyénejdŮležitější'
pouzesoučástí,
jeho
psychologickou
funkci,
hledisko
neplní
subjektivní
ale sv1fmzrižeka;
jednak
na profilaci vyprávění,kteréoživuje
nfm horizontem se podílí
jednak na
v podobějakfchsi vsuvek s hlďiskem naivníbezprosffednosti,
(zvláště
pÍíběhu
kouzelnftem).
DoÍina
dobrodružství
s
děje
nedourčenosti

I kdyŽ se Majerová snaží,aby i obraznostodpovídalaživotníempirii
(',Světse točiljako panáci na koa prrlzračná
dělníka,aby byla pŤedmětná
lowátku; každouchvíli jiná figurka,jiná kulisa...),36
do ji,té mírysociální
porušuje
pŤesahuje
i
a
tím
vypravěčskou
kompetenci
determinacivypravěče
realistickéskazovéich-formy'37a to ve směruvlastníchpÍedstav
a vlastního,
programověprotinaturalistického
záměru.Post'avuhavfrenetvofíjen z poznaného,
ďe téžzvidiny jehobudoucípodoby,ve kterése v dokonaléharmonii spojíláska k práci a smyslpro lásku a krásu.Maximálně emancipovanf
bft součástí
autorské
tu tďy nepÍestal
subjektvypravěče-postavy
,,rétoriky..'
diktovanésnahoupo ideovémprlsobenína čteniáŤe.

Nadhledautorskéich-formystvrzujív HelimadoetakémnohéÚvahové
a zpětná zhodnoceníudáostí i postav: ,,To nebyla jIžmalátná,
komentiáŤe
nedoufající
žena,kteráví,ženedojdepŤedaápademslunce!Čemázemé
nic
v
její
ke
vlastní'dobytiízemě,šíjebyla pyšná'tělopÍipraveno
okoloní,to byla
proti muŽi,vítěznáanabízející
se...39
skoku,lÍadravypjataa vfhružnětrčící
pŤevaV těchtozra7ychsoudecha obrazechnabfvá nadobjektivnímlíčením
jež
hy emocionálníhlediskovyprávějícího
zkoncentroval
do rám,jáÍ,, autor
covésituacea dodaltak,,pamětnickému..
vyprávěnísubjektivníperspektivu'
jako 'jď. proŽívající
V vodníčástionoho rámce se vypravěčpŤedstavuje
chvíli,kdy ho navštívilavzpomínkaa pÍimělaho psát;v záv&ečnfchkapitoláchse wací k sobějako k tomu,kdo pÍíběhdopověděl- rekapitulujesvé
pÍedstavy
a pozdějšízážitky,vyslovujehypotézyo dalšíchosudechpostav,
zhodnocuježivotnípŤínos
právě sdělenémladisťvé
zkušenostiapod.P[itom
tatorámcovákonfesea bilancevypravěčského
subjektumá svrljzŤejmftičel
- umožĎuje
reálnémuautorovivstoupitnenápadně(maskovaně)do dílase
svouživotnífi|ozoťtí,což
rozsahujinfjím stvoŤenfYypraby mu v takovém
věč- plně konkretizovanápostavaživoÍtího
pragmatika,poslézerouhačského fatalistyPetra Švajcara
z Neviďtelného.pochopitelněneumožnil.

puberty..Jaquasiautobiografie
lze Íadit,,pffběhpošetilé
Mezi tradiční
roslava HavlíčkanazvanyHelimadoe (psáno 1938,vydano 1940).Pr6za
uhratémaz novelyPrvníláska- témapubertálního
ztvárlíujeturgeněvovské
s dramatemvášně,ježdfty
nutíkouzlema záhadoaženy,konfrontovaného
pohledumladistvého
hrdinyztsti*áztajenov pozadí.Na Tur.
nechápavému
geněva upomínárovněžsimulaceautorskébiografickéreminiscence,nopÍírodya konečněi
stalgick! tÓn vah stárnoucíhovypravěče,ričastenství
oscilacemezi naivnímhlediskemch|apceavynálfmi soudymuže.Na rozdíl
všakHavlíček
odstiĎování
náznakua psychologického
od turgeněvovského
latentnísubsvou
se
popisně
realistickfm.
První
osoba
vyprávíspfie stylem
pŤed
pozadí
jektivníperspektivoude factoustupujev Helimadoedo
vfpovědí
městečka,poměrr)
autorskéhotypu - až kronikiáŤskyzevrubnfm líčením
rodině,pÍedevším
všakv domácnostidoktoraHanzelínaa jeho
v měšéanské
pěti dcer.Aktualizaceprocesuvzpomínání
typu ,,Vzpomínám-linyní... nejako kondoveduto posoudit..je tuďíŽnutnochápatjako hru se čtenáŤem'
žátlt.
pro quasiautobiograÍick!
venčnípostuppÍíznačn!

Stav rovnováhy mezi vyprávějícím,jáÍ.a prožívajícím
,jď. (nejde
o kvantitu,alé o jejich prúběžnou
konfrontaci)i vlrazná autorsM pozice
postavy.vypravěče,
pďítajícímimo jiné s právem na rekreativníoŽivení
minulostia tími s konvencídokonalépamětipfi citovánírozsáhlfch dialogickfch scén,fadíHavlíčkrlv
psychologickfrománNeviditelnÍ(1937)k tra.
dičnímu
typu quasiautobiografie.
VypravěčPetr Švajcar,osamocenfa za.
h)klÝ životníbankrotráŤzaplaven! pocitem zhnusení,se nenoÍído svého
4l
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vědomí,ale v jakémsisebemrskačském
vzdoru se odhodlávák co možná
nejvěrnější
rekonstrukcineblahfchudálostí,zanichŽ se zvrátilo jehoctiŽádostivérisilív totálníkrach.Jde tu tedy o volnígesto(,'Zkoušku
odr,ahy'')
někoho,kdo se citíb t pánem svfch vzpomíneka kdo clokážei na sebe
pohlížetz odstupu(,,Jsemsám, pfipadá rni však,jako bychom
samotného
tady seděti dva.Já - a naprotimně druhéméjá, mladšío desetleť.),{a
konečněkdo svévzpomínaní
chápejako profesionální
spisovatelskfvfkon.
jako plně kreaŠvajcmovovyprávěnío vlastníminulosti se vskutkuutváŤí
jďiékoliv problémy
tivní akt' stavějícína ryze epickéfar;ltaziia vylučující
s pamětí.Vypravěčse projevujejakopronikav pozorovatela bystrÝsvědek
se smyslempro psychologiisituacíi pro scénickou
stránkuděje(nasvícení,
gesta,rekvizíty,zvukovoukulisu apod'),kterf sestávánamnozez rodinnfch
v1fstupri
a skandál a ve kterémr1činkují
dva pomateníaktéÍi
bizaÍ\ích,až
děsivfchexhibicí.
jakoby objektizovaného
MnohépŤďnostivnějšíautorskouperspektivou
postavyprávěníkorespondují
tedyv románus povahovlmirysy vyprávějící
uy.al Vyp.uuěčově
racioniílnostia schopnostisebeovládání
odpovíďívěcné
(srov. napÍ.záznamprrlběhuSoniny schizofrenieaž do
a zevrubnélíčení
poslerlnífáze) i promyšlenfvfběr dějovlch epizod,kter'j posiluje dojem
pÍíběhuke zdrcujícímu
neodvratného
směÍovaní
konci a takto zesiluje sugesci osudovépŤedurčenosti
udátostí.Plebejskyvzpurn1í
odpor k změkčipokrytectvípodmiiÍuje
losti, hysteriia svatouškovskému
vyhrarrěnost
risudjistou
jenž
povrchnostpsychologického
kri, současně
však
sicevyodhadu'
pravěčiumožřujerispěšněmanipulovats lidmi, ale zárove mu nedovoluje
rozpoznatjejich hlubšíniternáhnutía pochopitvlastnívinu.

- jeho záměry, plány, iluze, záchvaty seluje pokrytectvískutkrl a slov)
pŤedsevzetí,
náhlá prozŤení
apod.
nová
sebepÍesvědčování,
beuspokojení,
čtenáYe,že
Ačkoliv vyprávějící,já..v rivodníkapitolerománuujišéuje
jako
jeden
jež
z prota.
činkuje
v
ději
tornusvému,jď.,
svépodanípŤizprisobí
se trvalev jeho pozadía vystupujeopakovaněpÍedčtenáŤe'
gonist , neudrží
jiné
proto'
i
aby ho upozornil na svou vypravěčskoustrategii(,,To
mimo
všechnopopisujijen proto,abych ukázal,jakéto bylo, a jakéto snadtaké
N.i'itně3l všakovlivĎuje obrazz minulostisvouvšumohloi dálebytt,,.),a3
totrálnídezl|uzí.
dypŤítomnou
a k vlastnímuriděluvrhá na vyprávěníod
FatÁ|nípfístupke skutečnosti
(počíná
událostí..)'
Zmarua očekávání,,oťesnfch
v
atmosféťe
se
počátkustín
y
pohltítmazlostného
nihilismu.
nakonec závérttvše
jenŽpostupnětemní,až
ptrného
napínaječtenáŤe
IJŽ dÍívese všakvypravěčneovládnea pÍedběhne,
k
aby
Sořa
tÍi
dny
stačily
tomu,
obavna skŤipeczvědavosti'časděje:,,Tyto
iraciovariantytušené
setakéobjevujírúzné
prohrálacelfživot...aaPostupně
nálnísíly (,,Někdo..,,,zlomyslnáProzfetelnost..,
,ještěněkdo..,,,kdosineviditelnf.., ,'velk1iPozorovatel..,,,veleváženyosud..) a stupĎujese pÍedsu(subjektivizaci)
dečnostvyprávějícíposlaYy.Ta pak pŮsobína zvnitŤnění
perspektivya podílíse takéna rozvíjenía stupĎovánímystikouobestŤeného
pomatenceCyrila pÍesSonin schimotivuneviditelnosti(od hry nebohého
zoidníblud dospívávyprávěníažk pŤedstavě
zlovolnésílyovládajícílidské
životy).
Triumf osudovosti,jímžromán vrcholí,souvisíi s tím,jak v blízkosti
závéru(tam'
debila)pfestiávávyprakde seŠvajcarŮv
syn měnív odpudivého
věčzvládat prodlévavé
epickétempo naÍace,ztrácísvrij věcnf odstup a
nedokážeskryt svou zjitÍenost(vyprávěnízaplavujereflexe),ažnakonec
začnezaznamenávat
svérouhání,hněv,rinavu'opilosta dokoncei chvíli,kdy
pÍest^ává
nežhučení
rinavya zněnínerv
psát(,,...nastaneticho - a neustyším
v rozboďenéhlavě!..).a5
vyprávěnívprvníosobě
využité
Mnohlm zprisobem
dává právě zde pocítitsvou emocionálnísílu splynutímčasuděje s časem
vypravěčovfmi časemčtenáŤov:fm.

postavyNeviditelného
svědčí
i fakt.že
vyprávějící
o ,,profesionálnosti..
je
p
věrohodněji,
sobit
nakolik
minulfch
si vědomatoho,
obraz
událostíbude
bude-li obsahovatrovněžhledisko platnév minulosti:,,Kdyžjsem začínal
uhryzávatze svéhovlastníhoosudu,takéjsem nevěděl,jak to skončí.
Nechť
právětak,jako já jsem nevěděl.Aťsejen dá pÍekvapit,aéproŽívá
nevíčteniáÍ
pěkně se mnou ménádhernézálžitkyÍnVnějšíperspektivapozorovatele
a komentátorase pak mění v perspektivuvnitÍnínejdrislednějitrm, kde
z odstupuzprostŤedkovanj
nitemf děj či vaha(uvozovanáslovy ,,bylomi..,
jsem..,
vyjáďení vniÉní
,,vzpomínal
,,usoudiljsem..)ptecházív jeho pÍímé
Íečí.
životprožívajícího
V tésepak zračíduševní
,já,, (nejednouse tu odha.

RovněžVáclav Řezáčv Černém
světle(1940)postavilmezi sebeazobrazen! dějpostavus negativnímivlastnostmi.Na rozdílod silnéosobnostiPetra
Svajcarase tu všakke svéminulostiwacíctižádostivjslaboch'Užsamatato
odlišnostmrižezd vodnit i poněkudodlišnépojetíich.formy,její konfe-
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vědomí,ale v jakémsisebemrskačském
vzdoruse odhodtávák co možná
nejvěrnější
rekonstrukcineblahlch událostí,zanichžse zvrátilo jehoct1žádostivétísilív totálníkrach.Jde tu tedyo volnígesto(,,Zkoušku
odvahy'')
někoho' kdo se cítíbyt pánem svlch vzpomíneka kdo dokážei na sebe
pohlížetz odstupu(,'Jsemsám,pŤipadámi všali,jako bychom
samotného
tady seděli ďva.Já - a naprotimně druhéméjá' m|ariší
o desetleť.),{a
konečně
kdo svévzpomíniíní
chápejako profesionální
spisovatelskfvfkon.
Švajcarovo
vyprávěnío vlastníminulostise vskutkuutváÍíjďio plně lreajakékolivproblémy
tivníakt' stavějící
naryze epickéfultazi a vy|učující
jako
pamětí.
projevuje
Vypravěčse
pronikav1/
s
pozorol'atela bystr.jsvědek
se smyslempro psychologiisituacíi pro scénickou
stránkuděje(nasvícení,
gesta,rekvizity,zvukovoukulisuapod.).ktenjsestávánamllozez rodinny,'ch
vfstupri a skandálťr
a ve kterémričinkují
dva pomateníaktéÍibizarních'až
děsivfchexhibicí'
jakobyobjektizovaného
MnohépŤednosti
vnějšíautorskouperspektivou
vyprávěníkorespondují
tedyv románus povahov1/mi
rysyvyprávějícípostauy.alVyp.uuěčově
racionálnostia schopnosti
sebeovládání
odpovíďívěcné
(srov.napY.záznamprrlběhuSonirryschizofrenieaždo
a zevrubné
líčení
poslerlnífáze) i promyšlen vlběr dějovfch epizod' ktery posiluje dojem
neodvratného
pÍíběhuke zdrcujícímu
směÍoviání
konci a takto zesilujesu.
gesci osudovépŤedurčenosti
událostí.Plebejskyvzpurn1í
odpor k změkčilosti' hysteriia svatouškovskému
pokrytectvípodmiĎujevyhrarrěnost
risudjistou
kŮ, současně
povrchnostpsychologického
však
odhadu,jenžsicevypravěčiumožřuje spěšněmanipulovats lidmi, ďe zárovetlmu nedovoluje
rozpoznatjejichhlubší
niternáhnutía pochopitvlastnívinu.
o ,,profesionálnosti,.
postavyNeviditelného
svědčí
i fakt' že
vyprávějící
prisobit
si je vědomatoho,nakolikobrazminulfch uclálostí
věrohodněji,
bude
bude-li obsahovatrovněžhledisko platnév minulosti:',Kdyžjsem začínal
uhryzávatze svéhovlastníhoosudu,takéjsem nevěděl,jak to skončí.
Nechť
právětak,jako já jsem nevěděl'Aésejen dá pŤekvapit,
nevíčtenáŤ
ať.prožívá
pěkně se mnou ménádhernézáŽitky|.,4z
Vnějšíperspektivapozorovatele
a komentátorase pak měnív perspektivuvnitÍnínejdrislednějitam, kde
z odstupuzprostŤedkovanf
nitemf děj čirivaha(uvozovanáslovy ,,bylomi..'
jsem..,
vyjáďení vniďní
v jeho pÍímé
,,vzpomínal
,,usoudiljsem..)pÍechází
Íečí.
V tése pak zračíduševní
životprožívajícího
,já,,(nejednouse tu odha+L

luje pokrytectvískutltŮa slov) jeho záměry, plány, iluze, záchvaty senová pÍedsevzetí'
náhlá prozŤení
sebepŤesvědčování,
apod.
beuspokojení,
čtenáie,že
Ačkoliv vyprávějící,já.. v tivodníŘapitolerománuujišťuje
jako
jeden
jež
činkujev ději
z protatornusvému'já..'
svépodánípÍizprisobí
jeho
pozadí
pŤed
vystupuje
čtenáŤe,
neudrží
se
trvale
v
a
opakovaně
gonistú,
mimo jiné i proto, aby ho upozornil na svou vypravěčskoustrategii(',To
všechnopopisujijen proto, abych ukázal' jakéto bylo, ajaké to snadtaké
mohloi dále bfti...).a3N.i'itněii všakovlivřuj e obrazz minulostisvouvšudypfftomnoutotiálnídezl|uzí
ke skutečnosti
a k vlastnímuriděluvrhá na vyprávěníod
FatálnípŤístup
(počíná
zmarua očekávání,'oďesn/ch
událostí..)'
sev atmosféfe
počátkustín
nihilismu.
jenžpostupnětemní,až
nakonecv závěruvšepohltítmazlostného
pÍedběhne,
plného
napínaje
neovládne
a
čtenáŤe
se
však
vyprav&
IJŽ dÍíve
obavna skÍipeczvědavosti'časděje:,,TytotŤidny stačilyk tomu,aby SoĎa
iracioprohrálacelf život...aa
Postupněsetakéobjevujír znévariantytušené
někdo,.,
nálnísfly (',Někdo..','zlomyslnáProzfetelnost..,
,.kdosinevi,ještě
ditelnf..' ,,velkf Pozorovatel..,,,veleváženyosud..) a stupĎujese pŤedsudečnostvyprávějícípostavy' Ta pak pŮsobína zvnitÍnění(subjektivizaci)
perspektivya podílíse takéna rozvíjení
a stupřovánímystikouobestŤeného
motivuneviditelnosti(od hry nebohého
pomatenceCyrila pŤesSonin schizoidníblud dospívávyprávěníažk pÍedstavě
zlovolnésílyovládajícílidské
životy).
jímžrománwcholí'souvisíi s tím,jak v blízkosti
Triumf osudovosti,
závěru(tam.kde seŠvajcarriv
vyprasyn měnív ďpudivého debila)pÍestrává
věčzvládat prodlévavé
ztrácí
a
naÍace,
svťrj
věcnf
odstup
epickétempo
nedokáŽeskryt svou ZjitŤenost
(vyprávěnízaplavujereflexe),ažnakonec
začnezaznamenávat
svérouhání,hněv,rinavu,opilosta dokoncei chvíli,kdy
pŤestrívá
psát (,,...nastaneticho - a neuslyším
nežhučení
rinavya zněnínerv
v rozbouŤené
vyprávěnív prvníosobě
hlavě!..)'a5
Mnohfm zprisobemvyužité
dává právě zde pocítitsvou emocionálnísílu splynutímčasuděje s časem
vypravěčovfmi časemčtenáŤov:Ím.
RovněžVáclav Řezáčv Černém
světle(1940)postavilmezisebeazobrazenf dějpostavus negativnímivlastnostmi.Na rozdílod silnéosobnostiPetra
Svajcarase tu všakke svéminulostivracíctižádostivfslaboch.Užsamatato
odlišnostmrlžezdrivodniti poněkudodlišnépojetíich-formy'její konfe43

jďto dtlsledkyvfraznějšíintrovertnostia
Sionálnost,lynčnost,prézentnost
subjektu.Rozhodující
roli všaksehrálautorskÝ
egocentrismuvyprávějícího
v pokusuosvětlit z psychologického
zámér,kterfspočíval
hlediskaurčitou
její
rozvinutí.
zrod
a
mravnídeformaci,
Řezáčovapsychoanalytickáinspiraceseprojevujemarkantněužv rivodní
kapitole,kde se vypravěčvracík traumatuz dětství(pÍíhoda
s poftanem)
projevujejeho
nichž
se
nenávistk sílea snahaojejí
a k několikaepizodám,v
podrobeníavyužití,Vypravěčsvádírovněžzápass pamětía tďito reflektuje
svévědomí.Ve chvíli, kdy se pÍenesedo prostoruhlavníhodějiště(dohudebníhonakladatele)'tyto problémyzmizí a pfed
mácnost zámoŽného
sezačnerozvíjetrománovédrama,viděnétakjako v Neviditelném
čtenáÍem
v1frazněji
z perspektivyprožívajícího
v konkrétních
obrazech,Malesoučasně
pocitrlm
prostorové
a
ažkfyzio|ogickfm
orientaci.Podobně
,jáÍ,,ďotaŽené
jako v Neviditelnémje i v Černémsvětle vyprávějícípostavapro vypra.
věčskf vlkon vybavenapovrchnípsychologickoubysfrostímanipulátora,
postrádávšďiklid nadhledu,neboťjištveběs závisti'nenávisti,ctižádosti'
hoto se vrritŤní
děj ŘezáčovarománuutváŤív poloze emocio.
ale i viíšně.
poní.
(monologobnažuje
stavya pocityzoufalství,
nálnější
a dramatičtější
sílíi dynamismus
vítězoslávy,
cynickéhošklebu'roztoužení),
žení,strachu,
pohledua vniťníperspektivy- líčení
scén,z nichžněkteré
polarityvnějšího
s myšlenkamia pohnutkami
skandály,se sÉídá
vrcholíjako u Dostojevského
intrikiánaa ponebezpečného
pÍiznanfmijen sobě samému,usvědčujícími
vypravěč.
autors$
němuž
pÍímo'
komentáŤe,
k
by
byl
sváděn
krytce
bez
světle..včlověkudokládáovšemi to' žezintenzívnění
Románo..černém
automaticky
niterného
dějev rámci vyprávěcísituaceprvníosobynezajišťuje
zobrazení.Ne vždyje totižu Řezáčereakce
psychologickoupÍesvědčivost
prožívajícího
,já.. vypravěčeve shodě s jeho osobnostnícharakteristikou.
odpovíďíjí fatálníživotnípocit, intrikánství(srov.dramatickfptidorysmilostnéhočryrhelnftu a spěníkolizemi ke katastrofě)i egoistickésebepoapod'Charakteristika
zorování,zabfvání
se svfmi pocity, Stavy,ctižádostmi
vyprávějícípostavyse však zdábyt podstatnězpochybněnavroucnostía
dojetím,prožívanfmio samotěuprosůed,,milenky..noci a provázejícími
románu
lyrickfch kontemp|acíavyznání,,čemého''
milostnf cit.Z někter..fch
prostěažpŤíliš
mnoho světla:,,..'tatváŤuplfvďa pÍedemnou unášena
ziáŤí
tokem hudbyjako tváŤkrásnéutonulév dravémproudl' ta tváŤse rozsvějako luna v závoji Íídkfchoblakr)......,
covala a zhasínala

Zdá se,jako by autorneuneslemancipacipostavy,jížsvěŤilroli vypravěče,tj. emancipaci,která mu měla umožnitbezprostŤednější
zpodobení
charakterus hlubinněpsychologick]f podtextem.Strhávánvlastníobraznosí, zapomíná,Že hovoŤímédiemněkoho,komu dal činitskutkypoďé a
podobnějako tatopostavazapomíná,žebyphvzpomíniání
nízké,
m ěíazápa.
pamětí
s
a svědomím.To jsou všaklogickédrlsledkyspoléhání
sit
na uznávanélicence románu i takovéhopojetíquasiautobiografie,
kde se stavína
apriornípŤedstavěokoŤenechz|a(zážitekzdětství,
vfchova,fyzickáslabost)
a jejímepickémrozvedenía p rokázání.
Rozpor mezi autorskoukreativitoua sebeodhalujícím
gestemve vyprá.
věnípostavyÍešilŘezáčpozdějiv romiánuRozhraní(1944),tamvšak
nikoliv
zautentičtěním
vniďníhohlediska (subjektivníreflexe),ale volbou vyprá.
vějícípostavya zák|aďnídějovésituace.Tou je totižtvrlrčí
zápasdoposud
planěexistujícího
intelektuála- čili situacepsanírománu,zajišéující
viastně
automatickyprofesionďituhrdinovavypravěčského
vfkonu.
V romiánuo psanírománutvoÍíquasiautobiogrďickáv.fpověďobsaŽn.f
rámec v]ipovědipfiznaně fiktivní (tvoŤené),
která do něj nenímechanicky
vložena,ale rŮzně se s nímprostupuje- rodíse z něj.Realita (fikce
reality)
a fikce (reálnáfiktivnost)jsou konkrétněodlišenyv plánu tematickém:
proti
šedé,
ažskličující
všednodennosti
zkrachovalého
stÍedoškolského
profesora
JindÍichaAusta'jenžseza pokofujících
existenčních
podmínekpokoušípsát,
tu stojíbarvit! a vzrušující
osud slavnéhoherce VilémaHaby, oplfvající
Íadouosvědčen]/ch
romaneskních
motiv . Taképroblémz individuáhípsychologie, k němužŘezáčtíhnul(podobnějako E. Hostovsk
, M. Hanuš,
V. Neff, J. Havlíček),
se v románuhercejevídramatičtěji:
zatímcospisovatel
pÍekonávánedostateksebedrlvěry,komplex chudoby
u o.u*o..ni, román,
kterf píŠe,
v sobě zahrnujetémamasky a tváŤe,témaidentity rozptylené
v jinfch bytostech(rolích)a témaztráty autentické
citovosti.Pfes tut.oz.|evnou naďazenostje ovšemhrdinaprom1fšleného
a psaného
románupouhfm
objektemduchovníaktivitysvéhostvoÍitele,
objektemurčen:Ím
k demonstra.
ci klíčového
tématudíla- procesutvorby,rozvinutéhov vahách,samomluvách, nejistotách,prozŤeních
apod.prožívaj
ícítto
,jáÍ,vypravěče.
Jehovědo.
mítupÍedstrvuje
jakésiplátno,nakterémseprolínánejenpŤítomnost
s minulostí,ale i ,,reďita..s fikcí;jejich hraniceje pÍekračována
oběmasměry vyprávěníovládneautobiografickáreminiscencenebo
pŤíběh.
smyšlenÝ
Čas.
to docházík jejich dvojexpozici,k prolnutíobourománrl.48
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jďro drlsledkyvlraznějšíintrovertnostia
sionálnost,lyričnost,prézentnost
subjektu.Rozhodující
roli všaksehrálautorsk1/
egocentrismuvyprávějícího
kteqfspočíval
v pokusuosvětlitz psychologického
zámér,
hlediskauÍčitou
její
rozvinutí.
mravnídeformaci, ztoď a
Řezáčovapsychoanalytickáinspiraceseprojevujemarkantněužv tivodní
kapitole,kde se vypravěčvracík tÍaumatuz dětství(pÍíhoda
s potkanem)
projevujejeho
nenávistk sílea snahaojejí
a k několikaepizodám,v nichžse
podrobenía využití.Vypravěčsvádírovněžzápass pamětía taktoreflektuje
svévědomí.Ve chvíli, kdy se pfenesedo prostoruhlavníhodějiště(dohudebníhonakladatele),tyto problémyzmizí a pfed
mácnost zámoŽného
sezačnerozvíjetromiinovédrama,viděnétakjako v Neviditelném
čteniáŤem
vyraznéjizperspektivyproŽívajícího
v konkrétních
obrazech,fiale současně
pocit
m a prostorové
orientaci.Podobně
ažk fyzio|ogickfm
,jáÍ,,dotaŽené
jako v Neviditelnémje i v Černémsvětle vyprávějícípostavapro vypravěčskf vjkon vybavenapovrchnípsychologickoubyslrostímanipulátora'
postrádávšďrklid nadhledu,neboťjištveběs závisti,nenávisti,ctižádosti,
v poloze emocioProto se vnitŤníděj ŘezáčovarománuutviáŤí
ale i viíšně.
(monologobnažujeStavya pocity zoufalství,ponínálnějšía dramatičtější
sílíi dynamismus
cynickéhošklebu,roztoužení)'
žení,strachu'vítězoslávy,
scén,z nichžněkteré
pohledua vniĚníperspektivy líčení
polarityvnějšího
s myšlenkamia pohnutkami
skandály,se stŤídá
vrcholíjako u Dostojevského
intrikanaa ponebezpečného
pÍiznanfmijen sobě samému,usvědčujícími
vypravěč.
autorskÝ
k
němuž
sváděn
by byl
bez komentá.Íe,
krytce pŤímo,
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světle..v člověkudokládaovšemi to,žezintenzívnění
Románo..čemém
automaticky
niterného
dějev rámci vyprávěcísituaceprvníosobynezajišťuje
je
Řezáče
u
reakce
totiž
pÍesvědčivost
Zobrazení.
Ne
vždy
psychologickou
prožívajícího
'já.. vypravěčeve shodě s jeho osobnostnícharakteristikou.
životnípocit, intrikánství(srov.dramatickfptldorysmiodpovídají fat^4lní
a spěníkolizemi ke katastrofě)i egoistickésebepolostnéhočtyÍrihelníku
apod'Charakteristika
zorování,zabyvánísesvfmi pocity,stavy,ctižádostrni
vyprávějícípostavyse však zdábyt podsmtnězpochybněnavroucnostía
dojetím,prožívanfmio samotěuprosffed,,milenky..noci a provázejícími
románu
a vy znání,,čemého''
milostnf cit.Z některfchlyrickfch kontemplací
pÍede
mnou
unášena
prostě
pÍíliš
uplfvala
tváŤ
mnoho
světla:
záŤí
až
,,...ta
tokem hudbyjako tváŤkrásnéutonulév dravémproud11ta tviáŤse rozsvějako luna v závojiÍídkychoblakt).'...*,
covďa a zhasínala

Zdá se,jako by autorneuneslemancipacipostavy,jížsvěÍilroli vypravěče'tj. emancipaci,která mu měla umožnitbezprostŤednější
zpodobení
charakterus hlubinněpsychologick]f podtextem.Strhávánvlastníobrazností,zapomíná,žehovoŤímédiemněkoho,komu dď činitskutkypodléa
pďobně jako tátopostavazapomíná,že
nízké,
by pÍivzpomínání
m ěíazápapamětí
s
a svědomím.To jsou všaklogickédrlsledkyspoléhání
sit
na uznávanélicence románu i takovéhopojetíquasiautobiografie,
kde se stavína
apriornípŤedstavěokoŤenechz|a(zážitekzdětství
vyc|lova,fyzickáslabost)
a jejímepickémrozvedeníaprokázání.
Rozpor mezi autorskoukreativitoua sebeďhalujícímgestemve vyprávěnípostavy
ÍešilŘezáčpozdějiv románuRozhraní(1944),tamvšak
nikoliv
zautentičtěním
vniďníhohlediska (subjektivníreflexe),ale volbou vyprá.
vějícípostavya zák|aďnídějovésituace.Tou je totižtvrlrčízápasdoposud
planěexistujícího
intelektuála- čili situacepsanírománu,zajišťující
vlastně
automatickyprofesionalituhrdinovavypravěčského
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rámec v]/povědipŤiznaněfiktivní (tvoŤené),
která do něj nenímechanicky
vložena,ale rŮzně se s nímprostupuje- rodíse z něj.Realita (fikce
reality)
a fikce (reiálnáfiktivnost)jsou konkrétněodlišenyv plánu tematickém:
proti
šedé,
ažskličující
všednodennosti
zkrachovalého
stŤedoškolského
profesora
JindŤichaAusta,jenžseza pokofujících
existenčních
podmínekpokouší
psát,
tu stojíbarvit! a vzrušující
osud slavnéhoherce VilémaHaby, oplfvající
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témaidentity rozptylené
v jinfch bytostech(rolích)atema ztráty altentickécitovosti.
PÍesfulo zjevnou naďazenostje ovšemhrdinaprom/šleného
a psanéhorománupouhfm
objektemduchovníaktivitysvéhostvoÍitele,
objektemurčenm k demonstraci klíčového
tématudíla. procesutvorby,rozvinutéhovrivahách,samomluvách,nejistotách,prozŤeních
apod.prožívaj
ícího,jď, vypravěče.
Jehovědomítu pÍedstavuje
jakésiplátno,nakterémseprolínánejenpfftomnost
s minulostí,ale i ,,reďita..s fikcí;jejich hraniceje pÍekračoviína
oběmasměry .
vyprávěníovládneautobiogrďickáreminiscencenebo
pŤíběh.
smyšlen:Í
Čas.
to docházík jejich dvojexpozici,k prolnutíobourománrl.48
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strvíovšemČapekpouzejako tezi, kteroudále - neboésměfujek hlubšímu
onédomněléa chtěné'',hluboké
poznání- destruujeantitezí,rozbitím
a nutné
jednoty...První osobu štěpína dva hlasy:na ten p|ivodní,stáleještěpoŤaapologetick1f
a na hlas novf - rozvracečskfa zpodatelsky,harmonizující,
chybřující,jenžse (nyníuždiskontinuitněa fragmentárně)vracík dílčírn
motivlima epizodámv1povězené
biogrďie, aby upozornilna smlčené
konflikty, utajenádramata,nesrovnďostia podivnosti.slTyto sondyvynášejí
na
povrchnovévarianty,,obyčejného
štastného
člověka..:,,tohos lokty..,,,hypochondra..,
,,romantika..,
hrdinu..,,,žebrákauchrá,,básníkď.,,,obyčejného
v zrcad|eminulostimr1že
movfch dveŤí..;
vypravěčspatŤitsvéjiné tváňea
jinéživoty.Antitetická depersonďizace(dekompozice),já,, pak dospíváaž
k jeho popŤení,
a to odkrytímfreudovského
tak nízkého
,,ono..- ,,něčeho
a
potlačeného,
Že lŽ to nedávaložádnouosobnost...52

snoubí
Reálnés fiktivnímse ve vědomívypravěčova
proŽívajícího,jď.
jíŽ
autoraSpostavou,neboéautor
tutopostavtt, ďává
i ve smysluspŤízněnosti
vytváŤí
i
rozpráví,
ní
částečně
z|átky vlastníhoživota,
životajako s živous
možností.
Autor a postavase soběpodobají
včetněsvlch neuskutečněnfch
se
stávajípodmínkou
druhému
existence,zasahujísi
situacítozhtaní,jeden
je
vzájemnědo života.Tato bytostnáspjatost pak v Řezáčověrománusouna dialektickém
vztahuuměnía živoh;noetiza|oŽené
noetikytvoŤení,
částí
první
situace
vyprávěcí
osoby stává niternf děj'
ky,zníŽse prostŤednictvím
utváÍenfjako hledánípÍíběhutím,Že vypravěčpostupnědešifrujepostavu
(ejí ',rihrnnouskladbua osud..),jako usilovnáčinnostintelektu,jako pznávánía setlepoznávání,
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vyprávěnípostavyspisovatelevhodnou
Řezáčnalezlv autobiografickém
tvorby.o několik let dÍíve
vlastnípoetikyrománové
platformupro vyhlášení
učinilcosi podobnéhoKarel Čapekprost ednictvímpostavybásníkaz Povětroně.Y závěrď,néčásti,'noetickétrilogie..pak využil ,jď. vypravěče
Žlyota,,,abyv jeho pfevlekuzavršilsvéhledánícestod člověka
,,obyčejného
k člověkutím,žedemonstrovďideu pomnožnostikaždélidskéexistence'
pojetíjedincejako vesmírumožností.49
a Rozhranínechce,a jak uvidíme
Ve srovnánís vypravěčiNeviditelného
životanabídnout
dále, ani nemrlževyprávějící'jď.Čapkova obyčejného
ambicí
Bez|iterárních
historii'
a dramatickou
nějakoumimoŤádnou
čtenáŤi
poÍádá
svtlj
život
(srov.téžznicotněnívfznamu rukopisurámcovousituací)
a práce.Aby prokázď
jako lineárnízÍetězení
dětství,školníchlet,manželství
možnovšemu,co by
pokud
svéhoživota,vyhfbá se vypravěč
obyčejnost
,jednotícílinie.. usiluje
tento životdramatizovalo,a veden pÍedstavou
momentŮ,o potvrzenínutnosti,pŤío harmonizacipotenciiílnědisonantních
neviditelnfmi
jednoty,
prostoupené
a nutné
činnostia souvislosti ,,hluboké
podleaprijen vfjimečně.."5o
AutobiografieutváŤená
vzrahy,ježpostihujeme
ornípfedstavy(životje líčentak,jakfm by ho vyprávějící,jď. chtělomít)a
se v obyčejnémživotěpodiáváformou
z potŤebyjasnosti a pŤehlednosti
vidětproží
vyprávění.odstupa nadhledv němumožĎují
hovorověsdělného
jako
mladého
chlapce'
jako
hlediska,tedy
,,on..
vající
,jď, bezsubjektivního
čepiciapod.
s nohamanapjatfma..,aspirantr,pánav riŤední
muŽe,,,panáčka

Po antitezimusípfijítsyntéza,scelení,,obyčejného
života,a jeho roztÍíŠtěného
stupnispirály.Vypravěč jeho pozitivníhlas - ve
,já,. na vyšším
tÍetívariantěživotopisuvšechnymožnostiodkrytésv:fm,,alterego..pŤijímá
za své,od ,já,, spěje k ,,my..jako jeho integrálnísoučástia odtudpak
k pŤedstavě
,,zástupu,kterj má svoujednotui svévnitŤní
napětía konflikty..,
a zuÍivéhozápasuo to,klm b/t..,,,součtu,
,,tichého
kterynarŮstáod pokolení
do pokolení.,,,k množství,
kteréje v nás...Vypravěčskyživ!, všechnygramatickémožnostiosob,časri,modalitvyužívající
monologobyčejného
života se ve svéstŤední'
polemickéčástirozpad"áve vniťnídialogickf spor a
poslézese opět sléváv proud rekapitulacía rivah nad nov1/mipoznatky
vynesenymiz hlubin vědomí.Tentoproud ristínakonecv řaktát obrácen
navenek,k ''ty.. - v trakíáto pŤedpokladech
lidskévzájemnostia tolerance:
,,Copaknevidíš,ževšichnidruzílidé,aťjsou co chtěji jsou jako ty, žetaké
oni jsou zástupové?Vždyé
ani nevíŠ,
jen
co všechnomiíšs nimi společného;
sedívej,- vždyťjejich
životjetakéjeden
z těchnesčíslnfch
možnfch,které
jsouv tobě!..53
Podstatněesejistickfa analytickf charakterčapkovské
v1fpovědi,sa
která
sezakládána variační
hÍes dějovfmi fragmenty,motivy,časy,gramatickfmi
osobamia která od vyprávěnís reflexípÍechází
v čistoureflexi se zlomky
vyprávění,v1/znamněsouvisíse slabě konturovanoutělesnostívypravěčepostrvy.Ten sice tematizujesvoufyzickoupfftomnost(srov.zdravotnístav,
pŤerušení
zápisu,návštěvastudentapátrajícího
po básnftovi),současně
však
postrádájménoa individuálnípsychologii'Je prostěčlověkem,a protomúže

snaze o ,,pěknÝjednoduchf děj' udělanf jako
Vfpověď podŤízenou
ich-formy,
specifick:fchmožností
z jednohokusu..a jen málo vyllŽívající
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strvíovšemČapekpouzejako tezi, kteroudále - neboťsměfujek hlubšímu
domněléa chtěné,,,hluboké
poznání.destruujeantitezí,rozbitímoné
a nutné
jednoty..'První osobu štěpína dva hlasy:na ten prlvodní,stáleještěpoŤaapologetick/a na hlas novf - rozvracečsk1f
datelsb'' harmonizující,
a zpochybřující,jenžse (nyníuždiskontinuitněa fragmentiárně)
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motivrima epizodámvypovězenébiografie,aby upozornilna smlčené
konflikty, utajenádramata,nesrovnďostia podivnosti.slTyto sondyvynášejí
na
povrchnovévarianty,,obyčejného
štastného
člověka..:,,tohos lokty".,,,hypochondra..,
,,romantikď.,,,básníkď.,,,obyčejného
hrdinu..,,,Žehrálkau
chrámovfch dveff..;y zrcadleminulosti m ževypravěčspatŤitsvéjiné ÍvÍřea
jinéživoty'Antitetická depersonalizace
(dekompozice),já,, pak dospíváaž
jeho
popŤení,
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tak nízkého
,,ono..- ,,něčeho
a
potlačeného,
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podmínkouexistence,zasahujísi
se
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druhému
situacírozhraní,
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vztahuuměnía živoa;noetinoetikytvoÍení,
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první
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vyprávěnípostavyspisovatelevhodnou
Řezáčnďezl v autobiografickém
tvorby.o několik let ďíve
vlastnípoetikyrománové
platformupro vyhliášení
učinilcosi podobnéhoKarelČapekpros ednictvímpostavybásnfta z Počásti,,noetickétrilogiď. pak využil ,jď, vypravěče
větroně.Y závérď,né
života,,,abyv jeho pÍevlekuzavršilsvéhledánícestod člověka
,,obyčejného
každélidskéexistence'
k člověkutkn' žedemonstrovďideu pomnožnosti
jako
možností.49
jedince
vesmíru
pojetí
aRozhranínechce,a jak uvidíme
Ve srovnánís vypravěčiNeviditelného
dále, ani nemrlževyprávějící,jď. Čapkovaobyčejnéhoživotanabídnout
nějakoumimoÍádnoua dramatickouhistorii.Bez literárníchambicí
čtenáŤi
(srov.téžznicotněnív]fznamurukopisurámcovousituací)poÍádásvtlj život
Aby prokázď
jako lineárnízŤetězení
dětství,školníchlet,manželstvíapráce.
všemu,
co by
možno
pokud
svéhoživota,vyhlbá se vypravěč
obyčejnost
linie..
usiluje
,jednotící
tento životdramatizovďo,a veden pÍedstavou
o potvrzenínutnosti,pŤímoment
potenciálně
ďsonantních
,
o harmonizaci
neviditelnfmi
jednoty,
prostoupené
a nutné
činnostia souvislosti ,,hluboké
aprijen vfjimečnď..50
AutobiografieutváŤenápodle
vztahy,ježpostihujeme
chtělo
mít)
a
jakfm
je
vyprávějící
,jď.
ho
by
(život tíčen
tak,
ornípÍedstavy
podává
formou
z potŤebyjasnosti a pÍehlednostise v obyčejnémživotě
vidětproží
vyprávění.odstup a nadhledv němumožĎují
hovorověsdělného
.
jako
mladého
chlapce'
jako
hlediska,tedy
,,on..
vající
,jái, bezsubjektivního
čepiciapod.
aspiranta,panav riŤední
s nohamanapjatyrna..,
muže,,,panáčka

Po antitezi musípÍijítsyntéza,
scelení,,obyčejného
Života,,a jeho roztÍíštěného
stupnispirály.Vypravěč jeho pozitivníhlas - ve
,já., na vyšším
tÍetívariantěživotopisuvšechnymožnostiodkrytésv1/m,,alterego..pÍijímá
za své,od ,já,, spěje k ,,my..jako jeho integrálnísoučástia odtud pak
k pÍedstavě
kter! má svoujednotui svévnitŤní
napětía konflikty..,
",zástupu,
a zuÍivého
zápasuo to,kfm bft..,,,součtu,
,,tichého
kter'.fnarústiá
od pokolení
do pokolení..,,,k množství,
kteréje v nás...Vypravěčskyživ , všechnygramatickémožnostiosob'časri,
modalitvyužívající
monologobyčejného
života se ve svéstŤední,
polemickéčástirozpadáve vnitÍnídialogickf spor a
poslézese opět sléváv proud rekapitulacía rivah nad nov1/mipoznatky
vynesen;/miz hlubin vědomí.Tentoproud stínakonecv traktiátobrácen
navenek,k ''ty.. - v trakt4to pŤedpokladech
lidskévzájemnostia tolerance:
',Copaknevidíš,ževšichnidnrzílidé,aéjsou co chtějí,jsou jako ty,žetaké
oni jsou zástupové?Vždyťaninevíš,
jen
co všechnorniíšs nimi společného;
se dívej,- vždyťjejichživotje takéjedenz těch nesčíslnlchmožn1fch,
které
jsouv tobě!..53
Podstatněesejistickfa analytickf charakterčapkovské
vfpovědi,sakterá
sezakládána variační
hfe s dějovlmi fragmenty,motivy,časy,gramatickfmi
osobamia která od vyprávěnís reflexípÍechází
v čistoureflexi se zlomky
vyprávění,vfznamně souvisíse slaběkonturovanoutělesnostívypravěčepostavy.Ten sice tematizujesvou fyzickoupÍítomnost
(srov.zdravotnístav,
pŤerušení
zápisu,návštěvastudentapátrajícího
po básníkovi),současně
však
Poshádájménoa individuálnípsychologii.Je prostěčlověkem,a protomrlže

Vfpověď podÍízenousnaze o ,,pěknÝjednoduchf děj' udělanf jako
ich-formy,
specifickfch možností
z jednohokusu..a jen málo vyuŽívající
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bft mnoh1fm,
v neposlední
Íaděi autorem.Tímpakje nejvíce,kdyžje básní
kem a když pÍestane,,zobrazovatsvŮj životpo líci a rubu..a vyhlásísvé
humanistické
krédo.
Vyprávějící,já.. s tělemjen slaběkonturovan;ím
by plnilo roli jednající
osobyznačněneuspokojivě.Nemrlžesev tomtosmyslurovnatvyprávějícím
postavámNeviditelnéhoa Černého
světla,dobyvatelia intrikánovi,utváŤen m sice takéz vícemožností,
ale nezpochybněnlma epicky doslovitelnfm
skutky,zápletkou,kolizí i katarzíčispíše
antikatarzí.
Jeho smysl tkvíjinde.
Čapkrlvromán-esej,plně souznějící
s dobov1fm
hledánímnovfch modifikací
žánrua vylžívající
subjektivizačních
možností
prvníosobynarnísto
syžetové
jakojďinf v kontextučeské
rekonstrukcevzpomínky,uskutečnil
prÓzy thcátfch a čtyÍicátfchlet sestupdo jeskyněvědomí,byédosudnikoliv autentizovany,ale modelovan!- sestupopakovan;/
a dosahující
vždyhlubších
vrstev a skrytějších
slují'Tím bylo quasiautobiogrďického
vyprávěnívyužito
v jehomožnosti
nezastupitelné.
Čapk v román se ocitl na konci kapitoly jako jistf vrchol tvoŤivého
uplatněnívyprávěcísituaceprvníosobypÍíslušející
hrdinovi.Právě tak by
ovšemmohl státna počátkujinékapitolyz historické
poetikyčeské
literatury
prvnípoloviny dvacátého
století.té,ježbysledovalatéměÍ
netělesnávyprávéjící
se v neurčitfch,pffzračn1fch
,jď,, neriplná,abstraktní,
'já.. pohybující
prÓz RichardaWeinera,JakubaDemla' Karla Schulze,
a snov1fchscenériích
,jď.kontemplativníchmonologria dialogri(Kulhavf poutnftJosefaČapka)'
(v některfchpÍípazbayenátížefyzickéexistences jejímideterminantami
dech zbavená dokonce i povinnostivystupovatv jakémkoliději) a takto
osvobozenápro aktivitupÍevážně
čiryze duchovní.

Poznámky
l
Tento pomocn1/pojem (termín)používáStanzel, aby jeho prosďednictvím názomě
vyznačil odlišnost zosobněnéhovypravěčev první osobě od vypravěče autorského:
,,Vypravěč v 1. osobě se pak Iišíod vypravěče ve 3' osobě těIesně-existenciáIní
zakotveností svépozice ve fiktivním světě. Jinlmi slovy má vypravěč v l. osobě své
,Já s tělem. ve světě postav, kdežto autorsh./vypravěč,kterf arci takéiftá já, pokud
mluví o sobě' takové ,Já s těIem. nemá ani uvniti. ani vně fiktivního světa.''
(F. K. Stanzel, Teorie vyprávění,Praha 1988,s. l14).
2
Autorskou reflexi napadal jako neuměIeckf prostťedek maskující vypravěčskou nemohoucnostjiž na počátkuosmdesátjch let minu]éhostoletíFriedrich
Spielhagen (Beitrage zur Theorie und Technik des Romans, 1883) a doporučovaI,aby se román, jenž by měl blt ideáIně vyplněn postavami, událostmi,
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fakty, fabulací apod., pŤipodobnil dramatu, a to prostŤednictvímscénickéhovyprávění. Jeho následovník otto Ludwig (Epische studien. Gesammelte
Schriften, 1891) pak doporučoval kombinaci,,eigentliche Erzáhlung.. se
,,scenischeErzáhlung.. (,,Darstehlung..)' která jedině umožřuje čtenáíiplně prožít románov1/ konflikt. Také podle romanopisce Henryho Jamese
pŤispívá scéničnost k tomu, aby románov! děj mohl blt pokud možno
pŤedstaven tak, jak se jeví jeho ričastníkt]ma ne vypravěči. BezprostŤední
pŤedváděnípreferoval proti zprostiedkujícímu vyprávění rovněž Percy Lub.
bock (The Craft of Fiction, 1921) a opozici ,,telling.,x ,,showing.. učiníl
nástrojem anallzy vypravěčskfch technik Joseph Warren Beach v knize
The Twentieth Century Novel (1932).
3
M ' G B o w i i í s k i ,o r o m á n u v p r v n í o s o b ě ,Č e s k ál i t e r a t u r a1 9 6 8 , 3 , s . 2 8 9 .
a
F. K' Stanzcl, Teorie vyprávění, s. |72.
5
Vyjdeme-li z typologie vypravěčskfch postojú k zobrazenémusvětu, kterou navrhuje M. Jasiřská (prrlvodcovsko-informativní,interpretačně-hodno.
tící, digresívní)' pak mŮžeme konstatovat, že právě non-fiktivní biografická
forma umožiíuješirokéuplatnění postoje digresívního, jenŽ má v epice v!.
znam spíše okrajov1f. Signalizuje toLtž, Že se pro vypravěče sféra jeho
vlastních názotŮ, citrl, vzpomínek stává podstatnějšínež postavy a události
a Že tak dochízí k piesunu ze světa fikce do privátního prostoru vypravěče.(Viz M. Jasiřská' Narrator w powiešci, in: Zagadnienia RodzajÓw Literackich 1962, s. 103-106).
6
K okolnostem vzniku knižní prvotiny Pujmanov é a jejítehdejšíduchovní
orientaci patiilo vedle Bergsonova vlivu prlsobeníprimitivistického proudu,
obdiv k taoismu a usilování o stav niternéblaženostipo vzolu buddhistické
filozofie (viz J. Tax, Marie Pujmanová. Tvúrčídrama 1909-L937, Praha
1972).
7
M. Pui-unová, Pod kiídly, Praha 19|7 ' s. 160.
8
K * " n 2 , 1 9 1 9 ,s . 2 2 7 .
9
M. Pu.j*unová, Pod kÍídly, s' 163.
l0
Tamtéž,s. 168.
1l
R. svobodová, Ráj, Praha l941, s' 138'
12
Tamtéž,
s. 151.
13
Tamtéž,s. 56.
Ia
TamteŽ,s.62.
15
Pripomeřme si, žetato kniha psaná od listo padu |929 do podzimu 1930 je součástí
Nezvalova volného prozaického cyklu (náleŽík němu dr{lePosedlost z roku 1930 a
Kronika z konce tisíciletívydaná v roce 1929), vektaém se uplatnil lyrikrlv bytostnf
sklon k autobiograťlsmu- v prvních dvou textech formou fiktivní fabulace, v Dolce
far niente pŤijalpodobu nesyžetovéhopásma s bohatou esejistickou reflexí.
16
Piestože je Nezvalova reminiscence dětswí hojně vybavena pseudofreudisticlclmi
vfklady' ohradil se autoÍv doslovu, že se ,,nikterak nesnažll aplikovat freudismus a
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bft mnohfm, v neposledníŤadě
i autorem.Tímpakje nejvíce,kdyžje básní
kem a když pÍestane,,zobrazovatsvrij životpo líci a rubu..a vyhlásísvé
humanistické
krédo.
Vyprávějící,já.. s tělemjen slaběkonturovanymby plnilo roli jednající
osobyznačněneuspokojivě.NemrlžeseY tomtosmyslurovnatvyprávějícím
postavámNeviďtelnéhoa Černého
světla,dobyvatelia intrikánovi,utváŤenlm sice takézvíce možností,
ale nezpochybněnfma epicky doslovitelnfm
skutky,zápletkou,kolizí i katnzí čispíše
antikataÍzí.
Jeho smysl tkvíjinde.
Čapkrlvromán-esej,plně souznějící
s dobovfmhledanímnov1Ích
modifikací
Žánrua vyuŽívající
subjektivizačních
možností
prvníosobynamístosyžetové
jakojďin! v kontextučeské
rekonstrukcevzpomínky,uskutečnil
prÓzy thcátfch a čtyÍicátlchlet sestupdo jeskyněvědomí,byédosudnikoliv autentizovany,ale modelovanf- sestupopakovanfa dosahující
vždyhlubších
vrstev a skrytějších
slují.Tím bylo quasiautobiogrďického
vyprávěnívyužito
v jeho možnostinezastupitelné.
Čapkrivromán se ocitl na konci kapitoly jako jistf vrchol tvoÍivého
uplatněnívyprávěcísituaceprvníosobypŤíslušející
hrdinovi.Právě tak by
poetikyčeské
ovšemmolrlstátna počátkujinékapitolyz historické
literatury
prvnípoloviny dvacátého
století- té,ježbysledovalatéměŤ
netělesnávyprávějící,jď,, neriplná,abstraktní,
se v neurčitfch'pŤízračnlch
,já..pohybující
prÓz RichardaWeinera'JakubaDemla,Karla Schulze,
a snovfch scenériích
monologria dialogrl(KulhavfpoutnftJosefaČapka),
,jď.kontemplativních
(v některlch pfípazbavenátížefyzickéexistences jejímideterminantami
dech zbavená dokonce i povinnostivystupovatv jakémkoliději) a takto
osvobozenápro aktivitupŤevážně
čiryzeduchovní.

Poznámky
l
Tento pornocn1fpojem (termín)potlŽíváStanzel, aby jeho prosďednictvím názomě
vyznačil odlišnost zosobněnéhovypravěčev první osobě od vypravěče autorského:
,,Vypravěčv 1. osobě se pak liší od vypravěčeve 3' osobě tělesně-existenciáIní
zakotveností svépozice ve fiktivním světě. Jinfmi slovy má vypravěč v l. osobě své
'Já s tělem. ve světě postav, kdežto autorsk1fvypravěč,kterf arci takéffkájá, pokud
mluví o sobě, takové ,Já s tělem. nemá ani uvniti ani vně fiktivního světa.''
(F. K. Stanzel, Teorie vyprávění' Praha 1988,s. 1l4).
2
Autorskou reflexi napadal jako neuměleckf prostťedek maskující vypravěčskou nemohoucnostjiž na počátkuosmdesát1fchlet minu]éhostoletíFriedrich
Spielhagen (Beitráge zur Theorie und Technik des Romans, 1883) a doporučoval, aby se román, jenž by měl blt ideálně vyplněn postavamí,udáIostmi'
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fakty, fabulací apod., pŤipodobnil dramatu, a to prostŤednictvímscénickéhovy.
právění. Jeho následovník otto Ludwig (Epische studien. Gesammelte
Schriften, 1891) pak doporučoval kombinaci,,eigentliche Erzáhlung.. se
,,scenischeErzáhlung.. (,,Darstehlung..)' která jedině umoŽřuje čtenáíiplně prožít románov1/ konf]ikt. Také podle romanopisce Henryho Jamese
pÍispívá scéničnost k tomu, aby románov! děj mohl blt pokud možno
pŤedstaven tak' jak se jeví jeho ričastníkt}ma ne vypravěči. BezprostŤední
piedvádění preferoval proti zprostiedkujícímu vyprávění rovněž Percy Lubbock (The Craft of Fiction, 1921) a opozici ,,telling., x ,,showing.. učinil
nástrojem anallzy vypravěčskfch technik Joseph Warren Beach v knize
The Twentieth Century Novel (1932).
3
M. GBowiiíski, o románu v první osobě, Česká literatura 1968, 3, s. 289.
o
F. K' Stanzcl, Teorie vyprávění, s. |72.
5
Vyjdeme-li z typologie vypravěčskfch postojŮ k zobrazenému světu, kterou navrhuje M. Jasiřská (prrlvodcovsko-informativní,interpretačně-hodno.
tící, digresívní)' pak mŮžeme konstatovat, že právě non-fiktivní biografická
forma umožiíuješirokéuplatnění postoje digresívního, jenŽ má v epice v1fznam spíše okrajov1f. Signalizuje toLtž, Že se pro vyplavěče sféra jeho
vlastních názorŮ, citrl, vzpomínek stává podstatnějšínež postavy a události
a Že tak dochízí k píesunu ze světa fikce do privátního prostoru vypravěče.(Viz M. Jasiřská' Narrator w powiešci, in: Zagadnienia RodzajÓw Literackicht962, s. 103-106).
6
K okolnostem vzniku knižní prvotiny Pujmanov é a její tehdejšíduchovní
orientaci patiilo vedle Bergsonova vlivu prlsobeníprimitivistického proudu,
obdiv k taoismu a usilování o stav niternéblaženostipo vzoru buddhistické
filozofie (viz J. Tax, Marie Pujmanová. Tvrlrčí drama 1909-L937, Praha

r972).
7
M. Pui,nunová,Pod kiídly, Praha 1917,s. 160.
8
K * " n 2 , 1 9 1 9 ,s . 2 2 7 .
9 M. Pu.j*unová,
Pod kÍídly,s' 163.
l0
Tamtéž,
s. 168.
l1
R' svobodová,Ráj, Praha1941's' 138'
12
Tamtéž,
s. 151.
13
Tamtéís. 56.
La
TamtéŽ,
s.62.
15
Pfipomeřmesi, žetatokniha psanáod listopadu|929 do podzimu1930je součástí
Nezvalovavolnéhoprozaickéhocyklu (náleŽík němudrílePosedlostz roku 1930 a
Kronika z koncetisíciletí
vydanáv roce 1929),vektaémse uplatnillyrikrtvbytostrrf
- v prvníchdvou textechformoufiktivnífabulace,v Dolce
sklon k autobiograflsmu
far nientepÍijalpodobunesyžetového
pásmas bohatouesejistickoureflexí.
16
Piestožeje Nezvalovareminiscencedětswíhojněvybavenapseudofreudistickfmi
vfklady' ohradil se autoÍv doslovu,žese ,,nikteraknesnažllaplikovatfreudismusa
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psychoanalÝzu.., kteréridajně zná jen povrchně; jeho po.ietíie ridaině vzdáleno 'J<lást
naukovéprvky..'(Dolce far nLnt", Ěraha 1931,s. 263).
mezisvénazíránía skut,ečnost
l7
V. Nezual, Dolce far niente,s. 33.
l8Tyto
spojkami oplfvajícídlouhé paratakticképeriody kritikapÍičítalavlivu Marcela
Prousta.Nezval o Proustovi ostatněs obdivem sám psal (Viz Marcel ProusÍ Radosti
a dny, Kmen L921,6, s. 157, a K Proustovu hledání ztracenéhočasu,Kmen 1928,
4-5, s. 81) a kdélcevětnfch vazeb se vyslovil v tom smyslu, žetu nejdeo ,,ozdobnictví
nebo artismus',, a\e Že tato forma umožřuje autorovi ,,vyjad ovat to, co vyjaďuje a
čehoby nemohl vyjádíit stručnouvětou...
l9
Termín lžíváH, Markiewicz ve svétypologii vypravěčŮ a vypravěčskfch postojŮ,
na vymezení tzv. konstitutivních aspektrlvyprávění: zprlsob podání (vypráza|ožené
vění proslovené . vyprávění zaznamenané),modalita (autorslc.fvypravěč - fiktivní
. bezprostŤednost).
zprostŤedkovanost
vypravěč),pozice (imanentní.&anscendentní,
Mezi tyto aspekty polsk! badatel zaiadil rovněž orientaci, podle níždělí vyprávění
na ,,autotÍopiczna..a ',al1otropiczna...Domníváme se, že Markiewiczovu termínu
autotropiclo./odpovídá nejvícevlrazegocentrickj. (Viz H. Markiewicz, Autor i narrator, ín:t!Ž, Wymiary dzieBa literackiego, Krak w . WrocBaw 1984).
20
M' Pu.|rnunová,Svítání,Brno 1949,s.3l.
z1
Tamtéž's' 7,1'
22
KarlaPoláčka,Praha
A.Háiko,e,Komika jako nástrojkritiky maloměštáctvír,díle
1985,s. 80.
z3
Zdáseném,Že právě pro takovétoprozaickétexty s autobiografickfm vfchodiskem
apozadím platí to, k čemuKáte Hamburgerová dosti jednostranně odsoudila všechny
ich.formy, tj. k vyobcování za hranice epiky, jížse rídajněodcizily tím' žese pŤiblíŽily
existenciríInímudruhu, kter..fmje lyrika.
2a
J. Havlíček.Mářa. Hradec Králové 1981,s. 148.
25
Tamtéž,s.,].2,
26
s.86.
Tamtéž,
27
kterou proneslna táboru
olbracht byl vězněn od května do červnaroku 1926 za Ťeč,
lidu v Karviné. Literrímě tuto zkušenostzpracoval v letech i928-I929.
28
Atchívnízáznamy (kapesníkalendríiilta sešitek),kterébyty zašazenydo poslední
edice prÓzy (VII. sv. Spisrl), píedstavujístrohéa fragmentrírnípoznámky, ani v nejmenšímnenaznačujívÝpravnou formu. PŤitomse v knize akt psanípostihuje jako akt
wr1rčí:
,Jen rychle zachytit udátosti těchtopěti dní, nic nevynechat a všechnostihnout,
jen rychle dopsat tuto větu, poněvadŽ se za ní žene druhá již zformovaná.....
(I' olbracht. ,ZamÍftovanézrcadLo,kaha 1980' s. |22).
29
TamtéŽ,
s.43.
30
Tamtéž,s. 13.
31
o tomto.|euupojednává Stanzel ve svéTeorii vyprávění v kapitole 4.2.8. (Stňídání
l. a 3. osoby v modernímlománu).
32
s dulšírni monologickÝmi promluvami se setkáváme v díle Majerové již pŤed
HavíŤskoubaladou. Máme na mysli samomluvu nezaměstnanéhowoÍícíjednu z kapitol románu Piehrada, stylizovanou jako autentich.f záznam vyslechnutého projevu,

v němžse odrážejíi mimojazykové okolnosti (tápavéopilecképutování nočnímměstem). Fiktivní imitaci piedstavuje i deníkov! ztznam Rrlženky Hudcové v Siéně.
33
M. Mui"'ouá, Havftská balada Praha 1938, s' 9.
y
Tamtéž,s' 1 1.
35
TamtéŽ,s. 31-32.
36
Tamtéž,s. 16.
37
Tento typ jakéhosi realisticky zobrazujícfl.toskazu charakterizoval Lubomír Doležel takto: ,,Musíme zdrlraznit, Že jazyková forma nab vá ve skazovém vyprávění
zvlríštníd ležitosti:právě svlm zp11sobemieči, sv m stylem sevypravěčjednoznačně
charakterizuje, hlásí se k určitéůídě,sociální skupině nebo profesi, jeho jazyk je i
vlrazemvčitého osobníhozaloženía charakteru..(L. Doležel, o-iazyce a stylu soudo.
bé česképr6zy,Ptaha 1962, s. I7)'
38
J. Havlíček,Helimadoe. Praha 1956. s. 162'
39
TamtéŽ,s. 1'66.
a0
J. Havlíček,Neviditelnf, Praha 1937, s. 9.
al
Na uměleckézriročenínegativníchpovahovfch rysrl vypravěčeNeviditelného upo.
zornil již v době vydání knihy Kamil Bedníš,když napsal, že,'t,ocelébezcharaktemi
tvrdě sobecké,určujícípovahuPera Švajcara,to lidsky nesympatickéa životněodpuzující, jev oblasti románu opakem . kladem i vyššíbásnickou moráIkou.. (Rozhledy
1937,31, s.239).
a2
J. Havlíček,Neviditeln!, s. 15-16.
a3
Tamtéž's. 123.
a
Tamtéž,s. |4o.
a5
Tamtéž,s.323.
46
J"d"n p*ních recenzentrl Čeméhosvětla Jan Šupuvedl k činnědějovémupoužití
ich-formy" v románu následující: ,,V té introspekci - autor vlastně stále jen dává
hrdinovi pátrat v ninu . je rížasnáspousta epiky, spousta děj , pÍíhod,intrik, napětí
neochabuje od prvních stránek knihy, zvyšuje se.....(Literrímínoviny 1940' 7-8,
s.179).
a7 y'Řezáč,Černé
světlo, Praha 1988, s. 112.
a8
NapŤftlad v závěru koncertní sekvence, v nížse spisovatel Jinďich Aust v mysli
stále znovu odpoutr{vá,aby pokračoval ve snování osudu svéhorománového hrdiny
Qako by si plomítal film o něm na dirigentovfch zádech); tehdy dojde k prolnutídvou
potlesk : toho, kter'.freáIně zní v prostoru koncertní síně,a toho, kten./oceřuje vlkon
fiktivní postavy hrajícíCyrana z Bergeraku: ,,ByIa to premiéra,jakou divadlo dlouho
nepamatovalo. Poslechněte si t,enpotlesk l...l stÁ|jsem a pŤidával ze svého, ale na
místěspocenéhodirigenta/.../jsem viděI mužev širiíkus mohutn;fmnosem..(s.304).
o9
Z hl"di,ku aut,orovy.,-,intimní
zkušenosti..skryté v postavách, tedy z hlediska autostylizačního,se nad Čapkovou románovou trilogií iamyslel v roce 1970 olďich
Králft ve stati Karel Čapek intimní' in: Zpravodaj Společnostibraťí ČapkŮ |9gO,28'
s.72-86.
50
K. Čapek,obyčejn! život, Spisy sv. VII, Praha 1984, s. 310.

50

51

i

I
i
I

II
il

psychoanalÝZu..,kteréridajně zná jen povrchně; jeho pojetí.ie dajně vzdáleno 'J<lást
mezisvénazíránía skutečnostnaukovéprvky...(Dolcéfar niente,Praha |931' s,263).
17
V. Nezual, Dolce far niente, s. 33.
18Tyto
spojkami oplfvajícídlouhéparatakticképerio<ly
kritikapiičítala vlivu Marcela
Prousta.Nezval o Proustovi ostatněs obdivem siímpsal (Viz Marcel ProusťRadosti
a dny, Kmen |921,6, s. 157, a K Proustovu hledání ztracenéhočasu,Kmen 1928,
4-5, s. 81) a k délcevětnfch vazeb se vyslovil v tom smyslu' žetu nejdeo ,,ozdobnictví
nebo artismus',, ďe Že tato forma umožĚujeautorovi ,,vyjaďovat to, co vyjaďuje a
čehoby nemohl vyjádŤit shučnou větou...
19
Termín lžíváH. Markiewicz ve svétypologii vypravěčrla vypravěčskjch postojŮ,
za\oŽenéna vymezení tzv. konstitutivních aspektrlvyprávění: zpr1sobpodání (vyprávění proslovené . vyprávění zaznamenuÉ), modalita (autorslc'./vypravěč - fiktivní
- bezprostŤednost).
zprostŤedkovanost
vypravěč),pozice (imanentní.Eanscendentní,
Mezi tyto aspekty polsk! badatel zaiadil rovněž orientaci, podle níždělí vyprávění
na ,,autofoopiczna..a ',a11otropiczna...Domníváme se, že Markiewiczovu termínu
autotropich.fodpovídá nejvícevlraz egocentrick!. (Viz H. Markiewicz, Autrori narra.
tor, in: t'./ž,Wymiary dzieBa literackiego, Krak w - WrocBaw 1984).
20
M. Pu.jrnunová,Svítání Brno 1949,s.31.
zI
s.77.
Tamtéž,
22
A. Há.ikol,á, Komika jako nástroj kritiky maloměštáctvír, díle Karla Poláčka,Praha
1985,s. 80.
z3
vlchodiskem
zdáse ní,rn,Žeprávě pro takovétoprozaickétexty s aut,obiografick1Ím
a pozadím platí to, k čemuKáte Hamburgerová dosti jednosf anně odsoudila všechny
ich-formy, tj. k vyobcování za hranice epiky, jížse ridajně odcizily tím,žese pŤiblíŽily
existenciálnímu druhu, kter'-Ímje ryŤika.
2a
J. Havlíček.Mářa. Hradec Králové 1981.s. 148.
25
Tamtéž,s.72.
26
Tamtéž,s. 86.
27
kterou proneslna táboru
olbracht byl vězněn od května do červnaroku 1926 za Íeč,
tidu v Karviné. Literámě tuto zkušenostzpracoval v letech 1928-1929.
28
Archíu''í záznamy (kapesníkalendáiík a sešitek),kterébyty zaíazenydo poslední
edice pr6zy (VII. sv. Spisú),pŤedstavujístrohéa fragmentárnípoznámky, ani v nejmenšímnenaznačujívlplavnou formu. PŤitomse v knize akt psaní postihujejako akt
w rčí:,Jen rychle zachytit události těchtopěti dní, nic nevynechat a všechnostihnout,
jen rychle dopsat tuto větu, poněvadŽ se za ní Žene druhá již zformovaná.....
,ZamÍftované
(I. olbracht,
zrcadlo, Praha 1980' s. |22).
29
TamtéŽ,s' 43.
30
Tamtéž,s. 13.
3l
o tomto.jeuu pojednává Stanzel ve svéTeorii vyprávění v kapitole 4.2.8. (Stňídání
1. a 3' osoby v modernímromiínu).
32
s dulší'ni monologiclo.fmi promluvami se setkáváme v dfle Majerové již pŤed
Havffskou baladou. Máme na mysli samomluvu nezaměstnanéhotvoÍícíjednu z kapitol románu Piehrada, stylizovanou jako autenticlc.fzáznam vyslechnutého projevu,
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v němž se odrážejíi mimojazykové okolnosti (tápavéopilecképutování nočnímměstem). Fiktivní imitaci piedstavuje i deníkov! ztznam Rrlženky Hudcové v Siréně.
33
M. Mu;".ouá, Havffská balada Praha 1938, s' 9.
y
Tamtéž,
s' 1 1.
35
TamtéŽ,s. 31-32.
36
Tamtéž,s. 16.
37
Tento typ jakéhosi realisticky zobrazujícfl.toskazu charakterizoval Lubomír Doležel takto: ,,Musíme zdŮraznit, že jazyková forma nab vá ve skazovém vyprávění
zvláštnídŮležitosti:právě svlm zp11sobemŤeči,sv m stylem se vypravěčjednoznačně
charakterizuje, hlásí se k určitéůídě,sociální skupině nebo profesi, jeho jazyk je i
vlrazemvčitého osobníhozaloženía charakteru..(L. Doležel, o.iazyce a stylu soudo.
béčesképr6zy,'PrahaL962,s. I7)'
38
J. Havlíček,Helimadoe. Praha 1956. s. 162'
39
TamtéŽ,s. |66.
a0
J. Havlíček,Neviditelnf, Praha 1937, s. 9.
al
Na uměleckézriročenínegativníchpovahovfch rysrl vypravěčeNeviditelného upo.
zornil již v době vydání knihy Kamil BedníÍ,když napsal, že,,t,ocelébezcharaktemi
tvrdě sobecké,určujícípovahuPera Švajcara,to Iidsky nesympatickéa životněodpuzující, jev oblasti románu opakem . kladem i vyššíbásnickou morálkou.. (Rozhledy
1937,31, s.239).
a2
J. Havlíček,Neviditeln!, s. 15-16.
a3
Tamtéž,s. L23.
a
Tamtéž,s. t4o.
a5
Tamtéž,s.323.
46
J"d"n p*ních recenzentrl Čeméhosvětla Jan Šupuvedl k činnědějovémupoužití
ich-formy" v románu následující: ,,V té introspekci . autor vIastně st.{lejen dává
hrdinovi pátrat v ninu . je rižasnáspousta epiky, spousta děj ' pÍíhod,intrik, napětí
neochabuje od prvních stránek knihy, zvyšuje se.....(Literrímínoviny 1940' 7-8,
s.179).
a7 y'Řezá,č,Černé
světlo, Praha 1988, s. 112.
a8
NapŤftlad v závěru koncertní sekvence' v nížse spisovatel Jinďich Aust v mysli
stále znovu odpoutává, aby pokračoval ve snování osudu svéhorománového hrdiny
Qako by si promítalfilm o něm na dirigentovfch zádech); tehdy dojde k prolnutídvou
potleskrl: toho, kter'.freáIně zní v prostoru koncertní sírrě,a toho, kter1/oceřuje vlkon
fiktivní postavy hrajícíCyrana z Bergeraku: ,,Byla to premiéra,jakou divadlo dlouho
nepamatovalo. Poslechněte si t,enpotlesk l...l sÍÁ|jsem a pŤidával ze svého, ale na
místěspocenéhodirigenta/.../jsem viděI mužev šřiíku s mohutnfm nosem..(s.304).
o9
Z hl"di,ku aulorovy.,-,intimnízkušenosti..skryté v postavách, tedy z hlediska autostylizačnítro,se nad Čapkovou románovou trilogií zamyslel v roce 1970 olďich
Králft ve stati Karel Čapek intimní' in: Zpravodaj Společnostibraťí ČapkŮ 1990, 28,
s.72-86.
50
K. Čapek,obyčejn! život' Spisy sv. VII' Praha 1984, s. 310.
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Personalizacevyprávění

Ve-stati Životopis a vlastrríživotopis (Šaldv Zápisnktr, 1929.193o)upozornil
F. X. Salda na fakt, žezkeslení je nutno chápatjako imanenbríznak každéhosvéživotopisnéhot,extu:,,.'.člověkzapomínáa je nucen zapomínatz pudu sebezáchovy,
aby ŽII,on i neustále si skutečnostpozměřuje, pietváŤí,ztendeIrčfiuje,racionalizuje:
vidí rozum a záměr tam, kde byla náhoda, uvědomění,kde byl loutkou bezvědomď.
(F. X. Šalda,ZobdobíZápísníkuI, Praha 1987, s.383).
52
K. Čapek,obyčejnf Život,s.3]4,
53
TamtéŽ,s.392'
5a
,,Trilogie nejvíc ese.1istickáz Čapkovfch děl, neustále odbočujez linie zobrazovat
životnísituace spíšek zamyšlenínad nimi, k jejich hodnocení;takéty partie' kterése
blfi'í pÍímému,bezprostŤednímuobrazu, směŤujíne tak k podobě, jako ke smyslu a
poukazují v tétofunkci a poloze někam za sebe a nad sebe; ,skutečnost.není t,o,co
hrdinové vlastní, n1fbržto, čeho se toužízmocnit a podržet pro sebe jako jedinou
j istotu.. (A. Matuška,ČIověk proti zkáze, Pr aha |9 63, s. 22O).

personalizacevyprávěnía kten.Í
Jev,kterf pojmenováváme
chcemev této
kapitolesledovatna někter'ch prÓzách z mezivá|ečného
období,se tÝká tňí
strategie(technikyhlediska),
literárníhodíla:vypravěčské
aspektriv1fstavby
bytípostavyv díle(ejího postavenív něm)a vztahumezi vypravěčemve
prefeosoběa postavou.Tam,kde personalizaceZnamenájednoznačnou
tťetí
renci Subjektupostavy,mrižemevésti jistou analogiitétoliterárnítendence'
i v1/znamové
naplĎující
vfstavse prosďednictvímurčitfchpostuprltextové
- totižs tímsměremfilozofickéhomyšlení'
by, s filozofickympersonalismem
kde je osoba,respektiveosobnost(angl' personality,německyPersÓnlichhodnotua zároveĎzdroj všechhodnot.Konkeit) považovánazanejvyšší
krétněse našetématfká text s takzvanfm autorsk1fm
vypravěčem,tďy
textrivyprávěn1fchpčevážně
čipouze rámcově(pievažuje-livnitfuímonologizace)ve tťetí
osobě;postavasamanevypráví,tj. nevystupujev roli vypravěče,ďe jcjí hlediskos r znou intenzitou. na rŮznémstupnijazykově.
intervence- ovlivĎujeobraz reality a děj (pťed.
stylistickéa sémantické
mětnfchi duchovních)
v níprobíhajících.
HlediskopostavyseuplatiÍovalo
ve vyprávěníiv minuljch dobách,avšak
intuitivně,ncdrlsledně,a proto nebyl tentopostup reflektovián
sponťánně,
HenryJames(1843-1916)
a teoretik
teoriíani kritikou.Teprvcrornanopisec
PercyLubbock,autorknihyThe Craftof Fiction(1921)'vycbázejícizJane.
dílu (1907-1909)'
sovy l.vorbya jeho piedrnluvk vlastnímusoubornému
pťisouriilivo|běhlediska . ,,pointof view.. . a jeho vypravěčské
rea|izaci
rozhodujícívyznam.V opozici vričihybridnímuvypravěčiminulfch století,
identifikací
vhleddopostavys observací
a občasnou
směšujícímu
vševědoucí
zvolenoumodalitu(pŤis pohledemčinázorempostavya nerespektujícímu
znáva|fiktivnostdějea současně
biose dopouštělverifikacíodpovídajících
grafistovirrebokronikáči),prosazovalitakovévyprávěcíformy, ve kterÍch
je narativníakt cele pďčízenhlediskuněkteré
jednající
postavy.Respekto.
vaníohraničeného
hlediskamělonavoditvětšíbezprostíednost
subjektivního
zobÍazení,
takovou,kterouneposkytneani vyprávěnív prvníosobě,pťevažuje-liv němminulostníperspektiva:,,...čtenáť
vnÍmáakci filtrovanouvědo.
mímjednéz jďnajících postav,ale vnímáji bezprosďedně't.akjak ji ono
vědomíprožíváa vfsledně tak nenasÍiívá
distancenezbytnápťiretrospektivní
naraciv prvníosobě..,'Kategoriihlediska'ježplfqpívák personalizacivyptá-
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Ve-stati Životopis a vlastníživotopis 1ŠaartvZápisnkll, 1929-1930)upozomil
F. X. Salda na fakt, žezkresleníje nutno chápatjako imanentníznak každéhosvéži.
votopisnéhotextu:,,..'člověkzapomíná a je nucen zapomínatz pudu sebezáchovy,
aby Ž1|,on i neustále si skutečnostpozměřuje, pŤetváŤ(ztendenčiíuje,racionalizuje:
vidí rozum azáměr tam, kde byla náhoda, uvědomění,kde byl loutkou bezvědomď.
$. X. Šalda,Z obdobíZápisníkuI, Praha 1987, s. 383).
52
K. Čapek,obyčejnf Život,s.374.
53
TamtéŽ,
s.392.
5a
,'Trilogie nejvíc esejistická z Čapkovlch děl, neustále odbočujez |Áie zobrazovat
Životní situace spíšek zamyšlenínad nimi, k jejich hodnocení;takéty partie, kterése
blfi'í pímému, bezprostŤednímuobrazu, směÍujíne tak k podobě, jako ke smyslu a
poukazují v tétofunkci a poloze někam za sebe a nad sebe; ,skutečnost.není to, co
hrdinové vlastní, nfbrž to, čeho se toužízmocnit a podržet pro sebe jako jedinou
jistotu.. (A. Matuška,Člověk proti zkáze, Ptaha 1963' s. 22O).

Persona|izacevyprávění
personalizacevyprávěnía kteqfchcemev této
Jev,kterf pojmenováváme
období'SetÝká tťí
kapitole sledovatna některÍchprízách Z mezivá|ečného
(techniky
hlediska),
vypravěčské
strategie
vfstavby
díla:
literámího
aspekt
bytípostavyv díle(ejího postavenív něm) a vztď'u mezi vypravěčemve
prefeosoběa postavou.Tam,kdepersonalizaceZnamenájednoznačnou
tťetí
renci subjektupostavy,m žemevésti jistou analogiitétoliterárnítendence,
textovéi v1iznamové
vÝstavnaplilujícíse pťostťednictvím
určitfchpostupťr
- totižs tímsměremfilozofickéhomyšlení,
by, s filozofick1/mpersonalismem
kde je osoba,respektiveosobnost(angl.personality,německyPersÓnlichhodnotua zároveĎzdroj všechhodnot.Konkeit) považovánazanejvyšší
vypravěčem,tedy
krétněse nďe tématfká textrl s takzvanÝmautorsk1fm
vnitřtí monočipouze rámcově (pňevažuje-li
textrir,yprávěnfchpťevážně
logizace)ve tťetí
osobě;postavasamanevypráví,tj. nevystupujev roli vypravěče"ďe její hlediskoS rŮZnouintenzitou. na rŮznémstupnijazykověintervence- ovlivřuje obraz reality a děj (pťed.
stylistickéa sémantické
v níprobíhajících.
mětnfchi duchovních)
ve Vyprávěníiv minulychdobách'avšak
Hlediskopcstavyseuplati1ovalo
a proto nebyl tentopostup reflektován
sponLinně'intuitivně,nedr1sledně,
a teoretik
HenryJames(1843-1916)
teoriíani kritikou.Teprverornanopisec
(192l),
vycházejícízJamePercyLubbock,autorknihyThe Craftof Fiction
dílu (1907-1909)'
sovy ívorbya jcho pňedmluvk vlastnímusoubornému
rea|izaci
pťisoudilivo\béhledisko. ,,pointof view.. . a jeho vypravěčské
rozhodující
vyznam.V opozici vŮčihybridnímuvypravěčiminullch století,
identifikací
a občasnou
vševědoucí
vhleddopostavys observací
směšujícímu
zvolenoumodalitu(pťi.
s pohledemčiniízorempostavya nerespektujícímu
bio.
znáva|fiktivnostdějea současně
sedopouštělverifikacíodpovídajících
grafistovirrebokr<lnikiíči),
prosazovalitakovévyprávěcíformy, ve kterfch
jednající
je narativníakt cele podťízen
postrvy.Respektohlediskuněkteré
váníohraničeného
hlediskamělonavoditvětšíbezprostťďnost
subjektivního
zobrazení,takovou,kterouneposkytneani vyprávěnív prvníosobě,pťevažuje-liv němminulostníperspektiva:',...čtenáťvnímá
akci filtrovanouvědomímjednéz jednajícíchpostav,ďe vnímáji bezprosďedně'tak jak ji ono
vědomíprožíváa vf ďedně trk nenasÍi{vá
distancenezbytnápčiretrospektivní
naraciv prvníbsobě...1
Kategoriihlediska,ježpfispívák personalizacivyprá-
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vění, není nutno pojímatjen jako určitékritériumzhodnocujícítechniku
rovněžjako k nástrojizkoumánílitevyprávění.Mrlžemek ní pŤishrpovat
naotinky
tykajícísejeho estetikyi noetiky.
rámíhoďla a hled.ání
odpovědi
F. K. StanzelÍeší
v obecnéroviněproblémuplahěnísubjektivního
hlediska
postavyv rámci svétypologievyprávění..Zablvá sejímzejména
pÍivfkladu
persondlnívyprávěcísituace,kterouvymezujevrlčizbyvajícím
dvěmaforjednak vtčivyprdvěcí situaci pnlní osoby,kde je
mám zprosťedkování:
lokalizovánariplně ve fiktivním světě romiínovlchpozprostťedkovanost
vyprávěcísituaci,kde mezi světempostav
stav,jednakvzhledemk autorské
se
a světem vypravěčeexistujeontická hranice a proces zprostťedkování
formyzprostťed.
odehráváz pozicevnějšíperspektivy'Stanzelemvymezené
podobě'
kovánífikiivníhoděje se ovšemjen zťídkavyskytujív dílev čisté
se sobě nebo
většinoutu koexistují,p echázejíjedna v druhou,pťib|ižují
procházejív1fvojem.
Tak kupčíklavzdalují,vytrácejísečinabfvajípťevahy;
du vyprávěnív prvníosoběnemusív bec vyjevit subjektivníhlediskovypráobjektivizovanému
vějícípostavy,namístopersonalizacese pťipodobĎuje
jinde
personahzací
pak
múžeblt
a
Ten
zobrazenívypravěčeautorského.
poznámky.
zredukovánna pouhéreŽijnia orientační
scéničností

Woolfové(1927),se v českéliteratuŤesetkávámejen ojediněle,snad jen
v pŤípadě
ČapkovaHordubala'Většinouse totižsubjektivizaceobrazuhlediskempostavyomezujena zlomky, kterésporadickyvnikajído autorského
vyprávěnínebodiďogizovanéscény(naznačuje
sekupŤíkladu,
co si promloupostava
jejich
vající
myslfl.Někdy seautorshÍvypravěčs reflektoremstÍídá,
hlasy se do sebejakoby zaklii1ují.Konečněpak se emocionálníričastvypravěčena osudupostavyv některfch pŤípadech
projevujelyizací vyprávění
(Sťíbrnfvítr,Chcemežít,Lidéna kŤižovatce,
Advent aj.).Někde Sepersona|izacevztahujek jeďnému (centrálnímu)vědomí,jinde se na ní podílí
několik reflektujícíchmédií- individuálníchi kolektivních(Nikola Šuhaj
loupežník,Lidé na kŤižovatce'
PŤedtucha).
PÍitom se objevujev rrlznfch
variantácha s r znou intenzitou.Nemusíbft napÍíklad
manifestovánasty(polopŤímou
listicky
a nevlastnípÍímouÍďí, vnitínímmonologem"),mr1že
jít o pouhézabarvenístanoviskavypravěče,
Ztotožťl'ujícfr:ro
se s hodnocením
post,avy.Jednoznačné
perspektivyve smyslupŤesunu
signály zvnitÍnění
oh.
niska zobrazenídovnitÍsituacepŤedstavují
prostÍedkyprostorovéa časové
deixe (pfíslovečné
tvaryjako nyní,tehdy,zde, odtud,tamhle)a jiné znaky,
jimiž se vyznačujevfpovědnípáSmopostávy- apel,expresíva,
věcnéhodnocení,modalita,slohovézabarvení(hovorovostí,diďektem)' Pfitom nelze
vždyjednoznačně
stanovit,zda ony prvky znamenajíintervencipostavydo
rizemívypravěčečispíŠe
sbližovánívypravěčes fiktivnímsvětempostavy.

V zásadě lze ťíci,žek personalizaci dochánítehdy' když vyprávěnív té
respektujeprostoroYousituovanostpostavy,její čas(zdebytía
či onémÍťe
jejízkušenostní
mohorizont,emocionálníčivěcnéhodnocení,
vzpomínku),
dalitu, ťďové znaky apod. Událost je prezentovánatak, jak ji prožíváa
nástoj
reflektujepostava- mlčky,ve svémvědomía nitru.Za nejličinnější
personalizace|ze fidížpovažovatvnitťnímonologizacivyprávění,kterétu
jako takovéustává a pÍecházív pťímoureflexi, kdy roli vypravěčecele
nahrazujerole reflektora.'
Mrlžemekonstatovat,žepersonalizacejako dŮsledekpreferováníhlediska postavy se tedy odehrávájako pohyb od vyprávěník reflektování,
provázenf pronikánímdistinktivníchznakrlpásmapostavydo pásmavypra.
vnitťnímmonologem.Současněpersovéčeaž k jeho riplnémupopŤení
púsobí
na|izace
dva v znamnéavzájemně spjatéposuny:posunod zprozobrazenía posunod vnějšíperspektivy
sťedkovanostik bezprostťednosti
k perspektivěvnitťní,coŽ znamená,žestanovisko,z něhožse vyprávěnf
svět vnímá,se na|ézáv některépostavěnebo v centru dění.S drlslednou
JoycerivPornétumělcev jinoš.
personalizací'jak ji pťedstavuje
napťíklad
(L922)
a román K majáku Virginie
(1916),
Kďkrlv
Zámek
letech
skfch

l'
l

PĚechodnost'
personďizovaného
ambivalentnost,
smíšenost
vyprávěníse
jevízvlášévfrazně
napolopŤímé
Ťeči,
kteráses Ťečí
vypravěče
shoduje v užití
formy fŤetí
gramatické
osoby.Tato Ťeč
múže
signalizovatpouhoučástečnou
(pÍiÍídkém
vfskytu) infikaci autorského
vyprávění- nebo- pokudjejí užito
- pŤechodk personálnívyprávěcísituaci. Největšíintenzity pak
dťrsledně
personalizacevyprávěnínabfvá pŤipoužití
vnitŤního
monologu,jenžZnamená nejbezprostÍednější
vstup do vědomípostavy.ČtenáŤ
se stiávásvědkem
jejímyšlenky(nápadu,pfedsíavy)ve stavuzrodu,vytváŤí
seprostorpro volnf
pohyb prostorema časem,pro sepětíminulostis pÍítomností,
a to tím,žese
o minulosti nevypráví,ďe že se minulostpŤedvádí
jako právě evokovaná.
Druhá osoba pak vnitÍnímonolog dramatizujeve smyslu vnitÍníhosporu,
sebeobnažení,
sebeobvinění
apod.
jak v roviněstylistické,
Aspektupersonalizacevyprávění,sledovatelného
tak i sémantické
a namnozesouvisejícího
s noetikoua filozofiídíla,m žeme
užítjako citlivéhonástrojeinterpretace.
My se všakv tétokapitoleomezíme

vění,není nuÍropojímatjen jako určitékritériumzhodnocujícítechniku
rovněžjako k nástrojizkoumánílite.
vyprávění.Mrlžemek ní pŤistupovat
naotÁzky
tykajícísejeho estetikyi noetiky.
rámíhodílaa hled.áníodpovědi
F. K. StanzelÍeší
v obecnéroviněproblémuplatněnísubjektivního
hlediska
postavyv rámci svétypologievyprávění,.ZablvásejímzejménapÍi
vÝkladu
personáInívyprdvěcísituace,kterouvymezujev či zbyvajícím
dvěmafor.
jednak vúčivyprávěcísituaci první osoby,kde je
miám zprosťedkování:
zprosďedkovanostlokďizována riplně ve fiktivním světě románovfchposituaci,kde mezi světempostav
st'av,jednak vzhledemkautorskévyprúvěcí
se
a světem vypravěčeexistujeontická hranice a proces zprostťedkoviíní
odehtáváz pozicevnějšíperspektivy.Síanzelemvymezenéformyzprostťďpodobě'
kovánífiktivníhoděje se ovšemjen zťídkavyskytujív dílev čisté
jedna v druhou,pťibližují
se sobě nebo
většinoutu koexistují,pÍecházejí
procházejívfvojem.Takkupťíklavzdalují,vytrácejísečinabfvajípťevahy;
du vyprávěnív prvníosoběnemusív bec vyjevit subjektivníhlediskovypráobjektivizovanému
vějícípostavy,namístopersonalizacese pčipodobi1uje
jinde
personahzacía
pak
mr1že
bft
zobrazenívypravěčeautorského.Ten
poznámky.
a orientační
zredukovánna pouhérežLjní
scéničností
Y zásadělze Ííci,žek personďizaci docházítehdy,kdyžvyprávěnív té
čionémíčerespektujeprostorovousituovanostpostaYy,její čas(zdebytia
jejízkušenostní
mohorizont,emocionálníčivěcnéhodnocení,
vzpomínku),
dalitu, ťďové znaky apod. Uďálost je prezentovánatak, jak ji prožíváa
nástoj
reflektujepostava- mlčky,ve svémvědomía nitru.Za nej činnější
personalizacelze tudíŽpovažovatvnitťnímonologizacivyprávění,kterétu
jako takovéustiívá a pÍecházív pŤímoureflexi, kdy roli vypravěčecele
nahrazujerole reflektora."
Mrlžemekonstatovat,žepersonďizacejako drlsledekpreferováníhlediska postavy se tedy odehrávájako pohyb od vyprávěník reflektování,
provázenf pronikráním
distinktivníchznakŮpásmapostavydo pásmavypravéčeaŽ k jeho riplnémupopťenívnitťnímmonologem.Současněpersonalizaceprlsobídva vfznamnéavzájemnéspjatéposuny:posunod zprozobrazenía posunod vnějšíperspektivy
sťedkovanostik bezprostťednosti
k perspektivěvnitůrí,což znamená'žestanovisko,z něhožse vyprávěnf
svět vnímá,se naLézáv některépostavěnebo v centru dění.S dúslednou
JoycerlvPortrétumělcev jinoš.
personalizací,jak ji pťedstavuje
napťíklad
skfch letech (1916),KafkŮv Zámek (Í922) a román K majaku Virginie

Woolfové(1927),se v českéliteratuŤesetkávámejen ojďiněle, snad jen
v pÍípaděČapkovaHordubala'většinouse totižsubjektivizaceobrazuhlediskempostavyomezujena zlomky' kterésporadickyvnikajído autorskélto
vyprávěnínebodiďogizovanéscény(naznačuje
sekupÍíkladu,
co si promlou.
postava
jejich
vající
myslí).Někdy seautorsk1f
vypravěčs reflektoremstŤídrá,
hlasy se do sebejakoby zakliřují. Konečněpak se emocionálníričastvypravěčena osudupostavyv některlch pŤípadech
projevujelyizací vyprávění
(SĚíbrnj vítr,ChcemeŽít,Lidéna kÍižovatce,
Advent aj.).Někde Sepersona|7zacevztahujek jedinému(centrálnímu)vědomí,jinde se na ní podílí
několik reflektujícíchmédií- individuálníchi kolektivních(Nikoh Šuhaj
loupeŽník,Lidé na kÍižovatce,
PŤedtucha).
PÍitom se objevujev rrlznfch
variantiácha s r znou intenzitou.Nemusíbft napŤíklad
manifestovánastylisticky (polopfímoua nevlastnípÍímouŤďí,vnitŤním
monologem4),
mrlže
jít o pouhézabar,lení
stanoviskavypravěče,
Ztotožřujícího
se s hodnocením
postavy.Jednoznačné
perspektivyve smyslupÍesunuohsignály zvnitŤnění
niska zobrazenídovnitŤsituacepÍedstavují
prostŤedky
prostorovéa časové
jako
deixe (pÍíslovečné
tvary
nyní,tehdy,zde, odfud,tamhle)a jinéznaky,
jimiž sevyznačujevfpovědnípásmoposíavy- apel,expresíva,
věcnéhodnocení,modalita,slohovézabarvení(hovorovostí,dialektem).Pfitom nelze
vždyjednoznačně
stanovit,zda ony prvky znamenajíintervencipost,avydo
rizemívypravěčečispíŠe
sbližovánívypravěčes fiktivnímsvětempostavy.
Pfechodnost,ambivalentnost,
personďizovaného
smíŠenost
vyprávěníse
jevízvlášťvfrazněnapolopŤímé
Íeči,
kteráses Ťečí
vypravěče
shodujev užití
formy tÍetígramatické
osoby.Tato Íečmrlžesignalizovatpouhoučástečnou
(pÍiÍídkém
vfskytu) intikaci autorského
vyprávění- nebo- pokudjejí užito
pŤechod
d sledně
k personálnívyprávěcísituaci. Největšíintenzity pak
personalizacevyprávěnínabjvá pŤipoužití
vnitÍního
monologu,jenž
Znamená nejbezprostÍednější
vstup do vědomípostavy.ČtenáŤ
se s|ívá svědkem
jejímyšlenky(nápadu,pÍedstavy)
ve stavuzrodu'vytváŤí
seprostorpro volnf
pohyb prostorema časem,pro sepěí ntinulostis pfftomností,
a to tím,žese
o minulosti nevypráví,ďe že se minulostpÍedvádíjako právě evokovaná.
Druhá osobapak vnitÍnímonolog dramatizujeve smyslu vnitÍníhosporu,
sebeobnažení,
sebeobvinění
apod.
jak v roviněstylistické,
Aspektupersonalizacevyprávění,sledovatelného
tak i sémantické
a namnozesouvisejícího
s noetikoua filozofiídíla,m žeme
užítjako citlivéhonástrojeinterpretace.
My se všakv tétokapitoleomezíme
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na ne|iplnépÍehlédnutí
pr6z z daného
aspektu- tj. z aspektuuplatněnísubjektivníhohleďska postavy- pffznačn1fch
a pokusímesepouzenaznačit
jeho
interpretační
možnosti.Nejprve se zaměffmena ty texty,v nichžsubjekti- ztání'hledánísamasebe,
vizace v:fpovědisouviselas tématem
dospívdní
probouzejících
se smyslťra erotickétouhy.U tohototématuse totižvniffirí
perspektivizacestiíváformou zvláštěvhodnoupro zobrazenídynamikynitern/chděj ' děj značněobecnfch(nevyhraněn]fch)
a tňebaže
pomíjivfch,
pnizračnfch,tudft,nevyžadujících
dostatečně
náročnoupsychologickouanďfzu a formulaci,k nimžje povolánautorskÝvypravěčs nadhledem.

náběhyk personalizacivyprávěnínelze centrální
PÍesvfše zmíněné
pouze s vědomímmladistvéhohrdivětÍuZtotožĎovat
vědomíStŤíbrného
jenž
ho stvoŤil.Nejde tu všakpouze
ny, neboéná|eŽízisoveĎbásníkovi,
o funkci záminky pro prezentaciautorskéhosubjektu,ale o autobiograrozvinout
kter! dfty nímúže
s básníkem,
fizaci postavy,o jejíspÍízněnost
personěkteré
gesto.
Také
svou lyrickou fantazii, lyrickf patos i lyrické
pŤíslovcí
nalizačnísignály, jako napÍíkladhojnost neurčitfchzájmen a
svědčí
pŤiblížit.....),
(,,Jeněkdecosi a on by se chtěl k tomupo špičkách
pojmenose náznakema tajemstvíživota
o lyrikově sklonu vyjadŤovat
větru...Hrdinovy citlivé,aŽ pÍe.
vávat neurčitfmsymbolem,,stŤíbrného
vypra.
citlivělésmyslybudoucíhopoetyjako by opraviíovalyautorského
novoro.
a milostnéholyrismu, k vyhrocení
věček rozvinutípÍírodního
(pÍízemní,
vulgární,animální,pokÍyrealitou
mezi
mantickéhorozporu
nadrovněžk expresívní
a
ideálem
a
teckoua cynickou)a snem,touhou
(',Na
tv j
osoby
sázce. objeví-li se konečněve vyprávěníforma druhé
a pošetil!!..),/nenícelkempochybo tom, že
hrob,JeneRatkinevčerejší
jenžse s ní
tu k vlastníminulostipromlouvályrickf subjektvypravěče,
ale také
za
něho,
nejen
Život
spolu s hrdinou v závěru loučía apostrofuje
za sebe,Za Svougeneracii za generacepÍíští.

Prvnív:fznamn]/
románzrání(citovévfchovy a ztracenychiluzí),
psan:f
sezjevnousnahoupreferovatsubjektivníhlediskohrdiny(centrálnívědomO
ve věku dětstvía mladosti,pťedskvujeŠrámkrlv
Stffbrnfvítr(1910).Duševníživotse v něm zobrazujejakodynamickf procesvyznačující
se proměnlivostínálad, citovymi vfkyvy, náhlfnri zvraty postojŮ,bezděčnfmi
reakcemi,rozporuplností;hrdina je pťepadánsny a fantrzijnímipňedstavami.
Pťestože
se Šrámkrlvromiínsoustťed'uje
na to, co Se s post,avou
Jeníka
Ratkinaděje,najeho smyslovézážitkyacitová (vzácnějiintelekfuáln0rozpoloženía zvraty,jen málokdese tu situujehlediskoreflektorskypťímo
do
vědomípostavyprostťednictvírn
vnitňríťďi, kterápronikádoňečivypravěče:
''B h ho již nechtěl,pozdě,nečislávěcjtždo něho sestoupila.Pozdě,nedal
jsem se pťedtebou,hťíšná
myšlenko,
na těk,kdyžjsi se mi schllila k uchu
a šeptalasvádějíc.Nezacloniljsemsi očí,
podívaljsem sejednoua to nesfučilo,podívaljsem se i podruhé.Blih vztjčilhrozebněprst, ale já sepodíval
ještěpotťetí.
Pozdě,Btih hojiž nechtěl.opět se vášnivěrozmodlil.Pokrfvka
páchla slzami.Marně.,,(kurzívaM.M.)5

StÍíbrnfvítr
S dostiznačnfmčasovfmodstupemnaváza|naŠrámkúv
Větrná
dospívání
válečného
románem
Václav Řezáč
nejbezprostŤedněji
setba(1935).IonsetotižzaměÍilnacitov!dějvnitrumladftagymnaziálního věku, dramatizovanyŤadoudráždivfch a zraĎujícíchdotyktl
zkušes realitou. NěkterézáŽitky hrdiny Větrnésetby Petra pÍipomínají
nenávrlbec:
věku
adolescentního
nostRatkinovua souznějíse zkušeností
kamaráda,
vist k otci tyranizujícímuudŤenoumatku,odcizenínejbližšího
prvnícheroticdívce,zíslrávání
komplex chudoby,sněnío nedostupné
pfcha zkuše.
lhostejnosti,
BoŽí
bez lásky, prohlédnutí
kfch zkušeností
se ze sebevysvléknoutjako
nosti a hÍíchuakonečněivíra,Žeje možné
vyjít vstŤíc,,tomune.
v
očích..
snu
prádla
s
a ,,hv.ězdami
z pošpiněného
románuobjevuje
pak
Řezáčově
v
Nově se
a krásnému...8
zachytitelnému
zkušenostválečná,čekánína povolávacírozkaza blouděnídemorďizo-

Hledisko postavy prozrarujíve Sďíbrnémvětru nadmíruhojnéneurčité
tvary zájmennéa pťíslovečné
(de o distinktivníznaky modatity)a expresívní
vjruy,jimiž je postihovánoRatkinovookouzlení,ale také- s ohledemna
témadezl7aze.zhnusenía ošklivost.Náznaky reflektorské
role postavyjsou
patméi z tšch zobrazení,jež sledujísměr pohledu postáYy a obsahověse
ztotožřujís jejímvjemem,souvisejícím
většinoui s psychologick1fm
rozpo.
ložením:,,Stál nahoťe,ažu prldy,s knihami v podpaží,a ze sEopu visely
pavučinyobďenéprachem.V jednéz nich sedělbachratfpavouka cloumal nožkami.cítil toho pavoukana svémsrdci...6
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vanf m a vyhladověl! m zázemím.
Ačkolivvefiicátfchletechbylasubjektivizovanágeneračnívfpověď
prí.
napsiánacivilnějšímtÓnemnežv letechdesátfch,jistráautobiografičnost
se
běhua Z tohoplynoucícitovéspoutáníautoras hrďnou a jeho zkušeností
)t

\{

na ne plnépŤehlédnutí
prÓz z daného
aspektu- tj. z aspektuuplatněnísubjektivníhohleďska postavy- pÍíznačnfch
a pokusímesepouzenaznačit
jeho
interpretační
možnosti.Nejprve se zaměňíme
na ty texty,v nichžsubjektivizace vypovědi souviselas tématem
dospívání. zrání,hledrání
samasebe,
probouzejících
se smyslrla erotickétouhy.U tohototématuSe totižvniffirí
perspektivizacesti{váformou zvláštěvhodnoupro zobrazenídynamikyni.
tern]fchděj'l' děj značné
obecnfch(nevyhraněn]fch)
a tťebaže
pomíjivfch,
dostatďněprrlzračnfch,
ndft'nevyžadujících
niárďnoupsychologickouanďyzu a formulaci,k nimžje povolánautorshÍvypravěčs nadhledem.
Prvnív znamnfrománzrání(citové
vfchovy a ztracenychiluzí),psanf
sezjevnousnahoupreferovatsubjektivníhlediskohrriiny(centrálnívědom0
ve věku dětstvía mladosti,pňedstavuje
Šrámkriv
Stčíbrn1i
vítr(1910).Duševníživotse v něm zobrazujejakodynamick]íprocesvyznačující
se proměnlivostínálad, citov]fmivfkyvy, náhlfni zvraty postojrl,bezděčnfmi
rcakcemi, rozporuplností;hrdina je piepadán sny a fantazijnímipťedsiavami.
Píestožese Šrámkrivromán soustied'ujena to, co se s postavouJeníka
Ratkinaděje,na jeho smyslovézzlžikya citová (vzácnějiintelektuální)
rozpoloženía zvraty,jen miálokdese tu situujehlediskoreflektorskypťímo
do
vědomípostavyprostňednictvím
vnitlhíňďi, kterápronikádoňečivypravěče:
,,Btlhho již nechtěl,pozdě,nečistávěc již do něho sestoupila.Pozdě,nedal
jsem se pťedtebou,hžíšná
myšlenko,
na těk,kdyžjsi se mi schjlila k uchu
a šeptalasvádějíc,Nezacloniljsemsi očí,
podívaljsem sejednoua to nestačilo'podívaljsem se i podruhé.Blih vzt!čilhrozebněprst, ale já sepodívat
ještěpotťetí.
Pozdě.Blih hojiž nechtěl.opětse vášnivěrozmodlil.PokrÝvka
páchlaslzami.Marně.,,(kurzívaM.M.)í
Hledisko postavyptozrazujíve St}íbrném
větrunadmíruhojnéneurčité
tvuy zájmenné
a plíslovečné
(de o distinktivníznakymodality)a expresívní
vyrazy,jimižje postihovánoRatkinovookouzlení,a|e také- s ohledemna
- zhnusenía ošklivost.Náznaky reflektorské
Íémadezt|uze
role postavyjsou
pafné i z téchzobrazení,ježsledujísměr pohledu postavy a obsahověse
ztotožřujís jejímvjemem,souvisejícím
většinoui s psychologick1fm
rozpoložením:
ažu pŮdy,s knihami v podpaží,
,,Stálnahoťe,
a ze stropuvisely
pavučinyobďenéprachem.V jednéz nich seděl bachratf pavouk a cloumal nožkami.Cítil tohopavoukana svémsrdci...6

náběhyk personalizacivyprávěníne|zecentrální
PÍesvfše zmínčné
hrdipouzes vědomímmladistvého
větruZtotožĎovat
vědomíStŤíbrného
pouze
jenž
ho stvoÍil.Nejde tu však
ny, neboéná|eŽízároveř básníkovi,
subjektu,ale o autobiograpro
autorského
prezentaci
o funkci záminky
kterf
dfty ním žerozvinout
její
s básníkem,
spÍízněnost
fizaci postavy,o
svou lyrickou fantazii,lyrickf patosi lyrickégesto.Takéněkteréperso.
signály, jako napŤftladhojnost neurčit:fchzájmen a pÍíslovcí
na|izační
pÍiblížit.....)'
svědčí
(,,Jeněkdecosi a on by se chtěl k tomupo špičkách
o lyrikově sklonu vyjadÍovatse náznakema tajemstvíživotapojmenovětru...Hrdinovy citlivé,aŽ pÍevávat neurčitfmsymbolem,,stŤíbrného
vyprajako
by opravĎovalyautorského
citlivělésmyslybudoucíhopoety
a milostnéholyrismu, k vyhrocenínovorověček rozvinutípÍírodního
(pŤízemní,
vulgární,animální,pokryrealitou
rozporu mezi
mantického
nadteckoua cynickou)a snom,touhoua ideálema rovněžk expresívní
(''Na
tvŮj
sázce. objeví-li se konečněve vyprávěníforma druhéosoby
že
pochyb
o
tom,
není
celkem
pošetilf
!..)',
a
včerejší
hrob,JeneRatkine
jenž
s
ní
se
vypravěče,
lyrickf
subjekt
tu k vlastníminulostipromlouvá
také
něho,
ale
spolu s hrďnou v závěru loučía apostrofujeŽivot neienza
za sebe,Za svou generacii za generacepŤíští'
StŤíbrn'vítr
S dosti značnymčasovm odstupemnaváza|naŠrámk6v
Větrná
dospívání
Václav Řezáčrománemválečného
nejbezprostŤedněji
gymnaSetba(1935).I on se totižzaměŤilna citovj děj v nitru rnladfta
ziálního věku, dramatizovanfÍadoudráždivfch a zraĎujícíchdotyk
zkušes realitou. NěkterézáŽitky hrdiny Větrnésetby Petra pŤipomínají
nená.
vťrbec:
věku
adolescentního
nostRatkinovua souznějíse zkušeností
kamaráda'
matku,odcizenínejbližšího
udŤenou
vist k otci tyranizujícímu
prvních
eroticzískiívání
dívce,
komplex chudoby,sněnío nedostupné
pfcha
zkušeBožílhostejnosti,
bez lásky, prohlédnutí
kfch zkušeností
jako
nosti a hfíchua konečněiyíra,Že je možnése ze sebevysvléknout
vyjítvstŤíc,,tomunesnu v očích..
prádla a s ,,hv^ězdami
z pošpiněného
Nově se pak v Řezáčověrománuobjevuje
zachytitelnému
a krásnému...E
zkušenostválečná,čekánína povolávacírozkaza blouděnídemoralizo.
vanj'm a vyhladověly m zázemím.
vfpověď
Ačkoliv ve tŤicátfchletechbyla subjektivizovanágenerační
pffnapsánacivilnějšímtÓnemnežv letechdesátfch,jistiáautobiografičnost
jeho
se
zkušeností
běhua Z tohoplynoucícitovéspoutiíní
autoras hrdinoua
)t

i v tétodoběodrazily v Ťeči
vypravěčeexpresívní
naclsázkcru,
neodpovídající
postavy:
věku zobrazené
,,V jeho těle se vzbouÍilysmysly a lomcovďy jako
zuŤivívězĎovéslabfmi stěnamisvéhovězení.,,;,Jako
balvanvržen!zprázď.
noty nebepadlanaii zdrcljícímalost abezvjznamnostvšeho...g
apod.
Expresívníoptikuněkterlch obrazŮi citovouexďtovanostlze ve Větrné
setbězdrivodnitsnahouo vyjádŤení
depresívního
klimatu let prvnísvětové
vá|ky. Z hlediskapersonalizacevfpovědi soustŤeděné
drlsledněk ristťední
postavěvšakqfrazová naďsázkapÍedstavuje
vnějškovoudramatizaci(epik
Řezáčdramataujeigestema skandálnímvfjevem)niterného
dění.KpŤímému zobrazenísubjektivníhovědomí,jehožhlediskoje pro noetikurománu
určující,
se naopak autor uchyluje jen zÍídka.Jďro by pocítil uměleckou
problematičnost
vnitŤní
Ťeči,
stylizovanés pochopením
pro jednoduchost,
až
banálnostmladistvého
pojmenovávánívlastníchprožitkťr
(,,Klid! Nemiloval
pŤeceMartu. Byla to čubka,nikdy ji nepovažovďza nic jiného...),lo
pŤistupuje k svémuhrdinovi,jehož zkušenostje mu drlvěrně znáná, pÍevážné
s nadhledem;autorskf vypravěčsuverénně
(sebejistě)pojmenováváa hod.
notíhrdinovysebeskrytější
city a stavy.ČteniáŤ
seod n ěhodozví,žePetr,,Byl
pln chvilkovfch pocitria starfch.neodbytn1fch
myšlenek'ježplynuly a pÍejako
valovďy se
mlhoviny...''žejím,.kymácí
vítrváhánť,
,že,,ce|!strašliv!
životvzpomínekletěl mu^hlavouproudemmučiv1fm,
spďujícíma kajícím
jako v okamžikusmrti,..l2ale nic z toho Se nesianevlastnímpŤedmětem
zobrazení,
tj. reflexízachycenouv okamžikuvzniku a v jejímprrlběhu.
S riskďím'kterépŤináší
personalizacevyprávěnímédiemdospívajícího
hrdiny s jeho omezen m zkušenostním
horizontem,tj. s riskalímjistébana|izacev,lrazu,se stŤetltakéKarel Čapekv Prvnípartě (1937).Na rozdílod
Řezáčovaautoritativního
nedostatečnost
vypravěče,jenŽpÍirozenou
vyjadŤovacíchmožností
postavykompenzovď expresívní
nadsázkou,tedy rétorikou a dramatick1ím
gestem,využilČapek,jako užnejednoupÍedtím,
a to
ve smyslu estetickémi noetickém,živéhohovorovéhovypravěčství,
které
svousituační
do stŤedu
vyprávěného.
viahuječtenáŤe
bezprostÍedností
V jeho
románuo obyčejném
hrdinstvíparticipujína vyprávěnív jakémsidrlvěrném
souručenstvíjak
autorskf vypravěč,tak hlavnípostava:vypravěčse tu totiž
stiáváneviditelnfmpnlvodcedtpostavy,abymohlablt udiálost- drllníneštěstí
azácfuannépráce- vypovězenatrk' jak ji zaŽi|jejípím.!ričastník,
nedostudovan1fstŤedoškolák
Standamlpan..Účin t'teoista,jímžČapekpersonalizuje
zŤetelností.
se zvláštní
Nenítotižpochyvyprávění,vyvstiáváv tomtopÍípadě
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by o tom,žeby vznikla podstatnějin áprÓza, s jinfm viděnímreality,problematikoua snadi ideou,kdyby si autorza nositeletohotohlediskazvolil jiného
havfie ve zralémvěku.
člena,,prvníparty..- zkušeného
kolemjedinépostavy,signďizujíjiž
Fakt, žese vyprávěnídoslova,,točť.
uvozovacívěty,kterémístyažmonotÓnně(zvláštěv prvníčásti)opakují
četné
,'pokudStrnda
cítf.,,,myslísi potajíStanda..,
jedinéjméno:,,Standazčistajasna
jediné
uplafilující
drlsledně
apod.Čapek,
Standa..
Standa..,
vidÍ.,,,žasne
,,pŤemítá
vautorskémvyprávěnírámecscény'kterolzaztnrnenává
hledisko,nepÍekračuje
ji ozvláštřujemédiem
buďtraďčně.diďogickoudramatnací(tj.frontálně),nebo
prožívajícího
subjektu.obraz vfjew (vÝsekz celku)seomezujena to' co a jak
mrižeStrnda vidět, slyšeta chápat,co m že prožívatreiálněnebo si pouze
(srov.jednu ze směn ,,prvníparty..'kter.áprobíhápouze v jeho
pÍedstavovat
se nedozví,
lrižko).ČtenáŤ
na nemocniční
pÍedstavách
v době,kdy je upouíárr
se
dělo,když
co
ani
usnul,
co Standa
jak pokračovalo
hospďsképosezenípoté,
holfma rukama.
v šachtěomďel píi pokusu zadrŽet:"yďYevu
se
Čapkrlvvypravěčse ocitiínejenv těsnéblízkostipostavya ztotožlÍuje
pŤemísstanoviště
s jejímhorizontemnováčkaa laika, ďe častovypravěčské
role:
do jejíhovědomí.Tím ďocházík plnérealizaci reflektorské
éujepŤímo
vznešené
a
smutré
všechno
že
to
je
mate,
se
ale
Standu
,,Ano,tgkbudiž,tak ro;
cítítak hrozně tělesně.Chtěl by líbatnebo kousatvěci, kterlch se dotkla;
Marie, Marie! A v noci,
myslína jejíkolena,jejíruce,jejískloněnoušíji,
teďjsemti nejblíž,
Marie,.
spí
podlahu;
tamdole
na holou
v nocisi lehátváťí
to
co ti šeptám;to klečímutvé^postele,
djchat,Snad slyšíš,
snad tě slyším
tvéreplo,- tojektajítvézuby,nebomé?,,(kl,rzívaM. M.)13
cítírn
ťeč
vypravěče
postavy,nejednoustffdajících
V mnohfchvnitiníchťečech
mezi
oběma
v rámci jedinésyntaktickéjednotky,se u Čapkastírádistance
pásmy, navzájemdosti podobnÝmi;nemění-lise v nich gramatickáosoba,
nelze je častoani odlišit.Vjrazně ambivalentnísituacenaslávápťipoužití
bÝt jist'
si tu nemúže
neboéčtenáť
druhéosobynebopojmenování,,člověk..,
zda promlouvápost.avasamak sobě,nebose k níobracívypravěč-drlvěrnft:
jenomsepracuje,žečlověk
,,Jinakjetu vlastněklid,žádnfshonnebozmatek;
hrdinsní,
Takvidíš,takhlesebojujeza lidskéživoty;nenítožádné
rucenecítí.
M.M.)14
alejenompoťádnádťina,,.(kurzíva

Životé,kdese variabilitagramatickfchosob
Podobně.jakov obyčejném
promluvy,plníi v První
dialogizacimonologické
vfznamně podílína vnitťní

i v tétodoběodrazily v Ťeči
vypravěčeexpresívní
nadsázkou,neďpovídající
věku zobrazené
postavy:,,V jeho těle se vzboufily srnyslya lomcovalyjako
zufivívězřovéslabfmi stěnamisvéhovězení...;
,Jako balvanvrž.en!zprázd.
noty nebepadlanaii zdtcujícímalostabezvlznamnostvšeho...g
apod.
Expresívníoptikuněkterfchobrazrii citovouexďtovanostlze ve Větrné
setbězdťrvodnit
snahouo vyjádŤení
depresívního
klimatu let prvnísvětové
vá|ky.Z hlediskapersonalizacevfpovědi soustÍeděné
drisledněk ristÍední
postavěvšakv:/razová nadsázkapfedstavujevnějškovoudramatizaci(epik
Řezáčdramatizujei gestema skandálnímvfjevem)niterného
dění.KpÍímému zobrazenísubjektivníhovědomí,jehožhlediskoje pro noetikurománu
určující,
se naopak autor uchylujejen zÍídka.Jako by pocítil uměleckou
problematičnost
vnitŤní
Ťeči,
stylizovanés pochopením
pro jednoduchost,
až
banálnostmladistvého
pojmenovávánívlastníchprožitkrl(,,Klid!Nemilovď
pŤeceMartu. Byla to čubka'nikdy ji nepovažoval
za nic jiného..),lOpŤistupuje k svémuhrdinovi, jehožzkušenostje mu drlvěrně známá,pÍevážně
s nadhledem;autorsk]Í
vypravěčsuverénně
(sebejistě)pojmenováváa hod.
notíhrdinovysebeskrytější
city a stavy.ČteniíŤ
seod něhodozví,žePetr ,,Byl
pln chvilkovfch pocitrla starÝch,neodbytn1ich
myšlenek,ježplynuly a pŤel
l
jako
valovďy se
mlhoviny.., Že jím,,kymácív ítrv áhánť,,Že,,ce|!strašliv!
životvzpomínekletěl mu-hlavouproudemmučiv1/m,
spďujícíma kajícím
jako v okamžikusmrti,..l2ale nic z toho Se nestanevlastnímpŤedmětem
zobrazení,tj. reflexízachycenouv okamžikuvzniku a v jejímprrlběhu.
S riskďím,kterépŤináší
personalizacevyprávěnímédiemdospívajícího
hrdiny s jeho omezenjm zkušenostním
horizontem,tj. s riskalímjistébana|izace v razu,se stÍetltakéKarel Čapekv Prvníparté(Í937).Na rozdílod
Řezáčovaautoritativního
nedostatečnost
vypravěče,jenŽpÍtrozenou
vyjadŤovacíchmožností
postavykompenzovď expresívní
nadsázkou,tedy réto.
rikou a dramatickfmgestem,využilČapek,jako užnejednoupredtím,a to
ve smyslu estetickémi noetickém,Živéhohovorovéhovypravěčství'
které
svousituační
čteniáŤe
do
stÍedu
vyprávěného.
vtahuje
bezprostŤedností
V jeho
románuo obyčejném
hrdinstvíparticipujína vyprávěnív jakémsidrlvěrném
souručenstvíjak
autorskf vypravěč'tak hlavnípostava;vypravěčse tu totiž
postavy,abymohlabft událost. dťrlní
stáváneviditelnfmprrtvodcedt
neštěsí
a záchrannépráce vypovězenatak' jak ji zažil jejípÍím/ríčastnft,
nedostuÚčin hleďska,jímžČapekpersonalizuje
dovanf stÍedoškolák
StandaPrllprán'.
pÍípadě
zretelností.
sezvláštní
vyprávění,vyvsťáváv tomto
Nenítotižpochy58

by o tom,žeby vznikla podstatnějináprÓza,s jinfm viděnímreality,problematikoua snadi ideou'kdyby si autorza nositeletohotohlediskazvolil jiného
ve zralémvěku.
havíŤe
člena,,prvníparty..- zkušeného
kolemjedinépostavy,signďizujíjiž
Fakt, žese vyprávěnídoslova,,točť.
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prožívajícího
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mrižeStandavidět, slyšeta chápat,co m že prožívatreiálněnebo si pouze
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se nedozví,
lrižko).ČtenáŤ
pŤedstavách
v době'kdy je upoutánna nemocniční
se
dělo,když
co
ani
usnul,
co Standa
jak pokračovďohospďské posezenípoté,
holfma rukama.
v šachtěomďel píi pokusu zadrŽetvyďYevu
se
Čapkrlvvypravěčse ocitiínejenv těsnéblízkostiposiavya ztotožlÍuje
pÍemísstanoviště
s jejímhorizontemnováčkaa laika, ďe častovypravěčské
role:
do jejíhovědomí.Tím ďocházik plnérealizaci reflektorské
ťujepŤímo
vznešené
a
smuEré
všechno
že
to
je
mate,
se
ale
Standu
,,Ano,tgkbudiž,tak ro;
cítítak hrozně tělesně.Chtěl by líbatnebo kousatvěci, kterfch se dotkla;
Marie, Marie! A v noci,
myslína jejíkolena,jejíruce,jejískloněnoušíji,
teďjsemti nejblíž,
Marie,.
spí
dole
podlahu:
tam
na holou
v noci si lehátváťí
to
co ti šeptám;to klečímu tvé^postele,
snac]tě slyšímd'jchat,snad slyšíš,
cítímtvéteplo,- tojektajítvézuby,nebomé?,,(kl,rzívaM. M.)13
ťeč
vypravěče
postavy'nejednoustňídajících
ťečech
V mnohfchvnitŤních
mezi
oběma
v rámci jedinésyntaktickéjednotky,se u Čapkastírádistance
pásmy, navzájemdosti podobnÝmi;nemění-lise v nich gramatickáosoba,
nelze je častoani odlišit.Vjrazně ambivďentnísituacenaslávápťipoužití
bf t jist'
si tu nemúže
neboé
čtenáť
druhéosobynebopojmenování,,člověk..,
zda promlouvápostavasamak sobě,nebosek níobracívypravěč-drlvěrnft:
jenomsepracuje,žečlověk
,,Jinakjetu vlastněklid, žádnfshonnebozmatek;
hrdinství,
Takvidíš,takhlesebojujeza lidskéživoty; nenítožádné
rucenecítí.
M.M.)14
alejenompoťádnádťina,,.(kurzíva

životě,kde se variabilitagramatickfchosob
Podobně.jakov obyčejném
promluvy,plníi v První
dialogizacimonologické
vfznamně podílína vnitťní

partěpÍechodod ,já.. k ,,my..specifickoufunkci: souvisís mravnímvyznénímdíla,ve kterémje zránímladéhočlověkazobrazenojako vÍazovánído
pracujících
společensfví
lidí,jako probuzenípocitu pÍináležitosti
k těm,jež
dohromadynesvedlanáhoda,ale činnehrdinské
oběti.')
personďizacevyprávěníve smysluposílenísubjektivního
Částečná
hlediska postavyse uplatnilatakév dobověpffznačné
aktualizacibaladického
žánru.AutoŤiseinspirovďijehodramatickoupodstatou,
motivicklmi okruhy
i tradovan1fmi
syžety,pÍedevším
všakurčitfmspecifickfmzfenímreality,na
němžsevedlevědomíbalaďckéhovypravěče(eho tradiční
nadhledz pozice
nadzemského
prÓze většinouvystŤídďsoucits oběémi
Íáduv novodobé
společenské
kŤivdy)podílívědomíbaladickéhohrdiny,r,pleteného
do sítěosudov1ch sil. MrižemeÍíci,že
noetikaa v návaznostina ni i poetikabaladickfch
prÓzmá pffmosvévlchodisko jak v subjektivním
prožitkutragickédimenze
bytí' tak v prožitkuzáhadnosti,neproniknutelnosti,
neovladatelnosti
sil determinujících
lidskf ríděl.ho bďadu pÍíznaí,ná
aktivizacedvou subjektrl.
subjektuvypravěčena jednéstraněa subjektupostavyna stranědruhépodmínilav někter'fchtextechsložitější
utváŤení
subjekt-objektovfch
relací:
jenžz nadhledupohlížína vinfty i oběti spějícík naplněnísvého
vypravěč,
osudu,mtže ďát najevoi svou osobníričast(sympatie,rozhoŤčení);
naopak
post'ava- prožívající
subjekt seobjektivizujenejenčinem,ďe současně
tím,
žereprezentuje
nadosobní
kolektivnívědomí,kteréseprojevujepÍetrvávající
mytickoupÍedstavivostí.
Podívejmese z tohotohlediskana Stínkapradiny(1930)JosefaČapka.
V tomto podobenstvío ritěkupÍedspravedlností,
ktery je marnf, protože
násilnfm činembyl porušenÍád stavícíčlověkapÍednutnostnéstzodpovědnostza svéskutky,ovládá a komentujetriviálnípytláckouhistorkuvfrazná osobnostvypravěče.Tento dominantní,,hlas..je všakpouzejedním
z hlasúvícestranného
vypravěčem
dialogu- mezi vypravěčem
a čtenáŤem,
a
postavami,mezi postavaminavzájemi mezi postavamia personifikovan1fmi
jevy. V jeho rámci se namnozeuplatiiujívypravěčovyrlvahyna rozmanitá
témata(prírody'vlastnictví,časua jeho prchavosti,věčnosti,spánku,smrti
podobě)se
atd.)a v poněkudpokleslejší
rovině (v jednodušší
a primitivnější
v němobjevujítakérivahydvojicepytlákrla vrahrl(vyslovené
i pouzemyšlené)'kterépak navozujívnitŤní
perspektivu.Toto stÍídiání
vypravěče
a postav
v vaháchmá určitouspolečnou
bázi v tom, žedigresea zobeci1ující
soudy
pÍedstavují
vždyreakcinanějakf momentděje,j ehožje vypravěč
snovatelem

naivně,s drastickounázora komen|átorema postavyaktéry.,Jednoduše,
jsou pakrozvípÍirozeností..16
provokující
i
nostínaivníhouměnía většinou
(napÍ.
Rudrlv sen o krásné
jeny jen některépÍedstavya myšlenkypytlákri
Vďérii - ,,Tensen,tfebaŽe onaje v Praze kurvou;ten sen,tŤebažejá jsem
17
vrahem..'..)' iinéjejich plebejsk! prlvod zpochybĎují(napÍ.když Ruda
jen na tu
pochybujeo ceně života,je-lina světěkoneckonc vše,,zaÍí7.eno
smrt..,kdyžserozčilujenadKehkostíkrásy - 'jaky švinď a holénic !... nebo
jakéby
kdyžVašekzávidístromrlmjejich nehybnostčijinde si pÍedstavuje'
to bylo,kdyby senášsvětopakovď najinfch světech,s námi i našimivinami
a my pak nebyli ničímvícenež,jednou z tisíc loutek,zakletfch do nehvězď.)'
mnohonásobna
smyslného
na postavy,kteréprchajípÍed
VypravěčStínukapradiny'pohlížející
pfibližují'
většinouz nadhledua
víc
stále
že
mu
ritěkem
netušíce,
se
ortelem
žena ně jakoby
míry,
občasuchvácenf nějakfm obecn1/mniímětemdo té
natolik,žezaslechnejejich
pozapomíná,
sek nim nejednounaopakpŤibližuje
sny a pohnutky
skrytémyšlenky,pÍedstavy,
vnitÍníhlas.Pďi zaz,narnenává
posléze
proměřuje
v bezcflné
putování,
které
se
provázející
zprvu sebejisté
je
SeStanetímvrldcem,když vedestezkamineqznabloudění,neboť,,Strach
čenymi...Nejsilněji pak subjektivníhledisko pytlákrl pŮsobítam, kde se
v nich, byťv značněpokleslépodobě,ozve mytickévědomí.Toto vědomí
oživímrtvéhohajnéhoa zrodíse v něm pfedstava,,kohosi,kdo je teď nevis tímtovědomímsouvisí
čiskoroještěpÍítomen...l8
ditelnf,ďe je tupÍítomen
viděnílesníchobjektú:,,..,azdálo se co chvíli,jako by tu stáli
i pÍízračné
obrysu,všechnoztrnulév hlídce
a obŤia jinébytostinejasného
skŤítkové,lidé
pozorovánía skrlvajícízazády nŮž,hlučnoutrubkuk alarmu,
a napjatém
puškuk vfstÍelu...lg
klacek k udeŤení,
obzorulidovéhohrdinya s nímspojená
Respektkz(lŽenémuživotnímu
personďizační
tendencese objevily i v některlchbďadickfch prÓzách časo.
Stínkapradinyz reiílČapkr1v
drlslednějinežnapŤíklad
vjch,2ovycházejících
je
patrné,
nakolik
se autofi z&áha|i
postavy.
však
Současně
nésociologie
periférie(vypravěčsky
vyprávětdrislednějimédiempostavze společenské
emancipovďaproletáfevlastněpouze Majerová v Havffskébaladě).Raději
projevy časti
sek postavěpouzepŤibližuje
autorského,jenž
volili vypravěče
jako její
jednak
a její osud podává jednakjako děj na postavěnezávisl ,
prožitek. vzestupua pádu,dďasnéhorispěchua tot,álníporážky,nadějea
beznáděje.
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pracujících
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nadzemského
prÓze většinouvystÍídďsoucits oběémi
Íáduv novodobé
společenské
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osudu,mtže ďát najevoi svou osobníričast(sympatie,rozhoŤčení);
naopak
postava- prožívající
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ktery je marnf, protože
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a
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vlastnictví,časua jeho prchavosti,věčnosti,spánku,smrti
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vrahem..'..)' iinéjejich plebejskj prlvod zpochybilují(napÍ.když Ruda
jen na tu
pochybujeo ceně života,je-lina světěkoneckonc vše,,zaÍí7.eno
nadKehkostíkrásy- 'jaky švinďa holénic!..-nebo
smrt..,kdyžserozčiluje
jakéby
kdyžVďek závidístromrlmjejich nehybnostčijinde si pÍedstavuje'
to bylo,kdyby senášsvětopakovď najinfch světech,s námi i našimivinami
a my pak nebyli ničímvíceneŽ,jednou z tisícrlloutek,zakletfch do nehvězď.).
mnohonásobna
smyslného
na postavy'kteréprchajípÍed
VypravěčStínukapradiny'pohtížející
pfibližují'
většinouz nadhledua
víc
stále
že
mu
ritěkem
netušíce,
se
ortelem
žena ně jakoby
míry,
občasuchvácenf nějakfm obecn1/mniímětemdo té
natolik,žezaslechnejejich
pozapomíná,
sek nim nejednounaopakpŤibližuje
skrytémyšlenky'pÍedstavy,sny a pohnutky
vnitÍníhlas.Pďi zaz,narnenává
putování,kterése poslézeproměřujev bezcflné
provázející
zprvu sebejisté
SeStanetímvrldcem,kdyžje vedestezkamineqznabloudění,neboť,.Strach
čenymi...Nejsilněji pak subjektivníhledisko pytlákrl pŮsobítam, kde se
v nich, byťv značněpokleslépodobě,ozve mytickévědomí.Toto vědomí
oživímrtvéhohajnéhoa zrodíse v něm pÍedstava,,kohosi,kdo je teď neviS tímtovědomímsouvisí
čiskoroještěpÍítomen...l8
ditelnf,ďe je tupÍítomen
viděnílesníchobjektŮ:,,..,azdálo se co chvíli,jako by tu stáli
í pÍízračné
obrysu,všechnoztrnulév hlídce
a obÍia jinébytostinejasného
sKítkové,lidé
pozorovánía skrlvajícízazády nŮž,hlučnoutrubkuk alarmu'
a napjatém
puškuk vfstÍelu...lg
klacek k udeŤení,
obzorulidovéhohrdiny a s nímspojená
životnímu
Respektk zriženému
bďadickfch prÓzách časopersonďizační
tendenceseobjevily i v někter'.fch
ČapkrlvStínkapradinyz reiíldrlslednějinežnapŤíklad
vjch,2ovycházejících
je
patrné,
nakolik se autoŤiz&áha|i
postavy.
však
Současně
nésociologie
periférie(vypravěčsky
vyprávětdrislednějimédiempostavze společenské
emancipovďaproletáfevlastněpouze Majerová v Havfiskébaladě).Raději
sek postavěpouzepfibližujeprojevy časti
autorského,jenž
volili vypravěče
a její osud podávájednakjako děj na postavěnezávislf, jednak jako její
prožitek. vzestupua pádu,dďasnéhorispěchua tot,álníporážky,nadějea
beznáděje.
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obzor mladfch venkovan , krcríSe v odcizeném
omezeny zkušenostní
perifériepokusi|ibezvfsledněuskutečnit
prostfedíměstské
velice skromnou
pfedstavuspolečného
Životaa po kratičké
tuláckéepizodězahynuliv ,,bož,í
respektovalnapÍíklad
vypravěčv prÓze Karla NovéhoChcedlani..pÍírody,
kďváie z doby hospodáŤské
me žít(1933).Monotonii tétovšední
krize však
jednoduchou
reflexí,
autorjen sporadickyozvlaštiiujepoetickoustylizacíči
ve kterése subjektivitapostavy- jejítouha,smutek,zklamání,obavy,bezmoc,zoufalstvíi milostnf cit - zračí
s určitoubezprostŤedností:
,,...naplřovalo
jako hudba,jako měsíční
ho cosi jako záŤe,cosi tak nehmotného
svit a ševeleníkvětúa mladfch listri a líbeznfšumpramene.Avšakjakmile prozŤel,
věděl hned,žeje to žena,ježtu sedína dosahprstŮa dlaně,Magdalena,její
vínočíŠi;
ve všech
r'Ůně,žeje to ona,která ho naplnilajako červené
dŤíme
jeho smyslechjako teplo,jejíruce'jejíramenaa rty a hlava.hostoupilajím
jako prostupujeletnívláha polem...21V NovéhobatadicképrÓzeZahlasem
na Baladu o českém
vojádomova (ve druhémvydání 1945pfejmenované
první
vojiáka
světovéválky.
kovi) se vypravěčujal obdobněosuduÍadového
TentokrátvšaksvťrjhorizontviděnírozšíÍil
o v ziíkladních
rysechnačrírutf
obraz bitevníchpolí a pohybuarmád.Tím se prohloubil rozpormezi patetickfm nadhledema intimnímprožitkemhrdiny (mezi vnějšíperspektivoua
náznakem perspektivyvnitÍn|, kteqf musel bft pÍeklenutpÍemísťováním
pozice.Poblížhrdinysevypravěčocilá tehdy,kdyžchcezaz\a.
vypravěčské
jeho
menat
momenťální
situaci,pocity a stavy, zvláštěprožitekzvěcnění,
manipulovatelnostia pasti, nebopÍijeho snov1/chnávratechdom , vrcholícíchpŤedpopravou(,,Jakoby strálna vysokémkopci,jako by plul nebema
a tími osvobození.
zÍe|doltÍ.)z2
vojiákoviduchovníodpout.ání
a skÝtajících

Již ve Vlčíjámě využíváG|azarovánicméněsubjektivníhledisko
postavytakév rámci vypravěčské
strategie.
Nezasvěcenm, udivenfm,
chápav1fmi odmítavfmpohledemJany proniká vyprávénído prostoru
jámy..),jeho pros ed.
blahobytné
a dusivéměšéácké
domácnosti(,,vlčí
nictvím čtenáŤpoznává nejen ,,kulisu..komorní scény,ale taképsy.
chickéa mravníklima, návykya stereotypynerovného
manželství.
PÍi
komponováníscénickéhozobrazeníprlsobípak zvlášťričinněoptick!
jenžse
efekt vytěženfz detailníhozáběru(vizuálníhoi zvukového),
ztotožĎuje
s momentálním
vjemempostavy:,,Zesousední
ložnicevkrádá se šustěníodkládanfch šatri,hlučnf šelesttuh1fchnaškrobenfch
peÍina tlumen1í
rozhovor...;
ke stolua povytáhneknot.
,,MužpŤistoupí
Na silnéruce zablesknese hněděsrst a zasvítíproužektuhémanžetv."-"

S vyprav&em, jehožprojev se lyrizuje v dŮsledku sympatiese sub.
jektivnímhlediskempostavy,se setkávámev románechJarmily Glazarové.
jednakjako nrásnojpreVe Vlčíjámě (1938)personalizacevyprávěníslouží
koncepcidíla'
prosďedí,jednak
má funkci v dramatické
ZentAcespecifického
pÍílišnou
pÍipoui
citovou
kronikáŤstvím,
biogrďismem
zčástirozrušované
ji
tanostívypravěček hlavníhrdinceJaně.G|azarcvámístotoho,aby učinila
dŮsledněmédiemvfpovědi, vypovídásice pÍevážněz jejíhohlediska,ale
současnějaksi v jejímjménu,,,za ni,,,a to ridajněproto,žejak vypravěč
pro svépocity,je
románu uvádí,ona samanemá ,,pÍesnfchslov a označení
její
pÍelévá
srdce
soucit, žas,
ještěpÍílišmladá.Ale ve vzájemném
vlnobití
,,neví,co jíje,jakf
lítosti bezejmennáhr za, vlna za vlnou,,23atakévětšinou

Ve zprisobu'jakfm je kombinovánohlediskoautorského
vypravěče
sympatizujícího
s hlavníhrdinkous hledisky tÍíaktérrldramatu(Jany,
tety,otčíma)
narací
,atakév tom,jak vyprávěníoscilujemezi sumarizující
a scénickfmpŤedvedením,
zŮsiává Glazarová vcelku poplatnátradiční
v1fstavbě
románového
textu'originalitujejíhopostupumrlžeme
spatÍovat
pŤedevším
v charakterupsychologickékresby, která se víc neŽz yypravěčského
komentáŤe
projevupostavyv dramarlsuje z bezprostÍedního
tizovanfch scénách.Pod powchemtěchtoscén(domácírituály, městská
promenáda,slavnostv opavě, tyranienemocné
panídomuapod.)tu však
probíháskrytf děj (utajenáláska a mužovasmrtelnáchoroba),namnoze
jakésipodpovrchové
vyjadŤovanfvnitÍníÍečí.
Tato ÍečtvoŤí
dialogické

je to neklid.,.Když pŤecejen vypravěčtu a tam dopÍáváprostorbezprostŤední
reflexipostavy,pakjen s toupodmínkou,
žek nídodápoetickf'
patetickf a zasvěcen rámecči vod: ,'Uhadujea cítí,jak osudnězasáhla
jak nechtíca nevědoucotŤáslajehozáklady a osvo.
do životaotčímova,
bodilaproudyponornfchÍek,Žena ni myslís láskoua touhou.Žeby chtěl
na kusy rozbítten starf života začínat
Znovu,milovat,vzlvat, v bezmeznéněžnostihfčkata chránit ten Star]Ísen, kter..fpÍicházípozdě, a|e
pÍicházípÍec,závratqf, nádhernf.
otčíme,mrij drah! a neštastnfčlověče,
vŽdyé
i mésrdceje tě plno!
jak
Jakouk toběcítímněžnosta
bych ti chtělapomoci!Ale jen jak? Jak?
Jsi spoutánna rukou i na nohou,nepatŤíš
sám sobě...2a
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dŮsledněmédiemv1fpovědi,vypovídásice pÍevážněz jejíhohlediska'ale
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a takév tom,jak vyprávěníoscilujemezi sumarizující
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a scénickfmpÍedvedením,
ztstÁvá Glazarová vcelku poplatnátradiční
vfstavběrománového
textu.originalitujejíhopostupumrlžeme
spatfovat
pÍedevším
v charakterupsychologickékresby, která se víc neŽz vypÍavěčského
komentáŤerfsuje z bezprosffedníhoprojevu postavy v dramatizovanfch scénách.Pod powchemtěchtoscén(domácírituály, městská
promenáda,slavnostv opavě' tyranienemocné
panídomuapod.)tu však
probíháskrytf děj (utajenáláska a mužovasmrtelnáchoroba),namnoze
vyjadŤovanfvnitŤníŤečí.
dialogické
Tato ÍečtvoŤíjakésipodpovrchové

je to neklid,,.KdyŽ pŤecejen vypravěčtu a tam dopŤáváprostorbezprostfední
reflexipostavy,pakjens toupodmínkou,
žek nídodápoetickf'
patetickf a zasvěcenfrámecčitivod:,,Uhadujea cítí,jak osudnězasáh|a
jak nechtíca nevědoucotŤáslajehozáklady a osvodo životaotčímova,
bodilaproudyponornfchÍek.Žena ni myslís láskoua touhou.Žeby chtě|
na kusy rozbítten star;fživota začínat
Znovu' milovat,vzfvat, v bez.
meznéněžnostihfčkata chránit ten starÝ sen, kterf p ichází pozdě, ale
pÍicházípÍec,závratn.f, nádhernf.
otčíme,mrij drahf a neštastnfčlověče,
vŽďyťimésrdceje tě plno!
jak
Jakouk toběcítímněžnosta
bych ti chtělapomoci!Ale jen jak? Jak?
Jsi spoutánna rukou i na nohou,nepatÍíš
sám sobě...24
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páSmo,v němžse vyjevuje tragickf omyl a sebeobelhávání(tetaK|ára),
torÉení
a bolest(Janaa otčím).
Vniffníděj a vnitÍníhlas, tentokrátv podoběosamoceného
bilancominulosti, tánání,obžaloba sebezpytování,
v áníŽivota, znovuprožívání
posílilaGlazarová v Adventu (1939),kde ho spojila s postavouvenkovské
ženyz kmenevalašskfchhoralrla učinilavfznamnousoučástí
náročného
Ťešení:
časněkolikalet včle.
kompozičního
epickévyprávěnípÍeklenující
nila do prrlběhujedinénoci . noci hledánídítětea osudovéhonaplnění
na
manželského
dramatu.Ani tady personalizacivyprávěníneuskutečnila
postavy
(,,centrálního
Tovědomí..).
rirovnimonologizacevědomíhlavní
to vědomí- rozrušenámysl matky ocitajícíse v meznísituaci - tu tvoŤí
pouze vfznamovéjádro (ohnisko)textu,z něhožse zpétnympohybem
děj.VnitÍnímonologzrlstávájak v plánupÍítomném,
odvíjíreminiscenční
(stejněj ako v jinf ch baladickfch prÓzách)jen občasn$m
tak minulostním
prostŤedkem,
oscilovat mezi pohlea vypravěčskáperspektivatak mr1že
dem zvnějškua pohledempodÍízenfmhledisku postavy či s ním pÍímo
PŤitomvnějšípohled se s vnitŤnímsnadnosbližujedfty
ztotožněn1fm.
jenžv duchubaladickétradiceosudozaujetívypravěče,
emocionálnímu
védramanejenvypráví,ale zárovelÍpoetizuje,obestíráurčitoupocitovou
atmosférou.
objektemvypraProtožebaladická hrdinkaz Beskyd zlstAvá pÍevážně
je
její
k
pÍíběhpodiíns respekt..emjejílidskéjedivěčovyričastné
v1fpovědi,
její časoprostor,
tj.
nečnostii kmenovépÍíslušnosti.
Vyprávěníneopouští
jako
je
jako
pÍítomna
Stejně
čijednající.
na
níž
bytost
vzpomínající
scénu,
obrazyzjevnéinspiroványhrdinčive Vlčíjámějsou takév Adventuněkteré
nfmi vjemy: ,,Gazděnazarnftík chlévu.otevŤedveÍe,zdvihne lucemu a
posvítído tmy. Špičaté
zuby rampouch nad dveťmizezlátnoua znachoví.
ze tmykotelpro dobytek,loktušesena,
zdťi,vystoupí
Kymdcejese v červené
kular! košsečlq,širok truhla na oves',,(kwziva M. M.)26Světlo lucemy
snopya rozhaoživujetakévidiny, jimiž se ohlašujeminulost:,,Pťehrabuje
pňelud
Metoda, ubohf a
zuje obilí. V koutečkupod trámem sedískrčenf
chromf,jak tenlrát byl: měl velikf vťednapatě,a musil pásta pásta piíst...27
V závěrečnésekvenci dramatu naopak považujeFrantiška za pťeludsvé
fantazie reiílnoupťítomnostsedláka s děvečkouv seníku a aby zaplašila
ohyzdnouviďnu.., hodípo nich lucernu.
,,síaÍou

hlediskapostiavysenoetikaAdventuzčásProstŤednictvím
subjektivního
lidu, spjatous pÍírodním
a kÍesÍhnsklm
ti sbližujeSvědomíma pÍedstavivostí
mftem. oba tyto mjtotvornézdroje plní pfitom v románu dvojí funkci:
v rámci vnitÍníperspektivizacezobrazeníautentizujíhledisko postavy,
v rámci vypravěčského
napoetické(bďadicko-poetické)
nadhlďu sepodílejí
stylizaci. SubjektuhrdinkyodpovídánapŤíklad
démonizace
bytostí,kteréjí
pŮsobíufpení,pocit fatďity vlashíhoosudu'obnovující
se iluze o možnosti
jinéhoživota,pověrečnost.
Vědomívenkovskéženyse vpďeťujedo vyprávěnírovněŽmotivykŤestanského
m!tu. Pfipomínásenázvemodkazujícím
k doběpokáníarozjímání,
k časuočekávání
Spasitele;celáŤadasituacíjezpodobenav duchuhluboce
religiÓzníhoproŽívání
hrdinky:její milostnévzplanutísouznís prožitkem
rituálu,vnitÍnífečse utváŤíjako
modlitba,hledáníztraceného
velikonočního
ke Kížovécestěapod.Plně subjektivníhodnotumá
syna se pÍipodobiíuje
i závérečny
Betléma,nad kterlm vycházíhvězda
obrazrŮžověosvětleného
postavy,
vítající
Spasitele.Nepochybněse totižjednáo fantazijnípÍedstavu
vyvolanouzátí ohněa červánktl.
Personalizující
ričinlze v Adventupfisouditv nemalémffei slohovému
využitídialektuužívaného
v danémregionu,a to nejenv pŤímfchŤečech,
ale
(glosám)
pásma
prvkúm
i v riámci
vypravěče,kterése díky dialektickfm
pÍechylujekpásmu postavy.Projevyzbožnostia vÍryv iracionálnísíly,právě
žese v tomtorománupersotak jako slohovézabarvovánítextuzprlsobují,
nďizace stÁvávyrazemnejenindividuálního,ale takékolektivního(etnického) hlediskaa vědomí.Toto vědomíGlazarová talďka současně
dokumen- v národopisné
knize Chudá
tovalav ritvarunesyžetovém
a dokumen|árním
pŤaďena(1940).V nízkomponovalaautorskávyprávění(zprostÍedkovanost
vypravěčem
v dokumentuodpadá)s parafrázemičipŤímo
citacemipromluv
autentickfchlidovfch vypravěčri,
a dossla takk velice dynamickéa mnoho.
tvárnénarativníformě,oscilujícímezispisovnoučeštinou
a diďektem'repor.
prÓzu se jí
tážía skazovfm podiáním.Scelit mozaikovitoudokumentiární
podďilo dfty drlmyslné
kapitolvytviáŤejí
kompozici(témata
cyklus od zrozeník smrti),ďe zároveř takétím,žeautorskfpartzčástimodifikovalav duchu
hlediskalidovékolektivity.
Formu personalizacevyprávění,vycházejícíz etnickéčisociálníspecifičnostipostava zďoženouna sémantickfch
a stylovfch znacíchurčité
své65

hosfiednictvím subjektivníhohleďska postavysenoetikaAdventu zčáslidu, spjatous pÍÍrodním
a lďesthnskfm
ti sbližujes vědomíma pÍedstavivostí
mftem. oba tyto mftotvornézdroje plní pfitom v románu dvojí funkci:
v rámci vniffní perspektivizace zobrazeníautentizujíhledisko postavy,
v rámci vypravěčského
nadhlďu sepodílejína poetické(balaďcko-poetické)
stylizaci. SubjektuhrdinkyodpovídánapŤftladdémonizace
bytostí,kteréjí
p sobíutrpení,pocit fatalityvlashíhoosudu,obnovujícíse iluze o možnosti
jinéhoživota,pověrečnosl

pásmo,v němžse vyjevuje Eagickf omyl a sebeobelhávání(tetaKlára)'
a bolest (Janaa otčím).
torržení
Vniffní děj a vnitYníhlas, tentokrátv podobě osamocenéhobilancominulosti, tázání'obžaloba sebezpytování,
vání života,znovuprožívání
posflilaGlazarováv Adventu(1939)'kde ho spojilas postavouvenkovské
Ženyz kmene valašskfchhoralŮ a učinilavfznamnou součástí
náročného
Íešení:
časněkolika let včlekompozičního
epickévyprávěnípÍeklenující
nila do prrlběhujedinénoci . noci hledánídítétea osudovéhonaplnění
na
manželského
dramatu.Ani tady personalizacivyprávěníneuskutečnila
(,,cenEálního
vědomf.). ToÚrovni monologizacevědomíhlavnípostavy
to vědomí- rozrušenámysl matky ocitajícíse v meznísituaci - tu tvoÍí
pouze v znamovéjádro (ohnisko) textu, z něhožse zpětnlm pohybem
děj. Vniffní monologzrlstávájak v plánu pÍítomném,
odvíjíreminiscenční
tak minulostním(stejnějako v jinfch baladickfch prÓzách) jen občasnfm
prostŤedkem,
a vypravěčskáperspektivatak mtlžeoscilovat mezi pohledem zvnějškua pohledempoďízenfm hledisku postavy či s ním pÍímo
ztotožněnfm.PÍitom vnějšípohled se s vnitÍnímsnadno sbližujedfty
emocionálnímuzaujetívypravěče,jenžv duchubaladickétradiceosudovédramanejenvypráví,ale zárovelípoetizuje,obestíráurčitoupocitovou

Vědomí venkovskéženyse vpďeéujedo vyprávěnírovněžmotivy kŤeséanského
mftu. PŤipomínáse názvemodkazujícímk doběpokánía rozjímání,
k časuočekávání
Spasitele;celáÍadasituacíje zpodobenav duchuhluboce
religiÓzního proŽíváníhrďnky: její milosÍtévzplanutísouznís prožitkem
jako modlitba,hlediánízEaceného
velikonočníhorituálu, vniÉníŤeč
se utváŤí
syna se pŤipodobřujeke Kížovécestěapod.Plně subjektivníhodnotumá
i závérečn!obraz rŮžověosvětlenéhoBetléma,nad kterfm vyeházíhvězda
vítajícÍ
Spasitele.Nepochybněse totižjedná o fantazijnípÍedsiavupostavy,
vyvolanouzáŤíohněa červánkú.

atmosférou.
Protožebaladická hrdinka z Beskyd ztstÁvápÍeváŽnéobjektemvypra.
věčovyričastné
vfpověď, je její prísh podán s respektemk její lidskéjedijejí časoprostor,
Vyprávěníneopouští
tj.
nečnostii kmenovépŤíslušnosti.
jako
je
jako
pŤítomna
Stejně
čijednající.
na
níž
bytost
vzpomÍnající
scénu,
ve Vlčíjámě jsou takév Adventu některéobrazy zjevně inspirovány hrdinči.
nfmi vjemy: ,,Gazděnazarnftík chlévu.otevÍedvefe, zdvihne lucernua
posvítído tmy. Špičaté
zuby rampouchúnad dvefmi zezlátnoua znachoví.
zdťi,vystoupíze tmykotelpro dobytek,lokašesena,
Kymácejese v červené
kulatj tcoš
sečIq,širok| truhla na oves',,(kurzívaM. M.)26Světlo lucerny
snopy a rozhaoživujetakéviďny, jimiž se ohlašujeminulosfi ,,Pťehrabuje
pťelud
Metoda, ubohf a
zuje obilí. V koutečkupod Eámem sedíďačenf
chromf , jak tenlaát byl měl velikf vied napatě,a musil pást a piísta piásl..27
V závěrďné sekvenci dramatu naopak považujeFrantiška za pčeludsvé
fantazie reálnou pfitomnost sedláka s děvďkou v seníkua aby zaplaši|a
ohyzdnouvidinu.,'hodípo nich lucernu.
,,staÍou

l

Personďizujícíričinlze v AdventupŤisouditv nemďémfie i slohovému
využitídialektuužívaného
v danémregionu,a to nejenv pŤímfchŤďech,ďe
pásma
i v námci
vypravěče,kterése díky dialektickfm prvkúm(glosám)
pŤechyluje
k pásmupostavy.Projevyzbožnostia víryv iracionálnísíly,pnívě
t'akjako slohovézabarvovánítextuzpúsobují,že
se v tomtorománuperso.
nalizace stávávyrazem nejeninďviduálního, ale takékolektivního(emického) hlediskaa vědomí.Toto vědomíGlazarová talďka současně
dokumen. v národopisnéknize Chudrá
tovďa v ritvarunesyžetovém
a dokumenťárním
pÍaďena(1940).V nízkomponovďaautorskávyprávění(zprosfiedkovanost
vypravěčemv'dokumentuodpadá)s parafrázemičipfímocitacemi promluv
autentickfchlidovfch vypravěčrl,
a dospělatakk velicedynamickéa mnoho.
tvárnénarativníformě,oscilujícímezispisovnoučeštinou
adiďektem,repor.
tÁžía skazov/m pďáním. Sceht mozaikovitou dokumentámíprÓzu se jí
podďilo dfty drlmyslnékompozici (témata
kapitol vytváŤejícyklus ď zrozeník smrti),ďe zároveř takétím,žeautorskfpart zčástimoďfikovďa v duchu
hlediska lidovékolektívity.
Formu personďizace vyprávění,vycházejícíz etnickéčisociálnÍqpeci.
fičnostipostav a založenouna sémantickfcha stylovfch znacíchurčité
své65

bytnékultury, uplatnil lvan olbracht v románu Nikola Šuhajloupežník
(1933).v tomtopolyfonněkomponovaném
dítese sťídajíhlediskasložitě
strukturovaného
vypravěčes hlediskypostavi celfch kolektivit a současně
se konfrontujírtznénoeticképerspektivy.Bachtinovské
pojetírománujako
dialogu rrlznorodfch promluv tak platípro olbrachtŮv zbojnickf román více
nežpro kterÍkolivjinf v české
literatuÍe.
Stejnějako v ostatníchbaladicky stylizovanÝchprízách tvofi i u olbrachta subjektivizovan obraz vypovídajícío neodwatitelnémnaplřování
lidskéhoosudupouzeprotipÓl objektivizujícího
vypravěčského
hlediska,zo.
sobněného
v.,,pisatelitohotovypravování..Tento vypravěčse postaváma
jejich lidovémusvětustŤídavě
vzdalujeftomentáŤem,
věcnoureferencí,
epickfm pÍeklenovánímhistorickéhočasu)a pŤibližuje(kupŤíkladustyrzením
tvoÍícího
součástmístnívšedno,,strréhoboha zemď. a nadpfuozeného,
dennosti).PÍihlášením
k víÍelidovéhospolečenství
pÍijímádďasně roli rapje repre.
sÓda, to znamená,ženejensympatizujes danfm etnikem,ale pŤímo
jakoby
zentuje,promlouváchvílemi
hlasemchÓru tlumočícího
pŤíŠuhajrlv
pad v podobě lidovélegendy (''Utftej Nikolko! Bij, stŤílej,vraždiza sebe i
jen jednoutě matkazrodila,jenjedenkrrát
za nás! A zahyneš-li,
zemŤeš.'').28
Kolektivní hledisko se v olbrachtově románuuplatřuje nejenv rámci
legendy,a|etéžv ,,reálné.o
rovině bďadickéhopÍíběhu
o vině a trestu,lásce
a smrti.Do vyprávěnípronikápostd bďadickéhodějiště(''Koločavačekalď.,
tiše..),
a to pro,,Koločavamlčelď.,,,obecbyla rozči1renď,,,,Kolďava...stáa
jeho obyvatel,na něžudálostidopadajínejtíživěji.
sffednictvímkomeníáŤe
V znamnousoučástí
vícehlasu,,loupežnické..
vesnicese stává takémno(diďogickÝ
homluvnf projevžidovské
k němuž
society
a problematizující),
tvoIívyrazn! kontrapunktkolektivní hlas čeÍrictva(,,Cožunikli kulím ruskfm, srbskfm a italskÍm,rakouskfm,německlm a bolševickfmproto,aby
se dali zavraŽdttbanditou?..;.29
Htobšisociálnípsychologii vyjevujívšak
pfedevšímhojnévnitťníiďi jednotlivfch aktérrlpÍíběhu- sbážmisfra,otresníholékďe,AbramaBeera,Eiž'ky aj.;nejenve vysloveném,
ďe i v nevyslo.
venémsepfitomzračícosi z autentické
mentalityrozmaniltjchlidskfch typrl.
pásmo postavy stávávltazempermanentníčinnosti
V pÍípaděŽidrl seÍečové
mysli a preferencemyšleníjako nástrojeovládánídruhfch (,Buce nedělají
nic, všechnodělá hlava,a jeJi kde poťebírukou,najdou59...),30
ustavičné
podnikatelskéaktivity, vychyEalosti, skrytfch zámért,zvažováníeventualit
nevyslovené
a pokryteckého
vyžadování
souhlasuod Nejvyššího.
U RusÍnr1
66

promluvy prozrazuji víru v zánačné(sklon k černémagii), mlčenlivosti
líátkéspojenímezi,popudema činern:3l'Nikolovi se ženedo hlavy krev a
tepny v spáncíchmu buší.Vyskočit,chopit se pušky,hned,teď, jít,béžeta
slovu vystavěl olbít zbabělce a wahyÍ32 Na respektuvúčinevyŤčenému
Danila
lgnata
Jasinka,kteŤísi
Sopka
a
kupÍíkladu
dohody
scénu
tiché
bracht
běhemcestyna poloniny,,Ťeklivše.. ,,Neslovy. Snadani ne hlavněslovy...
- d. srozumělise v tom,ženadešelčas,kdy je nutnoŠuhaje
odstranit.Toto
psychologickfch
paralelních
dějŮ,z pásmamyš.
srozuměnívyp|yváze dvou
lenek a vjem , jež se vyvíjíjako zápas se vzájemnounedtlvěroua jako
pÍemáháníobavy z definitivníhorozhodnutí.

hincip konfrontacetŤírozličnfch kultur prostÍednictvímhledisek kolektivnícha individuálníchse promítlrovněždo koncepcehlavníhohrďny,
do wstevnatostijeho zobrazení.Následkem toho, žese v románu uplatĎují
pas.
náboženství
hlediska postav Žijícíchduchovněuvniff mftu @Íírodního
jevit
současně
mimoněj,mrlžeseNikola Šuhaj
tevcŮ)i postavna|ézajícíchse
jako nezranitelnf mstitel, bohatfr, hrdina nadan! zánračnoumocí a nadjako škodná,banďta a zločinec.To nejpodstatnější
lidskou silou a současně
o touze
s pŤírodou,
všako tétopostavě- o její lásce,o pocitu sounáležitosti
perspektiva,
její
reflexe
vniťní
po svobodném
životěi o
rízkosti vypovídá
lyrismu:
niÍa se stává zdrojemintenzívního
a sebereflexe.obsah Šuhajova
ponoŤit
jasem
potok.
něho
moci
a
ruku
do
Kičel
Jen
ve
strži
hoÍelo
a
,,Údor
já
jeho
ze
smět
vyjít
svého
letícístudenévody! ,Kdy také budu
cítitodpor
doupětea splynoutzases tímvším,co jestokolo mne?..J3A protožeje jeho
- poslušenvnitÍního
hlasu- ve svou
vědomívědomímmytickfm, uvěÍíŠuhaj
boha
ve svéhrdinsképoslání,v to, žejechráněncem,,starého
nezranitelnost,
kolem něho,
země,.:,,Comu mohouudělat,je-li totovšeohromnéa rižasné
hory a lesy, oblakaa slunce,všejedno,s ním,a je-li on tělemjejich těla a
krví z jejich krve?..34Proměnahleďska, ježznamenái pŤechď ď jedné
(azárok nesmrtelné
od podobysmrtelné
dimenzepostavyk jiné'napÍíklad
mďé
navelice
někdy
legendě),
odehrávái
se
veĎod individuálníhodramatuk
poprvéuvědomuje,
ploše.Tak ve scéněpŤedVučkovskoumyslivnousi Šuhaj
noci. Na jeho ďvokou a bezmocnou
žeprchá,a vnímázlověstnouatmosféru
hroznéa nesnesitelné
ticho,
s&elbudo mlčícího
kterouchcepŤehlušit
stavení,
jako by v téžechvíli reagovallid v ridolítím,žesi jeho pďínání ,,vylrožt,
jakg běsněnípÍírodnísíly: ,,Nad Vučkolem zuÍila bouŤe.Mocnf Šuhajse
hněvď. A ve svémhněvubyl strašny...3s
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bytnékultury, uplatnil lvan olbracht v románu Nikola Šuhajloupežník
(1933).V tomtopolyfonněkomponovaném
dílese sťídajíhlediskasložitě
strukturovanéhovypravěčes hledisky post,avi celfch kolektivit a současně
se konfrontujírbzné
noeticképerspektivy.Bachtinovské
pojetírománujako
dialogu rúznorodfchpromluv tak platípro olbrachtrlv zbojnickf román více
nežpro kterfkoliv jinf v českéliteratuÍe.
Stejnějako v ostatníchbaladicky stylizovanfch prÓzách tvoÍíi u olbrachta subjektivizovanf obraz vypovídajícío neodwatitelnémnaplřování
lidskéhoosudupouzeprotipÓl objektivizujícího
vypravěčského
hlediska,zo.
sobněného
v.,,pisatelitohotovypravoviání..Tento vypravěčse postaváma
jejich lidovémusvětustŤídavě
vzdaluje(komentáÍem,
věcnoureferencí,
epickfm pÍeklenoviáním
historickéhočasu)a pÍibližuje(kupŤíkladu
stvrzením
boha zemď. a nadpfuozeného,
tvoÍícího
součiíst
místnívšedno,,starého
dennosti).PÍihlášením
k vffe lidovéhospolečenstvípŤijímá
roli rapdočasně
sÓda, to znamená,ženejen sympatizujes danfm etnikem,ďe pÍímoje repre.
Zentuje,promlouváchvílemijakoby hlasemchÓru tlumďícíhoŠuhajŮv
pÍípad v podobě lidovélegendy (,,Utftej Nikolko! Bij' sffílej' waždi za sebei
jen jednou tě matkazroďla, jen jedenlaátzemfuš.'').28
za nás!A zahyneš-li,
Kolektivní hleďsko se v olbrachtově románu uplatíuje nejen v rámci
legendy,a|etéŽv ,,reá|né..
rovině balaďckéhopÍíběhu
o vině a Eestu,lásce
a smrti. Do vyprávěníproniká postojbaladickéhodějiště(''Koločavačekďa..,
tiše..),
a to pro,,Kolďava mlčelď.,,,obecbyla rozčilenď,,,,Koločava...stála
sffednictvímkomenlá}ejeho obyvatel,na něžudiálostidopadajínejtíživěji.
Vfznamnou součástí
vícehlasu,,loupežnické..
vesnicese stává takémno(diďogickf
homluvn1fprojevžidovské
society
k němuž
a problematizující),
tvoÍivyazn! kontrapunktkolektivníhlas četnictva(,,CoŽ
unikli kulímruskfm, srbskfm a italsk1Ím,
rakouskfm,německfm a bolševickfmproto,aby
zawaždttbanďtou?..).29
se dali
Hlubšísociálnípsychologiivyjevujívšak
. sfrážmistra,okrespÍedevším
hojnévnitÍníÍďi jednotlivfch aktérŮpŤíběhu
níholékďe,AbramaBeera,Eržikyaj.;nejenve vysloveném,
ale i v nevyslo.
venémsepÍitomzračícosiz autentické
mentalityrozmaniffchlidskÝchtyp .
pásmo postavy stávávjrazempermanentníčinnosti
V pÍípaděŽidrl seÍečové
mysli a preferencemyšleníjako nástroje ovládání druhfch (,,Ruce nedělají
nic, všechnodělá hlava,a je-li kde pofiebírukou,najdouSo...),30
ustavičné
podnikatelskéaktivity, vychytalosti, skryťfchzáměrrl,zvaŽováníeventualit
a pokryteckého
souhlasuď Nejvyššího.
vyžadování
U Rusínrlnevyslovené
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promluvy prozrazuji vínl v zánačné(sklon k černémagii), mlčenlivosti
lffátkéspojenímezi.popudema činern:3l,Nikolovi se ženedo hlavy krev a
tepny v spáncíchmu buší.Vyskočit,chopit se pušky,hned,teď, jít,béŽeta
slovu vystavělol.
bít zbabělce avrahy!,,3zNa respektuvúčinevyÍčenému
Danila
lgnata
Jasinka,kteŤísi
Sopka
a
kupŤíkladu
dohody
scénu
bracht
tiché
běhemcestyna poloniny,,Ťeklivše.. 'Ne slovy. Snadani ne hlavněslovy...
- d. srozumělise v tom,ženadešelčas,kdy je nutnoŠuhaje
odstranit.Toto
psychologickfch
paralelních
dějŮ,z pásmamyš.
srozuměnívyp|yváze dvou
lenek a vjemtl,jež se vyvíjíjako zápas se vzájemnounedtlvěroua jako
pÍemáháníobavy z definitivníhorozhodnutí.
hincip konfrontacetÍírozličnfch kultur prostÍednictvímhleďsek kolektivnícha individuálníchse promítlrovněždo koncepcehlavníhohrďny,
do wstevnatostijeho zobrazení.Následkem toho, žese v románu uplatiíují
pas.
náboženství
hlediska postav Žijícíchduchovněuvniď mftu (pÍírodního
jevit
současně
seNikola Šuhaj
mimoněj,múže
tevcŮ)i posiav na|ézajícíchse
jako nezranitelnÝ mstitel, bohatfr, hrdina nadan! zánračnoumocí a nadjako škodná,banditaa zločinec.To nejpodstatnější
lidskou silou a současně
o touze
s pŤírodou,
všako tétopostavě- o její lásce,o pocitu sounáležitosti
perspektiva,
její
reflexe
vniťní
po svobodném
životěi o
rízkosti vypovídá
lyrismu:
nifta se stává zdrojemintenzívního
a sebereflexe.obsah Šuhajova
ponoŤit
jasem
potok.
něho
moci
a
ruku
do
Kičel
Jen
ve
strži
hoÍelo
a
,,Údor
já
jeho
ze
smět
vyjít
svého
letícístudenévody! ,Kdy tAké budu
cítitodpor
doupětea splynoutzases tímvším,co jestokolo mne?..J3A protožeje jeho
. poslušenvnitÍního
hlasu- ve svou
vědomívědomímmytickfm, uvěÍíŠuhaj
boha
ve svéhrdinsképoslání,v to, žejechráněncem,,starého
nezranitelnost,
kolem něho,
zemé,,:,,Comu mohouudělat,je-li totovšeohromnéa rižasné
hory a lesy, oblakaa slunce,všejedno,s ním,a je-li on tělemjejich těla a
krví z jejich krve?..34Proměna hlediska, jeŽ znamenái pÍechď od jedné
dimenze postavyk jiné,napÍíkladod podoby smrtelnék nesmrtelné(a zároveř od individuálníhodramatuk legendě),se někdyodehráváinavelice mďé
poprvéuvědomuje,
ploše.Tak ve scéněpÍedVučkovskoumyslivnousi Šuhaj
noci. Na jeho ďvokou a bezmocnou
žeprchá,avnímázlověstnouatÍnosféru
hroznéa nesnesitelné
ticho,
kterouchcepÍehlušit
sfielbudo mlčícího
stavení,
jako by v téžechvíli reagovallid v ridolítím,žesi jeho pďínání ,,vy|ožt,
jakg běsněnípŤírodní
síly: ,,Nad Vučkolem zuÍila boďe. Mocnf Šuhajse
hněvď. A ve svémhněvubyl strašny...3s
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k objektivitě
všakonďeje Urbana,nositelehlavnídějovélinie). SměÍování
je
prostor
poskytován
je
pro
pak
patrné
že
sebeprezentaci
i
z
toho,
zobrazení
i těm postavám,jejichžpostoj k životnímhodnot.ámby vypravěčsoudil
egoistickyavanpravděpodobností
negativně.To se tfká zejména
s největší
posléze
modelky
exkluzívní
holky,
chudéžižkovské
sujícíRrlženyUrbanové,
pražského
advokáta.Polyfonnípersonalizacev Li.
a manželkynejbohatšího
implikuje
dojemjakésinovéformy vševědoucna
kňižovatce
současně
dech
že šlo
nosti, kterou sice technikahlediskapopírďa, ale pouze v pŤípadě,
centrálnívědomí,jehoŽmédiemměly
o hleďsko jediné,o onojiž zmiĎované
Zmnob1ftudálostizachyceny,atímměl obraznabft většíbezprosffednosti.
dušiani vědomípostavypiíliš
ženívniffníperspektivy,navícnezasahující
pohledu,ale obzíravosta pototižnoetickouzůženost
hluboko,neakcentuje
profesím,
(povahiám,
sociálnímskupinám
věkŮm,
rozuměnívšemua všem
apod.)'Nutnorovněžzmínit,žese tu vypravěčnevzdalsvévedoucípozice a
neustoupildo pozadíza hledisko postav.oslabenípŤedělumezi svfm páspostavámnejen
a komenti{frlm;
mema pásmempostavyvyužilk intervencím
jimi
druhéosoby),alečasod času takémanipuluje.
radí(v rámci ambivalentní
již v Lidech na kÍižovatce
se zaěa|yutváŤet
Mrižemetedy konst,atovat,Že
pÍedpokladypro esteticky a noeticky jakoby jen nahozenoua ričelupodŤízenou hybridnívfstavbu dalšíchdílrlhistoricko-spolďenskétrilogie - Hry
s ohněm aŽivota proti smrti. I v nich sice vnitŤníperspektivaposloužila
k jistémuzintimněníudálostí(tentokrátz let těsněpÍedválďnfch a viálečnfch), ale jiŽ puze v omezenémrozsahua jako jistá clona, která zastírá
Že víc nežo individuálnípravdujde o apriorníkoncepcidějinné
skutečnost,
role. Tento momentje o to vfraznější,Že ze scénypostupněmizejí obrazy
apod.
váhajících
lidí hledajících,chybujících,

V rámci polyfonníkompoziceužilapersonďizacevyprávěnírovnéžMarie Pujmanováv Lidech nakŤižovatce
(1937).Jejívypravěčská
strategievšak
nesměŤovala
(srov.podílsubjektivizovaného
k vrstevnatosti
hlediskana prostupováníreality a mftu v románuNikola Šuhajloupežník),
n]fbržk jisté
intimizaci panoramaticky(synteticky)koncipovaného
obrazusociety určitéhohistorickéhoobdobí.Zmnoženíhledisekv jejímrománunicméněneodpovídázmnožení
vypravěčri
osvětlujícíchjevy z rtnnlch stran,jak tomu
bylo v některlchrománechHenryhoJameseav ČapkověPovětroni,anevďe
tudížk relativizacipoznání.Pujmanovéšloo paralelníkonfron[aci,o kontra.
punktr znfch, častopÍímo
protikladnfchpovah,charakterrl,
postoj , Zkušenostía osudrl (vzoremjí byl tedy spíšeDos Passos),na jehožzákladě se
snažilazískatpoměmě celistvf prťrŤez
společenskou
reďitou dvacátlch a
začátkutŤicátfchlet, dobystÍetání
rŮzn1fchtendencíazájmt,
M žemeÍíci,žeaktivizacepiísmaa někdy i hlediskaněkterfchpostava
jejich agresívní
pronikánído pásma vypravěčeprostÍednictvím
nevlastních
pŤímlcha polopÍímch Ťečí
tvoÍív Lidech na kÍižovatcezákJadníprincip
dynamizacerealisticky pojatéholiterárníhozpodobení,jímžse pÍekonává
popisnosta vypravěčskábezbarvost,časté
právě v žánruspolečenského
románu.Spolu s tím,jak je vyprávěníinfikovánodeixí,apelem,expresíjednajícípostavy,prlsobína subjektivizacivfpovědi takéangažovanost,
|ičast,dújeho esejistickf i reportérslc!
věrnf tÓn autorského
vypravěče,
postoj.Jaroslav
Tax o tomtovypravěčinapsal:,,...plujev proududění,ale vzápětí osloví
jednou se tváŤínevědoměa bloudís postavami,jindy napovíosud
čtenáŤe,
dopŤedu,
od postavyk postavě,hnedse
rychle měnírihly pohledu,pÍechází
ponoŤí
do cizíhonitra,aby se sv m hrdinousouzněl avyzpívaljehocitové
rozechvění,vzápétíseď něj odwátínebose shovívavěusmívá...36

piplánís pocity /.../Eitlačíš.|inazíran!
,,Četla odsuzovalneurastenické
Tak se to
pfedmětoku pŤíliš,
ocÍresejeho obrazzasítnicía vidíšnezŤetelně.
podrobn1fm...37
má i s Proustovfm Kísením vzpomínekmilaoskopicky
Není pochyb, Že tatorivahaStanislavaGamzy vyjadfujei názor autorčin.
Techniku proudu vědomí Pujmanová nikdy nepoužilaa pfi personďizaci
vyprávěnízapojenímvniťníperspektivysi uchovávaladostatečnfďstup od
postavy, nedovolila, aby se postáva pfi svémsebezpytovánínoŤilado těch
sférvědomía pďvědomí, kde se existencečlověkazjewje jako záhada.Tím
by se totiž zároveř znejasnila a zre|ativizovala psychologická a sociální
(Ne náhodoupsal
charakteristikapostbv,o kterou šloPujmanovépÍedevším.

Postavyse v románuPujmanové
napersonalizacivyprávěníve
nepodílejí
stejnémťe, prlsobítu principjejich hierarchaacev díle.Jsou sice shodně
utvďeny z prvk sociálnípsychologie,rodinn1fch
dispozic,profesního
zamě.
politickéorientace,pÍedsudkrl
Íení,
a konvencí,ovšemjen některé
z nichjsou
nahlíženytakézevniť. TémaživonrílďižovatkypÍedurčuje
k užitívniÉní
perspektivizace totižnikoli ty, kteÍíji užpÍekrďili určitfm směrem,a tím
svou životnísituaci víceméně
strbilizovali (tj. advolcátaGamzu, továrníka
Kazmara,rrechlebskoubabičku,dělnickéhopÍedákaFrancka Anténuaj.),
nyb ty, kteŤíseÝyvíjejí,proměĎují,rozhodují váhají,chybujía hledají
(Nellu Gamzovou,jejídětiHelenkua SEmislava,slečnuKazmarovou'hlavně
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V rámci polyfonníkompoziceužilapersonalizace vyprávěnírovněžMarie Pujmanováv Lidech nakÍižovatce
(|937).Jejívypravěčská
strategievšak
nesměfovalak vrstevnatosti(srov.podílsubjektivizovaného
hlediskana prostupováníreality a mftu v románu Nikola Šuhajloupežník),
nfbržk jisté
intimizaci panoramaticky(synteticky)koncipovaného
obrazu society určitéhohistorickéhoobdobí.ZmnoŽeníhledisekv jejímrománunicméněneodpovídazmnožení
vypravěčri
osvětlujícíchjevyz riznych stran,jak tomu
bylo v někter]fchrománechHenryhoJamesea v ČapkověPovětroni,a nevede
tudížk relativizacipoznání.Pujmanovéšloo paralelníkonfroniaci,o kontrapunktruznfch, častopŤímo
protikladnfchpovah,charakteru,
postojrl,zkušenostía osudt)(vzoremjí byl tedy spíŠe
Dos Passos),na jehožzákladě se
snažilazískatpoměrněcelistv/ prťrŤez
společenskou
reďitou dvacát ch a
začátkutÍlcátlchlet, dobystŤetaní
rrlzn1/chtendencíazájmŮ.
MrižemeÍíci,žeaktivizacepásmaa někdy i hlediskaněkterfchposiava
jejich agresívní
pronikánído pásma vypravěčeprostŤednictvím
nevlastních
pffmfch a polopÍím]fch
Íečí
tvoŤív Lidech na kŤižovatce
zákJadníprincip
dynamizacerealisticky pojatéholiterárníhozpodobení,jímžse pÍekonává
popisnosta vypravěčskábezbarvost,časté
právě v žárr:uspolečenského
romiínu.Spolu s tím,jak je vyprávěníinfikovánodeixí,apelem,expresíjednajícípostavy,pŮsobína subjektivizacivfpovědi takéangažovanost,čast,d věrnf tÓn autorského
vypravěče,jeho
esejistickf i repor1érsk!
postoj.Jaroslav
Tax o tomtovypravěčinapsal:.'..pluje v proududění,ale vzápétíosloví
jednou se tváÍínevědoměa bloudís postrvami,jindy napovíosud
čteniíŤe,
dopŤedu,
postavyk postavě'hnedse
rychle měnírihly pohledu,pÍecházíod
ponoŤí
do cizíhonitra,aby se sv m hrďnou souzněl avyzpíva|jehocitové
rozechvění,vzápětíseod něj odwátínebose shovívavěusmívá...36

všakondÍejeUrbana,nositelehlavnídějovélinie). Směfováník objektivitě
zobrazeníje pak patrnéi z toho, žepro sebeprezentacije poskytovánprostor
i těm postavám,jejichžpostoj k životnímhodnotámby vypravěčsoudil
pravděpodobností
egoistickyavan.
negativně.To se tfká zejména
s největší
holky' posléze er'k]uzívnímodelky
chudéžižkovské
sujícíRriženyUrbanové,
pražského
advokáta.Polyfonnípersonalizacev Li.
a manželkynejbohatšího
implikujedojemjakésinovéformy vševědoucsoučasně
dechna kŤižovatce
že šlo
nosti, kterou sice technikahlediskapopírďa, ale pouze v pŤípadě,
o hlediskojediné'o onojiž zmiilovanécentrálnívědomí,jehožmédiemměly
Zmnobft událostizachyceny,a tímměl obraznabft většíbezprosffednosti.
ženívnitÍníperspektivy,navícnezasahující
dušiani vědomípostavypríiš
hluboko,neakcentujetotižnoetickouz ženostpohledu,ďe obzíravosta porozunrěnívšemua všem(povahám,věkrlm,profesím,sociálnímskupinám
apod.).Nutnorovněžzmínit,Žese tu vypravěčnevzdalsvévedoucípozice a
neustoupildo pozadíza hleďsko posíav.oslabenípÍedělumezi svfm páspostaviímnejen
a komentáIrlm;
mema pásmempostavyvyužilk intervencím
radí(v rámci ambivalentní
druhéosoby),alečasod časujimi takémanipuluje.
se začďy utváÍet
Mrižemetedy konstatovat,žejiž v Lidech na kŤižovatce
jakoby
jen
pro estetickya noeticky
nahozenoua čelupodŤípŤedpoklady
zenou hybridnív1fstavbudalšíchdílŮhistoricko.spolďenskétrilogie - Hry
s ohněm aŽivota proti smrti. I v nich sice vnitŤníperspektivaposloužila
k jistémuzintimněníudálostí(tentokrátz let těsněpÍedválďnfch a viílečnfch), ale již pouze v omezenémrozsahua jako jistá clona, která zastírá
Že víc neŽo inďviduální pravdujde o apriorníkoncepcidějinné
skutečnost,
role. Tento momentje o to vfraznější,Že ze s,énypostupněmizejíobrazy
lidí hledajících'chybujících'váhajícíchapď.

Postavyse v románuPujmanové
nepodílejí
napersona|izacivyprávění
ve
stejnémffe, prlsobítu principjejich hierarchizacev díle.Jsou sice shodně
utváŤeny
z prvkrlsocirílnípsychologie,
rodinn1fch
dispozic,profesního
zaměÍení,politickéorientace,pÍedsudkú
akonvencí,ovšemjen některé
z nichjsou
nahlíženytakézevnifi. TémaživotríKižovatky pŤedurčuje
k užitívniďní
perspektivizacetot.iŽnikoli ty, kteÍíji užpŤekrďili určitfmsměrem,a tím
svou životnísituaci víceméně
stabilizovďi (tj. advokátaGamzu,továrníka
Kazmara, nechlebskoubabičku,dělnickéhopfedáka Francka Anténuaj.),
nybtŽ ty, kteŤíse vyvíjejí'proměiíují,
rozhďují, váhají,chybujía htedají
(Nellu Gamzovou,jejídětiHelenkuaStanislava,slečnuKazmarovou,hlavně

piplánís pocity /.../Pfitlačíš-linazíran!
,,Četla odsuzovalneurastenické
jeho
Tak se to
pŤedmět
pÍíliš,
obrazzasítnicía vidíšnezÍetelně'
oku
octnese
.
má i s Proustov1Ím
kÍísením
vzpomínekmilcroskopickypodrobnfm...37
Není pochyb, Že tato rivahaStanislavaGamzy vyjadfujei názor aulorčin.
Techniku proudu vědomíPujmanovánikdy nepoužilaa pÍi personalizaci
vyprávěnízapojenímvnitÍníperspektivysi uchovávaladostatečnf
ďstup od
post.avy,nedovolila,aby se postavapÍi svémsebezpytování
noÍilado těch
sférvědomía podvědomí,
kde seexistencečlověkazjevujejakozáhada.Tím
by se totiž zároveĎ znejasnila a zre|ativízovalapsychologická a sociální
(Ne náhodoupsal
pÍedevším.
charakteristika
posthv,o kteroušloPujmanové
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v souvislosti s Lidmi na križovatceF. GÓtz o ,,portrétechpsanÍchostrou
jehlou.. a o tom, že Pujmanová nezabírávelképsychologicképlochy.38;
než
hledisek,neboéméně
K zachoviání
odstupumohlo vésti samozmnoŽení
vyprávěníopŤené
ojedinévědomívybízeloautorkuk autostylizaci.

vacívfrazy, čímž
se nevlastnípÍímáŤečobvykle po nich následující
těsně
pŤimklake konkrétníreakci postavy:,,Hordubď upíjía pokyvujehlavou.Pálí
[apotvora,ale člověksi zvykne...;,,AJurajHordubď sezastavuje,čertvícože
ten kuffíkje najednoutaktěžky,..,,;,,Juraj
se napŤimuje
a stÍrási pot.Inu
je
jiná
jináv
pravda,toto
prárcea
ně.....39

Stejnf zpŮsobpersonalizacevyprávěníjako v Lidech naKižovatceuplatnila Pujmanovái v novelePfedtucha(1942),tentokrátvšaknaplošenevelké
..
epizody. Také zde se sťídáněkolik ,,hlas - častějivniffníchnežrealizovanfch ďalogem - a preferuje se nevlastnípÍímáa polopťímáÍeč,které
pohotovouoscilaci mezi pásmemvypravěčea pásmempostavya
umožĎují
Subjektivníhlediskopostav(ťídětí,otce,matkya
tími jejich prostupování.
funkci charakteizační,
avšakvícenežve smyslugenechrlvy)má v PÍedtuše
rozlišenísourozencú
rrlznéhověku
račníkonfrontaceve smyslu mentálního
a pohlaví.Dramatizuje se pÍitompouze vnitŤníděj ďehrávající se v nitru
patnáctiletéhoděvčete,kterédfty strachuo život rodičŮpŤekonáváprvní
erotickou násnahu.
Ačkoliv Pujmanovádúslednfmakceptovánímpersonálníhohlediskatravypravěčepopírá,současně
diční(s nadhledemkomentující)vševědoucnost
pers.
ji na novémkvalitativnímstupnivlastněobnovuje.Nejen zmnožením
pektiv' ale i tím,žeposÍavy',zprr1hledlíuje,,,
aby trk mohla co nejbezprostÍednějipostihnoutjejichskrytémyšlenky,pÍání,obavy, touhyapod.Sou.
časněse všaknajejíchprdzánhukazuje,žepokudnenívolbapos&avy.reflektoraspojenas určitoumyšlenkovoukoncepcí,mrlžetatotechnikasnadnovést
k stylovémanÝŤe.
o Íadu let dŤívenež Pujmanová uplatnil personalizaci vyprávění ve
smysluvhledudo nitrapostavyKarel Čapekv Hordubalovi(1933).Na závěr
kapitoly klademe tentoromán proto,žejeho rivodníčástpÍedstavujev kon.
titeraturyojedinělf prípadtakovévfznamovévf.
textu českémeziviílečné
najedinémhledisku,jediné,vskutku
siavby textu,která jeza|oženadrlsledně
vnitÍníperspektivě, pfi tom proniknutéhlubokf m existenciiílnímsmyslem.
vypravěče,
hostor pro ni vytvoŤilČapekmaximálnímpotlďením autorského
jemužponechalpouzeuvozovacívěty a orienačníinformacetypu ,,myslísi
Hordubď., ,,divíse Hordubal..,,,Hordubalklečíu kufru..,,,JuÍajHordubalse
zavÍrádosebe..,,,Hordubalneurčitěpokyvuje..apod. Vypravěčshjnadhled,
omezenf na funkci ,,reŽie,,,byl oslabeni tím,žecitova4époznámkyjsou
zapojenydo prouduvniĚní Ťeči,a takétím,žemnohdeodpadlyběžnéuvozo-

ň.

heference takovfchto krátkfch ,,zfuéÍl.,postavy pÍe'dvyrazy vševě.
doucíhovypravěče
typu ,,myslíSi..,,,napaďoho..má i tenričin,ževyprávění
setrvává v časoprostoruděje, kam Čapekdrlsledněklade ohnisko zobrazení
nejenv rovině,,pÍedváděné..
scény,ale zejrrréna
v roviněniteméhoprožitku
postavy.Z hleďska personalizacevyprávěnípÍedstavuje
Hordubď vlastně
nejvfraznějšípÍíktadpostavy-méďačesképrÓzy danéhoobdobí,a to právě
proto, žečtenátz Hordubďova pŤíběhuspatÍípouze to, co vnímá aproŽívá
Hordubal sám;děj objektivnědanf (rodinnédramas motivemnenadálého
jehožmístoběhemďouhénepfítomnosti
návratumanžela,
zaujaljinf muž)
jenžho taktozaclořuje a v jeho
ustupujedo pozadípÍeddějemreflexívním,
objektivníplamosti zpochybĎuje.RozsáhlévyužitívniÉníÍďi tu pŤitom
plyne, podobnějako u olbrachta,ze samohépovahyhlavnípostavypověpasívnosti,
Íené
rolíreflektora- z Hordubalovytěžkopádnosti,
nevfŤďnosti,
dobráctvía neméněz jeho lidskésituace- z jeho stáťí,navy a odcizenosti
prlvodníhodomova.
osamocenému
a pÍebytďnému
člověkus potŤebou
sdílnostinezbfvá nic
jiného nežhovoÍitsám se sebou.Tyto tichérozhovory nekomentujípouze
reálnéděje (co se Hordubalovi a kolem něho stane),ale namnozei děje toliko
myšlené,
neboéHordubalrlv
světje pŤedevším
světemmožností.potenciálpoužitípodmiiíovacíhozpŮsobua proponích činúa promluv (odtud časté
jováníprézenta
s futurem).Zatimcoreálněprohďí Hordubalse svou ženou
Polanou obměnou nepŤátelskfmmlčenímjen pár vět, v duchu s ní hovoŤí
prosffednictvím
ďouhfch monologrl.o co méněmŮžesvápŤánírea|izovat,
o to více sebea svébytí pouze projektuje,ptráse sám sebe či odpovídrána
je jeho život
nepoloženéotánky.oč chudšíje jeho reálnf život,o to bohatší
vnitŤní,o kterf šloČapkovipÍivolbě subjektivníhohlediskapÍedevším.
Tak jako jinde a současněpodstatnějším
zprlsobemse u Čapkapersonalizace vypr.ávěnívepisuje do zprlsobu zobtazení:rodinnédrama s kriminální ápletkou neníkromě několika scénickfch epizod zpodobenoobjekti.
- jako
vizovanfm dějem'ďe z.ústáváuzamčeno
v niEu jednohoz protagonistŮ
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v souvislostis Lidmi na lďižovatceF. GÓtz o ,,porrétechpsanÝchostrou
jehlou..a o tom, že Pujmanová nezabírávelképsychologicképtoctry.38)
než,
hleďsek, neboé
K zachováníodstupumohlo vésti samozmnožení
méné
vyprávěníopŤené
o jeďné vědomívybízeloautorku k autostylizaci.
Stejnf zprlsobpersonalizacevyprávěníjako v Lidech naKižovatceuplatnila Pujmanovái v novelePfedtucha(1942),tentolaátvšaknaplošenevelké
..
epizody. Také zde se sffídá několik ,,hlas - častějivniffních nežreďizovanfch ďalogem - a preferuje se nevlastnípÍimá a polopÍímáfuč,které
umožřujípohotovouoscilaci mezi pásmemvypravěčea pásmempostavya
tími jejich prostupoviíní'Subjektivníhleďsko postav (fií dětí,otce,matky a
funkci charakterizační,
avšakvícenežve smyslugenechrlvy)má v PŤedtuše
věku
račníkonfrontaceve smyslumentálníhorozlišenísourozencŮrúzného
a pohlaví.Dramatizuje se pÍitompouze vniffní děj ďehrávající se v nitru
patnáctiletéhoděvčete,kterédfty strachuo život rodičrlpŤekonáváprvní
erotickounásEahu.
Ačkoliv Pujmanová drlslednfm akceptovánímpersonáIníhohlediskatravypravěčepopírá,současně
vševědoucnost
diční(s nadhledemkomentující)
persji na novémkvali0ativnímstupnivlastněobnovuje.Nejen zmnožením
pektiv, ale i tím' žepostavy ,,zprr1hleďiuje..,
aby tak mohla co nejbezprosťednějipostihnoutjejichskrytémyšlenky,pŤání,obavy,touhyapod.Sou.
časněse všaknajejíchprÓzách ukazuje,žepokud nenívolba postavy.reflektoraspojenas určitoumyšlenkovoukoncepcí,mrlžetatotechnikasnadnovést
k stylovémanfÍe.
o Íadu let dŤívenež Pujmanová uplatnil personalizaci vypnávěníve
smysluvhledudo nitrapostavyKarel Čapekv Hordubďovi (1933).Na závěr
kapitoly klademe tentoromán proto,žejeho rivodníčástpÍedstavujev kon.
textu českémeziválečnéliteratury ojedinělf pfípad takovévfznamovévfnajedinémhleďsku,jediné,vskutku
stavbytextu,kteráje založenadúsledně
vnitŤníperspektivě, pfitom proniknutéhlubokfm existenciálnímsmyslem.
vypravěče,
Prostorpro ni vytvoŤilČapekmaximálnímpotlďením autorského
jemužponechalpouzeuvozovacívěty a orientační
informacetypu ,,myslísi
Hordubď., ,,divíse Hordubď.., ,,Hordubalklďí u kufru..,,Jutaj Hordubal se
pokyvujď. apod.Vypravěčskfnadhled,
zavfuádo sebe..,,,Hordubďneurčitě
omezenf na funkci ,,ÍeŽie.,
, byl oslabeni tÍm,že citova4époznámky jsou
uvozozapojenydo prouduvniťníÍeči,a takétím,žemnohdeodpaďy běžné

vací vyrazy,čímž
se nevlastnípŤímáÍečobvykle po nich následující
těsně
pŤimklake konkrétníreakci postavy:,,Hordubalupíjía pokyvujehlavou.Pálí
tapotvora,ale člověksi zvykne...;,,AJurajHordubď sezastavuje,čertvícože
ten kuffíkje najednoutak těžky,..,.;,,Juraj
se napŤimuje
a stírási pot. Inu
je
jiná
jiná
pravda,toto
prrácea
v ně.....39
heference takovfchto krátkfch ,,zfuéÍl,,postavy pel vyrazy vševě.
doucíhovypravěče
typu ,,myslísi..,,,napaďoho..má i tenričin,ževyprávění
setrvává v časoprostoruděje, kam Čapekdúsledněklade ohnisko zobrazení
nejenv rovině,,pÍedváděnď.
scény,ale zejrnéna
v roviněniteméhoprožitku
postavy. Z hlediska personalizacevyprávěnípÍedstavujeHordubal vlastně
nejvfraznějšípŤíktadpostavy-médiačesképrÓzy danéhoobdobí,a to právě
proto, žečtenáň
z Hordubďova pŤíběhuspatÍípouze to, co vnímá aproŽívá
Hordubal sám; děj objektivně danf (rodinnédrama s motivem nenadiálého
návratumanŽe|a,jehož
místoběhemďouhénepiítomnosti
zaujaljinf muž)
jenžho taktozacloĎujea v jeho
ustupujedo pozadípÍeddějemreflexívním,
objektivníplatnosti zpochybĎuje.RozsáhlévyužitívniĚní Ťečitu pÍitom
plyne, podobnějako u olbrachta,ze samohépovahyhlavnípostavypověpasívnosti,
Íené
rolíreflektoÍa- z Hordubalovytěžkopádnosti,
nevfÍďnosti,
dobráctvía neméněz jeho lidskésituace- z jeho stáÍí,navy a odcizenosti
prlvodníhodomova.
osamocenému
a pÍebytďnému
člověkus potŤebou
sďlnosti nezbfvá nic
jinéhonežhovoÍitsám se sebou.Tyto tichérozhovorynekomentují
pouze
reálnéděje(coseHordubďovi a kolemněhostane),ďe namnozei dějetoliko
myšlené,
neboéHordubďrlvsvětje pŤedevším
světemmožností.potenciálpoužitípodmiiíovacíhozprlsobua proponích činúa promluv (odtud časté
jováníprézenta
s futurem).ZatimcoreálněprohodíHordubalse svou ženou
Polanou obměnou nepŤátelskfmmlčenímjen pár vět, v duchu s ní hovoÍí
prosÉednictvím
ďouhfch monologrl.o co méněmúžesvá pťánírealizovat,
o to více sebea svébytí pouze projektuje,ptráse sám sebe či odpovíd.ána
je jeho život
nepoloženéotázky. oč chudšíje jeho reálnf život,o to bohatší
vnitŤní,o kterf šloČapkovipŤivolbě subjektivníhohlediskapÍedevším.
Takjako jinde a současněpodstatnějším
zpŮsobemse u Čapkapersonalizace vypr.ávěnívepisuje do zprlsobu zobtazení:rďinné drama s krimi.
nální aápletkouneníkromě několika scénickfchepizod zpďobeno objekti.
-jako
vizovanfm dějem'ďe z.Ůstáváuzamčeno
v nitrujednohozprotagonistŮ
7l

jeho probléma tajemství.omezenf prostorpostavy.reflektoranedovoluje
poznatpodstatnou
částudálostí(ejich odvrácenoustranu)a ani vnitÍní
motivaceprotihráč. Dokoncei samasmrta vraždaspáchanáve chvíli,kdy je už
Hordubal mrtev,musejízr1statzasffeny,neboéten,jehožhlediskemje děj
nah|fr'en,umírá'Mediace obrazuprosťednictvím
reflektujícípostavysoučasněpŤispívák tomu, že se o událostechnevyprávíjako o něčemdokonaném,
nfbržžesedějrodíjakobypÍedočimačtenáŤe,
postaveného
dopozice
zvfhodřuje pŤedpolicejnímivyšeťovatelia soudci
svědka' To pak čtenáŤe
z dalšíchdvou částírománu;na rozdílod nich totižví' ževrlbec nezá|eŽína
tom, zda se waždiloz lásky čipro peníze,ale žejediné,na čemzáleŽí,je
pravdabloudícía trpícíduše,ježdospělak vykoupení(teprvesmrtíse totiž
dokonal Hordubďrlv náwat).
promluvy
Na jednéstraněČapekstylizuje,jak je mu vlasírí,nevyslovené
jednoduchou,
horďa v duchuživéhovorovosti(srov.dialektismy,
rusínského
expresívní
častonápadněeliptickou stavbuvět, četné
vyrazy a apely),aby
prlsobilyco nejautentičtěji
a pfispívalytakk naprostobezprostŤední
autochaŽid se odvrací,musírovnatsklenkyna
rakteristice(,,Jurajzamžowa|očima.
pultě;a co ty, Pjoso,co schovávášďi pod obočím?
Mám tě zavolatjménem?
To máštak,Andreji Pjoso:člověksi odvyknemluvit,hubamu zďevění,ale
. inu, i krlř, i kráva chce slyšetlidskéslovo...*).Nudruhésnaněvšaklidofilozofickéhloubvémuhrďnovi nenápadněpodsouvái reflexenepochybné
ky. UmožĎujemu to zejménavfznamovézdvojováníněkterlch situací,pÍi
nichžhraje dúležitou
roli právě subjektivnÍhlediskopostavy;jím se totiž
'relativizuje,
z Íáduempiznejasřujereálná situacea docházík,,vykloubení
ricképÍíčinnosti...
Když se napfíkladopil! Hordubalvracíz hospodydomrl
a je Polanou sraženze schodrlvedoucíchna p du, vynoŤíse náhle z jeho
zasffeného
vědomítakŤkamerafyzickáreflexe:,, . a Juraj neví,jak se dostal
padď do propasti.Ale kdež'nepadií,sedí
dolrl, tak nějak,jako by stŤemhlav
na poslednímschodku apadÁ do propasti.Tak hluboko,Kriste Ježíši,
tak
hluboko padat!,,4|;
nebokdyž se vracíod pasteYceMíšiz hor, nďtle neví,
kam vlastnějde: ,,snaddolr1,protože- jal.o by padď; snad poŤádněkam
nahoru,protožejde s námahoua těžkodlchát,.e Toto znejistěníreality pÍi.
pravíprldupro to, aby mohl bytzávěrečnyobrazHordubalovaponoŤení
do
oblak chápán takéjako náznak nanebevstoupení.
role vyVfznamovf prostor,jenžse v rámci Hordubalovyreflektorské
tváÍípomocípohybu na ose pŤímfvfznam <-> obrazn! vyznarn (realita
72

<-> podobenstv|,obsazujeČapekzcela nepochybněi osobnímipŤedstavami a myšlenkami.Vlastně tak dokazuje,že k tomu, aby se mohl projako je
sůednictvímfiktivníhoosudu vyslovit k existenciálnímtématrlrn,
odcizení'nemožnost
návratu,pŤebytďnost, navaa smrt,nemusíautorvolit
postavuintelektuála- stačí,"zaposlouchat
se..do
do role postavy-reflektora
pravdy.
kterékolivi sebeprostší
duše,skrlvající v sobě těŽkéa hluboké
Poznámky
1citu.jeme
podleN. Friedman,
Punktwidzeniaw powiešci,
Przegl4dhumanistyczny
I97t,3, s. 126"Tentovfznamn!teoretikhlediska(autorstudiePointof View in

Fiction:The Development of a Critical Concep| 1955) mimo jiné soudil, žev roma.
nopisectví je volba hlediska stejně dŮIežitájako v poezii volba veršovéformy.
z yi,F.
K. Stanzel, Teorie vyprávění, Praha 1988"
3
,,Postavareflekt,orareflektuj e,tj. odráŽídějevnějšíhosvěta ve svémvědomi vnímá,
pocitiLrje,registruje, a|e vŽdy mlčky, neboťnikdy ,nevypráví,, ta znamená neverbalizuje své vjemy, myšlenky a pocity, protože není v komunikační situaci..
(F. K. Starrzel' Teorie vyprávění' s' 180).
a
Pod'obny vfkla<l těchto kontextovlch postuptl, s nimiž se setkáváme v textové
vfstavbě modemí pr6zy a kteréjsou dokladem stírr4ní
opozice mezi pásmem vypra.
věče a pásmem postavy, podává L. Doležel v knize o stylu moderní česképrÓzy,
Praha 1963.
5
Fr. Šrámek,Sťíbrnf vítr, kaha 1978, s. 83.
6
Tamtéž,s' 95"
7
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8
V. Řezáč' Věrná setba,Praha 1989,s. 149'
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ževníobrazhornickéhoprosďedíposhádá
hlubšísociální zázemí. Čapek ovšem nepsal sociální román, ale moralitu, podobenství o lidské solidaritě a také tak trochu pohádku o tom, jak se vozaě Prllpán
stal nehrtlinskfm hrdinou. Právě díky personalizaci vyprávění hlediskem laické.
ho, naivního a romantického mladíka dosáhl zidyličtění a jisté idealizace látky.
16
J. op"lft, Josef Čapek, Praha 1980, s. 199'
17
J. Čapek, Stín kapradiny, Praha 1930, s. 91.
18
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Čapek,Stínkapradiny,Praha 1930, s. 91.
18
Tamtéž,
s. 138.
19
Tamtéž,
s. 105.
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20 Na,,ěasouou..a,,nadčasovou..větev
dělí baladyv pr6zeI. opelík ve své
prostŤedí
monografiio J. Čapkovi:,,V českénr
v prÓze konitituovalave
se bala<la
dvojípodobě;pŤitétodiferenctacizáIeŽe|ona tom' zda beletriestavělana mytízací
aktuálníhistorie(časového
roz|oŽenísociálníchsil), anebona mÝtechreflektujícíchcelistvoudějinnouzkušenost
člověka- zda tedybyla akcentovánavarianta
sociáInostimÝtuneboinvariantarnjtu...(J. opelík,JosefČapek,s. 195)
21K. Novy,
1936,s. 189-190.
Chcemežít,Praha
22K. Novyl,Za hlasemdomova,Praha1939,s. 143.
23I' G|u,u,o,á, Vlčíjáma,Praha 1954,s. 17.
2a TamtéŽ,s. 139.
25TamtéŽ.
s. 7. 10.
26J. Glu"u,oná.
Advent' Praha 1953.s. 40.
z7 Tamtéž,
s. L92.
28I. olbracht,Nikola Šuhajloupežnft.Golet v udolí.Hory
a staletí'Praha 1959,
s .3 1 .
29Tamtéž.
s. 58.
30Tamtéž'
s' 160.
31Tento
rys fiktivníchpostav zpodobenlch otbrachtempodle modelrl z etnické
skupiny zakarpatslc.fch
Rusínrlpostihl v;fstižněve svérecenziA' Novák: ,'DuševnípÍechody,kteréby se mohly někdy zdát pielomy,nejsouvyloženy,nlbrž
těsněpÍedčiny;
naznačeny;
zralá hodnocenípukajípÍedčtenáíem
nepŤipravená
motivace,ježby zpomalovaladějovost,jako by rimyslněbyla zanedbávána.
Pudovéhnutía za nímvolnívfbuch, citovéroznícení
a vzápětínapiažen!sval;ráz na
ráz, jak se to právě hodído apote zy živelnostiproti mravníkonvenci...(Lidové
n o v i n y3 0 . 3 .1 9 3 3s, . 9 )
32 Nikolu šuhajloupežnft,s. 102.
33 Tu.ntéž'
'. .M.
3a TamtéŽ,
s. L29.
35 Tu.též,'. 157.
36 J. Tu*,Marie Pujmanová.
Praha|972,s. I43'
Tvrlrčí
drama1909-1937,
37 M. Pu.|*unovÁLidéna kiižovat,ce,
Praha 1979,s' 333.
38
s' 11.
F. GÓt", NrírodníosvobozeníL6'5'|g37,115,
39 K. Čapek,Hordubal,Spisy VII, kaha 1984,s. 37 17 23.
, ,
a0 T*,téŽ,''3I'
aL
TuntéŽ,".36'
a2
TuntéŽ."'85'
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Postava-definice a postava.hypotéza
jako typ intepíhosubjektuliterámíhodílamúže
Subjektliterárnípostavy
druhuod zprisobuprezentacepostavy
vlzkumrlnejrrlznějšího
bft pňedmětem
postávya kompozice,
a postav,postavya Syžetu,
v textupčesvztahvypravěče
postavy a Žánruaž k typologii postav.Pokusímese v tétoa následující
kapitole zkoumatvšechnytyto vztahya aspekty,proměnypoetiky postavy
prizmatemjedinéhoaspektu- modu neboli zprlsobubytípostavy,na němž
poďe našehonázoru závisejínebo s nímžalespoiÍsouvisejívztahy a aspekty
ostrtní.
O modechse mluvilo nejprvepouze v lingvistice v souvislostise slojinfvesnymzprlsobema spromluvou,modalizovanoučinemodálizovanou,
zák|aďé
začíPozdějisena tomto
mi slovy zpochybřujícía nezpochybřující.
Ponajírozlišovatdva románovétypy román-definicea román-h}potéZa..
postáv, uvažování
o zp sobu,jakÝm je postava
dobná typologie ve sféťe
konstituovánav promluvě,se potom jevíuŽjako logickf drisledekspojení
a aplikaceobouteorií:mezi modempromluvy,vyprávění(románu)a modem
postavy nepochybněexistujepťímávazba (anďogicky pak i mezi mďem
promluvya časema prostoremZobrazenfmv díle).Zkoumajícemodusposta.
vy, budemetudížsoučasnězkoumatmodusvyprávěníaŽánru, prostorua
na modalitupostávynenínahodilé'pťivolbě tohotopohledu
času.Zaměťení
kteréby studieměly potvrditčivyvrátit,žeprávě
YycháZímez pňesvědčení,
modalityse v litetatďe dvacátéhostoletíodehrávajíve1mivyrazné
ve sféťe
posuny.
hypotetickoudefinici postavy.
Pokusme se nejprvepodat pťedběžnou,
Postavajako nositelděje,myšlenky,ideologie,jako funkcetextupťedstavuje
vypravěčečibez
v literiírnímdíle typ subjektubudovanf prostťednictvím
jeho prostťednictví
v sériivfstuprl a promluv, zmíneko ní, tedy v toku
ťeči,činrl,vnějších
explicitnícha implicitníchiuformací.,,Zrc,hyceníjejí
rysŮ, vnitťníchstavtl,vyprávěnío událostechspjatfch s postavou,autorská
ana|Ýza- to všechnose postupněvrství,tvoňc určitoujednotu,fungující
v rozmanit..fch
dějovlch situacích.Formálnímpffznakemtétojednotyje již
samojménojednajícíosoby....subje\t postavyje v ďle textovouanalogií
člověka,skutďnéhonebosmyšleného.,
Je nositelemurčitychvlastností,stav a činností,
pťerlpvším
individuálního
vědomí(a to i v těchpťípadech,
však
kdy nám nenív textuzjevenonebokdy je potlačeno),
konstituujícího
se ve
IJ

20 Na,,časouou..
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dělí baladyv pr6zeI. Opelíkve své
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monografiio J. Čapkovi:,,V českém
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těsněpÍedčiny;
naznačeny;
zralá hodnocenípukajípíedčtenáÍem
nepŤipravená
motivace,ježby zpomalovaladějovost,jako by rimyslněbyla zanedbávána.
Pudovéhnutía za nímvolní vfbuch, citovéroznícenía vzápětínapÍaŽenj,
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Postava.definice a postava-hypotéza
subjektuliterárníhodílamrlže
Subjektliterárnípostavyjako typ intepního
druhuod zprlsobuprezentacepostavy
vfzkumri nejrúznějšího
bft pňedmětem
postavya kompozice,
a postav,postavya syžetu,
v textupčesvztahvypravěče
postavy a Žánruaž k typologii postav.Pokusímese v tétoa následující
kapitole zkoumatvšechnytyto vztahya aspekty,proměnypoetiky postavy
prizmatemjedinéhoaspektu- modu neboli zprlsobubytípostavy,na němž
poďe našehonázoruzávisejínebos nímžalespolÍsouvisejívztahya aspekty
ostrtní.
O modechse mluvilo nejprvepouze v lingvistice v souvislostise slojinfvesnymzprlsobema s promluvou,modalizovanoučinemodalizovanou,
zák|adé
začíPozdějisena tomto
mi slovy zpochybřujícía nezpochyblíující.
Ponajírozlišovatdva románovétypy román-definicea román-h}potéZa.'
postav, uvažovánío zp sobu,jakÝm je postava
dobná typologie ve sféťe
konstituovánav promluvě,se potom jevíuŽjako logickf drlsledekspojení
a aplikaceobouteorií:mezi modempromluvy,vyprávění(románu)a modem
postavy nepochybněexistujepčímávazba (anďogicky pak i mezi mďem
promluvya časema prostoremZobrazenfmv díle).Zkoumajícemodusposta.
vy, budemetudížsoučasnězkoumatmodusvyprávěníaŽánru, prostorua
pťivolbě tohotopohledu
na modalitupostavynenínahodilé,
času.Zaměťení
potvrďt
čivyvrátit,žeprávé
kteréby studieměly
YycháZímez pňesvědčení,
modalityse v litetatďe dvacátéhostoletíodehrávajívelmi vlrazné
ve sféťe
posuny.
hypotetickoudefinici postavy.
Pokusme se nejprvepodat pťedběžnou,
Postavajako nositelděje,myšlenky,ideologie,jako funkcetextupťedstavuje
vypravěčečibez
v literiírnímdíle typ subjektubudovanf prostťednictvím
jeho prostťednictví
v sériivfstuprl a promluv, zmíneko ní, tedy v toku
explicitnícha implicitníchiuformací.,,Zrc'hyceníjejíťeči,čintl,vnějších
stavt1,vyprávěnío událostechspjatfch s postavou,autorská
rysrl,vnitťních
ana|Ýza- to všechnose postupněvrství,tvořc určitoujednotu,fungující
v rozmanit..fch
dějovfch situacích.Formálnímpffznakemtétojednotyje již
samojménojednajícíosoby....subje\t postavyje v díletextovouanalogií
člověka,skutďnéhonebosmyšleného.,
staJe nositelemurčitychvlastností,
pffpadech,
v a činností,
(a
pťedpvším
i
v
těch
individuálního
vědomí
to
však
kdy nám nenív textuzjevenonebokdy je potlačeno),
konstituujícího
se ve
ti

yztahu k druhfm, ke světu,k objektu.Podstatnouvlashostí subjektivity
postavypakje, žebyvátvoÍena
vždyzvnějšku(a to i tehdy,kdyžsejedná
ich-formu
o
a vnitÍnímonolog),jakodruhj, ne-já.Právě tatodistrncesubjektu postavyod subjektuautoraumožřujepojmoutpostavujako jednotnf,
koherenmía završen celek. Jednotouse tu míníurčitiásoudržnost
určení
postavy, vnitťnínerozpornostjejího charakterui jednání' kteréprobíhá
v souladus tímtocharakterema prlvodním,,zadáním,,.
Takovátojednotná
jednoho
postavaje obrazněňečeno
uhnětenaz
kusu, nejevíznámky slože.
nosti.
Řekli jsme, žepodobnájednotaplyne pťedevším
Z autorovydistanceod
postavyjako druhého,
ne-j{ postavěna rozdílod autoranescházejí
momenty
završenosti(ie tu napť.možnostzavršitv textujejíosudt. V tomtosmyslu
je postavapro autoravlastněobjektem.Jestližeje všakpostavavzhledem
k tvočícímu
autorskému
subjektu(tedyv časegenezedíla)objektem,pťestává
jím poďe Bachtinab1ftv završeném
literárnímdfle - v ,,estetické
činnosti..,
v nížse na rozdílod činnostipoznávacívždy
setkávajídvě vědomí,,,vědomí
autora(á) zahrnujevědomíhrdiny. druhého...J
Nemožnostautorského
subjektu uchopita zawšenfmzpúsobem
v dílepojmoutvlastní,jď. vedepodle
Bachtina k projekci autorado druhého,do postavy.Problémrrlznémíry
postavyod obrazuautora,zdiánlivětotožného
tohotoprojektovánído druhého
s autoremďla' kterf na|ézáme
v autobiogrďickéich-formé,ažpopostavu,
která nemá s autoremnic spolďného,ponechávámezatímsEanou.
Shrneme-li,postavaje tedy souboreminformací,dynamickousložkou
textu,dÍuhÝm(subjektemdruhého).
A dodejrne,Že je takéznakem,dynamickfm znakem.Tímtoznakemje bez ohleduna dobu,v níždílovzniklo,tj.
jejíznakovostnenípoďe nďeho souduspjatajen s určitouetapouv literiárním
vfvoji a s určitfmiliterárnímiŽánry,vnichžbylajejíznakovostrozpznána
nejdŤíve,
nybržjejejí konstanurí
I kdyžnenísporuo tom,
charakteristikou.
že se znakovostpostavy proměiíovalaa že wčitéjejí typy byly spojeny
s jistfmi žáruy,zásadněvšaknikdy, ani tam, kde se jednalo o takzvanf
postavu,neztrácelapostavasvŮjznakovf cha.
charakterči,,psychologickou..
poznatku
rakter.K tomuto
dospělive dvacátychletechformďisté,alejejich
psychologizujícími
názor byl na Íadudesetiletízat|ačen
a sociologizujícími
teoriemi,s jejichžideálemživépostavy,postrvyjako ze životaseideaznakovosti nesnášela.6L.
Vygotskij,korigujícínár:ory
formďistrl,pňedkládávPsychologii umuiri(tgzs) svépojeÍdynamického
hrdinyjako svéhodruhu,,ply-

nutíčiudiílosti'''.Doménoudynamickéhohrdinyje poďe Vygoskéhodrama,a|epodobnácharakteristikapodivuhodněpŤiléhánapŤíklad
k postavám
Joyceovjm, k postavě.lrypotézejako
takové,,,plynoucí..,
,proudícÍ.textem
podobě
promluvy.
v
své
Jakfm zpúsobemfunguje literrárnípostavajako znak? Její signifiant
(označující)
tvoÍíveškeré
explicitníridajeo jejípodobě,chování,činech,ďále
jejíjméno,Íeč;signifié(označované)
mr1že
bft v díleobsaženoexplicitně
(vypravěčovo
hodnocenípostavy,tzv. abstrakErí
chrakteristika),
ale častěji,
zejménav prÓze dvacátéhostoletí,je tu pÍítomnopouzejako potenciální
pokoušínďéztve svéinterpretaci.U traďčnírea.
vyznam,kterf se čteniáŤ
listicképostavy,neopakovatelné,
individualizované,nem žeprakticky na.
statsituace,v nž by dvěpostávyměly totéž
signifiant(aniu postavdvojníkú),
r ozdí|né
musíbf t i jejic h signifié v! znam,kter! seautorsnaží
co nejpevněji
stanovit.Tatopevnostjeovšemrelativní,
v rozdílnfchčtenáŤskfch
ajinfch
interpretacích
jakouje Gončarovrlv
se hrouí i zdánlivě tak stabitnípost,ava,
oblomov, a v tomtosmysluje tedy ikaždá postava-definicevlastněpostavou-hypotézou.
Nicméněv dílesamémse S touto vlznamovou otevÍeností
nepočíťá'
nejsouv něm znaky, kteréby čteniáÍe
k hypotetickému
chápání
postavyvybíze|y,kteréby je programovaly.
Jinak je tomuu postav-hypotéz.
Jejichsignifiéje otevŤené
pÍímov díle,
postavamr1ženejen pro čtenáŤe,
ale i pro ostahí postavyv díle nablvat
je součiástí
rrlznfch v znamŮ,pÍičemž
tatojejíotevÍenost
autorské
strategie
a častose v díle tematizuje.Množstvípotenciálníchvfznamrl u postavy.
hypotézyvytváÍíjakousiasymetriipostavyjako jazykovéhoznaku.opíráme
- znak
se v tétopasážio saussurovské
pojetíznaku,kterébylo dvojčlenné
v němje chápánjako jednotkasloženáz nositelev znamua vfznamu.Para.
lelně sevyvíjelojednočlenné
pojetí:znakjechápánjakopouhfnositelv]ÍZna.
mu' kten.fje k znakupÍiíazován
ažv procesusémiÓzy,v němžteprvepÍedmět
nebo jev vystupujejako znak, nabfvá povahy znaku.8Jestližedvojčlenné
pojetíse nám zdá vhodnějšíuplatiiovatzejménau schematizovanfchtyprl
v riímcipostav-definic,dynamicképojetíznaku, spjatése jménemCh. s.
Peirce a zd razĎující
pÍiléhá
rilohuvnímatele,
lépekpostavě-hypotéze.
Některépostavyvstupujído tlílajako hotové,dvojčlenné
znaky (tipi fissi),jiné
svéznakovostinabfvajív procesusémiÓzyv textua čtenáŤské
interpretaci,
dalšísice rovněžprocházejítímtoprocesem,ale ten zrlstiíváneukončen,
vfznam je otevÍenf.
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je postavapro autoravlastněobjektem.Jestližeje všakpostaYavzhledem
k tvočícímu
autorskému
subjektu(tedyv časegenezedíla)objektem,pťestává
jím podle Bachtinab1ftv završeném
literárnímdíle. v ,,estetické
činnosti..,
v nížse na rozdílod činnostipoznávacívždysetkávajídvě vědomí,,,vědomí
autora(á) zahrnujevědomíhrdiny- druhého..')
Nemožnostautorského
subjekfu uchopita zawšen;fmzprlsobemv dílepojmoutvlastní,jď. vedepoďe
Bachtina k projekci autorado druhého,do postavy.Problémrrlznémíry
postavyod obrazuautora,zdánlivětotožného
tohotoprojektovánído druhého
s autoremdíla'kter/ nalézámev autobiogrďickéich-formé,ažpopostavu,
ponechávámezatímstranou.
ktenánemá s autoremnic společného,

Jinak je tomuu postav-hypotéz.Iejich
pffmo v díle,
signifiéje otevŤené
postavamúženejen pro čtenáŤe,
ale i pro ostahí postávy v díle nabfvat
rr1znlchqfznam , pÍičemž
je součástí
tatojejíotevŤenost
autorskéstlategie
a častose v díle tematizuje.Množstvípotenciálníchv znamrlu postavyjďrousi asymetriipostavyjako jazykovéhoznaku.opíráme
hypotézyvytviíŤí
. znak
se v tétopasážio saussurovské
pojetíznaku,kterébylo dvojčlenné
v němje chápánjako jednotkasloženáz nositelevfznamu a vfznamu.Paralelně sevyvíjelojednočlenné
pojetí:znakjechápánjakopouhfnositelv znamu' kter.jje k znakupÍiÉazován
ažv procesusémiÓzy,v němžteprvepŤedmět
nebojev vystupujejako zna}, nablvá povahy znaku.čJestližedvojčlenné
pojetíse nám zdá vhodnějšíuplatřovatzejménau schematizovanfchtyprl
v rámci postav-definic,dynamicképojetíznaku, spjatése jménemch. s.
Peirce a zdrlrazĎující
pÍiléhá
rilohuvnímatele,
lépek postrvě-hypotéze.
Něk.
terépostavyvstupujído dílajako hotové,dvojčlenné
znaky (tipi fissi),jiné
svéznakovostinabfvajív procesusémiÓzyv textua čtenáŤské
interpretaci,
dalšísice rovněžprocházejÍtímtoprocesem,ale ten zrlstává neukončen,
v!,znunje otevÍenf.

Shmeme-li,pos[avaje tedy souboreminformací,dynamickousložkou
textu,druh1fm(subjektemdruhého).
A dodejrne,Že je takéznakem,dynamickfm znakem.Tímtoznakemje bez ohleduna dobu,v níždílovzniklo, tj.
jejíznakovostnenípodlenďeho souduspjatajen s určitouetapouvliterámím
vfvoji a s určitfmiliterárnímiŽánry, v nichžbyla jejíznakovostrozpoznána
nejdčíve,
nlb jejejí konstanhícharakteristikou.
I kdyžneníSporuo tom,
její typy byly spojeny
že se znakovost postavy proměřovďa a Že určité
jistfmi
s
žánry,zásadněvšaknikdy, ani tam, kde se jednalo o takzvanf
postavu'neztrácelapostavasvŮjznakovf cha.
charakterči,,psychologickou..
rakter.K tomutopoznatkudospělive dvacátjch letechformalisté,
alejejich
názor byl na ňadudesetiletízailačenpsychologizujícími
a sociologizujícími
teoriemi's jejichžideálemživépostavy,postavyjako ze životaseideaznakovosti nesnášela.6L.
Vygotskij,korigujícínázoryformalistrl,pťedkládáv Psychologii umuirr1tszs; svépojetídynamického
hrdinyjako svéhodruhu,ply76
j

postavy,
Zatímcoznakovosttedy pokládrímeza stáou charakteristíku
pracovala
postavou
pojmy,
s
obvykle
hterární
ostatní
s nimižv souvislosti
o pojmucharaktera
historie,se námjevíjako historické.To platípŤedevším
Tyto pojmy se vynofují
o pojmujednotapostavy,s ním zce souvisejícím.
teprvev novověku.PodleH. Markiewiczesignalizovalazměnuv teoretickém
poďípojetípostavy,aŽ do tédoby v podstatěpojímané
v její služebnosti,
(Aristotelova
Hamburská
Poetika),lrssingova
zenostifabuli
dÍamaturgie.9
na
hávě v nínalezl vlznamnémístopojemcharakteru,zaloŽenypťedevším
individualizovan!,
vykazující
bohatf,
stabilitu
stabilnosti.l0 Charakter,
v proměnlivosti,je podle Hegela centremidealníhouměleckého
díla(Estev devatenáctém
stoletív těsnémsepěí s reatika). Tento názor se rozšÍčil
listickouliteraturou,pro kterousezdál absolutněplatnf. Úvahy o charakteru
nicméněpokračují
s určitfmiposunyi v našemstoletí.M. Bachtinoznačuje
za charakter,,takovouformu vztahuhrdinya autora,jejíŽrilohouje vytvoŤit
tato Úloha je podle
osobnosti,pťičemž
totalituhrdiny jako determinované
něhozákladnť..11
Na tomtomístěse naskftá otázka,zda je jednotavskutkukonstantním
co činitpouze s takzvanfmi
atributempostavya miíme-litedy v literatuťe
pťesvědčí
a historickéšíči'
charaktery?Vnímáme-li|iteraturuv jejížánrové
hranice
me se snadnoo opaku.Z tohotohlediskačlení|iteraturupťedevším
jednoty
postavy
stavíproti
žánrová.Bachtinde factov rozporusesvouideou
pojetíčlověka,tedyposůavy
soběepos a románprávě na zák|aděodlišného
(dovršenost,
vnějškovost,explicitnost,totalitučlověkaY eposuklade proti
nesouladumezi vniďrríma vnějším
člověkem,tj. člověkempro sebesamého
diskontinuitěčlověka
a člověkemviděnfm ďima druhfch,ambivalentnosti,
je
jako
vlastní
taková poetika
kterému
žánr,
román
v romiánu) tj. vnímá
Jestližepost'avu-defipostavy,o kterézde mluvímejako o postavé-hrypotéze.
jako bezezbytku vypodoběmrlžemecharakterizovat
nici v její vyhraněné
pak
světlitelnou,explicitní,plně v textudeterminovanou, postavu-hypotéZu
charakterizujemejako vysvětlitelnoujen částďně, nezcelaexpliciftrí,ne.
Bachtinovšemsvoutezio charakteručlověkav romá.
riplnědeterminovanou.
sebeidennu dále koriguje a upťesřuje,kdyžsledujevfvoj ď neměnného,
dobrďružnémrománuk individuálhrďny v ťeckém
tického,završeného
románu. S inďhrdinovi rytíčského
nímu,byézároveř reprezentati.Vnímu
viduálnostíproniká někdy do zobrazenípostavy,jejíhochovánía jednání
nedopovězenosti,
ambivalence'
nevysvětlitelnosti,
momentneočekávanosti,
'18

kterépostavu-definicirozkládají,respektiveposouvajíji směremk postavěhyptéze.
Náznaky takovéhoto
posunuv něktenjchstŤedověkfchdílechnicméně
neznamenalysouvisl! vfvoj k posravě-hypotéze.
Tenbyl pŤerušen
renesancí,
ale pÍedevším
klasicismems jehopožadavkem
jednotya koherencecharakteru' kter! ovšemsplĎovalypouze vysoké,váŽnéžánry;tarn,kde se prosazova|aparodující
a komická promluva,bylo totopravidloporušováno(Moliěrovi klasicistévytfkali inkoherentnost
postav).V románusetehdyuplatilovala vesměspoetikapostavy-definice,coŽ souviselomimo jinés tím,žese
jednalo o román vfchovnf a dobrodružny'vnichŽhypotetičnost,
zastŤená
identitaposlavymohlabft polze vfchozím.nikoli konďnfm stavemčtená.
Ťovapoznánío postavě.
Sentimentalisticko-osvícenskf
a poslézeromantickÝromán Znamenaly potom zásadníreakci na statutpostavy v klasicismu, na její fiktivní
jednotu.obraz člověkasejednak karnevalizoval, jednaksubjektivizoval.
Subjektivizace tu spočívala
v oslabeníhranice mezi post,avou(ristťední)
a
autorem,ale i mezi pos[avoua čtenáiem,
kterf se ocitá se svlm spoluproŽívánímrovněžmnohemblížk postavěneždosud;setňenítěchto hranic
vedlo k posílenísubjektovostipostavy- hlavníhohrdiny,na kteréhovnímate|začínáreagovatjako na živéhočlověka.oba procesy - karneva|izacea subjektivizace- míňilyk rozkladujednotnépostavy,charakteru.
Co je všakd ležité- ani v tomto okamžikunezačalbft vfvoj poetiky
postavyjednosměrnf.V realisticképrÓze nastal,byťna poněkudjinérirovni, návratk postávě-definici(pňivšíbohatosticharakterizace)
v téjejí
podobě,kterou pťedstavujetakzvanylyp. V realistickémtypu, v němžse
zobecřujía ilustrujíurčité
individuální,pťedevším
všakspolečenské
rysy
postoje,
a
vždypťevládánejenobecnostnadinďviduálností,ďe i objektovost nad subjektovostí
(autorjeod postavykrajně vzdá|en,tvoňíjiprávě
jako ryzí objekt, k němužzaujímázpravidla kritickf vztah),završenost,
jednotanad nezavršeností
a inkoherencí.Pťitomje tato postava-typjakožtoobjekt maximálně určena,obklopenadeterminacemivšehodruhuexplicitními(autorskácharakteristika,charakteristikajinou postavou,sebecharakteristika,prožitky,vzpomínky,chování)i implicitními (iečovf
styl postavy,autorsk1í
styl ťeči
o postavě,diďog, děj,prostťedí
a okolnosti
děje).
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Zatímcoznakovosttedy pokládámeza stálou charakteristikupostávy,
ostatnípojmy, s nimižv souvislostiS postavouobvykle pracovalahterfuní
historie,se námjevíjako historické.To platípÍedevším
o Pojmucharaktera
Tyto pojmy se vynofují
o pojmujednotapostavy,s nímtizce souvisejícím.
teprvev novověku.PodleH. Markiewiczesignalizovalazměnuv teoretickém
pojetípostavy,aŽ ďo tédoby v podstatěpojímané
poďív její služebnosti,
zenostifabuli (AristotelovaPoetika),LessingovaHamburskádramaturgie'g
na
hávě v nínalezl vlznarnnémístopojemcharakteru,za|oŽenypťedevším
stabilnosti.10
Charakter,bohatf, individualizovanf,vykazujícístabilitu
v proměnlivosti,je podle HegelacentremideálnÍhouměleckého
díla(Estetika). Tento názor se rozšÍčil
v devatenáctém
stoletív 1ěsném
sepěÍs realistickouliterafurou,pro kterousezdál absolutněptatn/.Úvahy o charakteru
nicméněpokračují
s určitfmiposunyi v našemstoletí.M. Bachtinoznačuje
jejížrilohouje vytvoťit
za charakter,,íakovouformu vztahuhrdinya autoÍa,
jako
pťičemž
totalituhrdiny
determinované
osobnosti,
tato |ilohaje podle
něhozákladní...l1

kterépostavu-definicirozk|ádají,respektive
posouvajíji směremk postavěhypotéze.
Náznaky takovéhoto
posunuv něktenjchstÍedověkfchdílechnicméně
neznamenalysouvisl! vfvoj k posravě-hypotéze.
Tenbyl pÍerušen
renesancí,
alepŤedevším
klasicismems jehopožadavkem
jednotya koherencecharakteru' kterf ovšemsplřovaly pouze vysoké,váŽnéžátlry tam,kde se prosa.
zovalaparodujícía komická promluva,bylo totopraviďo porušováno(Mo.
liěrovi klasicistévytlkali inkoherentnost
post.av).
V románusetehdyuplatĎovala vesměspoetikapostavy-definice,coŽ souviselomimo jinés tím,žese
jednalo o román vfchovnf a dobrodružny,
v nic|tžhypotetičnost,
zastŤená
identitapostavymohlab]ftpouzevfchozím,nikoli konďnfm stavemčtenáŤovapoznánío postavě.
Sentimentalisticko.osvícensk1f
a poslézeromantick]Í
román Znamenaly potom zásadníreakci na statutpostavyv klasicismu,na její fiktivní
jednotu.obraz člověkasejednakkarnevalizoval,jednaksubjektivizoval.
Subjektivizacetu spočívala
v oslabeníhranicemezi postavou(risťední)
a
autorem'ale i mezi posiavoua čtenáčem,
kterf se ocitá se svfm spoluprožíváním
rovněžmnohemblížk postavěneždosud;setťení
těchtohranic
vedlo k posílenísubjektovostipostavy- hlavníhohrdiny,na kteréhovnímatel začínáreagovatjako na živéhočlověka.oba procesy - karneva|izacea subjektivizace- míťilyk rozkladujednotnépostavy,charakteru.
- ani v tomtookamžikunezačalbft vfvoj poetiky
Co je všakdrlležité
postavyjednosměrnf. V realisticképr6ze nastal,byéna poněkudjinérirovni, návrat k postavě.definici(pčivšíbohatosti charakteizace) v téjejí
podobě,kterou pťedstavujetakzvan! lyp. V realistickémtypu, v němžse
zobecĎujía ilustrujíurčité
individuální,pťedevším
všakspolečenské
rysy
postoje,
a
vždypťevládánejenobecnostnadindividuálností,
ďe i objektovost nad subjektovostí(autorje od postavy krajně vzdá|en,tvoňíji právě
jako ryzí objekt, k íěmuž zafiímázpravidla kÍitickÝ vztah), završenost,
jednotanad nezavršeností
a inkoherencí.
Pťitomje tato postava-typjakožtoobjektmaximálněurčena,
obklopenadeterminacemivšehodruhuexplicitními(autorskácharakteristika,charakteristikajinou postavou,sebecharakteristika,
prožitky,vzpomínky,chování)i implicitními(ťečovf
styl postavy,autorskfstyl ťeči
o postavě,diďog, děj,prostťedía
okolnosti
děje).

Na tomtomístěse naskftá otivka, zda je jednotavskutkukonstantním
atributempostavya mráme-litďy v literatuieco činitpouze s takzvanfmi
pťesvědčí
a historickéšíči,
charaktery?Vnímáme-liliteraturuv jejížánrové
me se snadnoo opaku.Ztohoto hlediskačleníliteraturupťedevším
hranice
jednoty
post.avy
Žánrová.Bachtin de factov rozporuse Svouideou
stavíproti
pojetíčlověka,tedy postrvy
soběepos a román právě na zák|aďéodlišného
(dovršenost,
vnějškovost,explicitnost,totalitučlověkav eposuklade proti
člověkempro sebesamého
nesouladumezi vniďrríma vnějším
člověkem,1j.
diskontinuitěčlověka
a člověkemviděnfm ďima druhfch,ambivalentnosti,
v romiánu)- tj. vnímáromán jako žánr,kterémuje vlastnítaková poetika
postavy,o kterézde mluvímejako o postavě-hypotéze.
Jestližepostavu-defijako bezezbytku vypodoběmrlžemecharakterizovat
nici v její vyhraněné
pak
postavu-hypotézu
plně
v
determinovanou,
textu
světlitelnou,explicitní,
charakterizujemejako vysvětlitelnoujen částďně, nezcelaexpliciErí,neBachtinovšemsvoutezio chmakteručlověkavromáriplnědeterminovanou.
nu dále koriguje a upťesřuje,kdyžsledujev/voj od neměnného,
sebeidenhrdiny v ťeckém
dobrďružnémrománuk individuríltického,završeného
románu.S indi.
hrďnovi rytíťského
nímu,byézároveĎ reprezentativnímu
viduálnostíproniká někdy do zobrazenípostavy,jejíhochovánía jednání
nedopovězenosti,
momentneočekávanosti,
nevysvětlitelnosti,
ambivalence,
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zhruba
Nová situacepostavyseutváffse symbolismem,v české
literatuÍe
od devadesátfc!let. Tato létam žemepodleJaroslavyJanáčkové
charakteizovat jako obdobínovéhopojetísubjektu,jeho ričastiv životnímdění.
Promělíovalse románovf hrdina,u něhožse akcentovalsmyslovf prožitek,
hnutídušea myšlenky.homěna pÍitompoznamenalai prÓzu realistickou,
dílaprezentovanájako obrazyskutečnosti.
Jednímz projevrltétoproměny
v těchtov podstatětradičních
dílechbylo vyostŤení
napětímezi subjektem
(prostorem,
(postavou)a objektem
krajinou).12
Neklid, proměnlivost,hledání,tápání- to jsou rysy a momenty.kterépostavuzbavujípevnfch kontur,
tvoht
z plastické,jednající,plně determinované
a celistvépostavy začínají
Paralelněs touto,,tradiční''
siluetu,pojetípostavyse blížípostavě.hypotéze.
prÓzou vznikaladíla,v nichžzmíněnyprocespostoupildál,jednotaa zavrŠekterése začďoprosazovat
nostpostavybraly zasvév soubojis prostŤedím,
jako svéhodruhu subjekt.Subjekt postavy se v naturalistickfchprÓzách
ocital v pozici objektu,obětidrcenétímtopersonifikovanfmprosůeďmztrácejísvou individuálnosta celistvost.Máme tu pÍedsebouobjektivacijiného
postavy,kde byla vfdruhu,nežve vzlahu subjektautora- subjekt/objekt
sledkemprocesutvorby,dis|anceautoraod postavy.Tatoobjektivacenastiává
v rámci vztahuprostoru,kter! se měníve svéhodruhusubjekt,a postavy,
která se měníve svéhodruhu objekt.Docházík ní nejenv mikrostruktuŤe
zvěcĎuje
ale častoi v syžetu- prostŤedí
textu(metaforizacea metonymizace),
a zabíjíposlavu.

I

statutpostáYy.definice,Se v naturaPostupy hypotetizace'narušující
b1ft tvorbaKarla Matěje
listicképrÓze objevovalyještějinak' Pffklademmr]že
m ístonáieŽíztohotohlediskajehorománuAntonín
ČapkaChoda.V1/znamné
vypravěčem,
PÍedněsev němsetkávámes autorsk1im
Vondrejc(1917.1918).
jazykem
jehoŽjazyk splfvá s metaforickfm
zmďenéhobásnftaVondrejce.
V systémupostavse dr1slďněuplatřujeprincip zdvojování(Vondrejc- doktor Freund,Mirza . Ada, Mirza - Anna, Anna - Iza, atd.),pÍičemž
,,dvojník..
je vždy nízkou,v r zné mffe grotesknívariantoupostavy. Vondrejc je
zevnitÍ
v románujedinoupostavou',sniEem..(naostatnípostavysevypravěč
postava-reflektor,
tj.jako taková
nedívá),pÍičemž
v Ťaděpasážífungujejako
postava,jejímižďima vypravěčnazírápÍíběh.
jsou v románuproměnyvypravěčovyrole.
Názornfm pŤíkladem
Drlležité
takovéproměnyje text poznámkypod čarouve 12.kapitoledruhéhodílu:
,,KdyžVondrejcovabáseĎkonečněvyšla- jeho timrtímvydaníznačněpo-

pohnáno. jedenz našichnejčilejších
kritik objevil,žemotivvzdálené
podoTulačceLudmi|el...lZabásnkaŽivéby vyskytujesev Grimmelshausenově
ho zvonusevillskéhododatečně
budižkonstatováno,Že
nikdy Grimmelshausenanďetl a žeho vŮbecneznal...l3Vypravěč,aždosudod postavy(ejího
pohledu)Zrerclněneoddělitelnf,se v poznámcepojednoustylizujedo role
Právě tímdává najevo'ževyprávění,i kdyždo něhopronikájeho
,,editora...
postojk postavě,projevující
distancovan1f
sepÍedevším
zdrlrazřovánímgroteskníchmomentti,je jinak vedeno sub specie Vondrejce,anebolépe,že
máme pŤedsebou ambivalenhí promluvu vševědoucího
vypravěče,která
zahrnujeVondrejcovovidění,ale zároveiÍparodujesamasebe,svou vševědoucnost.Romanje vlastněhistoriídegradacesubjektu(tvoÍivého
subjektu
- básníka)'proměnytohotosubjektuv bytostmanipulovanou- ,,fatiální
ženou..,dvojnftem, osudem.Tento procesproměny subjektuv objekt,k níž
docházív banalizované,zcizající
se, zdvojujícíse, subjektunepochopitelné
realitě,je dovršenve scéně,kdy se básnft stává anonymnímrtvolou na
pitevnímStole.M žemekonslatovat'Že ikdyŽ AntonínVondrejc zústiává
typempostavy-definice.celá Íadamoment užv románuďkazuje k modalizovanépromluvě(st.Ťídání
rolí vypravěče,hledisekvyprávění,zdrlraznění
objektovosti.manipulovanostipostavy).
promluvěodkazujíi parodicko-groteskní
K modalizované
postupy,fungujícípÍedevším
v rovině vyprávění(stŤídající
se role vypravěčea jejich
je v románutaképarodick1fvztahk typick1fmnatu.
parodie)"Jejich součástí
ralisticko-symbolistním
tématrima postavám:osud AntonínaVondrejceje
svéhodruhu groteskníparalelouosudu Jana Maria Plojhara ze Znyercva
románua Jordánaz Mrštftovy SantyLucie - ,,román ztÍacenÝch
thlzť,.I4
Vjrazněji nežve VondrejcovivyjádÍilvšakČapekChod tentoliterárněpÍehďnocující postoj už v roce 1893 v NejápadnějšímSlovanovi. Dílo se
skládiáze ťíkapitol- ,'romantické..,
V duchu
a,,naturďistické...
,'realistické..
těchtotÍístylrl v nich figuruje trojívariantaph.běhu,postaveného
na sÍále
v1fraznějidegradovaném
tajemství:z romantického
snílkase staneÚŤedník
v zapadléŽe|ezn1čnízastÁvce,
romantickápovídkas tajemstvím
a romaneto
s racionálnípointousév posledníkapitoleproměnív naturalistickou
povídku
o ztrátěiluzí.Postavavystupující
v trojívariantěpffběhuje zcelaevidentním
pÍípadem
postavy-hypotézy,
Y krajnípodoběpÍedveďpak ČapekChod postup variovánía hypotetizacepffběhua postav v románu Větrník(|923).
V rámci hry s románovjm žánremv něms drsnbuironiínakládás literárními
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Nová situacepostavyse utváÍíse symbolismem,v české
zhruba
literatuÍe
od devadesátfc|let. Tato létam Žemepoďe JaroslavyJanáčkové
charakterizovat jako obdobínovéhopojetísubjektu,jeho ričastiv životnímdění.
ProměĎovď se románovf hrdina,u něhožse akcentovalsmyslovf prožitek,
hnutídušea myšlenky.Proměnapfitom poznamenalai prÓzu realistickou'
dílaprezentovanájako obrazyskutečnosti.
Jednímz projevrltétoproměny
v těchtov podstatětradičních
dílechbylo vyostÍení
napětímezi subjektem
(postavou)a objektem(prostorem,
krajinou).12
Neklid, proměnlivost,hledá.
kontur,
ní,tápání- to jsou rysy a momenty,kterépostavuzbavujípevn1/ch
z plastické,jednající'plně determinované
tvoÍtt
a celistvépostavyzačínají
pojetí
postavy
postavě.hypotéze.
se blíží
siluetu,
ParalelněStouto,,tradiční''
prÓzou vznikaladíla,v nichžzmíněn1f
procespostoupildiál,jednotaa završenost postavybraly zasvév soubojis prostŤedím,
kterése začaloprosazovat
jako svéhodruhu subjekt.Subjekt postavy se v naturalistickfchprÓzách
ztráocital v pozici objektu,obětidrcenétímtopersonifikovanymprosffedím
cejísr,ouindividuálnosta celistvost.Máme tu pÍedsebouobjektivacijiného
druhu' nežve vzíahusubjektautora- subjekíobjektpostavy,kde byla vfsledkemprocesutvorby,dislanceautoraodpostavy.Tatoobjektivacenastává
v rámci vztahuprostoru,kterÝ se měníve svéhodruhusubjekt'a postavy,
která se měníve svéhodruhu objekt.Docházík ní nejenv mikrostruktuÍe
zvěcíuje
ale častoi v syžetu- prostŤedí
textu(metaforizacea metonymizace),
a zabíjípostavu.
statutpostavy-definice,se v naturaPostupy hypotetizace,narušující
listicképrÓze objevovalyještějinak.Príklademmrlžeblt tvorbaKarlaMatěje
ČapkaChoda.Vf znamném ístonáleŽíztohotohlediskajehorománuAntonín
s autorskfmvypravěčem,
Vondrejc(1917-19l8).Pfedněsev němsetkáváme
jazykem
jehožjazyk splfvá s metaforickfm
zmďenéhobásníkaVondrejce.
V systémupostavse drlsledněuplatřujeprincip zdvojování(Vondrejc- doktor Freund,Mtrza - Ada, Mirza - Anna, Anna - Iza,atd.),pÍičemž
,,dvojník..
je vždy nízkou,v rŮznémffe grotesknívariantoupostavy. Vondrejc je
zevnitÍ
v románujedinoupostavou,,snitrem..(naostatnípostavysevypravěč
jako
jako
postava.reflektor,
taková
neďvá), pŤičemž
v Íaděpasážífunguje
d.
postava,jejímižďima vypravéč
nazírápŤíběh.
jsou v románuproměnyvypravěčovy
role.Názornfm pÍíkladem
DŮležité
takovéproměnyje text poznámkypod čarouve 12.kapitoledruhéhodílu:
,,KdyžVondrejcovabáseř konečněvyšla- jeho timrtímvydaníznačněpo80

pohnáno.jedenz našichnejčilejších
kritikrlobjevil,žemotivvzdálenépodo.
by vyskytujesev Grimme|shausenově
Tulačce
Ludmi|el',.lZabásn*'aŽiveho zvonusevillskéhododatečně
budižkonstatováno,ženikdy Grimmelshausenanďetl a žeho v bec neznal...l3vypravěč,aždosudod postavy(ejího
pohledu)zŤetelněneoddělitelnj,se v poznámcepojednoustylizujedo role
Právě tímd.ávánajevo,ževyprávění,i kdyždo něhopronikájeho
,,editora...
grodistancovanfpostojk postrvě,projevující
sepŤedevším
zdrlrazĎováním
teskníchmoment , je jinak vedeno sub specie Vondrejce,anebolépe,že
máme pŤedsebou ambivalentnípromluvu vševědoucího
vypravěče,která
zahrnujeVondrejcovovidění,ale zároveĎparodujesamasebe,svou vševědoucnost.Romiánje vlastněhistoriídegradacesubjektu(tvoŤivého
subjekfu
- básníka),proměnytohotosubjektuv bytostmanipulovanou- ,,tata|níŽenou..'dvojnftem,osudem.Tento procesproměny subjektuv objekt,k níž
docházív banalizované,zcizující
se, zdvojujícíse, subjektunepochopitelné
realitě,je dovršenve scéně,kdy se básníkstává anonymnímrtvolou na
pitevnímstole. M žemekonst'atovat,
Že i kdyŽ AntonínVondrejc zrlstává
typempostavy-definice.ce|áÍadamoment užv románuodkazujek mďalizovanépromluvě(stŤídání
rolí vypravěče,hledisekvyprávění,zdtraznéní
postavy).
objektovosti.
manipulovanosti
promluvěodkazujíi parodicko-groteskní
K modalizované
postupy,fungujícípÍedevším
v rovině vyprávění(stfídající
se role vypravěčea jejich
je v románutaképaroďck! vztahk typickfm natuparodie).Jejich součástí
ralisticko-symbolistním
tématm a postavám:osud AntonínaVondrejceje
svéhodruhu groteskníparalelouosudu Jana Maria Plojhara ze Znyerova
románua Jordiánaz MrštíkovySantyLucie - ,,romián Ztracen:Ích
iluzÍ,.l4
Vfrazněji nežve Vondrejcovivyjádfil všakČapekChod tentoliterárněpŤehodnocujícípostoj už v roce 1893 v Nejzápadnějším
Slovanovi. Dílo se
skládá ze ďíkapitol - ,"romantické..,
a,,naturalistické...
V duchu
,,reďistické..
těchtotŤístyhl v nich figuruje trojívariantapŤíběhu,
poslaveného
na s|íle
vyraznějidegradovaném
tajemství:z romantického
snílkase staneriÍedník
v zapadléže|ezn1čnízastÁvce,
romantickápovídkas tajemstvím
a romaneto
s racionálnípointousév posledníkapitoleproměnív naturalistickou
povídku
o ztrátéiluzí.Postavavystupující
v trojívariantěphlběhuje zcelaevidentním
pÍípadem
postavy-hypotezy,
Y krajnípodoběpÍedveďpak ČapekChod po.
stup variovánía hypotetizacepffběhua postav v románu Větrník(1923).
V rámci hry s románov1fm
žánremv něms drsnbuironiínakládás hterárními
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konvencemi,Eaďčnímpojetímrománového
a
časua prostoru(eho stvoŤení
pojmenováníjsme svědky),se syžetema pochopitelněs postavami;podává
poklesléhoa groteskního,
relativizuje,'prav.
několikerouvariantupŤíběhu,
du..a zveŤejiÍuje
akt psaní,kter..fse stávávlasÍrím,,pffběhem...
postupyv riámciČapkovadíla
S Větrníkem,v němžse hypotetizační
uplamily nejvfrazněji, se ocitiámeu problematikytakzvanésebereflexívní
prÓzy, kterou se budemev tétokapito|ezablvat později. Poznamenejme
jako doklad možné
ještě,žedílo ČapkaChodaje pozoruhodné
koexistence
SlovanaVětrníkjsoupfftladypoetidvoupoetik'JestližetotižNejzápadnější
princip v roviněsyžetua hypotetičnost
v rovině
ky, pro nižje typick! variační
postáv,Turbinaa VilémRozkočpaffíkpoetice postavy-definice(i v nich se
promluvy,stÍídrání
hledisekapď.)' Poovšemobjevujíprvky modalizované
na
kud jde o AntonínaVondrejcea KašparaLénamstitele,ty se na|ézají
rozhranímezi oběmapoetikami.
Vraémese všakk literatuÍepÍelomustoletí.Právě tehdyv souvislosti
s hnutímsecesepronikďy, i kdyžďouho nerozpoznány,nevnímányliterární
momentydo děl
kritikoua historií,prvky ,,tvoÍené..
skutďnosti,zlitenárl1ující
realistúa naturalistrl.Lze je objevitnejenv dílechČapkaChodaa V. Mrštfta,
ale dokoncei u K. V. Raise a v Holečkověidylickéepopeji.lsNěkdy jsme
v nedooboupoetik- iluzívnía antiiluzívní(sebereflexívní):
svědkykÍížení
končenlchMrštíkovfchZumrech (I9|2), vykazujícíchznaky ,,obrazuze
je tematizovánautor (v iluŽiyota,,,tedy iluzívníhorománu-skutečnosti,
zívnímrománu vždy,,neviditelnf..),charakterhlavníchpostavnevyvstává
z promluvyvypravěče,
ďe rlsuje sev náznakunazák]aděmíněníadomněnek
jinfch postava ďposlouchanlch riryvk Ťďi.
mohlo zdát, že
Na prvnípohled by' se z toho, co bylo dosud Íečeno,
pÍiznanoufiktivností(anexistujepŤímfvztahmezi reálnostía definičností,
Nenívšaktomutak.Postavy,kteréjsou dajně
tiiluzívností)
a hypotetičností.
(ako napÍ.Íadapostavve Švejkovi,v Těsnohlídkově
vzatyZe skutečnosti
ve svém
Kolonii Kutejsík,ve VančurověRozrnamémlétuaj.),pfedpokládají
ztvárnénívždy určitoudiferenci, nemohoublt zcela skutďné užpro svou
literárnízprostťedkovanosti|itetátnípostavasvfmi obrysy vždynějak pňečnívá,nebonaopakzcela nepokrfvá reálnf piedobraz,zrlstávátedy vždyv té
čionémÍíehypoteticM, i kdyžje jejímpiedobrazemskutečnáosoba.Doklarámec díla,žese čtenáii,kteň se poznďi v lidem tohoje i fakt pťesahující

ve skutďnosti chovatnadálejako v rornánu,
terámíchpostavách,pokoušejí
tj. de facto chtějízrušitďstanci mezi sebou a postavou(pÍípadKolonie
se obrazskutďnéosoby,prošlé
Kutejsík).V olbrachtověNikolovi Šuhajovi
i
médiem
m;ftu,
o ní. (ČtenáŤe
už
ve
vědomí
lidí
tvoff
z hl1potéz
ovšem
literiárníhistoriky dodnesprovokuje oÍánkahistoricityŠvejka,která však,i
čihyponejistotuo definičním
kdyby bylazodpovězenapozitivně,neodstraní
postavy.)
pÍed
nemáme
Naopak
sebou
této
tam,
kde
charakteru
tetickém
nfbržkdesejednáo postavy
postavyvzatéze skutďnosti,postavyhistorické,
postavy,o nichžnám vypráví
mohou mít právě tyto smyšlené
smyšlené,
vypravěč,v díle nezrelativizovany,definičnícharakter(v rea.
vševědoucí
listickfch a naturalistickfchrománech),a to vlastněi tehdy,kdyžsevypravěč
priznává,ale pÍitompÍedstírá,
žejejako svévltvory beze
k tétosmyšlenosd
vnik.ádo literárníhoobrazu
zbytku zná. Moment nejistotya hypotetičnosti
tak tam,kde
reality tedyjak tam,kde se tentoobrazprohlašujeza skutečnÝ'
p
pÍímo
neskrfvá či
diává najevo svr1jsmyšlenf vod. Rozdíl tkví ovšem
(zastírání)
hypotetičnosti.
pokaždé
v mftea ve zprlsobuprezentování
postava-definice

skrytá
smyšlenka
zjevená

skutečnost

postrva-hypotéza
Ze schématuvyplfvá, žeexisfujemnohempevnějšívazba mezi smyšlenkoua oběmamožnostmipojetípostavyneŽmezitakzvanouskutečností
a
těmito možnostmi:u postav vzatlchjakoby ze skutečnosti
vystupujítotiž
zÍetetněji
hypotetické,
relativizující
momenty,je ostÍejivnímánjejich moda.
lizujícíposun.ostatněnenáhodounďéaámeextrémně
pojetípostrav
definiční
v triviální, poktesléliteratuŤe(bulvárnímrománu všechtyprl), za|oželéna
je v ní marně
ryze modelovémsyžetua modelov1fchtypech (smyšlenost
maskovánakonvenčními
vfroky o postavách,,vzatfch ze života.,a ,,skutečném..
pffběhu)'Nejistotr tu fungujepouzejako syžetotvomÍ,
nikdy však
jako vfslednf stavvfznamu (konecdílaveškeréčtenáÍovy
pochyby rozpt!.
lí).Stejněje tomui s identitoupostavy,která mŮžebft dďasně zasďenajen

konvencemi,traďčnímpojetímrománového
a
časua prostoru(eho stvoÍení
jsme svědky),se syžetema pochopite|něs postavami;podává
pojmenování
několikerouvariantupÍíběhu'poklesléhoa groteskního,
relativizuje,,pravdu..a zveŤejĎuje
akt psaní,kter]Íse stávávlastním,,pÍíběhem...
postupy v ri{mciČapkovadíla
S Větrníkem,v němžse hypotetizační
uplatnily nejv1frazněji,se ocitáme u problematikytakzvanésebereflexívní
prÓzy, kterou se budemev tétokapito|ezablvat později. Poznamenejme
ještě,žedílo ČapkaChodaje pozoruhodné
jako doklad možné
koexistence
dvoupoetik.JestližetotižNejzápadnější
Slovana VětrníkjsoupÍftladypoetiky, pro niŽje typickf variačníprincip
v roviněsyžetua hypotetičnost
v rovině
postav,Turbinaa VilémRozkočpa&ík poeticepostavy-definice(i v nich se
promluvy,stŤíd.ání
ovšemobjevujíprvky modalizované
hledisekapod.).Pokud jde o AntonínaVondrejce a KašparaLénamstitele,ty se na|ézají
na
rozhranímezi oběmapoetikami.
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Vraémese všakk literatuÍepÍelomustoletí.Právě tehdy v souvislosti
s hnutímsecesepronikďy, i kdyždlouhonerorpoznány,nevnímányliterární
kritikoua historií,prvky,,tvoŤené..
zliterárlÍujícímomenty
skutečnosti,
do děl
realistrla naturalisttl.Lze je objevitnejenv dílechČapkaChďa a V. Mrštfta,
ale dokoncei u K. V. Raise a v Holečkověidylickéepopeji.lsNěkdy jsme
svědkykšíŽení
oboupoetik. iluzívnía antiiluzívní(sebereflexívní):
v nedokončenfchMrštíkovfchZumrech (1912)' vykazujícíchznaky ,,obrazuze
je tematizovánautor (v iluživota,,,tedy iluzívníhorománu-skutečnosti,
zíynímrománu vždy,,neviditeln;f..),
charakterhlavníchpostavnevyvs|ává
z promluvyvypravěče,
adomněnek
ďe n.fsujesev náznaklnazákladěmínění
jin1fchpostava odposlouchanfchriryvk Íďi.

ve skutďnosti chovatnadálejako v románu,
Erárníchpostavách,pokoušejí
tj. de facto chtějízrušitdistanci mezi sebou a post.avou(pípad Kolonie
V olbrachtověNikolovi Šuhajovi
Kutejsil<).
se obrazskutďnéosoby,prošlé
i
ovšemuŽ ve vědomílidí médiemmftu, tvoÍíz hypotézo ní. (ČtenáŤe
literárníhistoriky dodnesprovokuje otÁzkahistoricityŠvejka,která však,i
kdybybyla zodpovězenapozitivně,neodstraní
nejistotuo definičním
čihypopostavy.)
pŤed
Naopak tam, kde
sebou nemáme
tetickémcharakterutéto
postavyvzatéze skutďnosti,postavyhistorické,
nfbržkde sejednáo postrvy
postavy,o nichžnám vypráví
mohou mít právě tyto smyšlené
smyšlené'
vypravěč,v díle nezrelativizovan, definičnícharakter(v reavševědoucí
listicklch a naturalisticklchrománech),a to vlastněi tehdy,kdyžsevypravěč
žeje jako svévftvory beze
k tétosmyšlenos priznává,ale pÍitompÍedstírá'
zbytku zná. Moment nejistotya hypotetičnosti
vniká do literárníhoobrazu
reality tďy jak tam,kde se tentoobrazprohlašujeza skutečny,
tak tam,kde
nesklívá či pŤímodává najevo svrlj smyšlen!púvď. Rozdíl tkví ovšem
(zastírání)
pokaždé
hypotetičnosti.
v mfrea ve zp sobuprezentování
postava-definice

skrytá
skutečnost

smyšlenka
zjevená

-___
postava-hypotéza

moh|ozdát, Že
Na prvnípohled by.se z toho, co bylo dosud Ťečeno,
pÍiznanoufiktivností(an.
existujepÍímfvztah mezi reálnostía definičností,
tiiluzívností)
a hypotetičností.
Nenívšaktomutrk. Postavy,kteréjsou ridajně
(ako napf.Íadapostavve Švejkovi,v Těsnohlídkově
vzatyze skutečnosti
ve svém
Kolonii Kutejsík,ve VančurověRozrnamémlétuaj.)'pŤedpokládají
ztvárněnívždy určitoudiferenci,nemohoublt zce|askutďnéužpro svou
literárnízprostťedkovanost;
|iterfunípostavasvfmi obrysy vždynějakpče.
čnívá,nebonaopakzcela nepokrlvá reálnf pňedobraz,zŮstávátedy vždyv té
čionémÍiehypotetická,i kdyžje jejímpťedobrazem
skutečná
osoba.Doklarárnecdíla'žese čtenáťi,
kteťíse poznďi v lidem tohoje i fakt pťesahující

Ze schématuvyplfvá' žeexisfujemnohempevnějšívazba mezi smyšlenkoua oběmamožnostmi
pojetípostavyneŽmezitakzvanouskutečností
a
těmito možnostmi:u postav vzatychjakoby ze skutečnosti
vystupujítotiž
zŤetelněji
hypotetické,
momenty,je ostÍejivnímánjejich modarelativizující
lizujícíposun.ostatněnenáhodounalézáme
pojetípostav
extrémně
definiční
v triviální,poklesléliteratuŤe
(bulvárnímrománuvšechtypú),za|ožené
na
je v ní marně
ryze modelovémsyžetua modelovfch typech (smyšlenost
maskovánakonvenčními
postavách
vfroky o
,,vzatychze života,a ,,Skutečném..
pÍíběhu).
nikdy však
Nejistotatu fungujepouzejako syžetotvornÝ,
jako vfsledn1fstavv1fznamu(konecďla veškeré'čteniáŤovy
pochyby rozptylí).Stejněje tomui s identitoupostavy,která m žeblt dočasnězasťenajen
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z hleďska jinfch postava čtenáŤe,
ale z hlediskajejíhotvurce zristiáváod
počátkudo konce nezpochybněna.Posun v pojetípostravsměremk hypotetičnostia nejistotě,antiiluzívnostpotom tentotyp literaturyod základu
mění(VáchďŮv Krvavf románnenítriviálním
románem,stejnějako jímnení
jeho
rŮŽe,
ikďyŽ
Ecovo Jméno
uŽívají
Podobnf posunje velmi
schémat).
Nesetkávámese s nímve dvacátémstoletíjen v literatuÍe'
charakteristick1f.
i v komedii delťarte.PostavyprlvodníkomediedelÍartebyly
ale napŤíklad
jednoznačné,
měly pevnévlastnosti,kteréprojevovalyv stabilizovan1fch
situacích,v rolích,ježhrály. Jednoznačnf
byl i jejich hernícharakter,na kterf
ukazovalamaskaa kostjm. Každápostavabyla nehleděna improvizovanost
(nezreálřující)vasvéhoprojevupostavou-definicí
v její nepsychologické
riantě. Mimo svtij p vodníprostora časvšaktyto postavy ztrácely svou
jednoznačnost
už v ranémrokoku (na Watteauovfchobrazech);maskaa
jež
privodněmimo jinéznamenďy pro hercei zŤeknutí
kostfm'
se psychoprojevu,zača|ynaznačovat
logizujícího,vysvětlujícího
možnouambivalerrci, vytvoÍilose napětímezi maskoua postavou.Takováje napŤftladpostava
tragickéhoharlekfna ve vftvarnémuměnídvacátéhostoletí(u P. Picassa,
F. Tichého).16
Postava-definicese tedyv kontextudvacátého
Stoletíproměnila v postavu-hypotézu,
zneklidĎující
svou dvojznačností.
Hypotetizace- shrnujeme- tedy zdalekaneznamenáodklon od reality
komplexnějšího,
k vytvoÍení
směremk smyšlence.
NaopaknamnozepŤispívá
v jejíchmožnostech,
vícedimenzionálního
současně
obrazureality,uchopené
člověkav souborujeho potenciá|ních,já,, a osudú,je pokusemo hledání
pravdy.Takovf smysl má tentopostupv ČapkověPovětroni,obyriplnější
životě,SkladateliFoltlnovi (o nich dríle)'Proto ztstáváotÍakou,zda
čejném
tam, kde se literaturaz rtznych drlvodr1vracík ,jistotě..,twzeníma definevrací-li
nicím,znamenátentojejínávratopravdovfnávratke skutečnosti,
jen k osvědčenérnu,
nicméněfiktivnímuobra.
se spíš
ověŤenému
a ritěšnému,
ovládanérealitěfunguzu reďity, kter! v nejistédoběčitot,alitním
systémem
je jako ležz milostičileždiktovanávládnoucíideologií(budovatelskfromán
padesátjcha sedmdesátfchlet).
Sebereflexívní
čiantiiluzívníprvky anáznakypojetípostavyjako hypotézyse v rámci tradičněstrukturovanfchděl vnímalypochopitelněrušivě,
postavámšablonutakzvanéhochakritika totižpÍikládďa k takto utváŤen1fm
rakteru.S podobnoušablonouoperovalv prvníchletechsvékritickéčinnosti
takéF. X. Šalda.ŠaldovyÍecenzese opírďy vesměso rozbortematick!,ve

roli právěanďlza postav.od Šaldcuhlásaného
ideálu
kterémhráladrjležitou
jednotnépostavyse odchylovalyv prvníÍaděpostavyv žánristické
prÓze.
nejprveoděv, kroj, tváŤ,posunliy,
Rais, jak Šaldakonstatuje,vždypopíŠe
hlas, tělo . tedy zevnějšek,jeho osoby žijíjako těla,jejich duševníŽivot
pÍedstavěo postavěodporovalotaképojetíčlověka
ne,náme'I7Šaldovské
jako
charakteru,ale pouzejako typu - ,jako odrazua pnlměru určité
nikoli
pŮsobenívnějších
vydaného
hromady,jako pÍedmětu
rušivému
a měnivému
pasivného
pžizptisobujícího
uioženfch
s1|,
a
se hromadě''(o Šimáčkově
/.'./,
Dušitoviárny zdťrazn1!autor).18
Šďdovupožadavku
živostipos|avynevyhověl- a toje z nďeho hlediska
zajimavé- ani KašparLén. ',Figura lénova jest dušenajinfmi figurami
podružn1fmi,
propracovanfmistejněpodrobněa se stejnoupozorovatelskou
jako
péčí,
kteréautor stavído stejnéhoplánu a podává stejnědrlležitosfrrě
figuru hlavní...Šaldutakéneuspokojuje,
žeprvníčástdílaje podánaobjektivně autorskfm vypravováním'druhápopisujeobšírně
porotnílíčení,
pňičemž
o činusamémsedovídáme,jen nepŤímo,
kusea jednostranně
z referátu
rr soudnímlíčení...19
Co z Šďdovykritiky psanév roce 1908 vyplfvá? jednotnostipodání.po.
PoŽadavekcentrálníhopostaveníhrdiny,požadavek
žadavekbezprosťedního
pčedvedení
činu msty, poďe Šaldyristiedního
bodu syžetu.Co tyto požadavkyznamenají?. Šaldapčiložilstaroušablonu
k dílu,jehožpoetikapostavymíčilaužzce|anepochybně
k postavě-hypotéze
a k techniceproměnlivého
hlediska,tedyk dílrlmtypuHordubalaa Foltjna.
V prťrběhulet se všakŠďdovavíceméně
normativnípoetika postaYy
podstatněproměrlovala- pňesouvala
sede factood poslavy-definice(v Šaldově terminologiiod ,jednotnéhokarakteru..)k inkoherenhípostavě-hypojednotném
téze.Ztohotohlediskaje zajímavájeho vahao takzvaném
karakteruzeZápisníkuz roku l923. Ša|da
v nípolemizujes tradiční
vftkou akademickéa ,,lžiklasicistické..
kritiky, žeta nebo ona postavaneníjďnotná, že
v nínenílogickéjednosměrnosti,
vlastnosti;
,'nenívtělenímjednévšeobecné
že nenítak pr hledná a čirájako Irapíftlad HomérrlvAchilles.....Šalda
ukazuje,že,,všeckyt.zv. logickékarakteryzak|ádajíse najakésikonvenci:
naviděníjednookém,
na zjednodušení
v určité
logickéschéma''.
Inkoherentní
figury tvoťíMoliěre, složité
charakteryna|ézáuBďzaka, Stendhala,Dostojevského,Strindberga.Jestliže,,básnftt.zv.jednotnostizjďnodušujeaochuzuje život,nenípráv jeho složitosti.obětuje konvenci estetickoJogické.
Moderníbásníkmusínejprverozrušititutoabstraktní
logickoujednotu.Musí

z hlediskajinfch postava čteniíŤe,
ale z hlediskajejíhotvrircezr1stáváod
pďátku do konce nezpochybněna.Posun v pojetípostav směremk h1potetičnostia nejistotě,antiiluzívnostpotom tentotyp literaturyod základu
mění(VáchalrivKrvavf románnetiítriviiílním
stejnějakojímnení
romiínem,
Podobnf posunje velmi
Ecovo Jménorlže, ikdyž užívajíjeho
schémat).
stoletíjen v literatuŤe,
charakteristick!'Nesetkávámese s nímve dvacátém
i v komedii delťarte.PostavyprlvodníkomediedelÍartebyly
ale napÍíklad
jednoznačné'
měly pevnévlastrrosti,kteréprojevovalyv stabilizovan1ich
si.
tuacích,v rolích,ježhrály. Jednoznačnj
byl i jejich hemícharakter,na kter'.f
ukazovalamaskaa kostfm. KaŽdápostávabyla nehleděna improvizovanost
(nezreálĎující)
v její nepsychologické
vasvéhoprojevuposíavou-definicí
riantě. Mimo sv j p vodníprostora časvšaktyto postavy ztrácely svou
jednoznačnost
už v ranémrokoku (na Watteauovfchobrazech);maskaa
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Taková napÍíklad
ci, vyťvofilose napětímezi maskoua
tragickéhoharlekfna ve vftvarnémuměnídvacátéhostoletí(u P. Picassa,
stoletíproměF. Tichého).l6Postava.definicese tedyv kontextudvacátého
nila v postavu-hypotézu,
zneklidřujícísvou dvojznačností.
Hypotetizace. shrnujeme- tedy zdďeka neznamenáodklon od reality
k vytvoŤení
kornplexnějšího,
NaopaknamnozepŤispívá
směremk smyšlence.
v jejíchmožnostech,
současně
vícďimenzionálníhoobrazureality,uchopené
člověkav souborujeho potenciá|ních,já,, a osudtl,je pokusemo hledaní
pravdy.Takov! smysl má tentopostupv ČapkověPovětroni,oby.
riplnější
zda
životě,SkladateliFoltfnovi (o nich ďále).Proto ztstÁváotÍnkou,
čejném
tam, kde se literaturaz rtznych drlvodrlwací k ,jistotě..,tvrzeníma definevrací-li
nicím,znamenátentojejínávratopravdovfnáwatke skutečnosti,
nicméněfiktivnímuobraa ritěšnému,
se spíšjen k osvědčenému,
ověÍenému
ovládanérealitěfunguzu reality,kter! v nejistédoběčitotalitnímsystémem
je jako ležz milostičileždiktovanávládnoucíideologií(budovatelskfromán
padesátlcha sedmdesátfchlet).
Sebereflexívní
čiantiiluzívníprvky a náznakypojetípostavyjako hyPotézyse v rámci tradičněstrukturovanfchděl vnímalypochopitelněrušivě,
chakritika totižpÍikládalak taktoutváŤenfmpostavámšablonutakzvaného
rakteru.S podobnoušablonouoperovalv prvníchletechsvékritickéčinnosti
takéF. X. Šalda.Šaldovyrecenzese opírďy vesměso rozbortematickf,ve
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prÓze'
nejprveoděv, kroj, tváŤ,posunliy,
Rais, jak Šaldakonstatuje,vždypopíŠe
hlas, tělo tedy zevnějšek,jeho osoby žijíjako těla,jejich duševníživot
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Šaldovské
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vydaného
hromady,jako pÍedmětu
a měnivému
pasivnélrc
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si|,
a uloženfch
se htomadě'1o Šimáčkově
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Dušitovárny- zdtrazni|autor).18
Šďdouupožadavkuživostipostavynevyhověl- a toje z nďeho hlediska
zajímavé- ani Kašparlén. ,,FiguraLénovajest dušenajinfmi figurami
podružn1fmi,
propracovan1fmi
stejněpodrobněa se stejnoupozorovatelskou
jako
péčí,
kteréautor stavído stejnéhoplánu a podává stejnědrlležitosÍrě
figuru hlavní...Šaldutakéneuspokojuje,
žeprvníčástdílaje podánaobjekporotnílíčení,
pčitivně autorsk1/m
vypravováním,druhá popisujeobšírně
čemž
o činusamémsedovídárne,jennepŤímo,
kusea jednostranně
z referátu
o soudnímlíčení...l9
Co z Šďdovykritiky psanév roce 1908 vyplfvá? jednotnostipodání.poPoŽadavekcentrá]ního
postaveníhrdiny,požadavek
žadavekbezprostťedního
piedvedeníčinu msty, podle Šaldyristíedního
bodu syžetu.Co tyto požadavkyznamenají?- Šaldapčiložilstaroušablonu
k dílu,jehožpoetikapostavymíiila ažzcelanepochybněk postavě-hypotéze
a k techniceproměnlivého
hlediska,tedyk dílr1mtypuHordubalaa Foltjna.
V prriběhulet se všakŠďdovavíceméněnormativnípoetika postavy
. pťesouvala
podstatněproměI\ovala
(v Šaldosede factood postavy-definice
vě terminologiiod ',jednotného
postavě-hypo.
karakteru..)k inkoherentní
jednotném
téze.Ztohotohlediskajc zajímavájehor1vahao takzvaném
karakteruze Zápisnftu zroku |923.Šaldav nípolemizujes tradiční
vftkou akademickéa ,,lžiklasicistrcké..
kritiky, žeta nebo ona postavaneníjďnotná, že
v nínenílogickéjednosměrnosti,
vlastnosti;
,,nenívtělenímjednévšeobecné
že nenítak pruhlednáa čirájako rra pťíkladHomérŮvAchilles.....Šalda
ukazuje,že,,všeckyt.zv. logickékarakteryzak|ádajíse najakésikonvenci:
na viděníjednookéin,
iia zjednodušení
v určité
logickéschéma''.
Inkoherentní
figury tvoťíMoliěre, složité
charakteryna|ézáuBďzaka, Stendhala,Dostojevského,Strindberga.
Jestliže,,básník
t.zv.jednotnostizjednodušuie
a ochuzuje život,nenípráv jeho složitosti.obětuje konvenci estetickoJogické.
Moderníbásníkmusínejprverozrušititutoabstraktní
logickoujednotu.Musí

pojmouticharakterjako něco dvojitého,složeného
z kontrastrlvzájemněse
pŤitahujících
jíti
a odpuzujících.
Nesmí za jednotou,nybrŽza totalitou(zdtrazněnéhoŠataou);
za celkovostí
, l...lTvohticelky labilní azvÍafié,jejichž
rovnováhanenístatická,nfbrždynamická:stálev toku,stiálese hledající!..20
Co jinéhotu máme píedsebounežtakťkamanifestpoetiky postavy-hypotézy?Yždyť.
inkoherencepostavyje mimo jinévfsledkem autorovapochybování,neriplnéhopoznání,vytazemvědomí,žedruhéholze poznattoliko
částďněa zpŮsobem,kterf zrlstanevždypoznamenián
nezrušitelnou
distancí
,já.. od druhého.To platípro Šalduzejménao postaváchDostojevského,
kteréjsou ,,sámoheĎproudnf, beztvary,i mnohotvar..f
a jako on zavaleny
dfmem. Dostojevskf sám varoval: ,Ó nevěťtev jednotu člověkovu.(zdtrazněnoŠaldou),a vytfčil tím sám zásaďnírozdí|mezi logickoujednotící
perspektivoubeletrie západníachaotickoumnohoosostí
figur sv ch...2l

po neznámlchnám zákonechv novéa novétvaryzájmu,děsu,hr zy, zvídavosti.krásy...2a
Literaturaa současněi literárníkritika a historievnímajípokračující
rozklad osobnosti'kter! probíhalv souvislostis proměnoureality a jehož
rozkladu
odrazembyl mimojinérozklad literárnípostrvy' Za jeďnuz pÍíčin
postavy byl pokládán postup infrospekce.Tento postup'kterf se vyvinul
v moderníliteratuÍe,byl však spíšenežpffčinouprojevemnovéhopojetí
byl prosffedkemna cestěkjejí
subjektupostavy. alogickéa mnohovrstevné,
povrch stálepostupujícím
bytostné
vrstvě,znamenď,'odhazování
nejhlubší'
25
postavy,rozvise většía většínahoty... V t'udi.i inkoherentní
dobíráním
pod|e
pokračoval
V exDostojevskfm,
Šďdy
expresionismus.
zejména
nuté
presionistickfchdílechvedly deformace,,ažkodlidštění,
aždo inkoherence,
a figura expresiov nížse ztácí tp|nélogická skladebnánit kaÍakteÍová
jako
na nepochopitelné
monstrumhorrennisticky pojatÁzírásamana sebe
26
dum ignotaespeciei".

Mr!žemesledovat,jak se postupněproměřuje (a to nejen u Šaldy)i
pojmoslovnf aparát,uŽívan!v souvislostis problematikoupostavy.Je pťíznačné,že
všudetam,kde semluvilo a mluvíohrdinoviacharakteru,nem že
mítmístopťedpokladhypoletizacea žesamo nahrazenípojmu hrďna pojmempos[ava,k němužv našíliterámíteoriidocházíod šedesátfchlet,signa.
je
(heroičnost
pojetík pojetíhypotetickému
lizovalo posun od definičního
totižve svépodstatěďirmativní,sebejistrá).

I

prÓzy od
Ve tÍicátfchletechreflektujeŠaldaodklon určitého
typučeské
psychologismu.Nejv1fraznějise tentoodklon projevovalprávě v poetice
postaYy.Mnohoznačná
figuraMegalrogovaz VančurovaKonce starjchčastl
n-eníani charďiterem,ani typem. Vančura,,tvoŤí
schválně mnohoznačné,
povolnépružné
panáky,kteŤíjsou tu jen proto,aby se na nich vybíjelaa od
nich odráŽeladivoká slovná obraznostautorova...27P,i"típostavy nikoli
jako charďiteruči typu, ale jako pani{ka,loutky, dokonceznaku,28k'uiní
postavyjev oblastipoetiredukcea de factozrušení
psychologické
íakzvané
ky'post.avy
dalšíspecifickoureakcínaproměnysubjektuve dvacátémstoletí.

proměnypojetísubjektupostavy(anďogickyovšemproměJe zÍejmé,že
ny pojetísubjektuvypravěče,
v poezii lyrickéhosubjektu)se uskutečĎovďy
kterábyla v pohybu.
na pozadíproměnpozice subjektuv saméskutečnosti,
stoletíse v pozitivistickémpojetía v realistickém
Jestližev devatenáctém
jevila jako pťehledná,
poznatelná,popsatelná've dvacárománuskutečnost
témstoletí(a píedevším
užv romantismua symbolismu)se začínávnímat
- jako problém.zz
jako heterogenní,
Yěda tohotostoletíotťáneproniknutelná
sla pťďstavouo logickéma racionálnímťádurealitypoznatkemo náhoděa
jako zákiadníchprincipech tétorea|ity.23Zd razřován začínábyt
neurčitosti
takémomentjejínesouvislosti,kter! se tÝkái subjektu. člověka,v literárním
člověkaje složenze saménesouvislosti;
dílepak postavy.,'Postojdnešního
jako by se nemohly zharmonizovatčetné
prvky, z nichŽje složen.Jeho
jednohého
je
poutaa svazku,pr;f si
nepokoj,to sledpocitrl,chtění,tpuh,bez
zmítanyhorečnfchaos'..,,Postavylidskéjako by byly nejenna svémpovrchu,ale i ve vniternostisvéskladby mnohotvárnáoblaka stiílesepťe|évající

obsálrlé ciÍacez Š*ayisme uvedli proto, ževelmi názornědokládají
posun v poeticepostrvy. Viděli jsme, že k tomutoposunu docházelo už
v dílechněkten-ichspisovatelrldevatenáctého
století(Stendhď, Dostojevskij)' zčástii v dílechnaturalist a tradičních
reďistŮ. V plnéintenzitěvšak
propukl počínaje
prÓzou expresionistickoua potépokračovalve dvacátfch
letecha na počátku.letťicátfch. Nezachvátil ovšemliteraturujako celek,
nlsoval sepouzejako v!ruznátendencev poměměnevelkémpočtuděl, která
všakz hlediskavlvoje pr6zy byta neobyčejněvfznamná. Proměnapojetí
postavyprobítrala
paralelněs proměnousamotnfchžánrŮ,pťedevším
románu.Podle H. Markiewicze začalprocesredukce,rglativizace,dezintegracea
degradacepostavyve druhépolovině devatenáctého
století- v románech
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pÍirahujících
jíti
jednotou'
a odpuzujících.
nj,brŽza totalitou(zdťlNesmí za
jejichž
razněného
Šudou);
za celkovostí.
/...lTvokticelkylabilníaZvÍané,
rovnováhanenís|atická,nfbrždynamická:strálev toku,sti{lese h|edajícír.,20
Co jinéhotu máme pied sebounežlakťkamanifestpoetiky postavy-hypotézy?YŽdyť,inkoherencepostavyje mimo jinévfsledkem autorovapochybování,neriplnéhopoznání,vyrazemvědomí,žedruhéholze poznattoliko
částďněa zprlsobem,kter! zristanevžďypoznameniín
nezrušitelnou
distrncí
To platípro Šalduzejména
,jt, oď drtrhého.
o postaváchDostojevského,
kteréjsou ,.sámoheĎproudn!, beztvar!, i mnohotvarfa jako on zava|eny
dfmem. Dostojevskf sám varovď: ,Ó nevěťtev jednotu člověkovu,(zdí.
razněnoŠaldou),a vytfčil tím sám zásadnírozďí|mezilogickoujednotící
perspektivoubeletriezápadnía chaotickoumnohoosostí
fi gur svf ch...",
Mrlžemesledovat,jak se postupněproměĎuje(a to nejenu Šaldy)i
pojmoslovnj apa t, uŽívanyv souvislostis problematikoupostavy.Je pčíznačné,
ževšudetam,kde semluvilo a mluvío hrdinovia charakteru,
nem že
mítmístopŤedpoklad
hypotetizacea žesamonahrazenípojmu hrdinapojmempostava,k němužv našíliteriámíteoriidocházíod šedesátfch
let,signaje
pojetík pojetíhypotetickému
lizovalo posun od definičního
(heroičnost
podstatě
totižve své
afirmativní'sebejistiá).

I

žeproměnypojetísubjektupostavy(anďogickyovšemproměJe zšejmé,
ny pojetísubjektuvypravěče,
v poezii lyrickéhosubjektu)se uskutečřovďy
napozaďíproměnpozice subjektuv saméskutečnosti,
kterábyla v pohybu.
Jestližev devatenáctém
stoletíse v pozitivistickémpojetía v realistickém
jevila jako pťehledná,
popsatelná,ve dvacápoznate|ná,
románuskutečnost
témstoletí(a pťedevším
užv romantismua symbolismu)se začínávnímat
- jakoproblém.22
jako heterogenní,
neproniknutelná
Věda tohotostoletíotťásla pťedsuavou
o logickéma racionálnímčádureality poznatkemo náhoděa
jako ziíkladních
principechtétoreality.23Z'dtraz ovánzačínábyt
neurčitosti
takémomentjejínesouvislosti'kterÝsetfká i subjektu- člověka,v literárním
dílepak postavy.,'Postojdnešního
člověkaje složenze saménesouvislosti;
jako by se nemohly zharmonizovatčetné
prvky, z nichžje složen.Jeho
nepokoj,toje sledpocitrl,chtění,tpuh,bezjednohéhopoutaa svazku,1ax1/si
zmítan!horečn1f
chaos...,,Poslavylidskéjako by byly nejenna svémpovrchu,ale i ve vnitemostisvéskladbymnohotvárnáoblakaslálesepťelévající

zákonechv novéa novétvary zájmu,děsu,hrťrzy,
zvídapo neznámych,nám
krásy....vosti.
Lit..utu,a a současněi literárníkritika a historie vnímajípokračující
rozklad osobnosti,ktenj probíhalv souvislosti s proměnoureality a jehož
rozkladu
odrazembyl mimoj inérozk]adliterámípostavy . Za jeďnuz pÍíčin
postavy byl pokládán postup infrospekce.Tento postup'kter.! se vyvinul
projevemnovéhopojetí
v moderníliteratuÍe,byl všakspíšenežpŤíčinou
byl prosďedkemna cestěkjejí
subjektupostavy- alogickéa mnohovrstevné,
vrstvě,znamenď',odhazovánípovrchri
nejhlubší'
bytostné
stálepostupujícím
25
postavy,rozvise většía většínahoty... v t.udi.i inkoherentní
dobíráním
pokračoval
poďe
Dostojevskfm,
nutézejména
Šďdyexpresionismus.
V expresionistickfchdílechvedly deformace,,aŽkodlidštění,
aždo inkoherence,
v nížse ztrácíriplně logická skladebnánit karakterováa figura expresionisticky pojatazírásamana sebejako na nepochopitelné
monstrumhorren26
dum ignotaespeciei".
prÓzy od
Ve tŤicátfchletechreflektujeŠaldaodklon určitého
fpu české
psychologismu.Nejvfrazněji se tentoodklon projevovalprávě v poetice
postavy.Mnohoznačná
figuraMegďrogoYaz VančurovaKoncestar'jchčas
n.eníani charakterem,ani typem. Vančura,,tvoŤíschválně mnohoznačné,
povolnépružné
panáky'kteÍíjsoutujen proto,aby se na nich vybíjelaa od
nich odráželadivoká slovná obraznostautorova...27
Poietípostavynikoli
jako chirraliteruči typu, ale jako paniíka,loutky, dokonceznaku,28k.uiní
redukccit de factozrušení
psychologické
postavyjev oblastipoetitakzvané
ky'postavydalšíspecifickoureakcínaproměnysubjektuve dvacátémstoletí.
obsáhlé citacez Šďdyisme uvedli proto, ževelmi názorně dokládají
posun v poeticepostavy. Viděli jsme' že k tomutoposunu docházelo už
v dílechněkterfch spisovatelrldevatenáctého
století(Stendhal,Dostojevskij), zčástii v dílechnaturalisttia tradičních
realistri.V plnéintenzitěvšak
propukl počínaje
prÓzou expresionistickoua potépokÍačoval
ve dvacátfch
letecha na počátku'letťicátfch. Nezachvátil ovšemliteraturujako celek,
qfsovď sepouzejako v!ruznátendencev poměrněnevelkém
počtuděl,která
vŠakz hlediskavfvoje prÓzy byla neobyčejněvlznarnná.homěna pojetí
postavyprobíhalaparalelněs proměnousamotnlchžánrŮ,pťedevším
romá.
nu.Podle H. Markiewicze zača|proces
redukce,rplativizace,dezintegracea
degradacepostavyve druhépolovině devatenáctého
století- v románech

u děl tohoto
jektovostiautora'jehožjméno(stejnějako jménopÍekladatele)
druhunezŤídkaschází.

Dostojevského
anďytickémrománuve Francii,poslézepokraa v takzvaném
čovalv souvislostis krizí romanuve dvacátémstoletí'Postavase stalapouprocesrla mechanismupsychiky,
hfm substrátemk pÍedvedení
univerzá]ních
složkouparabolickéhomodelu situacečlověkave světě, materiálemformiílníhoexperimentu(,,novf román..).29
Tomuto pojetípostavypak odpovíďánejen,,instrumenťálnť.
teoriepostavyve formálníškole,ale i nejnovější
v nichžje postavapojatajako souborsémrl
teoriestrukturáně sémiotické,
(R. Barthes,T. Todorov)'jakorealizaceurčitlchsyžetovjchčijinfch funkcí.
A. J. Greimas, C. Bremond, Ph. Hamon pracujís pojmem aktantumísto
postavy.3oPojem aktantse tu všaknekryje s postavou,je definovánjako
diskrétních(pÍetržitfch)sémémr1..,31
,,tÍída
;ato narativníkomplex, kter.f
mrlže,ďe nemusímít charakter,,postavy...32
PŤito* je pfíznačné,
Že tyto
teoriea typologiepostrádajíhistorickf zÍetel,tudíž
nejsouvhodnéjakonáproměnpojetípostavyv tomčionomobdobí.Pro
strojeke konkrétní
anal1/ze
literaturymeziválďnéhoobdobínevyhovujío to víc,žeproce.
ana|yzučeské
sy spjatés takzvanoukrizírománuse tu objevilyjen v náznacícha vlastněse
podoběnerealizovďy.Protoi pojetípostavyažna vfjimky ve svéextrémní
pouzejedenz polti'mezi nimižpojetí
hypotézytu mrižepro nás pŤedstavovat
post,avyve sledovaném
obdobíosciluje.

Na jednéstranětedy k postavě-definicipaťípostavybohatésvou inďjedinečné,
na druhéstraněpostavytalďkaprázdné,
viduálnícharakteristikou,
Pfi všíodlišnostiv pojetípostavy
nepatrněnebovrlbecneindividualizované.
postavujako neměnnftyp zafixovanf Eaďcí
uvniď tétoskupiny,zahrnující
stejnějako individualizovanoupostavu'spojujevšaktytopostavyjedennadnemajíŽádn! nezjevenfvnitťek;buď
mírupodstatnfrys:jsou bez tajemství,
jsouprázdné- tam,kde jsou pouhoufunkcí,hrajíjedinouroli, neboje jejich
prosťednictvím
vševědoucího
čiskrytéhovynitro beze zbytku zveťejněno
jakožtosubjekt ) je tak značně
pravěče.Jejich subjektivita(samostatnost
zredukována(u schematizovanfchtyptl pak o ní prakticky nelze mluvit),
sebeuvědomováneboésubjekt
sedozajistastrávásubjektemprávěpťedevším
níma sebe-vědomím,
takovátopostavavšako soběde facto neví,pÍípadně
vědomívypravěče.
si sebesamauvědomujepouzeprostňednictvím
postava-definice.

' postava-hypotéza
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postaPokusmese konečně,zatímco nejobecněji'charakterizovatpojetí
vy.definice a pojetíp ostavy hyp otézy.

moderní(pŤevážně
romián17.-l8.stol. realistickf iomán
.----------------------------------.-.-.--...-....---...-*
román
sebereflexívní)
alegorickf, lidovf
román

Užjsme naznačili,žek pÓlu postavy-definicemíťilapostavav reďistické
literatuťe(charakter,typ, tzv. psychologickápostava).Současněk ní však
jako její krajnípoloha schematizované
náIežejí
typy postav z děl ďegorickéhocharakteru,stabilizovanétypy (tipi fissi) z komeďe dell' arte,poklesljch románov1fchtyprl (romándobrodružnf,s tajemstvím,
obecnětzv.
lidov! čibulviárníromán),postrvy z děl á la thěse.Schematizovanápostrva
má sice pevnékontury svéhotypu, ale uvniď je prázdná,neníindividualinemá ,,niho..
zoyaná,je právě jen zosobněnoufunkcí(mstitel,loupežník),
(nanejvfšmá ,,niffo..pojednanév rámci ustiáleného
typu). Josef Váchal
románu,shledává
v Krvavémrománu(1924),kterfje reflexíŽánrukrvavého
popis
u postavz krvakúneriplnoua nejasnoulresbu i
charakter (někdyi
popleteníosob),ukazuje'jak postavypťicházejíaodcházejíze světalibopostav
volněpodle autorovypotťeby.
žepotlačení
subjektovosti
Je zajímavé,
v triviálníliteratuťe'
fungujících
de factojako loutky,provázípotlačení
sub-

postavy z realistickéliteratury k typu
Je nám zÍejmé,že se pťi.ťazením
postavy.definicedopouštíme
zjednodušení.
určitého
Ve skutďnosti se totiž
reďistická postavanahézÁ
někdemezi oběmapÓly (viz na schématu),
respektive v podstatěse vyvíjíod jednoho pÓlu k pÓlu opačnému.
V románu
sedmnáctého
a osmnáctého
stoletíneníještěpťílišvzdÁ|enaschematizovanémut.vpu- krajnípodoběpostiavy-definice,
fungujejako spojniceepizď,
dobrodružství
(u
i nejrúznějších
odbďek Smolletta,I.,esage);
v realistickém
románudevatenáctého
a pďátku dvacátéhostoletí,pťedevším
tam,kde ustupuje vševědoucí]vypravěč
a uplatiluje se postup sebeanalfzy postavy
(G. Flaubert,M. Proust),se všakzjevnézaěínábtížitkpÓlu hypotézy (v téŽe
době lidovf román ovšemsetrvává a secrvává dodnes na pÓlu definice).
Kromě momentusebeuvědoměnípostavy, souvisejícíhos probuzenímjejí
subjektivity, se na tomtoposunupodítíještějinf momenÍpostupněse pro89
L

Dostojevskéh
o a y takzyanémanďytickémrománuve Francii,poslézepokračovalv souvislostis krizíromiánuve dvacátémstoletí.Postavase stalapouhfm substrátemk pÍedvedení
procesrla mechanismupsychiky,
univerzálních
složkouparabolickéhomodelu situacečlověkave světě,materiálemformálníhoexperimentu(,,nov1frcmán,),zgTomuto pojetípostavypak odpovídánejen,,instrumen|álnť.
teoriepostavyve formálníškole,ale i nejnovější
teoriestrukturálněsémiotické'
v nichžje postavapojatajako souborsémrl
(R. Barthes,T. Todorov),jakorealizaceurčiflchsyžetovfchčijinfch funkcí.
A. J. Greimas, C. Bremond,Ph. Hamon pracujís pojmemaktantumísto
postavy.3oPojem aktantse tu všaknekryje s postavou,je definovánjako
(pŤetržitfch)
sémémrl..,31
,,Ěídadiskrétních
1ato narativníkomplex, kten.f
mrlže,ale nemusímít charakter.postavy...32
PÍitomje pŤíznačné,
Že qvto
teoriea typologiepostrádajíhistorick! zÍetel,Eldíž
nejsouvhodnéjakonápojetípostavyv tomčionomobdobí.Pro
strojeke konkrétníana|lzeproměn
literaturymeziválďnéhoobdobínevyhovujío
analfzu české
to víc,žeprocesy spjatés takzvanoukrizírománuse tu objevily jenv nánnacích
a vlastněse
podoběnereďizovďy. Proto i pojetípostavyažna vljimky ve svéextrémní
hypotézytu mrižepro náspŤedstavovat
pouzejedenz pÓlri, mezi nimižpojetí
postavyve sledovaném
obdobíosciluje.

jektovosti autora,jehožjméno(stejnějako jménopŤekladatele)u děl tohoto
druhu neďídka schání.
Na jednéstranětedy k postavě.definici pa&ípostavy bohatésvou indina druhéstraněpostavytalďka prázdné,
viduálnícharakteristikou,jedinečné,
nepatrněnebo vrlbec neindividualizoyané.P[i všíodlišnostiv pojeí postavy
postavujako neměnnftyp zafixovanÝtadicí
uvniff tétoskupiny,zahrnující
postavu'spojujevšaktytopostavyjedennadindividualizovanou
stejnějako
jsou
bez tajemsuí,nemajížádn!nezjevenÝvnitťek;buď
mírupodstatnyrys:
jsouprázdné- tam,kdejsou pouhoufunkcí,hrajíjedinouroli, neboje jejich
prostťednictvím
vševědoucího
nitro beze zbytku zveŤejněno
či skrytéhovyjakožtosubjektú)
je tak značně
pravěče.Jejich subjektivita(samostatnost
(u
zredukována schematizovanfchtyp pak o ní prakticky ne|zemluvit),
neboé
subjektsedozajistastrávásubjektemprávěpťedevším
sebeuvědomováníma sebe-vědomím,
takovátopostávavšako soběde facto neví,pťípadně
si sebesamauvědomujepouzeprosďednictvímvědomívypravěče.
postava-hypotéza
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román l7.-l8.stol. reďistickfromán
ďegorickf, lidov/
román

Pokusmese konečně,zatímco nejobecněji,charakterizov
at pojetípostavy-definice a pojetípostavy-hypotézy.
postavav realistické
Užjsme naznačlli,žek pÓlu postavy-definicemíŤila
literatuťe(charakter,w, tzv. psychologickápostava).Současněk ní však
ná|eŽejíjako její krajnípoloha schematizované
typy postav z děl ďegorickéhocharakteru,stabilizovanétypy (tipi fissi) z komediedell' arte,pokleslfch romiánov1/ch
typr1(romándobrodružnf,s tajemstvím,
obecnětzv.
lidovf čibulvárníromián),postavyz dé|á la thěse.Schematizovanápostrva
má sice pevnékonturysvéhotypu,ale uvniď je prázdná,neníindividualizovaná,je právě jen zosobněnoufunkcí(mstitel'loupežník),
nemá ,,niEo..
(nanejvfšmá ,,nitro..pojednanév rámci usÍíleného
typu). Josef Váchď
v Krvavémrománu(|924),kterfje reflexížánrukrvavéhorománu,shled^ává
u postavz krvákúneriplnoua nejasnoukresbui popis charakterrl(někdyi
popleteníosob), ukazuje,jak postavy phcházejí a odcházejíze světa libovolněpodle autorovypotťeby.
žepotlačení
Je zajímavé,
subjektovostipostav
v triviálníliteratuťe,
fungujících
de factojako loutky,provázípotlačení
sub-

moderní(pťevážně
sebereflexívnOromán

Je nám zÍejmé,že se pťiťazením
postavy z reďistické literatury k typu
postavy.definicedopouštíme
určitého
zjednodušení.
Ve skutďnosti se totiž
realistickápostavana|ézáněkdemezi ob.ěmapoly (viz na schématu),
respektive v podstatěse vyvíjíod jednohopÓlu k pÓlu opačnému.
V románu
sedmnáctého
a osmnáctého
stoletíneníještěptrlišvzdálenaschematizovanémut.vpu. laajnípodoběpostavy-definice,
fungujejako spojniceepizod,
dobrodružství
(u
i nejrŮznějších
ďboček Smolletta,Lesage);v reďistickém
románudevatenáctého
apočátkudvacátého
století,piedevším
tam,kde ustupuje vševědoucí:vypravěč
a uplatiÍujese postup sebeanalfzy postavy
(G. Flauběrt,M. Proust),se všakzjevnézačínábtíŽitkpÓrluhypotézy (v téŽe
době lidovf román ovšemsetrvává a setrvává dodnes na pÓlu definice).
Kromě momentusebeuvědoměnípostavy, souvisejícíhos probuzenínnjejí
subjektivity, se na tomtoposunupodílíještějinf momenÍpostupněse pro-
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jednoznačněspjata se slaytfm vypravěčem. respektive nikdy neníspjata
vševědoucím:
objevujese tam,kde vypravěčsvou vševědoucs vypravěčem
prÓzy vystupujevypranostnedávánajevo,všude,kde v rámci sebereflexívní
věčhlasitf' tematizovan!,kter! svépostavyprohlašujeza vlashí vftvory,
Pďstata tedy,jak sezdá, netkvív nlasitostt/skrYv rizné míŤehypotetické.
zveÍejněném,
čiskrytém,
ďe v jehopostojik post,avám,ať,už
tostivypravěče,
postavy(od vševědoucnosti
ažk plné
stupnia charakterupozniání
v rúzném
neznalosti).

hlubujícíroztržkameziblt ajevit se v životěpostav,která rozleptávákontury
je tím,klm sejeví,plně čitalďka plně sekryje se
postavy(postava-definice
v textu),otevíráprostorpro domněnky,dohady,hypo.
svou charakteristikou
pojetípostavy.33
tézy, pronedefiniční'
otevťené
Pojetíposíavy.definicea postavy-hypotézy
se v díle opírápťedevším
o Úhelpohleduna postavu.Tam,
o zprlsob,kterlm autork postavěpťistupuje,
jako totalita,celek
jedná
postava
postavu-hypotézu,
není
nahlížena
kde se
o
hotovf ve chvíli tvorby a do dílajakobypouzepťenesen1f,
ale jako silueta,
torzo, kterév tétoneurčité
a fragmentárnípodoběvstupujedo dílaa kterése
v textu reautor pokouší(častotu ovšemfungujei momentpťedstírání)
konstruovat;celekpostavysejakoby ztrácív nekonečnu,
díloodkazujemimo
kde
reďisticképr6zy čitypurománus tajemstvím'
text (narozdílod tradiční
je tatorekonstrukce- na7ezení
identity,rozluštění
tajemstvípostavy. tiplná
prostťednictvím
podobného
pojetípostavyuchopit
Autor se snaží
a rispěšná).
procesmyšleníjako nezawšenj,chaotickf,protikladnÝ,,,pravdivě..@ťivší
relativitě tohotopojmu) zobtazite|n!právě jen ve svéprocesuálnosti,ve své
stále unikající,neurčité
a neriplnétotálitě.

Zpťrsobcharakteristikypostavy prosťednictvímvypravěčeneníovšem
jedinf. Existujeještězpúsobdalší- podánízvnitŤkupostavy.Ani užitítohoto
jednoznačně
pojetípostavy,tj. jeho prosďed.
postupuvšaknedeterminuje
jak postavy-definice,
takpostávy.hypo.
nictvímmohoubft charakterizovány
je
moŽnostiobvyklenevyužívá
žeautortéto
tézy.Ztohotohlediska zajímavé,
ve stejnémffe vzhledem ke všempostavám, nezÍídkajecharakteristikou
,,zevnitÍ,,
, i kdyžne vŽdy zcela drlsledně,vybavenapouze risťednípostava
(viz AntonínVondrejc).PÍedpokládalibychom,žecharakteristika,,zevniť..
postavyvylučujerelativizacia hypotetizaci,vždyékdo
se lépezná nežposta.
va sama.Není všaktomu tak. Hypotetizacenenívyloučenaani pÍi tomto
životě).Nicméně
zprlsobupodání(u Dostojevského,
v Čapkověobyčejném
respektives takovfm
se tentopostupvážes postavou-definicí,
,,pÍirozeněji..
nejistoto soběsamé,
typempostavy,kteráv sebeanď ze usilujeo rozpt.flení
jejich
nikoli o
se,,pÍirozeněji..
váže
navození.Naopaks postavou-hypotézou
absencepodánízevniď postavy:v ČapkověPovětroni,olbrachtověNikolovi
Šuhajovi,
ČapkověFoltfnovi vystupujíobrysy hlavníchpostavz hypoteticpŤíběhy
kjch pŤíběhr1
postav(v Pověnoni jsou pŤitomsmyšlené
vedlejších
PŤípaduX ziároveĎnepŤímfmisebecharakteristikamitěchtopostav).P[itom
. a to je pozoruhodné- tituly těchto romántl odkazujík Eaďci román
s sÉedním
hrdinou,jehožjménobfvalo v názvua jenžbyl zpraviďa postavou-definicí. Titul se tak u nich de facto ocitá v rozporu s touto fradicí.
U sebereflexívních
pozorujeme,
románria románrls postavami-hypotézami
žepodobnénázvy obvykleopouštějí,
cožprávě mimojinésouviselos nesffedovou pozicí hrdiny v systémupostavdfla @enězokazi,romány Faulknerovy, Amor a PsychéM. Součkové,
Robbe.GrilletovyGumy aj.).Postavahypotézajako variantapostavys tajemstvím,zde ani na konci nerozšifro.
vanfm, si všakve vfšezmíněnlchčeskfchrománechzachovávásvéstŤedové
postavení'

pťedvídatelnost
postavy-definicesouvisíabsolutní
chování
S ,,hotovostí..
postav,kteréje plně či dostatečně
v souladus literárnímpsychologismem
a Eadičnímpojetímurčitfchlidskjch a sociálníchtypŮ.Naopakk postavěchoviáníseocitá v rozpo.
hypotéze
míčí
takovépostavy,jejichžnepňedvídané
je plnézwattl,neopíedpoklady'
psychologickfmi
literárními
i
ru s
tradičně
čekávané(takovfm nepťedvídanfmchováním se vyznačujíhrdinové
F. M. Dostojevského
i L. N. Tolstého).
od neďekávanostije potomjen krok
actegratuit,k nemok takzvanému
k nemotivovanosti,nedeterminovanosti,
s Gidovfm Latcatívovanému
činu,o němžse mluvív souvislostinapčíklad
diem z Vatikánskfch kobek.
Dalšímmomentem,kter! signalizujeužčástečnfpňechodk postavěhypotéze,je postupskrytécharakteristikypostavy.ZatímcoBa|zakr}vhrdina
z ristvševěaéuž
vstupujedo vyprávěníobklopenpffmfmi charakteristikami,
čijinfch postav(signifiantjeplně vyjádťen)'u Flauberta,
doucíhovypravěče,
kde je autor skryt, je skryta aké jeho analfza postav, postava se fudížpro
mírysuávápolem dohadú,hypotéz(ejí signifiantje nečtenáťe
do značné
Pčímázávislost mezi typem vypravěče- ,,hlasiriplnéa signifiéotevťené).
tfm.. či st<rytfm- a typem postavy všakneexistuje.Postava-hypotézanení
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spjatase skrytfm vypravěčem - respektive nikdy není spjata
jednoznačně
objevuje se tam' kde vy1rravěčsvou vševědoucvševědoucím:
s vypravěčem
nostnedávánajevo,všude,kde v rámci sebereflexívníprÓzy vystupuje vyprakterf svépostavy prohlašuje za vlastní vftvory,
věčhlasitf, tematizovan:í,
v rlzné míŤehypotetické.Podstaratedy, jak se zdá, netkví v hlasitostt/skryale v jeho postdi k postavám' aťuŽ zveÍejněném,čiskrytém,
tostivypravěče,
v 1lznémstupnia charakterupoznánípostavy (od vševědoucnosti ažk plné

hlubujícíroztrŽkamezibjt ajevit sev životěpostav,která rozleptávákontury
je tím,kfm sejeví,plně čitakťlraplně se kryje se
postavy(postava.definice
svou charakteristikouv textu),otevíráprostorpro domněnky,dohady'hypopojetíposlavy.33
otevťené
tézy
, pronedefiniční,
se v díle opírápŤedevším
Pojetípostavy.definicea postavy-hypotézy
pťistupuje,
o rihelpohleduna postavu.Tam,
o zp sob,kterÍmautork postravě
jako totalita,celek
nenípostavanahlížena
kde sejedná o postavu-hypotézu,
jakoby
pouze
pťenesenf,
ale jako silueta'
hotov! ve chvíli tvorby a do díla
podobě vstupuje do dílaa kterése
a fragmenl,írní
torzo, kterév tétoneurčité
v textu re.
i
momentpňedstíraní)
(často
funguje
pokouší
tu ovšem
autor
díloodkazujemimo
konstruovat;celekpostavysejakoby ztrácív nekonečnu,
kde
prÓzy
(na
typu
románu
s tajemstvím,
či
realistické
rozdíl
od
tradiční
text
.
postavy
tiplná
tajemství
je tatorekonstrukce na|ezení
identity,rozluštění
podobného
pojeí postavyuchopit
prostťednictvím
Autor se snaží
a rispěšná).
jako nezawšen;f,
chaotickf, protikladnf, ,,pravdivě..(pťivší
procesmyšlení
relativitětohotopojmu) zobrazite|nyprávějen ve svéprocesuálnosti,ve své
a neriplnétotalitě.
stále unikající,neurčité

neznďosti).
Zprisobcharakteristikypostavy prosffednictvím vypravěče neníovšem
jedinf . ExistujeještězpŮsobdalší- podánízvnitÍku postavy. Ani užitítohoto
jednoznačněpojetí postavy, tj. jeho prosffed.
posfupuvšaknedeterminuje
nictvímmohoublt charakterizoványjak postavy-definice, tak postavy-hypoje zajímavé,že
autor této možnosti obvykle nevyuŽívá
tézy.ZtohoÍohlediska
ve stejnémffe vzhledemke všemposiavám' nezffdka je charakteristikou
i kdyžne vŽdy zre|adrlsledně, vytravena pouze stÍednípostava
,,zevnitÍ,,,
(viz AntonínVondrejc).PŤedpokládďibychorn' žecharakteristika,,zevnitÍ..
postavyvylučujerelativizacia hypotetizaci, vždyékdo se lépe zná nežpostava sama.Není všaktomu trk. Hypotetizace není vyloučena ani pÍi tomto
v Čapkově obyčejném životě). Nicméně
podání(u Dostojevského'
zpr1sobu
postavou-definicí' respektive s takov;fm
postup
viáže
s
se
tento
,,pÍirozeněji..
usiluje
o rozptflení nejistot o sobě samé,
postavy'
kteráv sebeanallze
typem
váŽe
nikoli o jejich navození.Naopaks postavou-h54lotézou se ,,pfirozenéj1,,
absencepodiínízevniffpostavy:v Čapkově PověEoni, olbrachtově Nikolovi
Šuhajovi,
ČapkověFoltlnovi vystupujíobrysy hlavních postav z hypoteticpostav(v Povětroni jsou pŤitom smyšlenépŤíběhy
klch pfíběhťr
vedlejších
PÍípaduX zároveĎ nepŤímfmisebecharakteristikami těchto postav). PÍitom
- a to je pozoruhodné- tituly těchto románú odkazují k tradici románrl
s risťednímhrďnou, jehožjménobfvalo v názvu a jenŽ byl zpraviďa postavou-definicí. Titul se tak u nich de facto ocitá v rozporu s touto tradicí.
U sebereflexívních
romiánrla románŮ s postavami-hypotézami pozorujeme,
žepodobnéniázvyobvykleopouštějí,
cožprávě mimo jiné souviselo s nestŤedovou pozicí hrdiny v systémupostav díla (Penězokazi, romány Faulkne.
rovy' Amor a PsychéM. Součkové,
Robbe.Grilletovy Gumy aj.). Posiavahypotézajako varianta postavy s tajemstvím , zde ani na konci nerozšifrovanfm, si všakvevfšezmíněn/chčeskfchrornánech zachovává svésÉedové
postavení.

chování
postavy-definicesouvisíabsolutnípčedvídatelnost
S ,,hotovostí..
v souladus literiírnímpsychologismem
postav,kteréje plně či dostatečně
a sociálníchtyp . Naopak k postavěpojetím
lidskfch
určitfch
a Eadičním
jejichž
nepňedvídané
chováníseocitá v rozpohypotézemí}ítakovépostavy,
je plnézvrattl,neoru s psychologickfmi i tradičněliterárnímipťedpoklady'
hrdinové
vyznačují
se
(takovfm
chováním
nepťedvídanfm
čekávané
jen kÍok
je
potom
od neočekávanosti
i L. N. Tolstého).
F. M. Dostojevského
k takzvanémuacte gratuit,k nemok nemotivovanosti,nedeterminovanosti,
s Gidovjm Lafca.
činu,o němžse mluvív souvislostinapťíklad
tivovanému
diem z Vatikánskfch kobek.
Dalšímmomentem,kterf signalizujeužčástečnfpťechodk postavě.
hypotéze'je postupskrytécharakteristikyposÍavy.Zatímco Balzakrlv hrdina
Ústvševěvstupujedo vyprávěníobklopenpčímfmicharakteristikami,ať,užz
čijinfch postav(signifiantjeplně vyjáďen), u Flauberta,
doucíhovypravěče,
je
je
kde autorskryt, skryta takéjeho ana za llostav, postavase fudížpro
mÍrystává polem dohadrl,hypotéz(její signifiantje ne.
čtenáiedo značné
Pčímázávislost mezi typem vypravěče- ,,hlasiriplnéa signifiéotevťené).
není
tÝm..čiskrytÍm- a typempost]avyvšakneexistuje.Postava-hypotéza
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jako autentická.3s
pÍitomprávětímprlsobící
Ani u typupostatakévztahem),
vy-hypotézynemusejísice bf t jménav těsnémvztahuk postavě,ale častose
v1fznamového
čizárovelÍzvukovéhosystému
stávajísoučástí
díla(veVanču.
jména
Zazabolcha, Vyplampán, PŮlpytel) nebo tak jako
rově Hrdelní pÍi
funkci extrémnězdfuazlíují
u schematizovanfchtyprl svou charakterizační
(ménamluvící).
Nejd ležitějšíje
všakpÍípad,
kteqfseu postav-definicnikdy
nevyskytuje,že totiŽ postavy nejsoujménemvrlbec vybaveny (obyčejnf
život)neboje jménonahrazenoiniciálou čimonogramem(Kafka, Součkoje ho užitopro dvě
vá), nebo se jménov pr běhu dílaproměiíuje,pŤípadně
rrlznépostavy(u Faulknera,Becketta,Součkové)'
Konstatujeme,
žeu postajméno
vy-hypotézymá tedy
sklon pozblvat svéidentifikačnífunkce.

zjednodušeně
postihnoutvztiah
V následujícím
schématuse pokoušíme
mezi zprlsobempodánía typempostavy.
Pod.ání
zevniff post.avy
|---=

--=-=--.=

|
postava-definice

zvnějškupostavy
(vypravěče,
ostatních
postav)

postava-hypotéza

postava-definice

Podívejmese nynína jménopostáYy.Jménoje totiždrlležitousoučástí
Je
charakteristikyv textu.34
vlrazovésložkypostavyjako znaku,jejípÍímé
jménamrlžemesledovatproceshypotetizace
tudížpfuozené,žei ve sféÍe
postavy.Jménovnímámejako individuahzující
moment
a zárovelízlidšéující
(ména zvftat v pohádkácha zyftecícheposech,v AjtmatovověPopravišti;
mlokve Válce s mloky
vRUR; polidštěnÝ
antickáčiantikizujícíjménarobotri
jmenuje
AndrewScheuchzer).V AdamuStvoŤitelimajíjménapouzeprvní
se
lidéstvoÍení
Adamem,pÍitommajíbuď jménamluvící(Miles)' nebojména
Ada.
mytickfch a historickfch postav @va' Lilith). DalšíbytostistvoŤené
mem i Alter Egem jsou pak užjen ďíslovány nebooznačenysvfmi profežeprocesvzpourysfforenÍ'chlidí a počátekdějin
semi.Je symptomatické,
je ve hŤesignalizovánprávěproměnoujménapostavy- mluvícího,
antického
- ve jménonemotivované,
(vojevrldceMiles se měnív Mtillera).
současné

postava-hypotéza

absencejména
iniciály

historickéjméno

zvláštním:
Jméno,,člověkabez vlastnostť.- Josef Švejk- je pÍípadem
Josef akcenfirjeneindividualizovanost,obyčejnost'Švejksvou expresívní
korespondujejednak s klaunskfm chazvukovou sEánkou a jedinečností
rakterempostavy,jednakve spojenís obyčejnfm,fuzvyraznym,bezpÍízna.
jménemsugerujesvoujinakostí,neopakovatelností,
pÍíznakov m kŤestním
jedinďnost tétopostavy.
kovostípseudoautentickou

Yztahy mezi pojetímjménaa hypotetizacípostavynelze ovšemvidět
zjednodušeně.
Jméno,,stvoÍené..,
literámí,bezejmennost
nemusejínezbytně
charakterizovatpostavu-hypotézu
a naopakjménoneutrálnímohoumítoba
typy postav- ve volbě jménamrlžemeshledávatpouzeurčité
tendence.

jménaalego.
Pozorujeme,žeu typuposlavy-definicesevyskytujíjednak
typy)' jednak jména
rická, mluvící(tam,kde se jedná o schemátizované
postavám,
postavujen
k
každodenní,
volněpfiléhající
obyčejná,
,,neuffálnť.,
je ovšem
nebotéměrbez vztahuk ní(,,neutrálnosť.
vzdáleněcharakterizující

Z tohotohleďska je zajímav!ještějeden typ jmen - jménahistorická.
Jejich identifikační
a autentizační
funkceje zÍejmá-Z tohobychom mohli
soudit,ženositelétěchtojmenpatrík typupostavy-definice
a pfftlon k histo.
rickémua životopisťrému
románuv druhépoloviněÉicátfchlet a za okupace
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jako autentická.3sAni u typupostapÍitomprávě tímprlsobící
takévztahem),
vy-hypotézynemusejísice bf t jménav těsnémvztahuk postavě,ale častose
v1fznamového
čizárovelÍzvukovéhosystému
stávajísoučástí
díla(veVanču.
jména
Zazaboucha,Vyplampán, PŮlpytel) nebo tak jako
rově Hrdelní pÍi
funkci extrémnězdfuazlíují
u schematizovanfchtyprl svou charakterizační
(ménamluvící).
Nejd ležitějšíje
všakpÍípad,
kteqfseu postáv-definicnikdy
nevyskytuje,že totiŽ postavy nejsoujménemvrlbec vybaveny (obyčejnf
život)neboje jménonahrazenoiniciálou čimonogramem(Kafka, Součkoje ho užitopro dvě
vá), nebo se jménov prŮběhudílaproměiíuje,pŤípadně
rrlznéposlavy (u Faulknera,Becketta,Součkové)'
Konstatujeme,
žeu postajméno
vy-hypotézymá tedy
sklon pozblvat svéidentifikační
funkce.

zjednodušeně
postihnoutvzíah
V následujícím
schématuse pokoušíme
mezi zprlsobempodánía typempostavy.
Pod.ání
zevniff postavy
|--=-

.\=\=\-\

|
postava-definice

zvnějškupostavy
(vypravěče,
osiatních
postav)

postrva-hypotéza

postava-definice

Podívejmese nynína jménopostrYy.Jménoje totiždriležitousoučástí
Je
charakteristikyv textu.34
vlrazovésložkypostavyjako znaku,jejípÍímé
jménamŮžemesledovatproceshypotetizace
tudížpfuozené,žei ve sféÍe
postavy.Jménovnímámejako individuahzující
moment
a zárovelízlidšéující
(ména zvftatv pohádkáchazyftecícheposech,v AjtmatovověPopravišti;
mlokve Válce s mloky
vRUR; polidštěnÝ
antickáčiantikizujícíjménarobotú
jmenuje
AndrewScheuchzer).V AdamuStvoŤitelimajíjménapouzeprvní
se
lidéstvoŤení
Adamem,pÍitommajíbuď jménamluvící(Miles)' nebojména
Ada.
mytickfch a historickfch postav @va, Lilith). DalšíbytostistvoÍené
mem i Alter Egem jsou pak užjen ďíslovány nebooznačenysvfmi profežeprocesvzpourys&orenÍ'chlidí a počátekdějin
semi.Je symptomatické,
je ve hŤesignalizovánprávěproměnoujménapostavy- mluvícího,
antického
- ve jménonemotivované,
(vojevúdce
Miles se měnív Mtillera).
současné

postava-hypotéza

absencejména
iniciály

historickéjméno

zvláštním:
Jméno,,člověkabez vlastnostť.. Josef Švejk- je pŤípadem
Josef akcentujeneindividualizovanost,obyčejnos|Švejksvou expresívní
korespondujejednak s klaunskfm chazvukovou sránkou a jedinečností
rakterempostavy,jednakve spojenís obyčejnfm,&zvyaznym,bezpÍízna.
jménemsugerujesvoujinakostí,neopakovatelností,
pŤíznakov1fmkŤestním
jedinďnost tétopostrvy.
kovostípseudoautentickou

Yztahy mezi pojetímjménaa hypotetizacípostavynelze ovšemvidět
zjednodušeně.
nemusejínezbytně
Jméno,,stvoÍené..,literámí,
bezejmennost
charakterizovatpostavu-hypotézu
a naopakjménoneutrálnímohoumítoba
typy postav- ve volbě jménamrlžemeshledávatpouzeurčité
tendence.

jménaalego.
Pozorujeme,žeu typupostavy-definicesevyskytujíjednak
typy)' jednak jména
rická, mluvící(tam,kde se jedná o schemátizované
postavám,
postavujen
k
každodenní,
volněpfiléhající
obyčejná,
,,neutrálnť.,
je ovšem
nebotéměŤ
bez vztahuk ní(,,neutrálnosť.
vzdáleněcharakterizující

Z tohotohleďska je zajímav!ještějeden typ jmen - jménahistorická.
Jejich identifikační
a autentizační
funkceje zÍejmá-Z tohobychom mohli
soudit,ženositelétěchtojmen patrík typupostavy-definicea pÍíklonk histo.
rickémua životopisťrému
románuv druhépoloviněÉicátfchlet a za okupace
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bychom mohli chápatjako projevpŤíklonuk poeticenemodďizovanépromluvy. I kdyžmrižemeskutečně
obecněkonstatovat,že
historickájména,aé
užse objevujív pr6zeu postav stÍedních
čiepizodickfch,nebopouzejako
citacebez narativníhovfznamu, dílo vždy zteáIťtují
a strhujík iluzívnosti,
(pÍotomvlastně ve vyššímfte nežjménaneutrální,která sice svou neimijen nepŤesLávají
tovanostípodporujíiluzi o postavěvzatézeŽivota,ale pŤece
bft jménysmyšlenfmi),pŤestoneexistujepÍímázávislost mezi historickou
postavoua typempostavy-definice.Zatímco
totižu postavysejménemsmyšlenfm mriževševědoucí
vypravěčo postavěvšechnovědět,a to právěproto,
Žeje tatopostavacelejeho smyšlenkou,
u postavyhistorickézrlstávákonst.
rukt postavy,byése opíráo reálná fakta,vždy vlastněhypotetickf.Relativizujícímomentyvnikajídocharakteristikytétopostavy
i tam,kdesev}pravěčstylizujejako vševědoucí,
(rozličné
a to pÍinejmenším
z hlediskačtenáŤe
zprlsoby ztváměníjednéa téžehistorickéosobnostifungujípro něhojako
variace, rŮznéhypotézypostavy,i když pÍekračují
rámec jedinéhodíla).
prÓza
podstupujeve dvacátémstoletívfvoj směrem
ostatně i historická
promluvěa k historicképostavě-hypotéze
k modalizované
(v české
literatuŤe
zejménaod šďesátÝchlet).
jméno
historické

neutrální-

mluvící_

funkci takéoděv postavy.
Kromě těla a tváfe má charakterizační
je
v
realistickém
roma,nu
oděv
souladu
se sociálnímpostavením
V tradičním
a nitrempostavy,podobnějako tváŤje už vlastně svéhodruhu nepŤímfm
popisemnitra, charakterunebo je napovídá,jinfmi slovy strvrzujestatut
funkci
postavy.Nás všakzajímáodévzejménatrm'kde tutocharakterizační
jedné
profesí'
na
na
a
tělem,
charakterem
mezi
oděvem
straně
se
zaácí,kde
jest
tam,kde oděv má chmakterpŤevleku,
sEaně druhérozvírá mezeÍa'to
jinotaje
(vznešenf
oděv,kterfje v rozporusprofesíkrysa.
kosffmu'pÍípadně
možnostvfkladu tétopostavyjako ďegorie
Ťev Dykově novele,naznačuje
kostjmu Kvisova skrfvá realitu nebo se
umělce).oděv tak jako v pŤípadě
ambivďenci postavy,jinfmi slovy nenísnadnoči
podílína hypotetičnosti,
telnfm znakem,ale šifrou.Někdy je siceoděv v souladus postavou,ďe není
individuďizovan - je uniformou(roboti,lidéAE). Stejnějako postavy(koje vfrazemjejich
lektivnípostava),kteréjej nosí,je neutrální,bezvlastností,
neindividuďizovanosti(roboti,lidéAE). Poněkudzvláštníje oděv Švejka,
k němužuniformapaťíjako k mužibez vlastností,nicméněokolnost,žeje
nesouladmezi
mu velká,čímž
se vlastněměnív klaunskf pfevlek,naznačuje
jedná o ďěv
je
jí
postavy
Aé
však
už
se
vnucena.
za|ožením
a rolí, která
v nesouladus nitrem(pÍevlek),neboo oděv v souladus nitrem(uniforma),
nebonerozlišenostQ,
v oboupÍípadech,
byťrrlznfmzprlsobem(dvojznačností
je identitapostavyzpochybněna,pohybujemese ve sféŤe
bypotéz.

redukcejména
bezejmennost

(šipkaukazuje směr odreálnění'literarizace)

I kdyžredukovanávyrazovásložkapostavyjakoznakusvědčilana první
právě ona umožiÍopohledo oslabenísubjektovostipostavy,ve skutečnosti
vala obohacenísložkyvfznamové(nejenexplicitně v díle,ale pŤedevším
mimo ně, ve čtenďsk1ích
interpretacích),
a to proto,žečastopoukazovďa
k subjektukomplikovanému,
mnohoznačnému,
ve svémvfznamupotenciál.
ně nekonečnému,
nežbyl subjektpojatf jako
a tedy de facto bohatšímu,
postava-definice(pouzeu postav-strojrla postav-loutekje subjektivitaskutďně oslabena- viz následující
kapitola).

postavypatŤí
K vnějšícharakteristice
kromějménataképopiszevnějšku.
prostŤednictvím
Postavy-definicebjvají právě
tohotopopisu uváděny do
děje"U postav-hypotézbfvá popis zevnějškunezffdkaredukovánneboschepostavypak pŤestrávají
matizován,někde plně schání,
bft postavamis tělem
a tvátí,PÍíklademschematizovaného,
v tomtopŤípadě,,karnevďového,,zeje
je
postavou
vnějšku Švejk,kterf sice
',stělem..(e zavalitf v duchupoetiky
groteskníhotěla), ale jeho tváŤs jedinfm vyrazemje de facto maskou.
V motivu člověkabez tváŤe(člověkas mnohatváÍemi),s tváfi.maskouse
pak tematizuje,zvnějšřujeproblémztracené
identity.Ve Weissočioslabené
vě povídcellÍ.lžbeztváře (1927)si mužnavlékácizí tváčejakoklobouky.
TváŤ-masku
má i Kvis v ŘezáčověSvědkovi (1942).postava,jejížsmyslbyl
protektorátu
v kontextu
zŤetelněďegorickf.

Postava-definicevstupovalado díla se svfm tělem a tvdÍí,ďěvem
(u schematizovanfch.iypŮsiabilnímkost..fmem,
maskou),se svfmi zvyky,
chováním,charakterem,
jménem,Sesvouminulostí,púvodem,
rodem;proces
hypotetizacepostavyznamenalpostupnoua někdy tiplnouzEátu těchtocharakteristik (pÍípadněvyužitíněkterfch z nich, pfitom však v jejich dvoj- kostfm, maska).Postavačasto,,ztrácÍ,tělo' tváŤ,šaty,charakter,
značnosti
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bychom mohli chápatjako projevpŤftlonuk poeticenemodďizovanépromluvy. I kdyžmrlžemeskutečně
obecněkonstatovat,
žehistorickájména,aé
užse objevujív pr6zeu posiavristÍďníchčiepizodickfcb,nebopouzejako
citacebez narativníhovyznamu,dílo vždy zreáIťlují
a srhují k iluzívnosti,
(pňotomvlastně ve vyššímfte nežjménaneutrální,která sice svou neimijen nepÍesÍávají
tovanostípodporujíiluzi o postavěvzatézeŽivota,alepŤece
bft jménysmyšlenfmi),pŤestoneexistujepŤímázávislost mezi historickou
postavoua typempostavy-detinice.
Zatímcotollžu postavysejménemsmyšlenlm mriževševědoucí
vypravěčo postavěvšechnovědět,a to právěproto,
Žeje tatopostavacelejeho smyšlenkou,
u postavyhistorickézrlstávákonstrukt postavy,byése opíráo reálná fakta,vždy vlastněhypotetickf.Relativizujícímomentyvnikajídocharakteristikytétopostavy
i tam,kdesev}pra(rozličné
věčstylizujejako vševědoucí,
ato pŤinejmenším
z hlediskačtenáŤe
zprlsoby ztvárněníjednéa téžehistorickéosobnostifungujípro něhojako
variace, r znéhypotézyposíavy,i kdyŽ pfekračují
rámec jedinéhodíla).
prÓza
podstupujeve dvacátémstoletívfvoj směrem
ostatně i historická
promluvěak historicképostavě-hypotéze
k modalizované
(v české
literatuÍe
zejménaod šedesátÝch
le$.
4neutální
]T:":''
hlstoncké

mluvící-

.,

redukcejména
bezejmennost

(šipkaukazujesměrodreálnění'literarizace)
postavypatŤí
K vnějšícharakteristice
kromějménataképopiszevnějšku.
prostÍednictvím
právě
Postavy-definiceb1ívají
tohotopopisu uváděny do
děje.U postav-hypotézbfvá popis zevnějškunezffdkaredukovánneboschepostavypak pÍestiávají
matizován,někde plně schání,
bft postavamis tělem
a tváčí,
Pťftlademschematizovaného,
v tomtopŤípadě
ze,,karnevďového..
je
je
postavou
(e
poetiky
vnějšku Švejk,kterf sice
''s tělem.. zavalitf v duchu
groteskníhotěla), ale jeho tváŤs jedinlm vyrazemje de facto maskou.
V motivu člověkabez tváŤe(člověkas mnohatváÍemi)'s tváfi.maskouse
pak tematizuje,zvnějšĎuje
problémztracené
identity.Ve Weissočioslabené
vě povídcell'fažbez tváře (Í927)si mužnavlékácizí tvášejako klobouky.
TváŤ-masku
má i Kvis v ŘezáčověSvědkovi (|942). postava,jejížsmyslbyl
protektorátu
v kontextu
zÍetelněďegorickf.

funkci takéoděv postavy.
Kromě těla a tváÍe má charakterizační
je
v
reďistickém
románu
oděv
souladu
se sociálnímpostavením
V tradičním
je
a nitrempostavy,podobnějako tváŤ užvlastně svéhodruhu nepÍímlm
popisem nitra, charakterunebo je napovíďá,jinfmi slovy strvrzujestatut
funkci
postavy.Nás všakzajímáoděv zejménatam,kde tutocharakterizační
jďné
profesí,
na
mezi
na
straně
a
tělem,
charakterem
oděvem
se
ztrácí,kde
jest
tam,kde oděv má charakterpÍevleku,
stranědruhérozvírámezeÍa,to
jinotaje
(vznešenf
pÍípadně
oděv,kterfje v rozporus profesíkrysakostfmu,
možnostvfkladu tétopostavyjako ďegorie
Íev Dykově novele,naznačuje
kostfmu Kvisova skrlvá reďitu nebo se
umělce).oděv tak jako v pŤípadě
ambivalencipostavy,jinfmi slovy nenísnadnočipodílína hypotetičnosti,
telnfm znakem,ale šifrou.Někdy je sice oděv v souladus postavou,ďe není
individuďizován . je uniformou(roboti,lidéAE). Stejnějako postavy(koje vfrazemjejich
bez vlastností,
lektivnípostava),kteréjej nosí,je neutrální,
neindividualizovanosti(roboti,lidéAE). Poněkud zviáštníje oděv Švejka,
k němužuniformapaďíjako k mužibez vlastností,nicméněokolnost,žeje
nesouladmezi
mu velká,čímž
se vlastněměnív klaunskf pfevlek,naznačuje
jedná o oděv
je
jí
postavy
Aé
však
už
se
vnucena.
za|ožením
a rolí' která
neboo oděv v souladus nitrem(uniforma),
v nesouladus nitrem (pŤevlek),
(dvojznačností
nebonerozlišeností),
v oboupÍípadech,
byénlznfmzpťrsobem
je identitapostavyzpochybněna,pohybujemese ve sféÍe
hypoté.z.
I kdyžredukovanávyrazovásložkapostavyjako znakusvědčilana první
pohledo oslabenísubjektovostipostavy,ve skutečnosti
právě ona umožilovala obohacenísložkyvlznarnové(nejenexplicitně v díle,ale pÍedevším
mimo ně, ve čtenáŤskfch
interpretacích),
a to proto,žečastopoukazovala
potenciál.
k subjektukomplikovanému'
mnohoznačnému,
ve svémv1fznamu
ně nekonečnému,
nežbyl subjektpojatf jako
a tedy de facto bohatšímu,
postava-definice(pouzeu postav-strojrla postav-loutekje subjektivitaskutečněoslabena- viz následující
kapitola).
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Postava-definicevstupovalado díla se svfm tělem a tvátí, oděvem
(u schematizovanfch.typrl
stabilnímkostymem,maskou),se sv1fmizvyky,
chováním,charakterem,
jménem,sesvouminulostí,prlvodem,rodem;proces
hypotetizacepostavyznamenalpostupnoua někdy riplnouzhátu těchtocharakteristik (pŤípadněvyllŽití některfch z nich, pfitom však v jejich dvojznačnosti
- kost m, maska).Postavačasto,,ztrácť.tělo,tváŤ,šaty,charakter,

jméno,minulost(viz hrdinaČapkovaPovětroně),tedy de factopodstatnou
součásttoho,co tvofilo její signifiant.
Kdybychom postavu-definicidefinovali jako formálně sémantickou
jako znak
strukturu,kterádo dílavstupujehotovánebosev němplně završuje
v dílebezezbytkuodhalující
svéqfznamy,postava-hypotézasepakz
tohoto
hlediskajevíjakootevŤená
struktura,kterousepokoušejípostupně,,uzavfít'',
jinépostavy,čtenáŤ.
(V tomtosmyslusepojetípostainterpretovat
vypravěč,
jako
vy-hypotézyvlastněb|ížípojetipostavy
čtenáŤského
konstruktuv renebo
cepčních
teoriích- v našíteorii mu všakpŤďcházíkonstruktvypravěče
jinfch postav,reďizovan pÍímov dfle.)Z toho potom vyp|!vá, žepodstatn m rysemděl s postavami-hypotézami
se tudfi stáváaktivizacečtenáÍe,
(o něm v kapitole Tematizovanfadresát
nezŤídka
v nich tematizovaného
v prÓze).36
- Je rovněžsvéhodrulrupostavou.hypoČi'mie v takovfch dílechčtenáŤ?
ještě
tézou,s konturamivšak
o stupeř méněďetelnfmi nežu jinfch postav.Je
pYunačné,
žev dílechs postavamidefinicemije podobnápfftomnostčtenáŤe
jako postavy-hyptézynapÍostovyloučená(nanejvfšse tu setliávámes jakousi
zdvoŤilosbrí
maskou,,slowtnéhď.,
čtenáŤe..).
Jestliževšaku jinfch
,,laskavého
postavznamenáhypotetizacev jistémsmyslujejich redukci čispíšotelŤenost
ve smyslu možnostidotváŤetje a interpretovat,u čtenáfujako postavy díla
znamenánaopakobohacení:subjekt,kter! sÍálzcela mimo, neexistovďv díle,
do něhonyníproniká,stiávásejehosoučástí'
rfsuje sev němalespoiÍjakosilueta.
Metaforicky by se tato situacedata vyjádŤittak, žepostava.definice,,zabíjÍ,
čtenáŤe
v díle;tam,kde postava-definiceusfupujeze scénya v ďle se objevuje
postava-hypotéza,
vynofujesetakésubjektčtenáÍe
čiadresáta.Dílo s postavou.
hypotézou
seovsm mŮžeobejítbezpostavyčtenáňe,
alepodíváme-lisepozomě,
jeho stín.Spolure čtenárczeznátmetÉměÍ
v každém
trkovémdílepÍinejmenším
Ťem(adresátem)
sev romiánuneďídkatematizujei *ámsubjekÍautora.Nemiáme
tu na mysli jeho vtělenív autorskémvypra,věči,
ale vstupautorado textujako
jeho
jménem
pď
(ve Váchalově Krvavydavatele,
existenciv díle
skutďnfm
vémrománu,v Johnovfch povídkáchPerutěa Nejknásnější
sport,v romiínu
M. Součkové
Amor a Psychéaj.).
plánupostavyjako znakupatÍív dílepromluvao postavě
K vÝrazovému
promluva
postavy.
promluvyo postavěje charakteristika
a
Součástí
nepfimá
(popischování,myšlení)apÍímá,absffaktní.
PostuppŤímé
charakteristiky,

jehožaktipfi němŽvypravěčpfímopojmenováváhrdinovyvlastnosti(čtenáŤ,
je
redukována
na
minimum,
není
v
nejmenším
nucen
interpretovat,
kon.
vita
struovatpostavuna ziíkladěnepÍímfchcharakteristik,sám hodnotitjejíchování
vypravěče.
Pnávětentopostup
a jednán0'bfvá qpojens postavouvševědoucího
jako
projevpojetípostavy
definice.
m žemepokládatza nejevidentnější
V ewopskémreďistickémrománubyl opuštěnpoměmězÍtly,v české
liteještě
pÍežíval
v dílechnaturalistického
ražení
hluboko v druhém
ratufu však
desetileítohotostoleí (v lidovfch a poklesljch pďoMch románovéhožánru
pYežíváprakticky
dďnes, paťítotižk jejich poetice).Šatoa
mpmtadu vyfllcá
postavydějem,ďe
A. M. Tilschovéve Starérodině (1916)'ženecharakterizuje
pŤímo:
sev jehoabsbakEríoblaka,
,,Karelnaopakžiltiplněnazemia nepovznášel
aniz|!, ani dobrf, jen pŤirozen!a živelnfjako ďvoch.....37Podobnécharakteristiky zrlstávajípÍitomz valnéčástinezkonlaetizovány.ustup oa ffimé charakteristikya ffilon k charakteristice
nepÍímé,
skryte,obsažené
ve vlastnímději'
mrlžemepak potrJádatzadalšíprojevpohybuk postavě-hyptéze.
ho pÍehlednostznázornímestupnici zprlsobúcharakteristikypostav.
Budez nísnadzšejm!vztahtěchtozprlsob k pojetípostavy.Poznamenejme,
žecharakteristikapouzepŤímáse v uměleckfchdílechnevyskytuje(vznikl
by Eaktráto lidskémtypu)'vždyji doplĎujenepoměrněrozsáhlejší
chmakte.
ristika nepÍímá.
I.
pÍímá

nepŤímá

II.
nepŤímá
(komplexní)

m.

nepŤímá
(redukovaná)

líčíse činy,
líčíse činyi myšlenky
sporadickyi myšlenky (prosffednictvím
vy.
@rosffednictvím
vniffníhomonologu)
pravěče)

líčíse chování
činy

postava-definice

postava-hypotéza
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jméno,minulost(viz hrdinaČapkovaPovětroně),tedy de factopodstatnou
součásttoho,co tvoŤilojejí signifiant.

jehožaktipfi němžvypravěčpfímopojmenováváhrdinovyvlastrrosti(čtenáŤ,
je
redukována
na
minimum,
není
v
nejmenším
nucen
interpretovat,kon.
vita
charakteristik,sám hodnotitjejíchování
struovatpostavuna ziíkladěnepŤímfch
vypravěče.
Pnávětentopostup
a jednán$'bfvá spojens postavouvševědoucího
jako
projevpojetípostavy
mrlžemepokládatza nejevidentnější
definice.

Kdybychom postavu-definicidefinovali jako formálně sémantickou
jako znak
kterádo dílavstupujehotovánebosev němplně završuje
Strukturu,
v dflebezezbytkuodhalující
svéfznamy, postava-hypotézasepakz
tohoto
hleďska jevíjako otevÍenásEuktura,kterousepokoušejípostupně,,uzavŤít'',
jinépostavy,čtenáŤ.
(V tomtosmyslusepojetípostainterpretovat
vypravěč,
jako
vy-hypotézyvlastněb|ížípojetipostavy
čtenáŤského
konstruktuv renebo
cepčních
teoriích- v našíteorii mu všakpŤďcházíkonstruktvypravěče
jinfch postav, rea7izovanypÍímov dfle.) Z toho potom vyp|!vá, že podstatn:Ím
se tudfi stáváaktivizacečtenáÍe,
rysemděl s postavami-hypotézami
(o něm v kapitole Tematizovanfadresát
nezŤídka
v nich tematizovaného
v prÓze;.36

V elropskémreďistickémrománubyl opuštěnpoměrnězÍtty,v české
liteještě
pŤežívď
v dílechnaturalistického
ražení
hluboko v druhém
ratufu však
desetiletítohotostoletí(v lidwfch a poklesljch pďoMch románovéhožánru
pYežíváprakticky
dďnes, paťítotižk jejich poetice).Šatoa
mprruadu vyfllcá
postavydějem,ale
A. M. Tilschovéve Srarérďině (1916)'ženecharakterizuje
pÍímo:
sev jehoabs0zkEríoblaka,
,,Karelnaopakžiltiplněnazemia nepovznášel
aniz|!, ani dobrf, jen pŤirozenfa živelnfjako ďvoch.....37PodobnécharaktepÍitomz valnéčástinezkonlaetizovány.ustup oa ffimé charistiky zrlstrávají
rakteristikya ffilon k charakteristice
nepÍímé,
skryte,obsažené
ve vlastnímději,
mrlžemepak poHádatza dalšíprojevpohybuk postavě-hyptéze.

- Je rovněžsvéhodrulrupostavou.hypoČi'mie v takovfch dílechčtenáŤ?
ještě
tézou,s konturamivšak
o stupeř méněďetelnfmi nežu jinfch postav.Je
pYunačné,
žev dílechs postavamidefinicemije podobnápfftomnostčtenáŤe
jako postavy.hypotÉzy
naprostovyloučená(nanejvÝšse tu setliávámesjakousi
zdvoÍilosírí
maskou,,slowtnéhď.,
čtenáŤe..).
Jestliževšaku jinfch
,,laskavého
postavznamenáhy'potetizacev jistémsmyslujejich redukci čispíšotel'íenost
ve smyslu možnostidotváŤetje a interpretovat,u čtenáfujako postavy ďla
znamenánaopakobohacení:subjekt'kterf síálzcela mimo, neexistovďv díle,
do něhonyníproniká,stiávásejehosoučástí'
rfsuje sev němalespoiÍjakosilueta.
Metaforicky by se tato situacedala vyjádŤittak, žepostava.definice,,zabíjÍ,
čtenáŤe
v díle;tam,kde postava-definiceusfupujeze scénya v ďle se objevuje
postava-hypotéza,
vynofujeserakésubjektčtenáÍe
Dílo s postavou.
čiadÍesáta.
hypotézou
seovbm mŮžeobejítbezpostavyčtenáŤe,
alepodíváme-lisepozomě,
jeho stín.Spolure čtenárczeznámetÉměÍ
v každém
takovémdílepfinejmenším
Ťem(adresátem)
sev romiánuneďídkatematizujei Mm subjektautora.Nemiáme
tu na mysli jeho vtělenív autorskémvypra'věči,
ale vstupautorado textujako
jeho
jménem
pod
(ve Váchalově Krvavydavatele,
skutďnfm
existenciv díle
vémrománu,v Johnovfch povídkáchPerutěa Nejkr.ásnější
sport,v románu
M. Součkové
Amor a Psychéaj.).

ho pÍehlednostznázornímestupnici zprlsobúcharakteristikypostav.
Budez nísnadzšejm!vztahtěchtozprlsob k pojetípostavy.Poznamenejme,
žecharakteristikapouzepŤímáse v uměleckfchďlech nevyskytuje(vznikl
by traktrát
o lidskémtypu)'vždyji doplĎujenepoměrněrozsáhlejší
chmakte.
ristika nepÍímá.
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pÍímá
nepÍímá

II.
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(komplexní)

líčíse činy,
líčíse činyi myšlenky
sporadickyi myšlenky (prosffednictvím
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vy.
vniffníhomonologu)
pravěče)

líčíse chování
činy

postava-definice

postava-hypotéza
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K vfrazovémuplánu postavyjako znaku patÍív dílepromluvao postavě
promluva
postavy.Součástí
promluvyo postavěje charakteristika
nepfimá
a
(popischování,myšlení)apÍímá,abstraktní.
PostuppŤímé
charakteristiky,
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il.
nepŤímá
(redukovaná)

Nenípochybo tom,žepromluvao postavě,aéužseuskutečřuje
v podobě
je bezprostÍedně
pÍímé
či nepffmé(p evládající)charakteristiky,
závislá na
pojetípostavy(platíovšemi vztahopačn1f:
pojetípostavyje závis|éna typu
promluvyo ní).Ukazuje se,že ,J<lasické..
pojetípostavy,pod kterézahrnujeme s vědomímjejich odlišnostitakzvanf charakter,typ, psychologickou
postavu,- tedy posiava-definice- se opíráo ,'klasick1f..styl, ,,klasickou..
promluvuneboje tentotyp toutopromluvouvytvďen. ,,Klasická..promluva
je poďe LubomíraDoleželacharakterizována
protikladempromluvyvypra.
věče- nesituační,
kompakÍrí- a pro,'objektivní.,slohověnespecifikované,
prostŤedkrl
mluvy posiavy - situační,
využívající
apelua exprese'hovorově
zabarvenéa vnitÍněslohovérczrlznéné.38
Pás*o uypravěče
a pásmopostavy
jsou zÍetelněodlišena.Naopak v moderníprÓze se uplatlÍujetendence
k zrušeníopozice pásma vypravěčea pásmapostavy,a to prostÍednictvím
polopŤímé
mďerních kontextovfchpostuprl- nevlastnípŤímé
Íeči,
Íeči,
smí
prÓzy s poezií,k němuž
Íeči.ČastopÍitomdocházík |yťuaci,ksblížení
šené
pŤispívámimo jinéprávě i ďklon ď iluzívní,ď rďi vypravěčeodlišené'
individualizovanéÍečipostava pÍíklonk Ťečimetafonzované,
nehovorové,
jazykemvypravěče.
neindividualizoyané,
splfvajícís ,,tvoÍenfm..
Užití,,wo.
Ťeného..,
Íďi vypravěčea postav
tj. zjevně literárníhojazykaa nerozlišení
nedeterminujesice ještěsamoo soběpojetípostavjako hypotéz(viz napÍ.
jako postavu.
VančuruvPekď Marhoul,jehožtitulnípostavuvnímámespíše
k tétopoeticesignalizovat.
definici),ale mrlžeužpŤechod

postavami.{ ocitáme se tedy opět na pridě sebereflexívní
či antiiluzívní
prÓzy,pro kterouje právě tematizacevypravěče(autora)a takéčtenáÍe
pÍí.
značnáneboli, jinfmi slovy, v nížtyto subjektynezfídkavystupujíjako
postavy.Jestližev iluzívníprÓze s nemodďizovanou(nerelativizujícQ
promluvou se vypravěčna ose subjekt<-> objekt vzdalujeod pÓlu subjektu
(postráďáindividualizujícírysy) a neníde facto postavou,pak vypravěč
prostÍednictvím
v prÓze antiiluzívní,
budované
modalizované(re|ativizující)
promluvy, míŤí
k pÓlu subjektua stiíváse postavous určitfmi individua.
jehoosobiuáŤď - u autorského
pŤedevším
lizujícímirysy (k těmtorysrlmpatÍí
právě
a to
vypravěče),
svéhodruhupostavou-hypotézou
(čtenáŤskou
hypotézoll).Toto platí napÍftlado vypravěčiVančurově,stejnějako o temačteniffiv někter'lchVančurovlchdílech.Pokudvšakjde o Vančutizovaném
postavy,
rovy
ty jsou postavami-hypotéZami
pouze ve smyslu svézjevené
aneSamostatnosti,
jimi manipuluje
závislostinavypravěči,kten.f
,,tvofenosti''
jako loutkami(ejich Íečje jeho Íečí);
nikdy všaknejsoufragmentární'nejejich završeností
završené,
i kdyžzawšenostje diínapŤedevším
ve vyprá.
vění,mimoněžneexistují.
Vztrh postavyapromluvysekroměve sféÍejazyka(vztahjazykapromluvy o postavě a promluvy postavy)zračíi ve sféŤemodality promluvy nezpochybiíující
a zpochybiující.Napwnípohled sezdá,žejsou tytomodality těsněspojenys protiklademiluzívnostia antiiluzívnosti.
Je tomutak však
jen zčásti.PozorujemeÍotlŽ,Žepodstatnfm
postavy-hypotézy
v rámci
rysem
hypotetizující
promluvymr1že
bft oscilacemezi jejímiluzívníma antiilu.
zívnímpojetím'tedymezipojetímpostavy,jako ze života..apojetímpostavy
'jako z románu...I tam,kde autorprohlašuje
postavuzavyp|od'své
fantazie,
za v mysl, existr:jítotižzpraviďla momenty,jimiž je čirá hypotetičnost,
smyšlenost
zpochybněna,
pod hypotetickoumaskouprosvítají
,,skutečnď,,tj,
iluzívnírysy.
V JohnověrománuMoudry Engelbert(1940)je vlchozím stiavemSlav
iluzívní.Pčedtext románujsou zďazeny fotografiepostavjakoby vybrané
z rodinného
- tj.k iluzívnosti
alba' (.,Autorukazujepostavysvéhoromiínu..)
verbálnítujako vyšší
stupeiipťistupuje
iluzívnostvizuální.Dále vypravěčna
začátkurománupopisuje'jak sledujemužev lesnickémoděvu(dá mujméno
Janz Libéhory. aktpojmenování
je prvnímantiiluzívnímgestem).
Vypravěč
Je Zprvuzpravodajem'
jdoucímpo stopách,,skutďného..člověka
(i v tomto
pťípadě
jedná o hru s iluzívností).V druhékapitole začne
se pochopiťelně

je podle V. v. ViNejasná atribucepromluvy, záměmá dvojznačnost
znak moderního
nogradova,L. Spitzeraa L. Doleželajednímze zÁk|adních
žepffklady nevlastnípŤímé
feči,po.
epickéhotextu.39Je velmi pYtznačné,
právě
v
v
lopŤímé
Ťečia Ťečismíšené
na|ézáDo|ežel
těch dílech, nichžse
uplaÍlujepojetípostavyjako hypotézy v ČapkověHordubalovia v olbrachtověNikolovi Šuhajovi.Začináse nám tu tedy zcela jasně r'.Ísovat
souvislostmezitímtopojetímpostavya trkovfm typemprozaicképromluvy,
ve kteréjsou setfenyrozdílymezi pásmy vypravěčea post]av,kde vládne
ambivalence,a to nejenpokudjde o atribucipromluvy,ďe i v jinfch složkách
ďíla.
Kromě stírání
a pásmapostrvydocházív tomto
rozdílrlpásmavypravěče
prÓzy
PÍestává
k silnéaktivizaci vypravěče.
bft ve vyprávěnínevitypu
ditelnf, vystupujejako samostatnfsubjekt,stojícínad dějem,vměšující
se
jej, hovoÍící
sečtenáŤem,
dokoncei se svfmi
do děje,komentující
a hodnotící
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Nenípochybo tom,žepromluvao posiavě,aéuž
se uskutečiluje
v podobě
je bezprostÍedně
pfíméči nepfimé(pÍevládající)
charakteristiky,
závislá na
pojetípostavy(platíovšemi vztahopačnf: pojetípostavyje závisléna typu
promluvyo ní).Ukazuje se,že ,Jrlasické..
pojetípostavy,pod kterézahrnujeme s vědomímjejich odlišnostitakzvanf charakter,typ, psychologickou
postavu,- tedy postrva-definice- se opíráo ,'klasickf.. styl, ,,klasickou..
promluvuneboje tentotyp toutopromluvouvytváŤen.
,,Klasická..promluva
je poďe LubomíraDoleželacharakterizována
proúkladem
promluvyvypravěče- nesituační,
kompakÍrí- a pro,,objektivní.,slohověnespecifikované,
prostŤedkrl
mluvy postavy- situační,
využívající
apelua exprese'hovorově
zabarvené,avnitÍně
P,ís*ouypravěče
slohověrozrŮzněné.38
a pásmoposlavy
jsou zÍetelněodlišena.Naopak v moderníprÓze se uplatlÍujetendence
k zrušeníopozice pásma vypravěčea pásmapostavy,a to prostÍednictvím
postuprl- nevlastnípŤímé
polopÍímé
moderníchkontextov1/ch
Íeči,
Íeči,smí
prÓzy s poezií,k němuž
Ťeči.
šené
ČastopÍitomdocházík |yraaci,k sblížení
pŤispívámimo jinéprávě i ďklon od iluzívní,od rďi vypravěčeďlišené'
individualizovanéÍečipostava pÍíklonk Ťečimetaforizované,
nehovorové,
jazykemvypravěče.
neindividualizované,
spl vajícís ,,tvoŤenfm..
Užiti,,woÍeného..,
Íďi vypravěčea postrv
tj. zjevně literárníhojazykaa nerozlišení
nedeterminujesice ještěsamoo soběpojetípostavjako hypotéz(viz napf.
jako postavu.
VančuruvPekď Marhoul,jehožtitulnípostavuvnímámespíŠe
k tétopoeticesignalizovat.
definici),ale múžeužpŤechod

postavami.{ ocitáme se tedy opět na pridě sebereflexívní
či antiiluzívní
prÓzy , pro kterouje právě tematizacevypravěče(autora)a takéčteniáŤe
pff.
značnáneboli, jinfmi slovy, v níŽ tyto subjektynezÍídkavystupujíjako
postavy'Jestližev iluzívníprÓze s nemodalizovanou(nerelativizující)
promluvou se vypravěčna ose subjekt<-> objektvzdalujeod pÓlu subjektu
(postráďá individualizujícírysy) a neníde facto post'avou,pak v1pravěč
prostŤednictvím
budované
v prÓze antiiluzívní,
modalizované(re|ativizající)
promluvy, míŤí
k pÓlu subjektua st.i{váse postavous určitfmi individua.
jeho osobiÉrď - u autorského
pŤedevším
lizujícímirysy (k těmtorysrlmpatŤí
právě
a to
vypravěče),
svéhodruhupostavou-hypotézou
(čteniáŤskou
hypotézou).Toto platí napŤftlado vypravěčiVančurově,stejnějako o temačtenáŤi
tizovaném
v někter.fchVančurovfchdílech.Pokudvšakjde o Vančujsou
postávy,
postavami-hypotézami
rovy
ty
pouze ve smyslu svézjevené
a nesamostratnosti,
Závislostinavypravěči,
kter! jimi manipuluje
,,tvoŤenosti''
jako loutkami(ejich Ťeč
je jeho Íečí);
nikdy všaknejsoufragmentární,
neje dánapŤedevším
jejich završeností
završené'
i kdyžzavršenost
ve vyprávění,mimo něžneexistují.
jazyka(vztahjazykapromluVztrh postavya promluvysekroměve sféÍe
vy o postavě a promluvy postavy)zračíi ve sféÍemodality promluvy nezpochybiující
a zpochybiíující.Na
prvnípohledse zdá, žejsou tytomodality těsněspojenys protiklademiluzívnostia antiiluzívnosti.
Je tomutak však
jen zčásti.Pozorujemetotiž,žepodstatn1fm
postavy-hypotézy
v námci
rysem
hypotetizující
promluvy mrlžebft oscilace mezi jejímiluzívníma antiiluzívnímpojetím,tedymezipojetímpostavy'jako ze života..
apojetímpostavy
'jako z románu...I tam,kde autorprohlašuje
postavuza v1fplodsvéfantazie,
za v1fmysl,exisfujítotižzpravidla momenty,jimiž je čirá hypotetičnost,
smyšlenost
zpochybněna,
pod hypotetickoumaskouprosvítají,,skutečné..,
tj.
iluzívnírysy.
V Johnověromáru Moudr.!Engelbert(1940)je v1fchozím
stavemStav
iluzívní.Pťedtext románujsou zďazeny fotografiepostávjakoby vybrané
z rodinného
- tj.k iluzívnosti
ďba. (.,Autorukazujepostavysvéhoromiínu..)
verbálnítujako vyšší
stupeřpňistupuje
iluzívnostvizuální.Dále vypravěčna
začátkurománupopisuje,jak sledujemužev lesnickémoděvu(dá mujméno
Jan z Libéhory- aktpojmenoviání
je prvnímantiiluzívním
gestem).Vypravěč
Je Zprvuzpravodajem,jdoucímpo stopách,,skutďného..
člověka(i v tomto
přpadě se pochopit'elně
jedná o hru s iluzívnosí).V druhékapitole začne

je podle V. V. ViNejasná atribucepromluvy, záměmá dvojznačnost
znak mďerního
nogradova,L. Spitzeraa L. Doleželajednímze zÁk|adních
žepŤftladynevlastnípŤímé
Íeči,po.
epickéhotextu.39Je velmi pÍíznačné,
právě
v
těch
dílech,
lopŤímé
Ťečia Ťečismíšené
na|ézáDo|eŽel
v nichžse
uplafiIujepojetípostavyjako hypotézy v ČapkověHordubalovia v olbrachtověNikolovi Šuhajovi.Začínáse nám tu tedy zcela jasně r..fsovat
souvislostmezi tímtopojetímpostavya trkovfm typemprozaicképromluvy,
ve kteréjsou setÍenyrozdí|ymezi pásmy vypravěčea postav,kde vládne
ambivalence'a to nejenpokudjde o atribucipromluvy,ďe i v jin1fchsložkách
díla.
Kromě stírání
a pásmapostavydocházív tomto
rozdílrlpásmavypravěče
prÓzy
PÍestává
k silnéaktivizaci vypravěče.
bft ve vyprávěnínevitypu
ditelnf, vystupujejako samostatnfsubjekt,stojícínad dějem,vměšující
se
hodnotícíjej,
hovoÍícíse
čtenáŤem,
dokoncei se svfmi
do děje,komentujícía
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SložitákompoziceMoudréhoEngelbertanám ukazujesouvislostmezi
pojetímpostavy a pojetímkompozice díla.Mrižemekonstatovat,že díla,
v nichžmá postavahypotetickf charakter'se nezffdkavyznačují,,složeností..,sestávajíz jednotlivfch povídek(Povětroř)' z variantautobiografie
je nah|ížen
z rťlz(obyčejnfživot),ze svědectvíŤadyosob (Folf!n), pÍíběh
nfch pohled (Hordubal,Nikola Šuhaj)a jevízéroveřtendencikžánrové
(fragmentse stává
heterogennosti(Nikola Šuhaj.Folt:fn) a nezavršenosti
pÍitom
i dílas pouze
mají
literámímfaktem).Sklonk podobnéheterogennosti
postav(Kďpar Lénmstitel).
hypotetizací
naznačenou

Zpravodaj,,spěšně
črtatiživotneznámého..,
stávámese svědky genezepana
jako
Engelberta:,flvolna
zbeztyatéhliněnémasyzačďy sejeviti povahové
rysy. Nesměle probleskovďy osudy rodu, mládí,lásek, všelijaképÍíhody
z konce,prostŤedku
i začátkužitítohotočlověka.....
Po sedmnáctiletechse
k postavěmoudréholesníkavrátí:ruce zpravodaje,,vyĎďy rakev s pozrl.
statky,spoÍádalykosti, prokrvilyje' oděly živoutkánía daly tomu mužiŽít
pilnou masiážíklaviatury
psacíhostroje...ZpravodajsepŤiznává,žeseuvána7
ve vypsáníživotačlověka,,,kter.jnikdy nežil/.../zprlsobem,aby tomukaždf
První částcitátu je pŤiznaním
věÍil.....41
smyšlenosti,
ryzí antil|uzívnosti,
postavy,druhá demonstrujehru na iluzívnost,která posléze
hypotetičnosti
v románupÍevládne.Jen velmi zÍídkaprokmitnoujakfmisi trhlinamiv iluzívněbudovanémpŤíběhu
antiiluzívníprvky. Pan Engelbertje naďále cele
nadálevystupujev roli pro.
stylizovánv duchupostavy-definice.Zpravodaj
(vyprávějící
vypravěče
osobouje sice stále ,,neostŤednftavševědoucího
proměnou- zvyprasobnÍ.tŤetí
osobasinguláru'ale taprošlav1fznamuplnou
věče,'s tělem..se změnila ve vypravěče,,beztěla..- ve stanzelovské
terminologii)' avšakjeho ďívějšítělesnostje podstatnězpochybněnafaktem,že
jichŽ bft svědkemfyzicky nemohl
zpravodajbyl ridajněsvědkemudiálostí,
jako
(fungovaltedyv těchpfípadech
vševědoucí
vypravěč,tedy,,beztěla..);
jinde opět se zpravodajstylizujedo role toho,kterf znápouze částpfíběhu
jen tolik' že.....).
(,,víme
Kromě zpravodajea vševědoucího
vypravěče,
s nímž
zpravodajovohlediskostŤídavě
splfvá a distancujeseod něj' fungujív románuještědalšívyprávěcíinstance:citujíse ,,cizÍ,texty,pŤičemž
ony samyjsou
častoužrŮznědeformovanoucitací..cizích..
text .

Moudrf Engelbertje jednímz poměrněŤídkfchpŤípad takzvaného
románuv české
literatuÍe,
o kterémjsme se užněkolikrát
sebereflexívního
postupti
uplatněnísystému
typrománuje charakteristické
zmínilť^.azProtento
v textugenezidíla,procesjeho psaní,odhďujícíchjeho litezveÍejĎujících
hypotézy.Postuphypotetizaceje
pojetípostavyjako autorské
rámosta t,aké
pÍitomv textu tematizován autor (pomyslnf či tematizovanf)se netají
hypotetickjm,smyšlenfmcharakteremsv1fchpostav.I když prvky sebereflexebyly pÍítomny
užv dílechstarověkua sďedověku'jejich rozkvětje
(SternrlvTristramShandy).v devatenáctém
s osvícenstvím
spojenzejmétra
dílrimnebylasebereflexecizí,
stoletípozorujeme,žezatímcoromantick1fm
realistickf román . doménazastŤené
literárnosti,iluze skutďnosti, nezpopromluvya postavypojatéjako
chybĎující
čijinak fďeno nemodalizované
definice literárnísebereflexivylučoval.I kdyžse vlna sebereflexívních
děl
v evropskéliteratuŤezvedá až ve dvacát'.fchletech tohoto století(Gid v
román Penězokazi'Pirandellovodrama Šestpostav hledá autora),sebereflpxívnípostupyse v dílechobjevovalymnohemďív, postupněnarušovaly
a rozkládalytradiční
poetikua postavu-definici.
realistickoua naturalistickou

promluvy
V románu se vrstvínavzájemse modalizující(relativizující)
(texty):zpravodajovovyprávěníobsahujevyprávěníEngelbertovo,ktery na
jednom místěpÍevypravuje
deníkhraběnky,zapsanf učitelemŽaloudkem,
apod.;v hraběnčinědenftu se citují dopisy Armandovy.Podobněz naÍativníhohleďska (a z hlediska vztahuk,,cizť. promluvě)wstvenf text demonstÍuje
užtoutosvoukompozicívlastníhypotetičnost,
vzďálenostod ,,v1/chozího..- ,,autentického..
ovšemjen v rámci
textu(vfchozíhoa autentického
zminěnéhry s iluzívnost0.Je zÍejmé,
žei tentopostuposcilujemezi ,,sku.
tečností..autentickfch
textrl(citrcezápiskú,deníktl,dopisŮ,kroniky)a smyjak je tomuprávě
šlenkou(deformacecitovanfchtextú)a žeužv němsamém,
v MoudrémEngelbertovi'm žebft obsaženmďďizující momentparodie.

Vraéme
apostav,kterf nászajímápŤedevším
sevšakke vztahuvypravěče
z hleďska rťrzného
vypravěč
Jestliževševědoucí
stupnějejich subjektovosti.
dává svou vševědoucností
vlastně naje,vonaďazenostnad postavou,která
mimo jeho vrlli a vědomíjakoby neexistujea je subjektemplně na něm
závislfm, pak všudetam,kde se postavavymaĎujez područí
vševědoucího
a manipulujícího
její subjektovostvzr sťá.Postavajako subjekt
vypravěče,
se stává nezávislou,je-li zrušenazprostŤedkující
instancevypravěčenaďazeného
postavě.Tehdyse postavasamam žesLátvypravěčem,
konstituovat
se v textujako nezávislf a individualizovanfsubjektmimo jinéprávě svou
Íečí
(obyčejnyŽivot,Havlíčkúv
Neviditelnf). ttránice mezi tímtotypem
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SložitákompoziceMoudréhoEngelbertrnám ukazujesouvislostmezi
pojetímpostavy a pojetímkompozice díla.Mrižemekonstatovat,Že ďt|a,
v nichžmá postavahypotetickf charakter,se nezffdkavyznačují,,složeností..,sestávajíz jednotliv1fchpovídek(Povětroii)'z vaiant autobiografie
(obyčejnÝŽívot)'zesvědectvíŤadyosob (Folffn)' pÍíběhjenah|íŽenzrtnnfch pohtedrl(Hordubal,Nikola Šuhaj)a jeví zároveř tendencik žánrové
heterogennosti(Nikola Šuhaj,Folt1Ín)a nezawšenosti(fragmentse s|ává
rnajípÍitomi dílas pouze
literárnímfaktem).Sklonk podobnéheterogennosti
postav(KašparLénmstitel).
hypotetizací
naznačenou

Zpravodaj,,spěšně
črtatiživotneznámého..,
stiíviáme
se svědkygenezepana
jako
Engelberta:,'Zvolna
zbeztvaréhliněnémasyzačalysejeviti povahové
rysy. Nesměle probleskovalyosudy rodu, mládí,lásek, všelijaképÍíhody
z konce,prostÍedkui začáÍku
žií tohotočlověka.....
Po sedmnáctiletechse
k postavěmoudréholesníkavrátí:ruce zpravodaje,,vyřďy rakev s pozrlkosti, prokrvily je' oděly živoutkiánía daly tomu muŽiŽít
statky,spoŤádaly
pilnou masáží
klaviaturypsacíhostroje...ZpravoďajsepÍiznává,Žese uváza[
ve vypsáníživotačlověka,',kten.Í
nikdy nežil/.../zprlsobem,aby tomukaždf
věfil''...41První částcitiátuje pÍiznánímryzí antii|uzívnosti,
smyšlenosti,
postavy,druhá demonstrujehru na iluzívnost,která posléze
hypotetičnosti
prokmitnoujakfmisi trhlinamiv ilu.
v románupŤevládne.
Jen velmi zŤídka
pÍíběhuantiiluzívníprvky. Pan Engelbertje nadále cele
zívněbudovaném
nadiílevystupujev roli prostylizovánv duchupostavy-definice.Zpravodaj
(vyprávějící
stÍednftavševědoucího
vypravěče
osobouje sice stále ,,neoproměnou- Zyypra.
sobnť.tŤetí
osobasinguláru,ale taprošlav1fznamuplnou
věče,,s tělem..se změnila ve vypravěče,,beztělra,,- ve sianzelovské
terminologii), avšakjeho ďívějšítělesnostje podstatnězpochybněnafaktem,že
jichžbft svědkemfyzicky nemohl
zpravodajbyl dajně svědkemudiílostí,
jako
(fungovaltedyv těchpÍípadech vševědoucí
vypravěč,tedy,,beztěla..);
jinde opět se zpravodajstylizujedo role toho' kterf znápolne částpŤíběhu
jen tolik' že.....).
(,,víme
Kromě zpravodajea vševědoucího
vypravěče,
s nímž
zpravodajovohlediskostŤídavě
splfvá a distancujeseod něj,fungujív románuještědalšívyprávěcí
inst'ance:
citujíse,,cizf.texty,pÍičemž
onysamyjsou
častoužruznědeformovanoucitaci ''cizích..text .

Moudrf Engelbertje jďním z poměrněÍídkfchpŤípad takzvaného
románuv českéliteratuÍe,
o kterémjsme se užněkolikrát
sebereflexívního
postupú
systému
uplatnění
Protentotyprománuje charakteristické
zmíni|i'az
v textugenezidíla,procesjeho psaní,odhďujícíchjeho litezveÍejĎujících
hyptézy. Postuphypotetizaceje
rárnosta taképojetípostavyjako autorské
pŤitomv textu tematizován autor (pomyslnf či tematizovanf)se netají
charakteremsv ch post'av.I když prvky sebehypotetickfm,smyšlen1fm
reflexebyly pÍítomny
užv dílechstarověkua sťedověku'jejich rozkvětje
(Stemťrv
TristramShandy).V devatenáctém
spojenzejméIra
s osvícenstvím
Stoletípozorujeme,žezatímcoromantick m dílúmnebylasebereflexecizí,
realistickf román . doménazastÍené
literárnosti,iluze skutďnosti, nezpojinak
promluvya postavypojatéjako
chybĎující
Ťďeno nemodalizované
či
děl
definice literárnísebereflexivylučoval.I kdyžse vlna sebereflexívních
v evropskéliteratuŤezvedá až ve dvacát'-ích
letech tohoto století(Gidť|v
román Penězokazi'Pirandellovodrama Šestpostav hledá autora),sebereflpxívnípostupyse v dílechobjevovďy mnohemdŤív,postupněnarušovaly
a rozkládalytradiční
poetikua postavu-definici.
realistickoua naturalistickou

promluvy
V románuse vrstvínavzájemse modalizující(relativizující)
(texty):zpravodajovovyprávěníobsahujevyprávěníEngelbertovo'kteď na
jednom místěpÍevypravujedeníkhra&nky, zapsan!učitelemŽaloudkem,
apod.;v hraběnčinědeníkuse citují dopisy Armandovy.Podobněz naÍativníhohleďska (a z hlediskavztahuk,,cizť. promluvě)wstvenÝtext demonstrujeužtoutosvoukompozicívlastrríhypotetičnost,
vzdálenostod ,,vychozího..- ,,autentického..
ovšemjen v rámci
textu(vfchozíhoa autentického
zmíněné
žei tentopostuposcilujemezi ,,sku.
hry s iluzívnostfl.Je zÍejmé,
(citace
zápiskú,
tečností..autentickfch
deník , dopisú'kroniky)a smytextrl
jakje tomuprávě
šlenkou(deformacecitovanfchtextú)a žeužv němsamém,
v MoudrémEngelbertovi,mrlžebft obsaženmďalizující momentparodie.

Vraéme
a postav,kterf nászajímápŤedevším
sevšakke vztahuvypravěče
z hleďska rťrzného
vypravěč
Jestliževševědoucí
stupnějejich subjektovosti.
dává svou vševědoucností
vlastně naje,vonaďazenostnad postavou,která
mimo jeho vrlli a vědomíjakoby neexistujea je subjektemplně na něm
závislfm, pak všudetam"kde se postavavymaĎujez područí
vševědoucího
a manipulujícího
její subjektovostvzr sťá.Postavajako subjekt
vypravěče,
se stává nezávislou,je-li zrušenazprostŤedkující
instancevypravěčenadÍazeného
postavě.Tehdyse postavasamam žestítvypravěčem.
konstituovat
se v textujako nezávislf a individualizovanfsubjektmimo jinéprávě svou
Íďí (obyčejnyživot,HavlíčkrlvNeviditelnf). Ilránice mezi tímtotypem
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je ovšemněkdy značně
vypravěčea hlasitfm vypravěčem-manipulátorem
vágní;u prvníhotypu pŤevažuje
zaměÍení
na sebe,u druhéhozaměŤení
na
je
vyprávění'príběh'promluvu (prvnítyp ve stanzelovské
teorii vypravěč
s ,,tělem..,druh;/,,beztěla..- pŤechodné
typyjsou možné).a3

se
noch a t!Ž muŽo Éicetlet později' Složitákompozicerománu,opírající
o postupzdvojovánía anticipace,svědčío jeho literárnosti,s nížje však
pohledvypravěče,
kterémuztlstáváskryt dalšíosudklí.
v rozporuomezen1/
čovfchpostav(Dory a kouzelníka).

ježje opětjen literárnímpostupem'zprlsoS iluzínezprostŤedkovanosti,
bem stylizace'součástí
hry na iluzívnost,souvisíněkdy stylizacedílajako
rukopisu...
Tuto
formum átÍetídí|zČapkovy
Eilogie..
,,nalezeného
,,noetické
jako životopis,kterf po
obyčejnf život.Vlastnívyprávěníje prezentoviáno
(z stává nepojmenovanf)a kterf se dostaldo
sobě zanechaljeden riÍedník
rukoujeho sousedri.V rozhovorusousedrije životopistematizovánav závěpasážipak komentován.Podobnf typ vyprávční
rečné
by se na prvnípohled
měl pojit s postavou-definicí,
vždyé
subjektvypovídásámo sobě,jakoby bez
zprostŤedkující
instance.Vlastněse s nívšakpojíjenzÍídka.
Do tétostylizace
totižzasahujerozpormezi bytíma pÍedstíráním,
sebestylizací
subjektu,a ten
promluvuhypotetizuje.Zpovídajícímu
se subjektuscházímomentdistrnce,
kter..ffungujevzhledemk druhému- k sobějako post,avě.
Kromě tohoi do
tohototypu vyprávěnípronikajípochybnostio možnostiriplnéhosebeuchojazyka,promluvou.Subjekt se někdy pokoušío sepeníprostŤednictvím
beuchopenídokonce opakovaně,znovu a znovu koriguje vlastnívfpověď
(trojíverzeautobiografiev obyčejném
životě).TímtozpŮsobemmffítedyi
stylizace prÓzy v ich-formě častějinežk postavě-definiciprávě k pojetí
postavyjako hypotézy'jak jsme toho svědkyv obyčejném
životě.

Bel canto (1944)vystupujevypravěčjako
V románuMilady Součkové
vypravěč,,s tělem...drlvěrnf pÍítelhlavnípostavy,zároveĎmu všaktento
postavy (antiiluzívnost)
fakt nebránív tom, aby dával najevo ,,tvoŤenosť.
její
(iluzívnost).
V románuje Ťada
a pÍedkládalčtenáŤi vnitÍnímonolog
vfrokrl: ,Nepronikl jsem do jejídušejako
z tohotohleďska ambivalenmích
jiní romanopisci.Znám všakjejí tělo'''..aaPrvní věta je deklaracíantiilupostavy,druháji všakpopírá'sugerujedojemskutečně
zívnosti,stvoŤenosti
vfkladu - antiiluzívněsi
žijícíosoby. Je tu ovšemještěmožnosttŤetího
počínající
vypravěčrezignujena ,,nitro..postavy,kteréje mu nedostupné.
postavy(tiloha
obraz Giulie sevypravěčineustálerozplfvá v sebestylizacích
dívkyz dobrérodiny, riloha inteligentníhrdinky, riloha opernízpěvačky)'
v neautenticitějejí existence.Postavabudovanáeminentnějako postavapostavahrajícírolisev tétosvézvnějšněné
hypotéza,
a neautentické
existenci
ocitiáde facto v téžerirovnijako pŤďměty' pojatév románujako rekvizity,
a jako prostor'pojatf jako dekorace.ocitiímese ve sféŤe
nepravého,
kaší.
rovaného,
falešněiluzívního,divadelníhobytí.
Zajímav!moment,kterf se tu nfsuje,tvoÍívztahantiiluzívnostia dokumentarismu.Literárnírealitaje doklademtoho, žetyto dva principy proti
sobě stojíjen zdránlivě.Antiiluzívníromány,jak jsme viděli užv Moudrém
Engelbertovi,s oblibou vyuŽívajídokumenťárních
žánrrl(dopisu,denftu,
biografie,autobiografie),
jimiž se autentizujísmyšlené
postavy.Sám dokumentarismusbyvá nezÍídkazároyeťlpŤedmětem
hry. V Amoru a Psyché
(1937)M. Součkové
sejednotlivéčástirománunazyvajíDenft Augustinya
Denft Alžběty,ve skutečnosti
jen několik
tu všaktyto deníkypÍedstavují
roztroušenfchbanálníchvět v textu,kterf je jejich komentáŤem.
Vypravěč
hnedbudídojem,žepíŠe
autobiografii,hnedotÍásá,jistotou..nejenrománovlch postav,ale i identitousamévyprávějícíosoby:
v noci se mně
",Dnes
o nízdálo. PÍipomenuv(ši)
noci,píšu
si svrijsen,napomenut(a)
snemdnešní
tyto Ťádky..,as
je Milada Součková,nebo ,'mladf
Nevíme,zda vypravěčem
spisovatelna cesťách..,
směfujícíke KrátkéPovídce(risilío určitfliterární
titvarje s.tylizovrfuro
jako cestiaprostorem).Nejistotase tu všudevážejakoby
Paradoxněs autentick1ím
žánrempovftce . denftem,jehožpisatelje však

postavy,která se sťávána vypravěčijakoby
Projevy osamostatiíování
je její hypotenezávisl1/msubjektem(drlsledkemtohotoosamostatlíování
tizace- mnohéztstává totižskrytoprávěproto,žetuscházízavršující
funkce
vypravěče),souvisejízcela nepochybněs ltypotetizacÍ
saméhovypravěče,
kten-fse nejenvzdává svéhovševědoucího
nadhledu,ale zristiívásímneurčitf' jeho pozice je nejasná,rozporná,proměnlivá.V Petrolejovfchlampách
(1935pod názvemVyprahlétouhy)JaroslavaHavlíčkavystupujevypravěč
pamětnfta'kterf se znal s postavamipffběhu,
na začátkuv roli kronikiáŤe,
poslézese všakproměiíujeve vševědoucího
vypravěče,
kten.fví všeo nitru
pozici naléhlavnípostavyŠtěpyKi|iánové(podobn!rozporve vypravěčově
záme takév románechDostojevského)'
V HavlíčkověNeviditelném(L937)
vypráví román postava,která svťrjpÍíběhprezentujejednak jako zpověď
(iluzívnost),jednak jako román (antiiluzívnost).
V dalšímHavlíčkovědíle
jipÍíběhvyprávídospívající
Helimadoe(1940)je vypravěč,,rozdvojen..:

ro2

103
L-.

je ovšemněkdy značně
vypravěčea hlasitfm vypravěčem-manipulátorem
vágní;u prvníhotypu pÍevažuje
zaměŤení
na sebe,u druhéhozatněÍenína
vyprávění,príběh,promluvu (prvnítyp je ve stanzelovské
teorii vypravěč
s ,,tělem..,druh1f,,beztěla..- pÍechodné
typyjsou možné).a3

noch a t!Ž m o Ťicet let později. Složitákompozicerománu,opírající
se
o postupzdvojovánía anticipace,svědčío jeho literárnosti,s nížje však
kterémuztstává skryt dalšíosudklív rozporuomezen!pohledvypravěče,
čovfchpostav(Dory a kouzelnfta).

ježje opětjen literárnímpostupem,zprlso.
S iluzínezprostÍedkovanosti,
bem stylizace,součástí
hry na iluzívnost,souvisíněkdy stylizacedílajako
rukopisu..'Tutoformum átÍetídílzČapkovy
,,nalezeného
trilogie..
,,noetické
obyčejnf život.Vlastnívyprávěníje prezentovánojako životopis,kterf po
sobě zanechaljeden riŤednft(zrlstrává
nepojmenovan1;)
a kterj se dostaldo
rukoujeho soused . V rozhovorusousedrlježivotopistematizovánav závě.
pasážipak komentován.Podobnf $p vyprávěníby se na prvnípohled
rečné
měl pojit s postavou-definicí,
vždyé
subjektvypovíd.4
sám o sobě,jak obybez
zprostÍedkující
instance.Vlastněse s nívšakpojíjenzÍídka.
Do tétostylizace
totižzasahujerozpormezi bytíma pÍedstíráním,
sebestylizací
subjektu,a ten
promluvuhypotetizuje.Zpovídajicímu
se subjektuscházímomentdistance,
kterf fungujevzhledemk druhému- k sobějako postavě.Kromě tohoi do
tohototypu vyprávěnípronikajípochybnostio možnostiriplnéhosebeuchojuyka, promluvou.Subjekt se někdy pokoušío sepeníprostŤednictvím
beuchopenídokonce opakovaně,znovu a znovu koriguje vlastnívlpověď
(trojíverze autobiografiev obyčejném
životě).Tímtozprisobernmffítedyi
stylizace prÓzy v ich-formě častějinežk postavě-definiciprávě k pojetí
postavyjako hypotézy'jak jsme toho svědkyv obyčejném
životě.

Bel canto (1944)vystupujevypravěčjako
V románuMilady Součkové
vypravěč,,s tělem...d věrnf pÍítelhlavníposlavy,zárovel1mu všaktento
postavy (antiiluzívnost)
fakt nebránív tom, aby dávď najevo ,,tvoÍenosť.
její
(iluzívnost).
V románuje Ťada
a pŤedkládďčtenáŤi vnitŤnímonolog
z tohotohlediskaambivďentníchvfrokťr:,Jrlepronikljsem do jejídušejako
jiní romanopisci.Znám všakjejí té|o.'.,,aa
První věta je deklaracíantiilu.
postavy,dÍuháji všakpopírá,sugerujedojemskutečně
zívnosti,stvoŤenosti
žijícíosoby. Je fu ovšemještěmožnosttŤetího
v1fkladu- antiiluzívněsi
počínající
vypravěčrezignujena ,,nitro..postavy,kteréje mu nedostupné.
postavy(riloha
obraz Giulie sevypravěčineustálerozpllvá v sebestylizacích
dívkyz dobrérodiny, riloha inteligentníhrdinky, Úloha opernízpěvačky),
v neautenticitějejí existence.Postavabudovanáeminentnějako postavapostavahrajícírolisev tétosvézvnějšněné
hypotéza,
a neautentické
existenci
ocitiáde facto v téžerirovnijako pÍedměty'pojatév románujako rekvizity,
a jako prostor,pojatf jako dekorace.ocitiáme se ve sféŤe
nepravého,
kašírovaného,
falešněiluzívního,divadelníhobyí.
7ajímav!moment,kterf se tu nfsuje,tvoYívztahantiiluzívnostia dokumentarismu.Literárnírealitaje doklademtoho, žetyto dva principy proti
sobě stojíjen zdánlivě. Antiiluzívníromány,jak jsme viděli užv Moudrém
Engelbertovi,s oblibou vyllŽívajídokumen|árních
žánrb(dopisu,denftu,
biografie,autobiografie),
jimiž se autentizujísmyšlené
postavy.Siárrtdokumenhrismus byvá nezÍídkazároveťlpÍedmětemhry. V Amoru a Psyché
(1937)M. Součkové
sejednotlivéčástirománunazlvajíDenft Augustinya
DeníkAlžběty,ve skutečnosti
jen několik
tu všaktyto deníkypÍedstavují
rozhoušen1fch
je
jejich
banálníchvět v textu,kter!
komentiáŤem.
Vypravěč
hnedbudídojem,žepíŠe
autobiografii,hnedotÍásá,jistotou..nejenrománovlch postav,ale i identitousamévyprávějícíosoby:
v noci se mně
",Dnes
o nízdálo. Pfipomenuv(ši)
si svrljSen,napomenut(a)
snemdnešní
noci' píšu
tyto Ťádky...as
je Milada Součková,nebo ,,mlad1f
Nevíme'zda vypravěčem
spisovatelna cestách..,směfujícíke KrátkéPovídce(risilío určitfliterární
titvarje s.tylizovánojako cestaprostorem).Nejistotase tu všudevážejakoby
ParadoxněS autentickÝmŽánrempovftce - denftem,jehožpisatelje však

Projevy osamostatřovánípostavy,která se sťávána vypravěčijakoby
je její hypote.
nezávislfm subjektem(drlsledkemtohotoosamostatĎování
tizace - mnohézústávátotižskryto právě proto,žetu scházízavršující
funkce
vypravěče),souvisejízcela nepochybněs hypotetizacísaméhovypravěče,
kterj se nejenvzdává svéhovševědoucího
nadhledu,ale z stávásám neurčitf' jeho pozice je nejasná,rozpomá,proměnlivá.V Petrolejovlch lampách
(1935pod názyem Vyprahlétouhy)JaroslavaHavlíčkavystupujevypravěč
na začátkuv roli kronikáŤe,paměnrfta,kterf se znal s postavamipffběhu,
poslézese všakproměĎujeve vševědoucího
vypravěče,
kter'.fví všeo nitru
postavy
hlavní
ŠěpyKiliánové(podobnfrozporve vypravěčově
pozici nalézáme takév románechDostojevského).
V HavlíčkověNeviditelném(1937)
vypráví román postava,která svrlj pŤíběhprezentujejednak jako zpověď
(iluzívnost),jednak jako román (antiiluzívnost).
V dalšímHavlíčkovědíle
jiHelimadoe(1940)je vypravěč,,rozdvojen..:
príběhvyprávídospívající
to2
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místyzáměrněznejistěn(Augustina,nebo Součková?).
Úmyslné zmatení,
jména
jsou posléze
postav
pruběhu
rozkolísáníidentity
románustupĎuje,
sev
nahrazenainiciálami' některépostrvyjsou odhalenyjako loutky.
subjektu, jejímžvyrazemjejeho pojetíjako
Nejistotao promlouvajícím
hypotézy,byvá
spojenasjevemnazfvanfmvnitÍnídialog.
V románechSouč(1940)'odkazujících
kovéodkaz (1940)aZakladate|é
svfmi vnějšímiznaky
k žanrurodinnfch ság - typu tradičněspjatémus psychologickypojat.lmi'
neredukovanfmipostavami'je právěspecifickypojatf dialog,v němžsemísí
postupem,kter! narušujecelistvosta
dialog,vni$nímonologa nepfímáÍeč,
identitur}ostav'Věra Lišková ve svérecenzi tohotodvojrománusi kdysi
(někdysedodatečně
kdoje mluvčím
všimlatoho'žečastoneníjasno,
ukáže,
poslavy,vypravěčem
pÍedemvrlbec
žesejednaloo vnitÍnímonologněkteré
postavou).46
neuvedené,
neboo dialog s abstraktní
Novépostavyjsou do díla
uváděnyprávěmédiemdialogu;objevujísečastobez voduajejich charakteristika vyvstiívánikoli na základěpromluvyvypravěče,
ale z vfrokrl, myšlejinfch
jakéhosi
postav,z hlasrl
nek' vzpomínek
veÍejného
mínění.osudy
hlavníchpostav,hlavníudálostijejich životajsou sděloványjen jakoby mimochodema namnozez stávajínedopovězeny'Řadapostavmizíbezestclpy,
jindy se zprávy o nich vyskytnouv drobnépoznámcev závorce,A tady se
pojatou antiidostiívámek zásadníotázce: máme pŤedsebou skutečnost
luzívně,neboiluzívně?Zatímse nám zdÍlo,Žeiluzívnostse pojíse završe.
nfmi, neredukovanfmi,psychologicklmipostavami.Nyní se rfsuje jiná
právě texty neskrlvajícísv<lufragmentárnost
možnos|nenabízejí
a vypravěčinepÍďstirajícísvou vševědoucnost
svlm zpŮsobemdokonalejší
iluzi
pojat,a
která
není
završenosti,
životnískutečnostiskutďnosti,
ovšem
ve své
nlbrž stylizujesejako ,,uplfvající,zmateny,tekutÝtok drobnlch banálních
prvkyjakobyv procesujejich
životti..?47
zachytitreálné
Součkovásepokouší
jakoby bez zprosťedkující
mimovolnéhovynoÍoviíní
a stejnymzpúsobem,
interpret'ace
i postavy.
instancevypravěče
a'autorské
chceprezentovat
čtenáŤi
S pojetímpostavjako hypotézbezprostŤedně
souvisíanďogicképojetí
syžetu.Proti homogenitě'kontinuitěa lineárnostisyžetuv prÓze s iluzívní
prÓze
tendencía postavami-definicemistojív antiiluzivnía hypotetizující
pÍeskoky,
heterogenní,
syžet
vyvstiávající
diskontinuitnísyžets časovfmi
pÍíběhu,
pohleduna něj z rrlzn/ch stran,rúznfmipostavami.
zvariací téhož
Rrlznévariantyudálostíuvádí
Syžetsekonstituujez vícevqrzínebohypotéz.
ČapekChod ve Větrnftu, K. Čapekv Povětroni a jinde, Weiner ve HŤe

.
.

'

'

Ž.

doopravdy,Vančurav MarkétěLazuové, Řezáčv Rozlrraní;Součkováve
svfch románechpodává s oblibourrlznévariantydialogrlpostav'v Amoru a
Psychéje obsaženněkoliker! konspektrománu apod. Stejnf smysl má i
fragmentuizacesyžetu,inkohorencejednotlivfch událostí,existencebílfch
jinéhovfkladu. V MoudrémEngelbertomístv ději'jimižseotevírámožnost
pána
smrti svobodného
ui ponechávávypravěčotevÍenouhistorii záhadné
pohrává
lokaje
a
okolnosti
sebevraždy
Goláně
si
se
čtenáŤov1fm
von Uszlala
rozuzlenípŤíběhu
v duchudetektivního
žánru.V odkazu aZaočekávaním
kladatelíchnejsouosudypostavdopovězeny,v Bel cantujsou některéscény
podáványjako synopse.Hypotetizacea relativizace,,,otevÍenost..
syžetu,
otevŤenost
kteráje odrazemrelativnípovahypoznaní,znamenápak zároveťl
vfznamovév1Ístavby,
tendencik ambivalencia polysémii.
a vrstevnatost
jakémístozaujímáv syžetu
Z hlediskaprocesuhypotetizaceje dtlležité'
postava.I kdyžv literatuŤe
ďpradávna koexistovalsyžetopŤenfo hlavního
postavenínemá (v dílefiguhrdinuse syžetem,
v němžhrdinatoÍostŤedové
rujecelá ÍadapostaYvc stejnérirovni),pÍestomťržeme
konstatovat,
žeprocepozicehrdiny
sy spjaté
s hypotetizací
velmi častoproviázelooslabenístŤedové
a ževfskyt děl s decentralizovan;/m
hrdinouje v pr6zedvacátého
století,také
v prÓze české,
mnohernvyšší
nežv dobáchpÍedchozích.
Podívejmeseještěkrátce'jaksehypotetizaceprojevujevroviněprostoru
a času.Jestližepostavy-definicese obvykle pohybujív pevně vymezeném
prostoru,jsou spjatys,,reáln;fm..
neboschematizovanm (alegorickÝm)místem'postavy-hypotézy
bfvají s prostoremspjatymnohemvolněji.Vypravěč
se netajítím,Že je lokalizace pŤíběhu
věcíjeho libovrlle (,'PopŤejme
této
uďílosti místav kraji mladoboleslavském..
MarkélaLazarová),bez udání
drlvodupostavupÍemístí
(v Bel cantu),ponechávácestypostavbez motivace
nebo uvádíjejich několikeroumožnoumotivaci (PovětroĎ).Místo se prezentujestŤídavě
jako reálnéa jako umělé,ďvadelní:,,Tojevištěbylo tak tuze
jako.skutečnost,
(R. Weiner,Hra doopravžese tímskutďnosti posmívalo...
dy).a8Analogické
postupysev souvislostis hypotetizacírozvíjejítaké
v rovině času.Identitačasuse zpochybi1uje
pÍedevším
porušováním
chronologie.
Ve dvacátékapitole odkazu postupuječasobráceně- ď manželské
hádky
k zásnubám.Antiiluzívněprisobísffídavéa simultánnílíčení
rrlznďasfch
momentŮ,pÍípadně
jejich splfvání:,,Cožedím:jato onehdy!?Já troup. to
"ire
onehdypo divadle...(R. Weiner, Hra doopravdy. zdirazněnoautorem;.49
Tak jako je prostorv literárnímdílepojímánjako jeviště,prostorhry, rf suje
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místyZáměrněznejistěn(Augustina,nebo Součková?)'Umyslnézmatení,
jménajsou posléze
rozkolísáníidentitypostavsev prrlběhurománustupĎuje,
nahrazenainiciálami, některépostavyjsou odhalenyjako loutky'

doopravdy,Vančurav MarkétěLazarové,Řezáčv Rozhraní;Součkováve
vmiantydialogŮpostiav,v Amoru a
sqfch románechpodává s oblibourúzné
Psychéje obsaženněkoliker'! konspektrománu apod. Stejnf smysl má i
ftagmentaizacesyžetu,inkohorencejednot|ivfch událostí,existencebílfch
jinéhovfkladu. V MoudrémEngelbertomístv ději'jimižseotevírámožnost
pána
vi ponechávávypravěčotevrenouhistorii záhadnésmrti svobodného
pohrává
a
okolnosti
sebevraždy
lokaje
Goláně
si sečtenáŤovfm
von Uszlara
rozlz|enípÍíběhu
v duchudetektivního
žánru.V odkazttaZaočekáváním
kladatelíchnejsouosudypostavdopovězeny,v Bel cantujsou některéscény
poďáványjako synopse.Hypotetizacea re|ativizace,,,otevÍenost..
syžetu,
kteráje odrazemrelativnípovahypoznání,znamenápak zároveĎotevÍenost
v1íznamové
vfstavby,tendencik ambivalencia polysémii.
a Wstevnatost

Nejistotao promlouvajícím
subjektu, jejímŽvlrazem je jeho pojetíjako
hypotézy,byváspojenasjevemnaz1fvanfmvnitÍní
dialog'V románechSoučkovéodkaz (1940)aZakladatelé(1940)'odkazujících
svfmi vnějšímiznaky
k žánrurodinnfch ság typu tradičněspjatémus psychologickypojarfmi,
neredukovanfmipostavami,je právěspecifickypojať!dialog,v němžsemísí
dialog,vniťnímonologa nepÍímá
feč,postupem,kterf narušujecelistvosta
identitu postav.Věra Lišková ve svérecenzi tohotodvojrománusi kdysi
(někdyse dodatečně
všimlatoho,žečastoneníjasno,kdoje mluvčím
lkáŽe,
pŤedemvrlbec
žesejednaloo vnitÍnímonologněkterépostavy,vypravěčem
postavyjsou do díla
neuvedené,
neboo dialog s absÍakmípostavou).a6Nové
uváděnyprávěmédiemdialogu;objevujísečastobezrivoduajejich charakteristika vyvstiívánikoli na zátJaděpromluvyvypravěče,
ale z vfrokri, myšlejinfch
jakéhosi
postav,z hlasrl
nek, vzpomínek
mínění.osudy
veÍejného
hlavníchpostav'hlavníudiálostijejich životajsou sděloványjen jakoby mimochodema namnozezŮstiávají
nedopovězeny.
Řadapostavmizíbezestopy,
jindy se zprávy o nich vyskytnouv drobnépoznámcev závorce.A tady Se
pojatou antiidosťávámek zásadníotázce: máme pŤedsebou skutečnost
luzívně,neboiluzívně?Zatímse nám zdá]o,Žeiluzívnostse pojíse završepsychologickfmi postavami.Nyní se rlsuje jiItá
n1fmi,neredukovan1fmi,
právě texty neskr.lvající
možnos|nenabízejí
svou fragmen|árnost
a vypravěčinepÍďstirajicísvou vševědoucnost
svfm zprlsobemdokonalejší
iluzi
- skutďnosti, kteráovšemnenípojatave svézavršenosti,
životnískutečnosti
nfbržstylizujesejako ''uplfvající'zmateny,tekutf tok drobn1fch
banálních
prvkyjakobyv procesujejich
životŮ..?a7
Součkovásepokoušízachytit
rerílné
mimovoinéhovynoŤovaní
a stejnÝmzptlsobem,jakoby bez zprosťedkující
instancevypravěče
interpretace
čteniáŤi
i postavy.
a autorské
chceprezentovat

jakémístozaujímáv syžetu
Z hlediskaprocesuhypotetizaceje driležité'
postava.I kdyžv literatuŤe
odpradávnakoexistovď syžetopŤenfo hlavního
postavenínemá (v dílefiguhrdinuse syžetem,
v němžhrdinatotostÍedové
rujecelá Íadapostavve stejnétirovni),pŤesto
m žemekonstatovat,
žeprocesy spjaté
pozicehrdiny
s hypotetizací
velmi častoprovázelooslabenístŤedové
a ževfskyt děl s decentralizovan1/m
hrdinouje v prÓze dvacátého
století,také
v prÓze české,
mnohemvyšší
nežv dobáchpÍedchozích.
Podívejmeseještěkrátce'jzrkse hypotetizace
projevujev roviněprostoru
a času.Jestližepostavy-definicese obvykle pohybujív pevně vymezeném
prostoru,jsou spjatys,,reálnym..neboschematizovanfm(alegorickÝm)místem,postavy-hypotézy
bfvají s prostoremspjatymnohemr'olněji.Vypravěč
se netajítím,žeje lokalizace pŤíběhu
věcíjeho libovrlle (,'PopŤejme
této
uďálosti místav kraji mladoboleslavském..
Markétal-azarová),bez udání
dt1vodupostavupÍemístí
(v Bel cantu),ponechávácestypostavbez motivace
nebo uvádíjejich několikeroumoŽnoumotivaci (Povětroř).Místo se prezentujestÍídavě
jako reálnéa jako umělé,divadelní:,,Tojevištěbylo tak tuze
jako skutečnost,
žese tímskutďnosti posmívalo...
(R. Weiner,Hra doopravdy)."oAnalogicképostupysev souvislostis hypotetizacírozvíjejítakév
rovi.
ně času.Identitačasuse zpochybĎujepÍedevším
porušováním
chronologie.
Ve dvacftékapitoleodkazu postupuječasobráceně- ď manželské
hádky
k zásnubám.Antiiluzívněprlsobísffídavéa simultánnílíčení
rrlznďasfch
moment, prípadně
jejich spl/vání:,,CoŽedím:j ako onehdy!? Já troup.J e to
onehdypo divadle...(R. Weiner' Hra doopravdy- zdrlrazněnoautorem).49
Tak jako je prostorv literiárním
dílepojímánjakojeviště,prostorhry, rfsuje

S pojetímpostavjako hypotézbezprostŤedně
souvisíanalogicképojetí
syžetu.Proti homogenitě,kontinuitěa lineárnostisyžetuv pr6ze s iluzívní
prÓze
tendencía postavami-definicemistdí v antiiluzívnía hypotetizující
heterogenní,
ďskontinuitní syžets časovlmipŤeskoky,syžetvyvstrávající
pÍíběhu,
pohleduna nějz rúznfchstran,r zn mi postavami.
z vaiací téhož
Syžetsekonstituujez vícevqrzínebohypotéz'Rrlznévariantyud.álostí
uvádí
jinde,
Weiner ve [IÍe
ČapekChď ve Větrnftu, K. Čapekv Povětroni a
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15T"p*" J. Janáčkováv Romrínumezi modernami (1989) upozornila na pŤítomnost
těchto postup .
16vi' K. Kratochvíl,Ze světa komedie deltarte,Praha 1987,s. 541 - 545.

prostoremtextua dobou
se tu takétendencepojímatčasjako časvymezen1f
projevem
hypotetizaceprostorua časunení
vyprávěnía četby.Dodejme,že
pouze jejich hernípojetí(v rámci hry bychom se totižmohli pohybovat
v oblastidefinic a modalityjistoty - je to hra),ale pťedevším
takovépojetí,
je
po
kdy
kdy
tvrzenínásledujezpochybněnínebokdy situacedvojznačná,
do vfpovědi o nípronikáskulinoumomentnoetickénejistoty:je to - neníto
nemusí
hra,je to - neníto skutečnost.
Jedinouskutďností,o kterépak čtenáť
pochybovat,je skutečnost
vyprávění.

17 x. Šaoa,t<riticteprojevy 2,1884 - 1895, Praha 1950,s.227 '
F.
L8 TamtéŽ,s' 229.
19 X. Šaoa,xriticte projevy 7, 1908 - 1909,Praha 1953,s. 296 .297.
F.
F. x. Šaldu,K.itické projevy |2, L922 - |924,Praha 1959,s. l77 a |78.

20

21 X' Šaaa,zobdobí Zápisníku I, Praha 1987, s. 616.
F'
22

T,to proměnu jejího vn-ímáníreflektuje F. X. Šaldave slati o dnešnímpoloŽení
tvorby básnické, in: F. X. Salda, Z období Zápisnftu I, s. 392'
23 T.illing, Beyond Culture. Essays in Literature and Learning, New York 1965,
L.
cit. podle M. Holuba ze stati Poezie a věda' Ročenka Technického magazínu 2,Praha
1988,s. 179.
2a
F. x. Šataa,z obdobíZápisnftu I, s. 363,365.
25
TamtéŽ,s.6|7.
26TamtéŽ,s. Mo - 64I.
27
F'X' Šaaa,z ob<lobí
Zápisníku II, Praha 1987, s. 49.
28
jen
jakéhosipodvědom( jakéhosiohromnéhoobjektu..
jen
exponenry
znaky,
,Jsou
(o postaváchv Nezvalově Panu Maratovi)' F. X. Šalda,Z obdobíZápisnftu II, s.495.
29
H. M*ki"*icz, Wymiary dzieBa literackiego, Krak w-WrocBav 1984.
30
A. J. Greimas, Les actants, les acteurs et les figures, in: Sémiotique narrative et
textuelle, présentée
par C. Chabrol, Paris 1973; C. Bremond, Logique du récit,Paris
1973; Ph. Hamon, Pour un statut sémiologiquedu personnage,in: R. Barthes, W.
Kayser, W. C. Booth, Ph. Hamon, Poétiquedu récit,Paris 1977.
3'
A. J. Greimas, Sémantiquestructurale'Paris 1966, s. 132.
32
J. K,i,t"uu, Le texte du roman, Paris 1976. Podle Greimase se podstatnlm stává
nikoli to, čímtyto postavy.aktanty jsou, ale co dělají a jak participují na tÍech sémanticklch osách: komunikace, pŤání(hledání) a zkoušky; na ziákladě úohose pak
vytváŤítypologie aktantrl.Podle Kristevovéje aktant charakterizován p edevšímsvou
specifickou promluvou.
33
Po.jetípostauy-definicea postavy-hypotézynavazuje v jistémsmyslu na Lukácsovo
rozlišování neproblematickéhoa problematickéhohrdiny v jeho Teorii románu
(1916).Podotkněmevšak,žeproblematickfhrdina mrlžebftpojatjakodefinice i jako
hypotéza(neproblematičnostovšem hypotetičnostvylučuje);pŤí<ladem
prvního typu
m žebft Goethrlv Vilém Meister, druhéhoKaftrlv Josef K.
3
K poeticejménaviz J. Hol!, Funkce jmen postavv dílechKarla Čapkaa Vladislava
Vančury,Českálireratura1984, 5, s.459 - i76.
1
--5 Je zajímavé.
žepoprvése tatojménaobjevila právě v románu (u Defoea,Smolletta).
3 6, .
fiypostaze čteniíŤe
jako pÍirozenf dŮsledek koncepce postavy-hypotézyvedla ve
^
trancouzském ,4ovém románu..padesátlch let ažk situaci, vyjádiené Robbe-Grille-

Poznámky
1
2

G. Gramigna, La menzognadel romanzo, Milano 1980.

N' Gi''"b*gov { Psycholog ická pr6za, Pr aha L982' s. 244.
Postavou, subjektem mrlžeblt i zvíÍe(zvíŤecíďegorie), ožívajícípťedmě! prostor
(napť.město)'
a
M. M. Bachtin, Avtor i geroj v estetičeskojdejatelhosti, in: M. M. Bachtin, Estetika
slovesnogo tvorčestva,Moskva 1979.
5
s.79,
Tamtéž,
6
J. N' TyĚunov, hoblém básnického jazyk4 in: J. N. Tyřanov, Literární fakt, Itaha
1988. v této stati publikované v roce |9A je obsaženamyšlenka o hrdinovi jako
dynamickém celku: ,,Statickájednota hrdiny (akož ijakákoliv jiná statickájednota
v literámím dfle) je velice vratká. Je plně závislá na principu konsfrukce - múže
v pr běhu díla kolísat podle momentální obecnédynamiky dfla; stačí,když existuje
znak jednoty, její kategorie' která uzríkořuje i nejkrajnějšípťípadyjejího faktického
jednoty. Ne taková jednotz1IŽzceta
narušenía nutí dívat se na ně jako na el<vivalenty
ziejmě nenínaivně chápanou statickoujednotou hrdiny; místoznaku statičnosticelku
má znak dynamické integrace,celistvosti... (J' N. Tyřanov, Literární fakt, Praha l988'
s.429 - zdrlrazněnoautorem).
7L.
S. Vygoskij, Psychologie umění Praha 198l, s' 232.
8
viz slovník literární teorie, Praha 1984, heslo Znak, šifra mc (= Vladimír Macura),
s. 145.
9
H. Markiewicz, Wymiary dzieBa literackiego, Krak w-WrocBav 1984, s. 145.
l0
G. E. Lessing, Hamburská dramaturgie (XXXIV., kus z 25. srpna |767):
,,V charakterech si nesmí nic odporova| musí si udržovatstíle stejnou podobu, musí
stiíle zrlstávat podobny samy sobě, mohou se projevovat tu silněji' tu slaběji, podle
toho' jak na ně prlsobíokolnosti, Žádná z těchto okolnosí však nesmíblt tak mocná,
aby změnila charakter černého
v bí '.. (G' E. Lessing, Hamburská dramaturgie' Praha
1980,s. 114).
11
M. M' Bachtin, Estetika slovesnogotvorčestva,s. l51.
12
J. Jarráčková,Román mezi modernami,Praha 1989, s. 2l, 50'
13
K' M' ČapekChod, Antonín Vondrejc, Praha 1959, s. 505.
1a
D. Hodrová, Román ztracenÝch1luzíin: D. Hodrová H]edánírománu, Praha 1989.
3
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15T"p*" J' Janáčkováv Románu mezi modernami (1989) upozornila na piítomnost
těchto postup .
16vi,K. Kratochvíl,Ze světa komedie dell'arte,Praha 1987' s. 541 - 545.

prostoremtextua dobou
se tu takétendencepojímatčasjako časvymezen1Í
projevem
plostorua časunení
Dodejme,
že
hypotetizace
vyprávěnía četby.
pouze jejich hernípojetí(v rámci hry bychom se totižmohli pohybovat
v oblasti definic a modďity jistoty - je to hra),ďe pňedevším
takovépojetí'
kdy po tvrzenínásledujezpochybněnínebokdyje situacedvojznačná,
kdy
je
do vlpovědi o níproniká skulinoumomentnoetickénejistoty: to neníto
hra,je to . neníto skutečnost.
Jedinouskutďností,o kterépak čtenáinemusí
pochybovat,je skutečnost
vyprávění.

17F. x. Šaaa,r.iti"teprojevy 2'1884 - 1895,Praha |95O,s.227,
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Postava-subjekta postava-objekt
V pťedchozíkapitole jsme se zablvaLi poetikoupostavy pčedevším
z hlediskapolaritypostavy-definicea postavy-hypotézy.
V tétokapitolesousťedímepozornostnajinf druhpolarity,v pojetípostavyrovněžmimoťádně
ďfr|eŽit!,- na oscilaci postavymezi pÓlem subjektovostia objektovosti.Na
jejímzák|aděse qfsujepojetípostavyjako subjektua postaYyjako objektu.
Pokusímese piitom objasnitvztah těchtodvou typrl(pÓl ) k oběmatyprlm
(pÓl m) pťedchozím.
postava-subjekt

postava.-hypotéza

postavá-Óbjekt

Subjektovosta objektovostpostavybyla užpťedmětem
nďeho zájmu
v pťedchozíkapitole,
pievážněvŠak
v souvislostis postavou-definicí,
rozpjatou mezi oběmapÓly (íhnutík pÓlu subjektuu postávyv realistickémdíle;
tíhnutík pÓlu objektu u děl alegorickéhocharakteru,Y komedii delf arte
apod').Nyní tentozájem pťeneseme
na postavu-hypotézu.
Nejprvebudeme
věnovatpozomosttěm pťípadrlm,
kterépostavu-hypotézu
posouvajík polu
subjektu.
V české
literafuťe
seď pčelomu
postavvynofujíurčité
stoletíz repertoáÍu
typy'vyznačující
sevyraznousubjektovostí
a pŤitompťímo
implikujícípoetiku postavy-hypotézy.Tyto
typy,kteréprozatímshntemepod,pojem
problematizujícípostavy,byly odrazemurčirlchnov1Ích
zprlsobrlchápáníreality
a subjektu.Tam, kde se otrjevily,zpravidla do nezpochybněné
v znamové
struktury,nemodalizovanépromluvy vnikaly
relativizující,hypotetizující
momenty.Problematizující
postavynejsouovšemzá|eŽitostí
teprvemoderní
literatury.Ve sďedověkém
románubyl takovouproblematizující
postavou
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Postava-subjekta postava-objekt
kapitolejsme se zablva|i poetikoupostavypťedevším
V pťedchozí
polarity
postavy-definicea postávy-hypotézy.Y
hlediska
tétokapitolesouz
pozornost
najinf druhpolarity,v pojetípost'avyrovněžmimoťádně
sďedíme
ďťieŽity,- na oscilaci postavymezi pÓiem subjektovostia objektovosti.Na
jejímzák|aděse r..íSuje
pojetípostavyjako subjektua postavyjako objektu.
pčitom
objasnitvztah těchtodvou typri(pÓl ) k oběmatyprlm
Pokusírnese
(pÓltlm)pťedchozím.
postava-subjekt

postava.-h1potéza

postavá-Óbjekt

Subjektovosta objektovostpostavybyla užpňedmětemnďeho zájmu
v pťedchozíkapitole,
pňevážně
všakv souvislostis postavou-definicí,
rozpjatou mezi oběmapÓly (íIrnutík pÓlu subjektuu postavyv realistickém
díle;
tíhnutík pÓlu objektu u děl alegorickéhocharakteru,v komedii delÍarte
apod.).Nyní tentozájernpťeneseme
na postavu-hypotézu.
Nejprvebudeme
věnovatpozornosttěm pťípadrim,
posouvajík pÓlu
kterépostavu-hypotézu
subjektu.
V české
literatuťe
se od pňelomustoletíz repertoárupostavvynofujíurčiÍé
t1py,vyznačující
sev1fraznou
subjektovostí
poetia pňitompťímo
impIikující
ku postavy-hypotézy.Tyto
typy,kteréprozatímshrnemepodpojemproblematizující
postavy,byly odrazemurčiflch novfch zprlsobrlchápáníreality
a subjektu.Tam' kde se objevily, zpravidla do nezpochybněné
vfznamové
struktury,nemodalizované
promluvy vnikaly relativizující,hypotetizující
momenty.Problematizující
postavynejsouovšemzáležitostí
teprvemoderní
literatury.Ve sťedověkém
románubyl takovouproblematizující
postavou
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typ rytfie, kte4f se zpronevěŤilsvémuposlánía dostď se do rozporus kurrománechbyli takovlmi postavamicizinci,
toazníetiketou.V realistick1fch
tedypostávy,kteréjsou vždyv urči,'divoši..,bloudi, dvojníci,fatÁlníženy,
s iracionálnímirysy.Realistickéromány
témsmyslup ostavamis tajemswím,
podobnfchpostavmimoděkdočasně
vlastněprostťednictvím
opouštělysféru
(propromluvymodalizované
promluvya ocitalyseve sféťe
nemodalizované
mluvy s prvky modalizace)'byéoběsféryzŮst.ávalyosďe odděleny.V dílese
potom uplatřovalo dvojípojetípostav,dvě odlišnépoetiky (viz dáe). PoprÓzy zhrumomentyi do české
dobnlm zprisobempronikalyhypotetizující
ba od desátfch let tohotostoletí.

MŮžemeí:rci,že JiÍí Ratkin je na rozdílod Jenfta
támostía niáznakovostí.
Ratkina,kter! je v románucelepojatjako postava.definice,typickoupostaK témuž
typupatrípostavy stnfce námoÍníka
vou-hypotézou.2
a kouzelníka
románuHelimadoe(l9a0); obě jsou epizodické,
je věnov Havlíčkově
každé
jediná
pouze
kapitola,
jejich
v syžetuvšak mají klíčovouroli;
vána
pÍíběhy,
osudjen v náznaku,mají anticipačnícharakter.
obsahujícíjejich
- subProtiklad mezi tulákem,loupežníkem'kouzelnftem (stvoÍitelem)
jekty povftce - a neindividualizovanounebo schemati'cko-ďegoricky
charakterizovanoumasoučijedinci (o jejich podobě viz dá|e)se r.jsujejako
protikladmezi skutečnfmbytíms jeho vztahem k pŤírodě
a vesmírua pouhfm existováníms lpěnímna vnějších
věcech, společenském
rispěchua prestiži.V Kulhavémpoutnftovi(1936)stavíJosef Čapekprotipoutnftovi,kter..f
si postupněujasĎuje,kdo je, odkuda kam jde, osobu, společenskjprodukt,
titul, povolání,bytostoděnousvou funkcí' v znamem,pŤíslušností,
služebností.osoba v sobězvláštním
zprisobemspojuje měšéáckou
stiídnost
s pÍedStavoua hrozbouuměléhočlověka.Člověk s duší'plnf nepokoje ze změny
a smrti,je na rozdílod osoby,ježtolikobudí zdání samotvorbya privodnosti,
nadánasilou tvofivou.Ta spolu s vědomím bytí umožřujepoutníkovipohlédnouttváií v tváŤnicotě,necítitsejako manipulovanf objekt.

podobydruhépostavám,vnímanfmjako exfuémní
K problematizujícím
patťilv české
literatďe sledovaného
ho,jiného,ne-já,postary s tajemstvím,
tulák, loupežník,
exotickj člověk,kouzelník,Tyto typy se
obdobípťedevším
dynamikou'lco i. všakpodvyznačujívniďní inkoherencí,nezavršeností'
statné. pčíklonk nim znamenalsoučasněpťíklonk postavám,kteréjsou
nikdy svouidentitu,posilovanoupnívě
vlraznlmi subjekty,neztácejítéměť
jinakostí.Zárovei
jejich zvláštností,
mŮžemetyto typy chápat
vfjimečností,
jako polemiku s neindividuďizovanfmia neepickfmipostavami,jako pokus
o renesanciepicképostavy (tentovfznam měla postavaloupežnftau olbrachtai Vančury).

je v pt6ze dvacátéhostoletítakédvojník.
Typickou postavou-hypotézou
V olbrachtověrománuPodivnépťátelswíherce Jesenia(1910)pozorujeme
zajímav!jev.NejenŽeje v románupouze Jesenius líčenzvnějškui zvniftu
(u ostatníchpostavje míralíčení
jejich pocitti nepatmá)a posíavaVeselého,
tuliákaa Jeseniovadvojníka,je líčenazásadně jen z pohleduJesenia,tďy
zvnějšku,ale pŤitvorběpostavse tu vlastně uptatřují dvě odlišnépoetiky:
zatímcopostavaJeseniaje tvočena
v duchu poetiky realistické,psychologicképostavy,postiavaVeselého,kteráuž svou zčástiiracionálnípodstatou
(dvojnft) podobnépoetice odporuje,je tYoťena v duchu novoromantické
poetikyjako postavas tajemsfvím(v tradici dvojnftrl z románt)Stevensonovlfchči Karáskovfch)' V podobnéopozici tu fungujetakédvojice žensklch postav- Klára a fatálníženaGabriela. Jestližetulaka spol.tíhlive vfše
uvedenémschématuk pÓlu subjektu,postava dvojníkaje z hlediskatéto
polanty zvláštní'a to proto,že
dvojnickf pňíběhje vlastně zápasempostavy
o jejíidentituneboli subjektovost,
kteráje ve chvíli' kdy se objevídvojnft,
ohrožena.
Z'dvojljícíazmnožující
sesubjekt se začínáb|íŽit
objektu.Naopak
postavadvojnfta,rodícího
se někdynapťí|<lad
z obranl, jepťípadem,
kdy se

Podobnétypy se svou vypjatouindividuďitou (kteroupochopitelněpokde jsou schematizoványstejnějako ostatní
strádajív Eiviální literatuťe,
postavy)vystupujíobvyklejakonarušitelé
světa,kter! fascinují
spoňádaného
v ději,a to tňebai v epizodickéroli, znamená
svoujinakostí.Jejichpťítomnost
nezffdkadestrukcia hybridizaciv kompozici díla.Ve ŠrámkověStčíbrném
větru (1910) vyvstiíváobraz podobnépostrvy z několika zmíneka Ze sajakousivloženounovelu.JenftŮv s[fc, tulák
mostatné
kapitoly,tvoňící
šesté
života,
JičíRatkin vfthujedo měšíácké
,'idyly..rodinnéhoa společenského
jednotné
ji
(mo.
plynulé
trhlinu v
a
ohrožuje a zárovelÍznamenánarušení,
nogrďické)kompozici románu (postupvloženénovely se na jinémmístě
ktásou..a ani nakonci
neobjeví).
Jiií Ratkin svádíJenftasvou,,dobrodružnou
pťíběhu
Spolus toutopostavou,na scénuuvedenerozpt1flenou
ambivalencí.
nou s určitjmi romanesknímiefekty (momentzprvu utajenétotožnostijako cizinec, ten,jenžztratiljméno),se v románuobjevujesmrt.
označován
a chtÓZfioskotaneca člověkbez domovajetu pojatjako fatÍiní,fascinující
fragmennická - se smrtíspjatábytost,provokujícísvou nedopovězeností,
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typ rytfie, kte4f se zpronevěÍilsvémuposlánía dostalse do rozporus kurtoazníetiketou.V realistick ch románechbyli takovlmi postavamicizinci,
postavy,kteréjsou vždyv určibloudi, dvojníci,fatÁ|níženy,teďy
,,divoši..,
témsrnyslupostavamis tajemsním,s iracioniálními
rysy.Realistickéromány
podobnfchpostavmimoděkdočasně
vlastněprostťednictvím
opouštělysféru
promluvymodalizované
(propromluvya ocitalyseve sféňe
nemodalizované
mluvy s prvky modalizace)'byťoběsféryzrls|ávalyosťeodděleny.V dílese
potom uplatřovďo dvojípojetípostav,dvě odlišnépoetiky (viz drále).PoprÓzy zÍtllmomentyi do české
dobnfm zprisobempronikďy hypotetizující
ba od desátfch let tohotostoletí.

a náznakovostí.MrlžemeYíci,žeJiff Ratkin je na rozdílod Jenfta
tiárností
Ratkina,ktenfje v románucele pojatjako postava.definice,
typickouposta.
K témuŽtypupatÍípostavystrlce námoÍníka
vou-hypotézou..
a kouzelníka
románuHelimadoe(1940);obějsou epizodické,
je věnov Havlíčkově
každé
jediná
pouze
jejich
kapitola,
v syžetuvšakmajíklíčovouroli;
vána
pÍíběhy,
osudjen v náznaku'majíanticipační
obsahujícíjejich
charakter.
- subProtikladmezi fulákem,loupežníkem,
kouzelníkem(stvoŤitelem)
jekty povftce - a neindividualizovanounebo schernati'cko-ďegoricky
charakterizovanoumasoučijedinci (o jejich podobě viz da|e)se r.jsujejako
protikladmezi skutečnlmbytíms jeho vztahemk pŤírodě
a vesmírua pouhfm existováníms lpěnímna vnějších
věcech,společenském
rispěchua prestiži.V Kulhavémpoutnftovi(1936)stavíJosef
poutníkovi'kterf
Čapekproti
si postupněujasřuje,kdo je, odkuda kam jde, osobu, společenskjprďukt,
titul, povoliání,bytostoděnousvou funkcí,vfznamem,pŤíslušností,
služebností.osoba v sobězvláštním
zpŮsobemspojujeměšéáckou
stiídnost
s pÍedstiavoua hrozbouuměléhočlověka.Člověks duší,plnf nepokojeze změny
a smrti,je narozdílod osoby,ježtolikobudízdánísamotvorbya privodnosti,
nadánasilou tvoŤivou.Ta spolu s vědomímbytíumožřujepoutníkovipohlédnouttváŤív tviáŤnicotě,necítitsejako manipulovanfobjekt.

posuavám,
podobydruhévnímanfmjako extrémní
K problematiztljícím
patťilv české
literatuťe
sledovaného
ho,jiného,ne-já,postavrys tajemstvím,
tulák,loupežník,
exoticl$ člověk,kouzelník.Tyto typy se
obdobípňedevším
vyznačujívniďrríinkoherencí,nezavršeností,
dynamikou..Co je všakpodpťíklonk postaviám,kteréjsou
statné. pčftlonk nim znamenalsoučasně
nikdy svouidentitu,posilovanouprávě
vfrazn.fmisubjekty,neztÍácejítéměť
jinakostí.Zároveílmrlžeme
jejich zvláštností,
vfjimečností,
tytotypy chápat
jako polemiku s neindividuďizovanfmia neepickjimipostavami,jako pokus
o renesanciepicképostávy (tentovfznam měla postavaloupežnftau olbrachtai Vančury).

Typickou postavou-hypotézou
je v prÓze dvacátého
stoletítakédvojník.
V olbrachtověrománuPodivnépťátelství
herceJesenia(1910)pozorujeme
zajímavyjev.Nejen žeje v románupouzeJeseniuslíčenzvnějškui zvniďku
(u ostatních
jejich pocitúnepatmá)a postavaVeselého,
postavje míralíčení
tuliákaa Jeseniovadvojníka,je líčenazásadnějen z pohleduJesenia,tďy
zvnějšku,ďe pňi tvorběpostavse tu vlastněuplatilujídvě odlišnépoetiky:
zatímcopostavaJeseniaje tvoňenav duchu poetiky realistické,psychologicképostavy,postavaVeselého,která užsvou zčástiiracionálnípodstatou
(dvojnft) podobnépoetice odporuje,je tvoňenav duchu novoromantické
poetikyjako postavas tajemstvím(v tradici dvojnftrl z románt)Stevensonovfch či Karáskovfch). V podobnéopozici tu fungujetakédvojice ženskfch postav- Klára a fatálníženaGabriela.Jestližetulaka spol.tíhlive vfše
uvedenémschématuk pÓlu subjektu,postavadvojníkaje z hlediska
této
r.'*i'' zvláštní,a to proto,žedvojnickf pťíběh
je vlastně zápasempostavy
o jejíidentituneboli subjektovost,
kteráje ve chvíli' kdy se objevídvojnft,
ohrožena.
Z'dvojující
azmnožující
sesubjektse začíná
blížitobjektu.Naopak
postavadvojnfta,rodícího
se někdynapŤíklad
z obraru,jepťípadem,
kdy se

Podobnétypy se svou vypjatouindividualitou(kteroupochopitelněpostrádajív triviální literatďe, kde jsou schematizoványstejnějako ostatní
postavy)vystupujíobvyklejakonarušitelé
spoťádaného
svěia,kter! fascinují
i v epizodickéroli, znamená
v ději,a to tťeba
svoujinakostí.JejichpŤítomnost
nezťídka
destrukcia hybridizaciv kompozici díla'Ve ŠrámkověStťíbrném
větru (1910) vyvstává obraz podobnépostavyz několika zmíneka ze sajakousivloženounovelu.JenftrlvsQfc, tulrík
mostatné
kapitoly,tvoťící
šesté
života,
JiťíRatkin vtrhujedo měšíácké
,,idyly..rodinnéhoa společenského
ji
plynulé
trhLnu v
ajednotné(moohrožuje a zároveil znarnenánarušení,
nogrďické)kompozici románu (postupvloženénovely se na jinémmístě
krásou..a ani nakonci
svou,,dobrodružnou
neobjeví).
JiťíRatkin svádíJeníka
pffběhunerozpt1flenou
Spolus toutopostavou,na scénuuvedeambivalencí.
nou s určitfmi romanesknímiefekty (momentzprvu utajenétotožnostijako cizinec' ten,jenžztratiljméno),se v románuobjevujesmrt'
označován
fascinující
a chtÓZfioskotaneca člověkbez domovajetu pojatjako fatÁ|ní,
fragmennická - se smrtíspjatábytost,provokujícísvou nedopovězeností,
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povídcejsou možné
spoleníoboužánrrl.Ve fantastické
mukje ostatnězŤejmé
interpretacepostavy:buď se nejistotaa tajemstvípostavyrozdvě konečné
tak jako v detektivnímžanruvysĚíd.4na konci jistota
ptflí, hypotetičnost
(v románechA. Radcliffové,v povídkáchE. A. Poea),nebozŮstanouzachovány (P. Mérimée:VenušeIlská; H. James:Yéžze slonoviny).K tornuto
povídkyLadislavaKlímy. Vznikaly mezi lety 1906a
typu náležejí
druhému
1909, a|edo literárníhokontextuvstoupilyteprvesv1fmvyďínímv roce|932
archaickousymbolistnědekadentní
a vnesly do něj v tédobě jiŽ značné
postavy
(postavy
fantastické).
variantuhypotetické

objekt měnív subjekt.oba tyto procesy'pokud nejsouna konci racionálně
postavy-hypotézy.
vysvětleny,se nicméněvesměsodehrávajíve sféÍe
Na opozici subjekt x objekt je budován i vztah vraha a jeho oběti
v detektivnímžánru.V němjsou ovšempozicejasné:wahje subjekt- oběé
objekt (smrtji měníve ,,věc..),k vfměně pozic nďochází. V klasickém
detektivním
žánruje oběézpravid|a,,známou
veličinou..a,,neznámou..postaje vrah.Pojetípostavyje tu uža priori - na základěŽátltové
vou s tajemstvím
konvence- hypotetické.
V textubudovaném
nadetektivnízáp|etce
autorčtenáŤi
většinoupčedkládá několikerouhypotézuzločinua několikerouhypotézuvraha.Hypotetičnost- a toje d ležité.je jen dďasná, závěrpťinášírozťeŠenízáhady,dochází
k identifikacivraha.Nás všakzajímápťípad,
kdy hypotetičnost
nenízrušena
ani na konci. Tam se ovšemužpohybujernev nepravém
žánru,
detektivním
prÓzy. Pčíkladem
vstupujemena pŮduhypotetizující
takovéprÓzyjsou Čapkova Božímuka (1917),nejvfrazněji pak povídkaHora. V textu nás nic
neopravi1uje
domnívatse, že postava,která se tu jeví jako wah, wahem
je (ostatněani motiv wa dy neníobjeven),hypotetickfwah umírá,
skutečně
(Analogickyjsou vytváťenyhypoanlžje záhadajeho a oběti rozťešena.
tetickékonstruktypostavyv povídceŠrcpu.;.;
Dlouho pťedPovětroněmČapek v Hoťena minimálníploše,,,vkostcď. realizujehypotetickoustrukturu.
Postavy - vypravěč,,,filozoť.Slavík,komisď Lebeda,detektivPilbauer,skla- ptávětakjakopostavyv PověEoni(milosrdnásestra,jasnovidec,
datelJevíšek
postavě(Ylastnědvěma
básnft' lékďi) zaujímají
záhadné
svlj vztahk zelhadě'
postavám),v náznaku vymfšlejíjejí pťíběh(v Pověroni se tato fabulace
rozvinedo ďí samostatnlchpovídek).V obouprÓzáchje hypotetickápostava
(oběé'wah' trosečnft)bezejmenná,mrtvá či umírající.
Záhada a záhadná
postava se v Hoňe,podobnějako osamělá stopav povídceŠtépěi'
st.ává
vyazem,lak}ka symbolem všehozáhadnéhoa nejistého(hypotetického)
pov1ftce:
byl zmaten;v mysli vytanulamuveškeránejistota,všechny
,,Jevíšek
pochyby,
mučivé
kterému bylo snášetiv jeho umění...,v Hoťe,stejnějako
v Povětronidoslává možnostnejvícse pfiblftit k zábadnépostavěumělce,
postavavstupujedojeho díla(v hudebnískladběJevíŠkově
v podoběvyššího
hlasu,v Povídcebásnftově z Povětroněv podoběrománovépostavy).

KrajnísubjektivistaKlíma,pro kteréhoexistujíjen subjekty(,,objektjest
jen druh ričinkování
subjektuna subjekt...modus
subjektu..),a
hmotaje duje
Ega, vytváÍíve
ševnímstavem,svět vftvorem, snema hrou absolutního
vševědoucího
svfch prÓzách prostŤednictvím
vypravěčečivyprávěnív ichformě iluzívnímzprlsobemlíčené
intenzívněvnímající
subjektya postavy
(dvojznačná
pos|avahlídače
s tajemstvím
Vrháčev prÓze obešeljá polípět
a v pokračování
nazvaném
Smrt - sen;diálepostavynym|. Na druhéstraně
mu však nenícizí ani antiiluzívnígesto,pojetídílajako hry jeho tvrlrce:
,,NutnonechatzatímparenthetickyDelendabez vťrle.- Ale píšeme-litakto,
neměloby všenásledujícímíL
kondicionelní,
vjsměvačnráz /',./Aproto jen
hazardněkupťedupťestentohrozn1fodstavec- jenžje právě proto nejlepší,
jeho myšlencenaprostonejasnj,,(kurzívažeautorpíšejej, byl si c' každé
D.H.)'' V tétoprÓze, v textechz pozristalostinesoucípodle hlavnípostavy
názevDelend,seakt tvorbytematizujedvakrát- v roviněvypravěče
a v rovině Delenda,tvoňícího
postavu.A'lthey,
která iluzívně ožívá:,'Není
to snad
Althea sama?Ach - jakénovéťeštění?...
Haha,básnick!b|ázle: Románová
osoba,zcela ze vzduchu vzatá, zpočátkuurněle,neuměleckyvytvoťená,že
jsem sedo svéhofantomutrochuzamiloval. a ona se mně zjevujej akožijící
bytost?..6Antiiluzívněpojatf text, v němžje tematizovánatvorba texfu a
postavy,se vlastrrěv duchufilozofickéidejeo tom,žekaždémyšlence
odpovídráněkdeskutečnost,
jakékoli
stávái|uzívnírn.
Pňesvědčení
o nemožnosti
jistoty,o neurčitosti
vlastností
realityseu Klímy projevujezpochybřováním
identitypostavy(nikoli všakpostavyristiední. ta je strálevariacíjednohoa
téhožsubjektu),nejčastějižensképostavy s tajemstvím(Althea, orea ze
SlavnéNemesis),tozpjatÍ,mezi
realitoua snem,životema smrtí,božskfma
d'ábelskjm,člověkema zvíňetem: žijícíbytost?
Šilená?
Nevěstka?Čijen
,,Jsi
má halucinace?Neb skutečné
strašidlo?Dušemrtvého?Nvmfa či lemura?

Jestližejednoucestouk postavě-hypotéze
byl pťewoťen!,
zjinačen!detektivnížánr,jinou cestouk níbyla fantastickápovídka.U povídekzBoŽích
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povídcejsou možné
spoieníoboužánrrl.Ve fantastické
mukje ostatnězŤejmé
interpretacepostavy:buď se nejistotaa tajemstvípostavyrozdvě konečné
tak jako v detektivnímžanruvysťíd.ána konci jistota
ptflí, hypotetičnost
(v románechA. Radcliffové,v povídkáchE. A. Poea),neboztistanouzachovány (P. Mérimée:VenušeIlská; H. James:Yěž ze slonoviny).K tornuto
povídkyLadislavaKlímy. Vznikaly mezi lety 1906a
druhémutypunáležejí
1909,aledo literárníhokontextuvstoupilyteprvesv1fmvyďínímv roce|932
a vnesly do něj v tédobě jiŽ značněarchaickousymbolistnědekadentní
postavy(postavyfantastické).
variantuhypotetické

objekt měnív subjekt.oba tyto procesy'pokud nejsouna konci racionálně
postavy-hypotézy.
vysvětleny,se nicméněvesměsodehrávajíve sféÍe
Na opozici subjekt x objekt je budován i vztah vraha a jeho oběti
v detektivnímžánru.V něm jsou ovšempozicejasné:vrahje subjekt- oběé
objekt (smrtji měníve ,,věc..),k vfměně pozic nedochází.V klasickém
postadetektivním
žánruje oběézpraviďa,,známou
veličinou..
a,,neznámou..
je vrah.Pojetípostavyje tu uža priori - na zák|aděŽánrové
vou s tajemstvím
konvence- hypotetické.
V textubudovaném
nadetektivnízápletceautorčtenáŤi
většinoupíedkládá několikerouhypotézuzločinua několikerouhypotézuvraha.Hypotetič- je jen dďasná, závěr pfináší
nost- a toje d ležité
rozťešení
z áhady,ďoc,hází
pňípad,
k identifikacivraha.Nás všakzajímá
kdy hypotetičnost
nenízrušena
ani na konci. Tam se ovšemužpohybujernev nepravém
žánru,
detektivním
prÓzy, Pťíkladem
vstupujemena pŮduhypotetizující
takovéprÓzy jsou Čapkova Božímuka (1917),nejvfrazně.jipak povídkaHora. V textu niísnic
neopravřujedomnívatse, že postava,která se tu jeví jako vrah, vrahem
je (ostatněani motiv waždyneníobjeven),hypotetickfvrahumírá,
skutečně
je
(Analogickyjsou vytviťenyhypoaniž zflhadajeho a oběti rozíešena.
tetickékonstruktypostávyv povídceŠtepej.)
Dlouho pňedPovětroněmČa.
pek v Hoťena minimálníploše,,,vkostce..realizujehypotetickoustrukturu.
Postavy - vypravěč,,,filozoť.Slavft' komisď Lebeda,detektivPilbauer,skladatelJevífuk- pr.ávětakjakopostavy
v PověEoni(milosrdnásestra,jasnovidec,
postavě(vlastnědvěma
básnft' lékďi) zaujímají
svtlj vztahk záhadě,záhadné
postavám),v náznaku vymfšlejíjejí přběh (v Povětroni se tato fabulace
rozvinedo ďí samostatnfchpovídek).V obouprÓzáchje hypotetickápostava
(oběé'wah' trosečnft)bezejmenná,mrtvá či umírající.
záhada a záhadná
postava se v Hoťe,podobnějako osamělá stopav povídceŠtépěi,
strává
vyrazem,talcŤkasymbolemvšehozáhadnéhoa nejistého(hypotetického)
povftce:,,Jevíšek
byl zmaten;v mysli vytanulamuveškeránejistota,všechny
pochyby,
mučivé
kterému bylo snášetiv jeho umění...,V Hoťe,stejnějako
v Povětrorridost.ávámožnostnejvícse pťiblfiitk záhadnépostavěumělce,
postavavstupujedojehodíla(v hudebnískladběJevíŠkově
v podoběvyššího
hlasu,v Povídcebásníkověz Povětroněv podoběrománovépostavy).

lkajní subjektivistaKlíma,pro kteréhoexistujíjen subjekty(,,objektjest
jen druh ričinkování
subjektuna subjekt...modus
subjektu..),a
hmotaje duje
Ega, vytváÍíve
ševnímstiavem,svět v tvorem,snema hrou absolutního
vševědoucího
svlch prÓzách prostŤednictvím
vypravěčečivyprávěnív ichformě iluzívnímzp sobemlíčené
intenzívněvnímající
subjektya postavy
(dvojznačná
pos'avahlídače
s tajemstvím
Vrháčev pr6zeobešeljá polípět
a v pokračování
nazvaném
Smrt - sen;diálepostavynymfl. Na druhéstraně
mu všaknenícizí ani antiiluzívttígesto,pojetídílajako hry jeho tvrlrce:
,,Nutnonechatzatímparentl'etickyDelendabez vťrle.- Ale píšemelitakto,
neměloby všenásledují
cí míLkondici onelní,vjsměvačn ráz /',./A protojen
hazardněkupťedupčestenÍohrozn1fodstavec- jenžje právě proto nejlepší,
jeho myšlencenaprostonejasnj,,(kurzívažeautorpíšejej, byl si c' každé
D.H.).' V tétoprÓze, v textechz pozristalostinesoucípodle hlavnípostavy
názevDelend,seakt tvorbytematizujedvakrát- v roviněvypravěče
a v rovině Delenda,tvoňícího
postavu.dlthey,která - iluzívně- oŽívá:,,Není
to snad
Althea sama?Ach - jakénovéťeštění?...
Haha,básnick!b|ázle: Románová
osoba,zcela ze vzrluchuvzatá, zpočátkuurněle,neuměleckyvytvoťená,že
jsem sedo svéhofantomutrochuzamiloval. a ona se mně zjevujej akožijící
bytost?..6Antiiluzívněpojatf text, v němžje tematizovánatvorba texfu a
postavy,se vlastněv duchufilozofickéidejeo tom,žekaždémyšlence
odpovídáněkdeskutečnost,
jakékoli
stává iluzívním.Pňesvědčení
o nemožnosti
jistoty,o neurčitosti
vlastností
realityseu Klímy projevujezpochybřováním
identi$ postavy(nikoli všakpostavyristŤední
- ta je strálevariacíjednohoa
téhožsubjektu)'nejčastějižensképostavy s tajemstvím(Althea, orea ze
S]avnéNemesis),rozpjatÉmezi
realitoua snem,životema smrtí,božskfma
d'ábelskfm,člověkema zvíňetem: žijícíbytost?
Šilená?
Nevěstka?ciien
,'Jsi
má halucinace?Neb skutečné
strašidlo?Dušemrtvého?Nvmfa či lemura?

pťetvoíen1f,
zjinačenfdeJestližejednoucestouk postavě-hypotézeby|
tektivnížánr,jinou cestouk níbyla fantastickápovídka.U povídekzBoŽích
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pozorovatv Čapkovfchpovídkáchz Božíchmuk
v žánrjinf , jak to mrižeme
románu...Jezjevné,že
nebopozdějive fiancouzském
smyslemtakto
',novém
žánrunebylouŽ pouzenastolitzáhadu,vzbuditnapětíprostŤedposunutého
postavy-hypotézy.
nictvímnejistotya uvedením
Setrvánív modalitěnejistoty
zkoumat
pÍíběhu
umožiÍovalo
nejruznější
varianty
interpretace
totiž
a posta.
nakoncik jednoznačnému,
postavy. Nebylonezbytnédospět
definitivnímu,
vysvětlení'jehožsoučástí
by byla i proměnapostavyze stavuhypočujícímu
sám procespoznávání- ten se
tézyve stavdefinice.D ležit!byl pÍedevším
ba syžetemdíla.PŤíkladem
stával tématem,
dílatohotodruhuje Čapkova
(1931)'
(|934) a obyčejnfživot
trilogie..
Hordubal
PovětroĎ
,,noetická
jejího
(1934),Poďe
už vŽitéhooznačení
nazvemevariantupostaYy-hypoliteratuŤe
tézy,kteráv tomtotypuprÓzy figurovala(v české
se objevovalaod
počátkustoletí,ďe plně se rozvinula teprvena počátkutŤicát.jchlet), variantounoetickou.Noetická variant.apostavyse realizovalav románov1/ch
typech,v nichžse v minulostiprosazovalovesměspojetípostavyjako definice - v románuiniciačrrím,
exotickém
aj. od pčelomu
stoletív těchtotypech
sílilasebereflexívní,
antiiluzívnítendence,kterájim byla privodněcizí. Set.
káváme se tu pčitoms rrlznfmi stupnimoda|izacepromluvya hypotetizace
postavy.

Ďauett Vamp1Ír?V ženuzačarcvan!panther?V dívkuzhuštěnásluneční
kdo jsi jen? Skutečná
čipffzrak?Živa u prtvá? Senta?Nebo
ziíŤ?'.:-..A|e
jiná?.,,Tajemstvífatálníchženneníani na konci rozluštěno,
nejsouzbaveny
(jak je tomu napÍ.u podobnlch typ v exoticko-mystickfch
dvojznačnosti
románechJanaHavlasy),ztlstÁvajípostavami-hypotézami.
pŤedmět,
Fantastickápostava(fantÓm,duch, upír,vlkodlak, oŽívající
na základě specifickémodalityprodvojnft) se stiívápostavou.hypotézou
mezi ruznfmi možnostmi.
Hrdinaa
zpochybĎující,váha1ící
mluvy - nejisté,
události,
vahá mezi phrozenoua nadpfuozenouinterpretací
stejněi čteniáŤ
je
jevu, postavy. ,,Yáháníse stiívájednímz tématdí]a"..U
Faniastické zvliáštvidění.Právě tato
nímpÍípadem
takzvanévision ambigtie- arrtbiva]entního
postavy v této
nás
v
se
subjektem
nerozpt1/lená
dvojznačnost
souvislosti
kapitoleeminentnězajímá.g
na mluvZatímconelorální,indikativnímodďitapraktickyneupozoriíuje
jako
prázdná
maskabez individuave stínu
číhopromluvy, zťtstávajícího
modalitanejistoty
lizujícíchznakrl,pozorujeme,žemodalitazpochybĎující'
je
jejím
kter!
nositelem
k
či prlvodcem'její
odkazuje
subjektu,
okamžitě
je známkou zdirazněnésubjektovostimluvčího.
Proto nás nepčítomnost
pňekvapí,že právě hypotetickámodalitase váŽe pťedevším
s vypravěčem
vyprávění(oba typy
v prvníosobě,pčípadně
s v1pravěčemtematizujícím
literatuňe
sevelmi často
tíhnouvyrazněk pÓlu subjektu).Právě ve fantastické
vyskytuje zobrazeny,tematizovan!vypravěč(takéve většiněKlímov1fch
fantastick ch povídek).Tentovypravěčtotižautentizujeneuvěťitelnfpťíběh
identifikovatse s postavou,cožse u tohotožánru
azéroyeťl
umožřuječtenáči
pokládá zanezbytné.Hypoteticképojetípostavypňitomprávě svou vyznamovou otevťeností
skltá možnost,aby autorovo,já.., vtělenédo tematizomírysplfvalo,
vanéhovypravěče
čijinlch postav,s toutopostavoudo značné
(v
aby se distancemezi 'jď. a druhfm snížilana minimum těch dílech,kde
a postavou-definicí
vypravěč,zeje mezi vypravěčem
vystupujevševědoucí
pťímopropast).Někdy Se tento vztahblížísvéhodruhudvojnictví(podobnostiv osudutrosďníkaa básnfta v Povětroni).

Nejvfraznějšípodobunoetickévariantypostavy-hypotézy
vytvočilČapek v Povětroni.Jest]ižev HiltonověZftaceném
obzoru(1933)vyprávíjednak hledající- Rutheford'jednak hledanf - Conway,kterf je tu postavouhypotézou,
Čapekna rozdílod Hiltonanenecháváv PověÍonipostavucestovatelevyprávětvŮbcc.Vytvráffjakousiabsolutrrí
jejížpÍípostavu-hypotézu'
běh sepokoušejí
postupněrekonstruovat,
de factovšakstvočit
tii vyprávějící.
Typ noetického
putováníse u Čapkaprobtematizuje
několikerouverzímotivace a charakterucesty.Cestovatel- postavabezejména,tváťe,ňeči- není
subjektem,ale vlastněobjektemvyprávění.Tentopostupbyl v exotickfch
románech,k nimžPověnoĎurčitouvrstvousvéhosyžetupaďí,vfjimečnf.
Porovnejmejej s jinf m českfmrontánempťibližně
z téŽedoby- s románem
JanaHavlasyMilujícínenávist(l931).Takév němse užívámotivuzastťené
identitypostavy:VladimírStachhledá zmize\éhoJiffho
Harase,jehožexistencese rozpllvá v ťaděexistencí
s jinlmi jmény.V Havlasověrománuse
všakpodobazmjzetéhopostupně
plně rekonstruujea rozptytujese takévfchozíambivalentní
hodnocenípostavy.I kdyžje tedy v HavlasověMilující
nenávistii ČapkověPovětronivlchodiskempostavas tajemstvím,
dalšípos-

ták jak ji tvoťímoderní
Zmínl|ijsme se o tom, žepostava-hypotéza,
pťi svémkonstituováníoporu v hypoteticképostavě
literatura, na|éza|a
prÓzy sedetekžanru.Na rozdílod fantastické
z detektivního
a fantastického
odcizujesvépďstatě, měníse
zachoviíní
dvojznačnosti
tivnížánrv pťípadě
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pozorovatv Čapkovfchpovídkáchz Božíchmuk
v žánrjin!, jakto mrižeme
románu...Jezjevné,že
nebopozdějive francouzském
smyslemtakto
,,novém
žánrunebyloužpouzenastolitzáhadu,vzbuditnapětíprostŤedposunutého
postavy-hypotézy.
a uvedením
nictvímnejistoty
Setrvání
v modalitěnejistoty
umožřovalo
zkoumat
pŤíběhu
nejrťrznější
variantyinterpretace
totiž
a posta.
postavy. Nebylonezbytné
dospětnakoncik jednoznačnému,
definitivnímu,
jehožsoučástí
vysvětlení,
čujícímu
by byla i proměnapostavyze stavuhypotézyve stavdefinice.D ležitfbyl pÍedevším
sám procespoznávání- ten se
ba syžetemdíla.PÉíkladem
stával tématem,
díla tohotodruhuje Čapkova
(1931)'
trilogie..Hordubal
PovětroĎ(1934)a obyčejnfživot
,,noetická
jejího
(1934),Podle
už vžitého
označení
nazvemevariantupostavy-hypotézy,kteráv tomtotypuprÓzy figurovala(v české
literatuŤe
se objevovalaod
počátkuStoletí'ďe plně se rozvinula teprvena počátkuŤicátfch let), variantounoetickou.Noetická variantapostavyse realizovalav románovych
typech,v nichžse v minulostiprosazovalovesměspojetípostavyjako definice - v románuiniciačním,
exotickém
aj. od pňelomustoletív těchtotypech
sílilasebereflexívní,
antiiluzívní
tendence,
kterájim byla pťlvodně
cizí.Set.
káváme se tu pŤitoms rrizn1/mistupnimodalizacepromluvya hypotetizace
postavy.

panther?V dívku zhuštěnásluneční
Ďábel? Vampfr? V ženuzačarovany
Živa u;nrtvá? Senta?Nebo
á či pYízrak?
ziíŤ?..:-,.Ale
kdo jsi jen? Skutečn
jináÍ!,,,
Tajemstvífatálníchženneníani na konci rozluštěno,
nejsouzbaveny
(ak je tomu napf. u podobnfch typr1v exoticko-mystickfch
dvojznačnosti
románechJana Havlasy),zr1slávajípostavami.hypotézam
i.
pÍedmět'
Fantastickápostava(fantÓm' duch, upír,vlkodlak, ožívající
na zálrladěspecifickémodalityprodvojnft) se stiívápostavou-hypotézou
zpochybíující,váhající
mezi ruznfmi možnostmi.
Hrdinaa
mluvy - nejisté'
interpretací
vahá mezi pŤirozenoua nadpÍirozenou
uďálosti,
stejněi čtenáŤ
je
jevu, postavy' ,,Yábáníse Stávájednímz tématdíta...š
Fanrastické zvláštnímpŤípadem
vision ambig e - arbiva]entníhovidění.Právě tato
Íakzvané
nás v souvislostise subjektempostávy v této
nerozpt1/lená
dvojznačnost
kapitoleeminentnězajímá,g
na mluvindikativnímodďitapraktickyneupozorĎuje
Zatímconellt;ální,
jako
prázdná
ve stínu
maskabez individuačíhopromluvy, zrlstiávajícího
modalitanejistoty
lizujícíchznakrl,pozorujeme,žemodalitazpochybĎující,
okamžitěodliazujek subjektu,kter! je jejím nositelemči prlvodcem'její
Proto nás nepfftomnostje známkou zdtraznéné
subjektovostimluvčího.
pňekvapí,že právéhypotetickámodďita se váŽe pňedevším
s vypravěčem
vyprávění(oba typy
v prvníosobě,pťípadně
s vypravěčemtematizujícím
literatuňe
sevelmi často
tíhnouvfrazně k pÓlu subjektu).Právě ve fantastické
vyskytuje zobrazeny,tematizovanfvypravěč(takéve většiněKlímovlch
pffběh
povídek).Tentovypravěčtotižautentizujeneuvěčitelnf
fantastick1fch
identifikovatse s posíavou'cožseu tohotožánru
azátoveťlumožiíuje
čtenáči
pokládá zanezbytné.HypoteticképojetípostavypŤitomprávě svou vfznamovou otevňeností
sk1ftámožnost'aby autorovo,já.., vtělenédo tematizomírysplfvalo,
do značné
vanéhovypravěče
čijinfch postav,s toutopost,avou
(v
na minimum těchdílech,kde
aby se distancemezi ,jď. a &uhfm snížila
a postavou-definicí
vypravěč,zeje nezi vypravěčem
vystupujevševědoucí
pŤímopropast).Někdy se tentovztahb|íŽísvéhodruhudvojnictví(podob.
nostiv osudutrosďníkaa básnfta v Povětroni).

podobunoetickévariantypostavy-hypotézy
Nejvyraznější
vytvoŤilČapek v Povětroni.Jestližev HiltonověZtraceném
obzoru(1933)vyprávíjednak hledající- Rutheford,jednak hledanf . Conway,kter! je tu postavouhypotézou,
Čapekna rozdílod Hiltonanenecháváv Povětronipost,iavu
cestovatelevyprávětvribcc.Vytváiíjakousiabsolutnípostavu-hypotézu,
jejížpÍíběh sepokoušejí
postupněrekonstruovat,
de factovšakstvočit
tŤivyprávějící.
Typ noetického
putovárríse u Čapkaproblematizujeněkolikerouverzímotivace a charakterucesty.Cestovatel- postavabezejména,tviáie,ťeči- není
subjektem,ale vlastněobjektemvyprávění.Tentopostupbyl v exotickÝch
románech,k nimžPovětroiíurčitouvrstvousvéhosyžetupaťí,vfjimečnf.
Porovnejmejej s jinf m česklmrontánempťibližně
z téŽedoby- s románem
JanaHavlasyMilujícínenávist(193l).Takév němse užívámotivuzastčené
identitypostavy:VladimírStachhledázmizeléhoJiiíhoHarase,jehožexistence Se rozplrlváv ťaděexistencís jinfmi jmény.V Havlasověrománuse
všakpodobazmizeléhopostupněplně rekonstruujea rozptylujese takévfchozíambivalentní
hodnocenípostavy.I kdyžje tedy v HavlasověMilující
nenávistii ČapkověPověÍonivfchodiskemposlavas tajemstvím, posdalší

Zmínilijsme se o tom, žepostava-hpotéza,tak jak ji tvoff modemí
pťi svémkonstituováníoporu v hypoteticképostavě
literatura, na|éza|a
prÓzy sedetekfantastického
žrfuru.
Na rozdílod fantastické
z detektivního
a
zachovánídvojznačnosti
odcizujesvépodstatě,měníse
tivnížánrv pťípadě
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tup a v1fsledekje zcela odlišnf. 7'atímcoHavlasrivrománneopouští
schéma
jednoznačdobrodružně-iniciačního
románus jeho konečnouv1fznamovou
ností,Čapkrlvromán činímnohoznačnost
nejenvfchozím,ale i vfslednfm
románus jeho vlznamově uzavÍen1/m
stavem;na rozdí|od dobrodružného
syžetemztstáváPovětroĎ,,otevÍenfm
dílem..o exotickécestě.
Podívejmese na Čapkrivromándetailněji.Milosrdná sestra,jasnovidec
a básnft sestupují
do bezvědomítrosečníka,
do nitračlověka,kteryje pro ně
postavous tajemstvím,
noff sedo pffběhunezniámého
umÍrajícího.
Podobnou
stavbu objevímepÍedČapkemv Conradově Srdci temnoty(|902), jehož
stÍedemje postava záhadnéhopana Kurtze (pan Kurtz stejnějako neznám!
trosečnftse na|ézáin articulomortis)'Cesía,u Conrada,seá|náÍ,,
u Čapka
pÍípadech
hypotetická,
mffí
v
obou
k
někomu,
kdo
zilstávázáha,,literárnf,,
dou i na konci,podobačlověkavyvst.áváz tržkfrvět o něm. v Srdcitemnoty
z vyprávěníRusa, snoubenky,Marlowa, v Povětroni ze snu sestry,z telepatickéhoobrazujasnovidcova,z fkce básníkovy.loP[ípadX se v románu
pÍíběh' je oblečendo četnfchkos mrl,do.
nejrriznějších
stává pÍedmětem
profesea jména.PÍitomi v jednotlivfch vyprávěníchje
stává nejrrlznější
jako meteorit,neusilujese
pÍíběhsloženjen z trosek,zlomkŮ, rozťíŠtěn
o jeho fiktivní,iluzívnícelistvosta plnost:ve vyprávěnísestryje torzovitost
pÍíběhu
dána tím,žesejedná o sen(v jeho rámci pak o ritržkovité
vyprávění
neznámého),
ve vyprávěníjasnovidceje motivoviánatelepatickfmprožitkem,
básníkve vyprávěnízdrirazĎujeliterámost,konsffuovanostpríNhu.
HypoteticképÍíběhypostavyjsou budovány na pridorysechurčitfch
žánrovychtypri exotickéhorománu.V podoběhypotézse v nich postupně
motivaceexotickécesty.V rámcosetkávámese všemiEadičnímizpťrsoby
vychpasažích
se v hypotézách
chirurgaa internistyr'.fsujeobrazneznámého
jako lovce, dobrodruha,námoŤníka
v duchucestydobrodruŽné.YPovídce
milosrdtré
sestryje cestado divočinymotivovánakonfliktems otcem,gene.
račnímneporozuměním,
,,vzpourouproti všemu,co sejmenujepovinnost...
I v ní se vlasftě jedná o dobrodružnfritěk z domovado světr; neznám!má
v tomtopÍípadě
hodněspolečného
z Čapkovastejnojmenného
s loupežníkem
romádramatu.Dobrodružství
všakv rozporuse schématem
dobrodružného
nu nevede v Povídce milosrdnésestry k nabyí bohatství,dobytíizemÍ,
putováník dotvo.
získánínbvěstyapod.,ale nevedeani v duchunoetického
Íenícestovatelovyneriplnébytosti,k její zrďosti čiobrození,natožk mystickéiniciaci, není-lináznakemtohotoobrozenísám pokus vrátit se domrl.
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románuje nutně zklamán nenaplněnímobvyklého
Čtenáldobrodružného
jehožrámci by neznám!muselbyt na konci identisyžetu'
v
dobrodružného
fikován a modalitanejistotyrozp|flena.
mluvíse tu rovněž
V Povídcejasnovidcověje motivacecestysložitější:
otci,ale ziároveĎpťistupují
motivydalší,t1pico vzdoruprotiautoritativnímu
ké pro cesty noetické.Útěk do divočinybyl podle jasnovidcemotivován
melancholií.Neznámf se v jasnovidcověhyosamělostíneznámého,
vnitťní
potézevracídomrikvrili chemickému
objevu.Ani tentomotiv se všakv ro(v
na
rozdíl
Krakatitu
němž
od
figurujet1fžmotiv, ďe hrdinaje pťes
mánu,
bloudskéhochovánípojatjako postava-defiurčitérysy nemotivovaného,
nice,jak to plynulo z pojetíKrakatitujako románupro lid), nezavrší.
Také
jasnovidcově
se rezignujena tradiční
motivy exotickéhorománu.
v Povídce
V Povídcebásníkověse mnohémotivy a postupy,v píedchozích
částech
naznačené,
dil'erozvíjejí,ozťejmují,
ale zároveř komplikují.JestližePovídka
milosrdnésestry a Povídkajasnovidcova naznačovalyurčitoupolemiku
putováním,v Povíds dobrodružstvím,
dobrodružně
noetickfm a iniciačním
ce básnftověje polemika se všemitěmito variantamicesty naprostoexplicitní,postupněpťerrls|á
v povídkučitak}karomán(tatočástje nejrozsáhlejší)
a současně
ve v1fkladjeho genezea poetiky.Zatímcov pňedchozích
vyprávěníchpčíběh
prožitku,v Povídcebásníkově
vyvstávalze snua telepatického
se rodí z h|edánírománu a postaYy,pňičemž
hledáníidentity neznámého
splfvá v tomtopňíběhunejv1'írazněji
s hledánímidentityvyprávějícíosoby:
cestaneznámého
do divočinyse stávácestoubásnftovou.Tematizaceautora
v postavěbásníkase tu zdá b1/tbezprosťedněmotivovánaprávě drlslednfm
pojetímpostavys tajemstvím
jako postavy-hypotézy,
Dťrsledek
jak užjsme ťekli
poetiky postavy-hypotézy
pťedstavuje'
v pňedchozí
kapitole, temaÍizace
čtenáie,kter! bfvá nejen oslovovan,ale
svlm zprlsobemse svou pťítomností
v díle do jistémírypodílína vfvoji
syžetu,na hypotézáchsyžetu.Jakou podobu má čtenáiv Povětroni?Řekh
bychom,žeje to spíš',naivnť.čteniíč
tradičních
dobrodružn1fch
a exotickfch
pťíběhťr
(,,Chcete,abych si něco vymyslil, ne? Krásnou kreolku.'.nemohu
l kterého
viámposloužitpestrÝmipťíběhy...),l
všichnivypravěčivlastněne.
ustiáletak trochuzklamávají,nenaplĎujíjehoŽánrovéasyžetové
očekávání.
Zčástise pÍitomv pozici čtenáťe
jednotlivfch
(adresáta)ocitajíi posluchači
pú,běhŮ- chirurg,internista
a de facto i básnft, vypravěčia posluchačisi
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tup a vfsledek je zcela odlišnf.ZatímcoHavlasrivrománneopouští
schéma
jeho
jednoznačrománu
konečnou
dobrodružně-iniciačního
s
vyznamovou
ností,Čapkrivromán činímnohoznačnost
nejenvfchozím,ale i vfslednfm
románus jeho vfznamově uzavÍen1fm
stavem;na rozďí|od dobrodružného
syžetemzistává PovětroĎ,,otevŤen1fm
dílem..oexotickécestě.
Podívejmese na Čapkrivromándetailněji.Milosrdná sestra,jasnovidec
a básnft sestupují
do bezvědomítrosečníka,
do nitračlověka,kterj je pro ně
postavous tajemstvím,
noÍísedo pÍíběhu
neznámého
umírajícího.
Podobnou
stavbu objevímepŤedČapkemv Conradově Srdci temnoty(L902), jehož
panaKurtze (panKurtz Stejnějako neznám!
sďedemje postavazáhaďného
trosečnftse na|ézáin articulomortis).Cesta,u Conrada,reá|ná..,u Čapka
hypotetická,mífív oboupŤípadech
k někomu,kdo ztlstávázáha,,|iterárnÍ,,
doui nakonci,podobačlověkavyvsÍávázítržkl
věto něm. v Srdcitemnoty
z vyprávěníRusa, snoubenky,Marlowa, v Povětronize snu sestry,z telepatickéhoobrazujasnovidcova, z fkce básníkovy.loPÍípadX se v románu
je oblečendo četnfchkosťfmrl,dopŤíběhr1'
nejrťrznějších
stává pÍedmětem
profesea jména.PÍitomi v jednotlivfch vyprávěníchje
stává nejrriznější
jako meteorit,neusilujese
pfíběhsloženjen z trosek,zlomkrl, rozŤíŠtěn
o jeho fiktivní,iluzívnícelistvosta riplnost:ve vyprávěnísestryje torzovitost
pŤíběhu
dánaím, žesejedná o sen(v jeho rámci pak o riržkovitévyprávění
neznámého),
ve vypIávěníjasnovidceje motivovanatelepatickfmprožitkem,
básnft ve vyprávěnízd razřuje literámost,konsffuovanostpÍíběhu.
HypoteticképŤíběhypostavyjsou budovány na pridorysechurčitfch
žánrovfchtypri exotickéhorománu'V podoběhypotézse v nich postupně
zpúsobymotivaceexotickécesty.V rámcosetkávámese všemiEadičnírni
vfch pasážích
sev hypotézách
chirurgaa internistyrlsuje obrazneznámého
jako lovce, dobrodruha,námoÍnftav duchucestydobrodruŽné.YPovídce
milosrdnésestryje cestado divočinymotivovánakonfliktems otcem,gene.
račnímneporozuměnírn,
,,vzpourouproti všemu,co sejmenujepovinnost.."
I v ní se vlastnějedná o dobrodružn! tékz domovado světa;neznám!má
hodněspolečného
z Čapkovastejnojmenného
v tomtopÍípadě
s loupežníkem
dramatu.Dobrodružství
romávšakv fozpoÍuse schématem
dobrodružného
nu nevede v Povídce milosrdnésestry k nabytíbohatství,dobytíilzemí,
putováník dotvo.
získániněvěstyapod.,ale nevďe ani v duchunoetického
Íenícestovatelovyneriplnébytosti,k její zralostičiobrození,natožk mystickéiniciaci, není-lináznakerrrtohotoobrozenísiímpokus wátit se dom .
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románuje nutně zklamán nenaplněnímobvyklého
Čtenáňdobrodružného
jehožrárnciby neznám!muselbft na konci identisyžetu'
v
dobrodružného
fikován a modďita nejistotyrozpt1flena.
mluvíse tu rovněž
V Povídcejasnovidcověje motivacecestysložitější:
otci,ale zároveiípťistupují
motivydalší,typico vzdoruprotiautoritativnímu
ké pro cesty noetické.Útěk do divočinybyl podle jasnovidcemotivován
melancholií.Neznámf se v jasnovidcověhyosamělostíneznámého,
vnitťní
potéZe
vracídomrikvrili chemickému
objevu.Ani tentomotiv se všakv ro.
(v
na
rozdíl
Krakatitu
němž
od
figurujeqfžmotiv,ale hrdinaje pťes
mánu,
bloudskéhochovánípojat jako posiava-defiurčité
rysy nemotivovaného,
nice,jak to plynulo z pojetíKrakatitujako románupro lid), nezavrší.
Také
jasnovidcově
se rezignujena tradiční
motivy exotickéhorománu.
v Povídce
V Povídcebásníkověse mnohémotivy a postupy,v pťedchozích
částech
naznačené,dálerozvíjejí,
ozňejmují,
ale zárovelÍkomplikují.JestližePovídka
milosrdnéSestrya Povídkajasnovidcovanaznačovaly
určitoupolemiku
s dobrodružstvím,
dobrodružně
noetickfm a iniciďním putováním,v Povídce básnftověje polemika se všemitěmito variantamicesty naprostoexplicitní,postupněpťerťrstá
v povídkučitakikaromán(tátočástje nejrozsáhlejšQ
a současně
ve vfklad jeho genezea poetiky.Zatímcov pňedchozích
vyprávěníchpťíběh
prožitku'v Povídcebásníkově
vyvstávalZeSnua telepatického
se rodí z hledánírománu a postavy,pňičemž
hledaníidentity neznámého
splfvá Y tomtopťíběhu
nejvlrazněji s hleďínímidentityvyprávějícíosoby;
cestaneznámého
do divočinyse stávácestoubásnftovou.Tematizaceautora
v postavěbásnfta se tu zdá b1ftbezprosďedněmotivovánaprávě drlslednfm
pojetímpostavys tajemstvím
jako postavy-hypotézy.
Dr1sledekpoetiky postavy-hypotézy
jak užjsme ťekli
pťedstavuje,
v pňedchozí
kapitole,tematizacečtenáie,kter! bfvá nejen oslovovián,ale
svfm zprisobemse svou pťítomností
v díle do jistémírypodílína vlvoji
syžetu,na hypotézáchsyžetu.Jakou podobumá čtenáiv Povětroni?ŘekH
bychom,žeje to spíš,,naivnť.čtenáť
tradičních
dobrodružnfch
a exotick1fch
pťíběhri
(,,Chcete,abych si něco vymyslil, ne? Kriásnoukreolku...nemohu
vám posloužitpestrlmi pffběhy'..),l1kteréhovšichnivypravěčivlastněneusíáletak trochuzklamávají,nenaplĎujíjehoŽálltovéasyžetové
očetcávání.
Zčástise pťitomv pozici čteniťe
(adresáta)ocitajíi posluchačijednotlivfch
pŤíběhr1
- chirurg,internistaa de facto i básnft, vypravěčia posluchačisi

tr7

vlastněvyměĎujírole. Komunikačnímodel Povětroněje z tohotohlediska
- tematizovanfv textqi mimotextovfadresát- je zápozoruhodnf.ČtenáŤ
měrněpostavendo konfliktu s pffběhem,jeho typema zprlsobempod.ánía
takés pojetímrisfiednípostavyjako postavys tajemstvím.
PÍedevším
čteniáŤ
je autoremjakoby manipulován,podstupuječetbouurčitou
mimotextov1/
noetickoua literárnívfchovu, učíse vnímatproces poznání,interpretovat
hypotetickourománovoupromluvu.

s reálnfm' ,,normálnÍ.odhalujesvou fantastickouďmenzi, fantastickése
součástíreality.
V tom smyslusetakésbližujetypposta.
s vákaŽdodenním,
Začínají
vy-definices postavou-hypotéZou.
fungovatjakourčité
pÓly, mezi
její
nimižpostava' pojetía vnímáníosciluje.Neboéjak/mtypempostavyje
Hďkriv Švejk?A je vŮbec smysluplnéptát se, zda je postavou-definicí
či
posiavou-hypotézou,
zda pÍedst,avuje
postavu-subjekt
čipostavu-objekt?
v pokušeníprohlásit,že Švejkje vlastnětematizovan1fm
Jsme téměŤ
(s tělem,a|ebez nitra),vždyé
vypravěčem
smysljeho existencetkvíprávě
jen v Íeči,
ve vyprávění,Záměrnádeficitnost,
Íekněmeobjekto,,prázdnosť.,
vost umožĎuje,aby autor se Švejkemzachaze|jakoautoŤilibret v1ístupŮ
komediedellartese svlmi,,pevnfmi typy,,,abyho stavěldo nejrrlznějších
situací.Švejkhrajícírúznérole (rekruta,b|álzna,vojáka,kajícníka,sluhu,
syna baronky...)si v těchtorolíchuchovává,právě tak jako postavyv této
komedii,svrljneotÍesitelnf
životnípostoj,
svounehnutoua neproniknutelnou
a pro tuto svou neproniknutelnost
ambivďentnímasku.S tímtoza|ožením
postáYypak bezprosfiedněsouvisíkompozicerománu,kterf je do značné
míryspojenímkomicklch vfstuptlspjatychrisffednífigurou.

Je-li užitípoetikypostavy-hypotézy
v souvislostis typy pÍedstavujícími
problematické
jiného(tulák,post.ava
subjekty,exEémnípodoby
s tajemstvím
jako raková)jakoby pfuozené,implikované,o to pňekvapivější
a esteticky
p sobivějšíje tlžitítétopoetiky pčitvorběpostavy,která nenístylizoviína
jako druh!' ďe jako ,já.., pťedstavované
pŤitomnikoli mimoťádnou
bytostí,
ale obyčejnjmčlověkem,jenžv sobě ovšem- jako pisatel autobiografie
v tťetím
díluČapkovy,,noetické
trilogie..- odkrjvá hlubinné,,,neobyčejnď.
vrstvy.Z hlediskapolaritysubjektuaobjektumíŤípostavaobyčejného
člověka s jejíprŮměrností,
omezenouindividualizovaností
k objektu'Čapkrlvroman všaktoto její zdanlivě logickésměťování
zpochyblÍuje- pojímátotiž
obyčejného
člověkajakosložit subjekt.Analogicky zpochybřujetentotyp
i jinak, a sice tím,žepostavuobyčejného
člověka,obvykle neimplikující
záhadu,snadnodefinovatelnou,,,prhlednou'',pojímájako postavu-hypotézu.Čapkovské
pťevrácení
zdánlivě logickfch implikacíodrážíproměnu
v pojetírealityjako takové.
Abychomtutoproměnupochopili,musímekrátce
nahlédnout
do historie.

U postavyŠvejkasepohybujemeneustálena ostŤí
iluzívnosti(e tojako
ze života)a antiiluzívnosti(e tojako z literatury).Hašekdává v pÍedmluvě
signál, nejspíŠ
mystifikující,na ziákladěkteréhoby čtenáŤ
měl o Švejkovi
uvažovatjako o postavěze života,jako o známépražskéfigurce (,,Dnes
m žetepotkatv pražskfchu|icíchošumělého
muže..'..).
V textudílase pak
setkávámes pozoruhodnfmjevem:autorjako by sev poznámkáchpod čmou
stylizovď do role vydavatele,korigujevěcnousprávnost,užiÍé
vyrazy apod',
tedy distancujese od vypravěče(nic by pŤecenebránilotomu,aby tyto vysvětlivky,upiesněnía komentáŤe
byly součástí
vlastníhotextu);pÍitomvšak
je tentopostupcelkemnahodil!'nesoustavn1/,
opětsi nejsmejisti,zdanejde
jen o vybočení
spíŠ
ze stylunežo záměrnévnesenídalšístvlovéa sémantické
roviny.

Už v pňedchozí
kapitolejsme dospělik závěru,žese postava-definice
a
postava-hypotéza
vyskytujíspolečněi v jedinémdíle,jsou svfm zprlsobem
komplementiární,
nicméněm žemepozorovat,jak se těžištěv rŮzn1fchdo.
bách a Žánrech(a takétypech postav)pťesouvátu k postavě-definici,tu
k posiavě-hypotéze.
Proti antickémurománus post'avou-definicí
stojístťe.
dověkf romántíhnoucí
postavě.hypotéze'
k
S renesančním
alegorismemsou.
viselo opětovnéposílenírysrl postavy-definice,
k nfi míčilii hrdinovépikaresníchromán ' V Donu Quijotovi se v souvislostis románovousebereflexí
a typembloudarozvíjejíhypotetizující
momenty.V devatenáctém
stoletíoba
typy koexistují.Jestliževšakv tétodobě mezi nimi, stejnějako mezi liteještěexistovalapoměrnězťetelnáhranice,
raturourealistickoua fantastickou,
v literatuťe
dvacátého
století a tu se dostávámek tomu,očnám běží- setato
hraniceznejaslÍuje,
ba někdy zce|amizí.Fantastickézačíná
žítv symbiÓze

Z dosudfďenéhovíceméně
je
vyplfvá, Že avažovánío
podstatěŠvejka
defactouvažováním
právěo tom,zdaje Švejkpostavou-definicí,
bezezbytku
vyjádÍenou
ve svépromluvěa promluvěvypravěče
o ní,žádnfmipotenciálními.vfznamy tentopevn! a jasně vymezeny
tvar nepŤesahující
(ako masky,
tipi fissi v komedii delťarte),
je
anebozda postavou.hypotézou,
která pÍes
svtlj zdánlivěpevn]ftvarodkazuje
potenciálnímv]íznamŮm
k dalším,
a není
lr9
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s reálnfm, ,,normálnť.odhalujesvou fantastickoudimenzi, fantastickése
reality.V tom smyslusetakésbližujetyp posta.
součástí
stávákaždodenním,
pÓly, mezi
Začínají
fungovatjako určité
vy.definices postavou-hypotéZou.
její
pojetí
postrvyje
postava,
vnímání
osciluje.
Neboéjak/m
a
typem
nimiž
je
či
Hďkťrv Švejk?A je vribec smysluplnéptát se, zda postavou-definicí
postavu-subjekt
zda pÍedstavuje
čipostavu-objekt?
postrvou-hypotézou,

vlastněvyměĎujírole. Komunikačnímodel Povětroněje z tohotohlediska
- tematizovanfv textqi mimotextovfadresát- je zápozoruhodnf.ČtenáŤ
jeho typema zprisobempodiánía
měrněpostavendo konfliktu s pŤíběhem,
jako
postrvy
čtenáŤ
s t.ajemstvím.
PÍedevším
takés pojetímris&ednípostavy
je autoremjakoby manipulován,podstupuječetbouurčitou
mimotextov1í
noetickoua literárnív chovu, učíse vnímatproces pozn(ní,interpretovat
hypotetickourománovoupromluvu.

Jsme téměÍv pokušeníprohlásit,že Švejkje vlastnětematizovanfm
vypravěčem(s tělem,a|e bez nitra),vždyťsmysljeho existencetkvíprávě
jen v Íeči,
Íekněmeobjektove vyprávění.Záměmádeticitnost,
,,prázdnosť.,
aby autor se Švejkemzacháne|jako autoÍilibret vlstupŮ
vost umožiÍuje,
komediedellartese svfmi ,,pevnfmitypy..,aby ho stavěldo nejrúznějších
situací.Švejkhrajícírrlznérole (rekruta,b|ánna,vojáka,kajícníka,sluhu,
syna baronky'..)si v těchtorolíchuchovává'právě tak jako postavyv této
postoj,svounehnutoua neproniknutelnou
životní
komeďi, svr1jneotÍesitelnf
ambivďentnímasku.S tímtoza|ožením
a pro tuto svou neproniknutelnost
postavypak bezpros&edněsouvisíkompozicerománu,kterf je do značné
figurou.
míryspojenímkomicklch v1fstuprl
spjatychristÍední

v souvislostis typy pÍedstavujícími
Je-li užitípoetikypostavy-hypotézy
jiného(tulak'postavas tajemstvím
problematické
subjekty,extrémnípodoby
jako taková)jakoby pfuozené,implikované,o to pŤekvapivější
a esteticky
je užitítétopoetiky pťitvorběpostavy,která nenístylizovana
prisobivější
jako druhf' ale jako ,já.., pťedstavované
pŤitomnikoli mimoťádnou
bytostí,
ale obyčejnjmčlověkem,jenŽ v sobě ovšem jako pisatel autobiografie
trilogie..-odkrlvá hlubinné,,,neobyčejné..
v tíetímdíluČapkovy,,noetické
polarity
člověvrstvy.Z hlediska
subjektua objektumíffpostavaobyčejného
ka s jejíprrlměrností,
omezenouindividuďizovanostík objektu.Čapkrlvroman všaktoto její zdán|ivělogickésměňovánízpochyblÍuje- pojímátotiž
obyčejného
člověkajako složitf subjekt.Anďogicky zpochybliujetentotyp
člověka,obvykle neimplikující
i jinak, a sice tím,žepostavuobyčejného
záhadu,snadnodefinovatelnou,,,prhlednou,',pojímájako postavu-hypopťevrácení
zdánlivě logickfch implikacíodrážíproměnu
tézu.Čapkovské
jako
Abychomtutoproměnupochopili,musímekrátce
v pojetíreality
takové.
nahlédnout
do historie.

iluzívnosti(ie to jako
U postavyŠvejkasepohybujemeneustálena ostŤí
ze Života)a antiiluzívnosti(e to jako z literatury).Hašekdává v pÍedmluvě
signál, nejspíŠ
měl o Švejkovi
mystifikující,na základě kteréhoby čtenáŤ
uvažovatjako o postavěze života,jako o známépražskéfigurce (,,Dnes
m žetepotkatv pražskfchulicíchošumělého
muže.'...).
V textudílase pak
jevem:autorjako by sev pozniímkách
setkávámes pozoruhodn1ím
podčarou
stylizovď do role vydavatele,korigujevěcnousprávnost,uŽitévyrazyapod.,
tedy ďstancujese od vypravěče(nic by pŤecenebránilotomu'aby tyto vysvětlivky,upÍesnění
vlastníhotextu);pÍitomvšak
a komen|áŤe
byly součástí
je tentopostupcelkemnahodil!'nesoustavn1Í,
opětsi nejsmejisti,zda nejde
spíšjen o vybočení
ze stylunežo zámémé
vnesenídalšístylovéa sémantické
roviny.

a
kapitolejsme dospělikzávéru,žese postava-definice
Už v pňedchozí
jsou
jďiném
sv m zpŮsobem
postava-hypotéza
díe,
vyskytujíspolečněi v
nicméněmrižemepozorovat,jak se těžištěv rrlzn1fchdokomplementiírní,
bách a Žánrech(a takétypech postav)pťesouvátu k poslavě.definici,tu
stojístťeProti antickémurománus postavou-definicí
k postavě-hypotéze.
S renesančním
alegorismemsouk postavě.hypotéze.
dověkf romántíhnoucí
k nž mÍčilii hrdinovépikaviselo opětovnéposílení
rysrl postavy-definice,
resníchrománrl.V Donu Quijotovi se v souvislostis románovousebereflexí
stoletíoba
a typembloudarozvíjejíhypotetizujícímomenty.V devatenáctém
jako
mezi litetypy koexistují.Jestliževšakv tétodobě mezi nimi, stejně
ještěexistovalapoměrnězťetelnáhranice,
raturourealistickoua fantastickou,
tu
se
dostávámek tomu,očnámběží- setato
literatuŤe
století
a
v
dvacátého
žítv symbiÓze
hraniceznejasĎuje,ba někdy zce|amizí.Fantastickézačíná

Z dosudŤďenéhovíceméně
je
podstatěŠvejka
vyplfvá, Žeuvažovánío
de factouvažováním
právěo tom,zdaje Švejkpostavou-definicí,
bezezbytku
vyjádŤenou
ve svépromluvěa promluvěvypravěče
o ní,žádnlmipotenciální.
mi qfznamy tentopevn a jasněvymezenf tvar nepŤesahující
(ako masky,
tipi fissi v komedii delťarte),
která pfes
anebozda je postavou-hypotézou,
svtlj zdiánlivěpevn1ftvarodkazujek dalším,
potenciálnímv1fznamm a není
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nebospolu splfvají.Tentopohybpro postavuznamená,ževystupÍibližují'
jako ,,samostatnf..
mťÍe
subjektčiobjekt.K posunrlma proměpuje v rťrzné
nám docházínejenv určitfchfázíchliterárníhovfvoje, kdy pÍevládata či
vypravěče
a postavy,ale i uvniďjednohodíla.13
Situacese na
ona dist,ance
jeví
tak, Že tam,kde vypravěčsplfvá s post]avou,
uplatĎujese
prvnípohled
distance,vystupujenaopakjako
postavaplnějako subjekt,tam,kdesevytviáíí
objekt závisl! na vypravěči.Na tuto situaci se všaklze podívati z druhé
strany:postava,jejížhlediskoje ztotožněnos hlediskemautora'svou Samostatnosta individuálnostde facto ztrácí.,tarn,kde je mu nejvícvzďálena,
jako samostatn;f,
na autorovinezávislj (pravdajen
mrlžesi naopďi počínat
zdán|ivěnezávislf závislostprostěZ Stávánevyjáďena)subjekt.Situaceje
(pÍiblíženfm)
vypratedy dvojznačnáa v dílechse stejnědistancovan1/m
jako
postavy
postava
věčemse mrižeuplatnitten i onenaspekt
subjekti
postavajako objekt.

tedyv promluvěpostavya vypravěče,
dvojznačné
a modalizované,
v riplnosti
vyjádŤena.
Je to vlastněpodobná otázka,jako.kdyžse ptáme,zda je Šveik
opravdovfmprosťáčkem,
anebotutoroli hrajemoudrj blázen.Faktemz stává, žeHďek v ďle nerozsévástopy,kteréby vfklad v duchumodalizované
promluvya postavy-hypotézy
maskoua kost mem
umožřovaly,Švejkovou
jinátváÍajinf oděv(|akou postavypÍevlečeného
nikdeneprosvítA
Harlekfna
je
je
v komedii ďe|Íate).|2
Švejk se svou maskouzcela srostlf, plně touto
maskou (dokonceještěvíc nežv komedii dellarte' kde divak dfty masce
a kostfmu vnímánaopakneustáe ďstanci mezi hercema rolí),je právějen
touto rolí. Dělení na základě modality se tedy Švejkvymyká - rreníani
psychologickoupostavou(scházímu nitro),ale neníani ambivďentnípostarespektiveo jeho hypotetičnosti
nic nesvědčí.
vou-hypotézou,
Vzmáhá se
v nás všakznovunejistota.Je tomuopravdutak?NeskrÍváv sobětextriskoky
a zá|udy,kterése nám jen nedostatďnějemn1fmiprostÍedky
analfzy dosud
nepodďilo odhďit?

ještěv oblasti vahy'jakétypy postavypÍedstavují
ZrlstalÍme
z hlediska
modu ruznétypy vypravěčú.
Vševědoucívypravěčje postavou,,beztě|a.,,
redukovanouna jedinou funkci - vyprávění,kterévšaknenítematizovánoje tedy krajnípodobouredukovanlé
postavy,jejímjakfmsi ',nulovfmstavem...Se vševědoucím
vypravěčem
sevážeiluzívněpojatápostava-definice'
která usiluje stiátse subjektem.S hlasitfm, tematizovanlmvypravěčemse
pojípostavyoboutypri- hypotézyi definice,subjektyi objekty,častějivšďi
postavy-hypotézy
a postavy-objekty.

Kdybychom pÍistoupilina hypotézu,žeje Švejktematizovan;/m,
hlasitfm vypravěčem,
ztratilaby ostatněotá7kapo povazetétopostavysmysl.
U takovjchto vypravěčŮsi ji pÍeceneklademe'nepídíme
se po jejich nitru,
je
jen
jako
bereme právě
zosobněnounarativnífunkci.Nicméněužsám fakt,
žese v literatuŤe
narativnífunkceneodvacátfchlet typ post'avy-zosobněné
jako jedenz projevrlristupuod postainterpretovat
byčejněrozšťfil'mrlžeme
vy-definice.osamost,atnění
narativnífunkceznamenaloredukcipŮvodníce(vyprávějící)'
listvosti postavyjako bytosticíící,jednajícía promlouvající
postavyjako subjektu.Léta dvacátáa počáteklet tŤicátfchjsou v české
postav-narativních
literatuÍe
ne náhodoudobouautorskfchvypravěčŮ,
funkcí a postav-hpotéz.Druhá polovinatŤicátfchlet znamenápak nejennávrat
k vševědoucímu
vypravěči(skrytému,
ale současně
i
tematizovanému),
jednoznačk celistvépostavě-definici'psychologickyplnéneboalegoricky
né.Na druhéstraněbychomovšemmohli uvažovati tak, Že tematizovany
vypravěč(viditelnf, hlasitf) - a v tom smyslu i Švejk- je jednou z podob
hypotetické,specifickfm zpťrsobem
redukovanépostavy' postavyve své
funkčnostitíhnoucí
k objektovosti.

Podívejmesenapfíklad,jaklm zprisobemfungujeve vzt,ahuk základním
osám pojetípostavy- lrypotetizacia subjektivaci(zjisťování
a objektivaci).
vztahvypravěče
a postavve Vančurově
románuMarkétrLazarová(1931).
Zdá se nám, žekoncepcepostavy-hypotézy,
jakoby pŤed
postavytvoÍené
ďima čtenáŤe,
se v tomtorománusvjm zprlsobema nepochybnězáměrně
sffetiís potÍebou
plnokrevn1ím
vytvofitepickéhrdinyžijící
životem,velklmi
činya city, v minulostivesměspojímané
jako postavy-definice.
Jinfmi slovy
- Vančurasepokouší
postupri
vytvoYitvlraznéepickéhrdinyprostŤednictvím
běžnjch v sebereflexívní
prÓze, pÍedevším
právě hypotetizací
postavy.
V textusetotižzveÍejĎuje
- a toje vlastnězvlrášÍrí.
akt stvoŤeníplnokrevnfch
epicklch hrdinrl.A dále: jestližese až dosud hypotetizaceobvykle pojila
s postiavamize současnosti
(zveÍejněná,phznanáhypotetičnost),
Vančura
tentopostupzcelanetradičně
uplatĎujena postavyhistorické,i když- v tom
je zŤetelnjposun - hrdiny jeho
romiínunejsousvětoznámívládci, proslulí

Jak vidíme,problematikavypravěče
těsněsouvisísproblematikourozpě.
postavyje právětak
típosiavyna ose subjekt<->objekt.Mírasubjektovosti
jako její modďita bezprostÍedním
dr}sledkemvztahuvypravěčea postavy.
Vypravěča postavajsou od sebebuď maximálnědistancovány,nebose sobě

121

r20
L-

tedyv promluvěpostavya vypravěče,
dvojznačné
a modalizované,
v riplnosti
vyjádŤena.
Je to vlastněpodobná otázka,jako.kdyžse ptiíme.zda je Šveik
opravdovfmprost'áčkem,
anebotutoroli hrajemoudr!b|ázen.Faktemzrlstiává, žeHašekv dílenerozsévástopy,kteréby vfklad v duchumodďizované
promluvya postavy-hypotézy
umožĎovaly,
Švejkovou
maskoua kostfmem
nikdeneprosvítájinátváÍ
ajinf oděv(ako u postavypŤevlečeného
Harlekfna
je
je
v komediidelťarte).12
Švejk se svou maskouzcela srostl1f, plně touto
maskou (dokonceještěvíc nežv komedii delÍarte,kde divák dfty masce
a kostfmu vnímánaopakneus|áledistancimezi hercema rol$, je právějen
touto rolí. Dělení na zák|aděmodďity se tedy Švejkvymyká - neníani
psychologickou
postavou(scházímu nitro),ale neníani ambivďentní
postavou-hypotézou,
respektiveo jeho hypotetičnosti
nic nesvědčí.
Vzmáhá se
v násvšakznovunejistota.Je tomuopravdutak?NeskrÍváv sobětextriskoky
a zá|uďy,kterése nám jen nedostatďnějemnfmi pros edky anal;/zydosud
nepodaÍiloodhalit?

pfibližují'nebospolu splfvají.Tentopohybpro postavuznamená,ževystusubjektčiobjekt.K posunŮma proměpuje v rfiznémíÍejako ,,Samostatny..
v1fvoje,kdy pÍevládáta či
nám docházínejenv určitfchfázích|lterárního
postavy,
i
a
ale uvnitÍjednoho
díla.13
Situacese na
ona distancevypravěče
uplatĎujese
prvnípohledjevítak, žetam,kde vypravěčsplfvá S post,]avou,
vystupujenaopakjako
postavaplnějako subjekt,tam,kdesevytviíŤídistance,
objekt závis|y na vypravěči.Na tuto situaci se však|ze podívati z druhé
strany:postava,jejížhlediskoje ztotožněnos hlediskemautora,svou samostatnosta individuálnostde factoztÍácíitanr,kde je mu nejvícvzdálena,
jako samostatnf' na autorovinezávislf (pravdajen
mrlžesi naopďi počínat
subjekt'Situaceje
zdánlivě nezávisl;/ závislostprostězristávánevyjádÍena)
vypratedy dvojznačnáa v dílechse Stejnědistancovanm (pÍiblíženfm)
jako
postavy
postava
subjekti
věčemse m žeuplatnitten i onenaspekt
postavajako objekt.
ZŮsta meještěv oblasti vahy'jakétypypostavypÍedstavují
z hlediska
modu ruznétypy vypravěčrl.Vševědoucívypravěčje postavou,'bez těla..,
redukovanouna jedinoufunkci . vyprávění,kterévšitknenítematizovánoje tedy krajnípodobouredukovaIré
postavy'jejímjakfmsi ,,nulov1fm
stavem...Se vševědoucím
vypravěčem
se vélže
iluzívněpojatápos[ava-definice,
která usiluje stát se subjektem.S hlasit1fm,tematizovan1/m
vypravěčemse
pojípostavyoboutypri- hypotézyi definice'subjektyi objekty,častějivšďr
postavy-hypotézy
a postavy-objekty.

Kdybychom pÍistoupilina hypotézu'žeje Švejktematizovan1/m,
hlasit]ímvypravěčem,ztatl|a by ostatněotazkapo povazetétopostavysmysl.
U takovfchtovypravěčú
si ji pÍeceneklademe,nepídíme
se po jeiich nitru,
je
jen
jako
bereme právě
zosobněnounarativnífunkci.Nicméněužsám fďit,
žese v literatuÍedvacátfchlet typ postavy-zosobněné
narativnífunkceneojako jedenz projevrlristupuod postamúžeme
byčejněrozšťfil,
interpretovat
vy-definice.osamostatnění
narativnífunkceznamenaloredukciprivodnícejednajícía promlouvající
(vyprávějící),
listvosti postavyjako bytosticítící,
postavyjako subjektv IÁta dvacátáa počáteklet tŤicátch jsou v české
postav-narativních
literatuÍe
ne náhodoudobouautorsklchvypravěčrl,
funkcí a postav-hwotéz.Druhá polovinatÍicátfchlet znamenápak nejennávrat
k vševědoucímu
vypravěči(skrytému,
tematizovanému),
ale současně
i
jednoznač.
postavě-definici,
psychologicky
plné
k celistvé
neboalegoricky
né.Na druhéstraněbychomovšemmohli uvažovati t,ak,Že tematizovan!
vypravěč(viditelnf, hlasi ) - a v tom smyslu i Švejk- je jednou z podob
hypotetické,specifickfm zprisobemredukovanépostavy,r}ostávyve své
funkčnostitíhnoucí
k objektovosti.

PodívejmesenapŤftlad,
jďifm zprlsobemfungujeve vztahuk základním
osámpojetípostavy hypotetizaci
a subjektivaci(zjistbvání
a objektivaci)vztahvypravěče
romiánuMarkétaLazuová (1931).
a postavve Vančurově
Zdá se nám, žekoncepcepostavy-hypotézy,
postavytvofenéjakoby pŤed
ďima čtenáÍe,
Se v tomtorománusv/m zprlsobema nepochybnězáměrně
sůetás potŤebou
vytvoÍitepickéhrdinyžijícíplnokrevn1/m
životem,velklmi
činya city,v minulostivesměspojímané
jako postavy-definice.
Jin1fmislovy
. Vančurasepokouší
postuprl
vytvoÍitvfraznéepickéhrdinyprostÍednictvím
běžnlch v sebereflexívníprÓze, pÍedevším
právě hypotetizacípostavy.
V textusetotižzveŤejiíuje
- a toje vlastnězvláštní- aktstvoÍeníplnokrevnfch
epickfch hrdinrl.A ďále: jestližese aždosud hypotetizaceobvykle pojila
s postavamize současnosti
(zveŤeiněná,
phznanáhypotetičnost),
Vančura
tentopostupzcela netradičně
uplatřujena postavyhistorické,i když- v tom
je zŤetelnfposunhrdinyjeho románunejsousvětoznámívládci, proslulí

Jak vidíme,problematikavypravěče
rozpětěsněsouvisís problematikou
postavyje právětrk
típostavyna ose subjekt<->objekt.Mírasubjektovosti
jako její modalitabezprostÍedním
drlsledkemvztahuvypravěčea postavy.
jsou
Vypravěča postava
od sebebuď maximálnědistancovány,nebose sobě
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rekové,,,božíbojovníci..jako v Eadičnímhistorickémrománu,kanonizo.
literatufeA]oisemJiráskem,ďe lidéstdícína okraji ,,velké..
vanémv české
členové
dvou historicky bezvlznamnfch lou.
historie a mimo společnosÍ
pežnickfchrodrl. Tento rys je sbližujes postavamiu Zikmunda Wintra.
U Wintra siceještěpojetípostavynejevízniámkyhypotetizace(není-liovšem
jednouz nich v Mistru KampanoviuŽprávévolba nehrdinského
hrdiny)'ale
je
jako
je
projevem
promluva
(ejím
celek
hypotetizací zasaŽenarománová
postaprohrané
líčení
bitvy ďima vedlejší
subjektivizované,
depatetizované
vy a kombinaceněkolika stylovfch poloh' z nichžjednouje poloha groteskní).

románu(obatyto typy
novépromluvyv historickéma takédobrodružném
je
Styl
|eŽív zákJaduMarkétyLazarové) užsám svérázn!jazyk vypravěče.
vypravěčovyÍečise pohybujemezi drsnostíepiky a něhoubásně,osciluje
loupežnftria Ťečí
milencrl.Jehonesourod!styl zasahujedopromluv
mezi Íečí
Narušujese,znejisťuje
hranicemezi propostav,stejněstylověnesourod1/ch.
ba dokoncei pffmoupromluvoupostav.Ve
mluvou vypravěčea nepÍímou,
svémdrisledkutentojev znamená,žeÍečpostav ztrácísociálně i psychofunkci, kterouměla v reďistickémrománua u pologicky charakterizační
mlustav-definic,prostupujeji živelvypravěčovyliterámí,metaforizované
prosakuje
Ťeči
vypravěče
obhroublévj,razivoa expresívní
vy; naopakdo
postav.Takto napÍíklad
mluvíloupežnickádceraAlexandra:
intonacez Ťeči
pŤedemnousvrijplášť!
ToťpÍevoznft
a loď, toťhŤebec.
,,PÍejisi smrti'aéstÍe
postav
mě
ke
Řeč
kterf
unáší sh1edání...14
se vzpínádo v!šinqíchž
metafor,
ve kterjch si libuje vypravěč.Tyto metaforyjednakvnitÍněstmelujívypravěčovupromluvu(a v jejímrámci promluvypostav),jednakpÍíběhlyrizují
(právěv této|yizaci mtlžemespaffovatďa|Ší
vyrazn! projevmodalizoyané
jsou
promluvy),
namnozevfchodiskemdalšího
románové
konečněpak
rozvíjenípŤíběhu,
coŽje postupreďistickému
romiánunaprostocizí.
- sv1fmiv1ftvory,tedy
jali vypravěčzacházíspostavami
Stejněsuverénně'
objekty,ďe ziíroveĎbytostmi,kterého někdy udiví(ďespoiltentoridivpŤedjakoby nezávislena jeho vrlli' projevíse jako samostÍrá)'kdyžsi počínají
statnésubjekty(v tom smyslu zristávajíi pro svéhotv rce do jistémíry
hádankou,hypotézou),
nakládá v romiínui s dějema jeho časem.Neuslále
děj zpochybiluje,v téževětějej pÍedkládájako jistf a vzápětíjehoreálnost
zpochybní,nebonaopakdějrozvíjíz vyslovenéhypotézy
, slovo setakŤftajíc
stává ,,skutečností...
Ačkoliv se jedná o děj v určité
mffe historick]Í(inspirovan;fmotivyZ rodovékroniky VančurŮz Řehnic),tvofíse tentodějjakoby
ažv procesuvyprávění,v aktupromluvypfedočimačtenáÍe.
A teprvev něm
serodítakérománovépostavyjako textovécelky,kterév pruběhupromluvy
neustáleoscilujímezi definičním
a hypotetickfm pojetím,mezi objektem
a subjektem.

Vančurave svémrománuuplatllujede facto obě pojetípostavy,čímž
jejíchodlišnostprávě zŤetelněvyniká: v obou mileneck1fch
párechje vždy
jeden partnertvoŤenjakoby v duchu postavy-definice.Mikuláš (ptlsobící
kamene,líčenfjako člověkryze smyslov1fa
dojmem nahrubootesaného
jako divoká amazonka)jsou postavamibÍzk1fmi
pudovf) a Alexandra(líčená
jed.
světu eposu,zatímcojejich partneŤi- Markétaa Kristián, postrádající
noznačnosta jednolitost, jsou postavamiromiínovfmi,postavami.hypotézam|román je dramatemjejich vniťníchsvár , konflikt se mnohemvíc
nežz vnějšího,
dobrodružného
dějerodív nitru těchtodvou postav,z jejich
rozpolcenosti,ambivalence(Markétase zmítÁmezi smyslovostísvélásky
a svfm duchovnímposlánímnevěstyKristovy).Epos se tak v textuosobitě
konfrontujes románem(pÍitomnejenv rovině postav,ale i v dalšíchrovinách),promluvajednoznačná,
nemodalizovaná
s promluvoumnohoznačnou,
modďizovanou.
románupfedevším
samapostaProstŤďkemmodalizaceje ve Vančurově
va vypravěče,kterj vstupujepÍímodo děje, komentujeprúběhudálostí,
jindy ironickf postoj,rozpÍádáse
čtenázaujímákpostavámněkdysoucítící,
Íemdialog,v němžmu dávápocítitfiktivnostpffběhu.Modďizace promluvy
- hypotetizace,relativizacerománovéhoděje a postav- má pfitom vlrazně
z ,,lepšÍ.spopolemickf osten.VypravěčsvŮj pÍíběhadresuječtenáÍr1m
.
pán
m..a ,,sličnfmdámám..,,'mudtc m
lečnosti ,,váŽen!m,,a,,utozenym
románkya,,rozkošněsložitousousentimen|álními
u kamen..,vychovan1/m
provokujeje ,,nehorázn1fm..
stylempďání tohotopríběčasnouliteraturou..,
jeho
je
jiné
právě
zveŤejněhypotetičnost,
hu, pÍičemž
,,nehorázností. mimo
ná fiktivnost. Tak vlastně ritočína vŽité,igidní pÍedstavyo žánru,ději'
postavách.Ylraznlm projevemporušení
konvencínemďalizovanéromá-

Hypotetizacepostavyneprobíhala
v literatuŤe
ovšemjen tímtojedinfm
zptisobem,tj. problematizací,
mysterioizacípostavy,tedyrozvíjenímurčitfch tendencív prÓze devatenáctého
století(Flaubert,Dostojevskij)a využí
viánímhypotetizačních
postuprla modelripostavy-hypo
tÉzyze sebereflexívního,detektivního
a fantastického
románua povídky.Existovalaještědruhá
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rekové,,,božíbojovníci..jako v Eadičnímhistorickémrománu,kanonizo.
literatufeAloisem Jiráskem,ďe lidéstdícína okraji ,,velké..
vanémv české
členové
dvou historicky bezvlznamnfch louhistorie a mimo společnosÍ
pežnickfchrodrl. Tento rys je sbližujes postavamiu Zikmunda Wintra.
U Wintra siceještěpojetípostrvynejevízniámkyhypotetizace(není-liovšem
jednouz nich v Mistru KampanoviuŽprávévolba nehrdinského
hrdiny),ale
je
jako
je
projevem
promluva
(ejím
celek
hypotetizací zasaŽenarománová
postaprohrané
líčení
bitvy ďima vedlejší
subjektivizované,
depatetizované
vy a kombinaceněkolika sťylovfchpoloh' z nichžjednouje poloha groteskn0.

románu(obatyto typy
novépromluvyv historickéma takédobrodružném
Styl
|eŽív záMaduMarkétyLazarové)jeužsám svéráznyjazyk vypravěče.
vypravěčovyŤečise pohybujemezi drsnostíepiky a něhoubásně,osciluje
loupežnftria Ťečí
milencrl.Jehonesourod!styl zasahujedopromluv
mezi Íečí
Narušujese,znejisťuje
hranicemezi propostav,stejněstylověnesourod1/ch.
ba dokoncei pffmoupromluvoupostav.Ve
mluvou vypravěčea nepÍímou,
svémdrisledkutentojev znamená,žeÍečpostavztrácísociálněi psychofunkci, kterouměla v reďistickémrománua u pologicky charakterizační
mlustav-definic,prostupujeji živelvypravěčovyliterámí,metaforizované
prosakuje
Ťeči
vypravěče
obhroublévyrazivo a expresívní
vy; naopakdo
postav.Takto napŤíklad
mluvíloupežnickádceraAlexandra:
intonacez Ťeči
pŤedemnousvrijplášť!
ToťpÍevoznft
a loď, toťhŤebec.
,,PÍejisi smrti'aéstÍe
postav
mě
ke
Řeč
kterf
unáší sh1edání...14
se vzpínádo v!šinqíchž
metafor,
ve kterjch si libuje vypravěč.Tyto metaforyjednakvnitÍněstmelujívypravěčovupromluvu(a v jejímrámci promluvypostav),jednakpÍíběhlyrizují
(právěv této|yizaci mtlžemespaťovatďa|Ší
vlrazn! projevmodalizoyané
jsou
promluvy),
namnozevfchodiskemdalšího
románové
konečněpak
rozvíjenípŤíběhu,
coŽje postupreďistickému
románunaprostocizí.
- sv1fmiv1ftvory,tedy
jali vypravěčzacházíspostavami
Stejněsuverénně'
objekty,ďe ziíroveĎbytostmi,kterého někdy udiví(alespoĎtentoridivpŤedjakoby nezávislena jeho vrlli' projevíse jako samostírá)'kdyžsi počínají
statnésubjekty(v tom smyslu zŮstávajíi pro svéhotv rce do jistémíry
hádankou,hypotézou),
nakládá v romiínui s dějema jeho časem.NeusLále
děj zpochybiluje,v téževětějej pÍedkládájako jistf a vzápětíjehoreálnost
zpochybní,nebonaopakdějrozvíjíz vyslovenéhypotézy
, slovo setakŤftajíc
stává ,,skutečností...
Ačkoliv se jedná o děj v určité
mffe historick]Í(inspirovan;fmotivyZ rodovékroniky VančurŮz Řehnic),tvofíse tentodějjakoby
aŽv procesuvyprávění,v aktupromluvypÍedočimačtenáŤe.
A teprvev něm
serodítakérománovépostavyjako textovécelky,kterév pruběhupromluvy
neustáleoscilujímezi definičním
a hypotetickfm pojetím,mezi objektem
a subjektem.

Vančurave svémrománuuplatllujede facto obě pojetípostavy,čímž
jejíchodlišnostprávě zŤetelněvyniká: v obou mileneck1fch
párechje vždy
jakoby
jeden partnertvoÍen
v duchu postavy-definice.Mikuláš (ptlsobící
kamene,líčenfjako člověkryze smyslov1fa
dojmem nahrubootesaného
jako divoká amazonka)jsou postavamiblízk1f
mi
pudovf) a Alexandra(líčená
jed.
jejich
postrádající
partneŤi Markétaa Kristián,
světu eposu,zatímco
noznačnosta jednolitost,- jsou postavamiromiínovfmi,postavami.hypotézam|román je dramatemjejich vniťníchsvár , konflikt se mnohemvíc
nežz vnějšího,
dobrodružného
dějerodív nitru těchtodvou postav,z jejich
rozpolcenosti,ambivalence(Markétase zmítámezi smyslovostísvélásky
a svfm duchovnímposlánímnevěstyKristovy).Epos se tak v textuosobitě
konfrontujes románem(pŤitomnejenv rovině postav,ale i v dalšíchrovis promluvoumnohoznačnou'
nách),promluvajednoznačná,
nemodalizovaná
modďizovanou.
románupfedevším
samapostaProstŤedkem
modalizaceje ve Vančurově
va vypravěče,kterj vstupujepÍímodo děje, komentujeprúběhudálostí,
ironickf postoj,rozpÍádá
sečtenázaujímák postavámněkdysoucítící,jindy
Modďizace promluvy
Íemdialog,v němžmu dávápocítitfiktivnostpÍíběhu.
- hypotetizace,relativizacerománovéhoděje a postáv - má pfitom vlrazně
z ,,lepšÍ.spopolemickf osten.VypravěčsvŮj pÍíběhadresuječtenáÍr1m
.
pán
m..a ,,sličnfmdámám..,,'mudtc m
lečnosti ,,váŽen!m,,a,,utozenym
románkya,,rozkošněsložitousousentimen|álními
u kamen..,vychovan1/m
provokujeje ,,nehorázn;fm..
stylempďání tohotopríběčasnouliteraturou..,
jeho
je
jiné
právě
zveŤejně.
hypotetičnost,
hu, pÍičemž
,,nehorázností. mimo
ná fiktivnost. Tak vlastně ritočína vŽité,igidní pÍedstavyo žánru,ději'
romápostavách.Ylraznlm projevemporušení
konvencínemodalizované

Hypotetizacepostavyneprobíhala
v literatuŤe
ovšemjen tímtojedinfm
zptisobem,tj. problematizací,
mysterioizacípostavy,tedyrozvíjenímurčitfch tendencív prÓze devatenáctého
století(Flaubert,Dostojevskij)a využíviánímhypotetizač
ních postupr!a modelripostavy-hypo
tÉzyze sebereflexívntno'detektivního
a fantastického
románua povídky.Existovalaještědruhá
123

122
^L--

Ta spočívala
cesta.Užjsme ji naznačiliv souvislostise Švejkem.
v navázání
jemuž
jiném
(na
dala
stupni)np schematizovan/,fixnítyp postavy.definice,
podobukomediedelÍartea ježse projevovalajako stylizace,
nejvfraznější
kteroum žemenazvatmaionetní.Jestližeaždosudse hypotetizacečastěji
váza|a s postavouinklinujícík tomu stát se subjektem,kterj jako celek
vypravěčiuniká, je jím postižitelnfjen neriplně,v pťípadě
tétodruhécesty
je
se postavazačínávesměsblížitobjektu, redukovánana vnějšek,stává se
takika postavou.věcí.oba zprlsobyhypotetizacese v literatuťe
ovšemodjakživaprostupujía dopliíují.
Děje se tak i ve dvacátémstoletí,kdy najedné
ambivďentnípostavyKlímovy, postavystraněvznikají ťebafantastické,
záhadyČapkovya na druhéstraněpostavy-loutky.Na základě vfzkumu
let
mtlžemekonstatovat,Že zatímcood počátkustoletído konce dvacát1ích
se vyskytujíparalelně,ve tťicátfchletechdocházíke zlomu; nejprvese tu
jako záhady,noetické
silně uplatĎujetendencek pojetíposiavy-hypotézy
poslézev souvislostis vfvojem historickfchuďílostíustupuje
toto
hypotézy,
pojetípostavy,
pojetístálejednoznačnějšímu
rrlznlm podobámpostavy-defi.
nice.

postrvy, stroje-postavy(vznikajíprocesemzlidštění)se pak do literatury
v prÓze naturalistické,Zároveťl
vrátil ve směrechpŤelomustoletí,pŤedevším
proces
a objektivacečlověka,
odlidštění
postupova|
dezindividualizace,
s ním
zrlstaljen naznačen.
Člověk
jenžv romantismu,subjektdosudakcentujícím,
vyměřují vlastnostia místa- věc, stroj
a věc, člověka stroj si ve stÍetnutí
člověk,jeho oživitela tvrlrce,hynenebose stiívásvéhodruhu
ožívá,zatímco
->
subjekta subjekt-> objekt.15
věcí:objekt
Jestližena jednésEaně souviselatato vfměna ,,rolí.s iluzívnímnaturalismem,v jehožprÓzách se v metaforickfchvizíchstrojei prostory(lokozatímco
motiva' drll, továrna)stávajísvéhodruhu bytostmi,,,postavamÍ.,
člověkse v pracovnímprocesuměnítakŤkave věc, na druhéstraněsouvisela
totižse secesí.Dekorativnístylitakése směrysvou podstatouneiluzívními,
zaci figur ve vftvarnémumění(podobnástylizace pÍďstavuje evidentně
odklon od realismu,psychologismu,iluzívnosti),ženskÝmsiluetám,talďka
postojrla gest
zbavenfmplasticitya pojatfms jejich omezenjmrepertoárem
poslav
na gestá'
jako
ornament,odpovídalav literatuŤeredukce
de facto
juveniliíchbratŤí
Čapkrl.Tato
masky,jejich proměnav loutliy v secesních
povíďiy L Évantail.Ex centro,komedieLásky hra osudná
díla'k nimžpatŤí
(vznikala kolem roku 1910),se vyznačujíoslabenímdějovostiaž bezdéjovostí,rozklademchronologiea redukcíčasu,tedytypickfmi antiiluzívními
rysy. v kompozici se bohatěuplatĎujevariačníprincip jako princip tizce
spjatf s modnlizovanoupromluvou.

noetickáhypotézase vtělovalado typt1tulaka,
Jestližepostava-záhada,
cizince, kouzelníka,jinéhojako takového'marionetnívari:urtapostavySe
realizujev ožívající
věci, loutce,soše,automatu,homunkulu,robotu,Akcentacetěchtotyp znamenala vyrazn! posunna ose subjekt<-> objektsměrem k objektu.Tento pohyb probíhalv literatuňeužod romantismu,kde
podobnétypy postav začína|y
vričičlověkuvystupovatjako zneklidřující,
záhubnídvojníci'jako ,já..,kterése změnilov nepochopitelné
,,ty..,v druhéjak jsme ukázali v pťedchozí
ho,jiného.Užpostavajako takovápťedstavuje,
nynísetoto,,ty..gradukapitole,jiného,,,ty..vzhledemk autorovi,vypravěči,
je, ještěvíc se oddělujeod ,jáÍ,v rozdvojenépostavě:autor (vypravěč),
RrlznépoJÁ-> postava,druhf, TY-> postavadvojníka,druh! druhého.
doby ,,ty..,druhéhodruhéhožijína bytosti,od nížse oddělily, nezávislfm
je od romantismuspolďná krajní
životem.Všempodobámdruhéhodruhého
charakteru- u bytostí,za.
redukcelidsklch vlasfuostí,Ztrátasubjektového
subjektu'Procesuobjektímcověci naopaknabfvajícharakterupffzračného
proces
zvěcněnísubjektu,
Dezintegrace,
subjektivace.
tivaceodpovídátedy
personalizaceobjektuznamenajíjednak stíráníhranice
stejnějako ožívání,
mezi subjektema objektem,jednakoslabenía postupnouztrátuidentitysub.
jektu.Typ postavy-věci,postavy-stroje
(vznikajíprocesemzvěcněn0a věci-

e
Patrněnejvfraznějšípodoboupostavy-loutkya ziírovelipostavy-stroj
(obatypyspolutěsněsouvisej|byL Čapkoviroboti.Základním
rysemrobotú
ze hry KarlaČapkaRUR (1920)je jejich neindividualizovanost.
Majíbezv!raznétváťe,upťenjpohled (ako loutky),jsou stejněoblečeni(uniformita
prostťedku
oděvuje zjevně popčením
reďisoděvujako charakterizačního
ticképostavy).Jejich lidskévlastnostia potťebyjsou zredukovány:nemají
jsou bez vŮle, vášní,
duši,nevědí,co je stesk,smrt'nesmějíse,nemajíchué,
vyznačují
se absolutnípamětí,ale nedovedounic novéhovymyslet(absence
tvoŤivéschopnosti).Někdy se pominou(ejich ,,kíeč..
je vlastněprojevem
jejich neďeMvaně propukajícílidskosti)a pak musípťijítdo stoupy.V RI.]R
stejnějako v povídceL Évantailje užitomotivunejasné
hranicemezi lidskfmi a ne.lidskfmipostavami.Jakobyv duchusituačníkomedie
docházíve hťe
k záměnám:HelenaGtoryová pokládázpďátku robotyza lidi, později naopak lidi za roboty. Motivací svérázněaktuďizovanéhotraďčníhodrama125
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posiavy, stroje-postavy(vznikajíprocesemzlidštění)se pak do literatury
v pr6zenaturalistické.ZaroveĎ
vrátil ve směrechpŤelomustoletí'pfedevším
a objektivacečlověka,
odlidštění
s nímpostupovalprocesdezindividualizace,
jen naznačen.
Člověk
zrlstal
jenžv romantismu,subjektdosudakcentujícím,
vyměĎujívlastnostia místa věc, stroj
a věc, člověka stroj si ve stŤetnutí
jeho
a
tv rce,hynenebose stávásvéhodruhu
oživitel
člověk'
oŽívá,zatímco
->
->
objekt.15
subjekta subjekt
věcí:objekt

Ta spočívala
v navázání
cesta.Užjsmeji naznačiliv souvislostise Švejkem.
jemuždala
(najinémstupni)n3 schematizovanf,fixnítyp postavy-definice,
podobukomediedellartea jež se projevovalajako stylizace,
nejvfraznější
častěji
Jestližeaždosudse hypotetizace
kteroum žemenazvatmarionetní.
váza|as postavouinklinujícík tomu sti{tse subjektem,kter! jako celek
tétodruhécesty
vypravěčiuniká, je jím postižiteln!jen neriplně,v pťípadě
vesměsblížitobjektu,je redukovánana vnějšek,stává se
Sepostavazačíná
postavou.věcí.
ovšemod.
oba zpúsobyhypotetizacese v literatuťe
taklka
jakživaprostupujía doplřují.Děje se tak i ve dvacátémstoletí,kdy najedné
ambivďentnípostavyKlímovy, postavy.
Straněvznikají ťeba fantastické,
záhadyČapkovya na druhéstraněpostavy-loutky.Na zďiladě vfzkumu
let
Že zatímcood počátkustoletído konce dvacát1ích
m žemekonst,atovat,
se vyskytujíparalelně,ve tŤicátfchletechdocházíke zlomu; nejprvese tu
jako záhady,noetické
silně uplatĎujetettdencek pojeí postavy-hypotézy
toto
posléze
hypotézy,
v souvislostis vfvojemhistorickfchudálostíustupuje
podobámpostavy-defipojetípostavy,
rúzn1im
pojetístálejednoznačnějšímu
nice.

Jestližena jednéstraněsouviselatato vfměna ,,rolÍ.s iluzívnímnaturalismem,v jehožpr1záchse v metaforicklchvizíchstrojei prostoryQoko.
zatimco
motiva,dril, továnra)stávajísvéhodruhu bytostrni,,,postavami..,
člověkse v pracovnímprocesuměnítaKka ve věc, na druhéstraněsouvisela
totižse secesí.Dekorativnístylitakése směrysvoupodstatouneiluzívními,
(pcldobná
stylizace pÍďstavuje evidentně
zaci ťlgwve vytvarnémumění
siluetám,takŤka
odklon od realismu,psychologismu,iluzívnosti),žensk1fm
postojrla gest
repertoárem
zbavenfmplasticitya pojatlm s jejich omezen1fm
postav
na gesta,
redukce
jako
literatuŤe
ornament,odpovídalav
de facto
juveniliích
bratŤí
Čapkrl.Tato
masky,jejich proměnav loutky v secesních
Ex centro,komedieLásky hra osudná
díla,k nimžpaffípovíďryL Éviurtail,
(vznikala kolem roku 1910),se vyznačujíoslabenímdějovostiaž bezdéjovostí,rozklademchronologiea redukcíčasu,tedytypickfmi antiiluzívními
rysy. V kompozici se bohatěuplatřuje variačníprincip jako princip tizce
spjatf s modalizovanoupromluvou.

noetickáhypotézase vtělovalado typŮ tuliíka,
Jestližepostava-záhada,
cizince, kouzelníka,jinéhojako takového,marionetnívariarrtapostavyse
robotu.Akcenhom'unkulu,
realizujev ožívající
věci,loutce,soše,automatu,
tacetěchtotypriznamenala vyrazn! posunna ose subjekt<-> objektsměrem k objektu.Tento pohyb probíhalv literatuňeuž od romantismu,kde
podobnétypy postav začína|y
vŮčičlověkuvystupovatjako zneklidĎující'
záhubnídvojníci'jako ,já..,kterésezměnilov nepochopitelné
''ty..'v druhéjak
jsme
jako
v pťedchozí
jiného.
pťedstavuje,
ukázali
postava
trková
ho,
Už
gradujiného,,,ty..
nynísetoto,,ty..
vzhledemk autorovi,vypravěči,
kapitole,
je, ještěvíc se oddělujeod ,já,, v rozdvojenépostavě:autor (vypravěč)'
RrlznépoJÁ-> postava,dÍuhÝ,TY-> postavadvojnfta,druh! druhéha.
doby ,,ty..,druhéhodruhéhožijína bytosti,od nížse oddělily, nezávisllm
je od romantismuspolďná krajní
životem.Všempodobámdruhéhodruhého
charakteru- u bytostí,zaredukcelidskfch vlashostí,ztrátasubjektového
subjektu.Procesuobjektímcověci naopaknabfvajícharakterupťízračného
tivaceodpovídatedy processubjektivace.Dezintegrace,zvěcněnísubjektu,
ání,personalizaceobjektuznamenajíjednak stíráníhranice
stejnějako ožív
mezi subjektema objektem,jednakoslabenía postupnouztránridentitysub.
(vznikajíprocesemzvěcnění)a věcijektu.Typ postavy-věci,postavy-stroje

Joutky a zárovel1postavy-sÍoje
Patrněnejv1iraz
nější podoboupost,avy
(obatypy spolutěsněsouvisejí)
byli Čapkoviroboti.Zrákladním
rysemrobotri
Majíbezvfze hry Karh ČapkaRUR (1920)je jejich rreindividualizovanost.
raznétvá e, upťen!pohled (jako loutky),jsou stejněoblečeni(uniformita
prostťedku
reďisoděvuje zjevněpopčením
oděvujako charakterizačního
ticképostavy).Jejich lidskévlastnostia potiebyjsou zredukovány:nemají
duši,nevědí,co je stesk,smrt,nesmějíse,nemajíchut',jsou bez v le, vášní,
vyznačují
se absolutnípamětí,ale nedovedounic novéhovymyslet(absence
tvoťivéschopnosti).Někdy se pominou(ejich ,,kťď..je vlastněprojevem
jejich neďekávaněpropukající
lidskosti)a pak musípťijítdo stoupy.v RIJR
stejnějako v povídceI.1Évantailje užitomotivunejasné
hranicemezi lidskfmi a ne-lidskfmipostavami.Jakobyv duchusituačníkomedie
dochánÍvehe
k záměnám:HelenaGloryová pokládá zpďátku roboty za|iďi,později naopak lidi za roboty. Motivací svérázněaktuďizovanéhotradičního
drama1.25
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tickéhopostupuje nepatrnározrŮzněnostlidí a robotri ve hŤe- lidéjsou
neindividualizováni;
nehleděna svéjménoa profesestejnějako robotiténrěÍ
Helenaje stejnějako robotineplodná.V dramatuzjevněnešloo romantick!
konflikt stvoÍitel, typútradičněsilně individualizovanfch,a jejich ožíva.
jícíhodíla (prlvodníStvorirclrobotrl- filozof Rossum ve hÍedokonceani
nevystupuje),ďe právě o procesznejistění,hypotetizacelidskostia subjeksyžetemtétohry.
tovosti; ten je vlastně pravfm - noeticko-ontologick1fm
i fakt,žeseve hŤemomentvznikuprvního
o drlležitosti
tohotosyžetusvědčí
- oživenístroje,v romantickéa ještěnovoromantické
robota,akt stvoŤení
- vťrbecnepÍedvádí,
je vytčen
prÓze tak drlležitfa tvoffcíjádro syžetu,16
jakoby pÍedzávorkou,pŤedděj hry. Iracionálno,postava-strojje na scéně
jako vfchodisko,jako v1fznam,
kterf sev pnlběpfftomnaodsamého
začátku
- robotajako
hu děje a v procesuhypotetizacepfewátí.Postulováníjlného
vlchodiska syžetubylo doklademhluboképroměnyve vziahuk iracionálnu,
k jinému.Jinéje pťítomno
tady a teď, je rozptfleno v realitě,hranicemezi
zdejšíma cizímje v ágní.

charakter.Kolektivnípostavaje tujen
má totiž,,tvoÍen!..
z jednohodťrvodu:
pÍípadem
postav,
kterébásnft v rámcovfch kapitoláchrománupro.
dalším
hlašujezavltvory svéfantazie.Tentopostup,pÍiněmžje postavaprohlášena
je nicméněv české
prÓze poměrněojedinělf (v rozvinutější
za stvoÍenou,
je v Řezá.
pŤítomen
podoběse s nímsetkávámev prÓzáchMilady Součkové,
čověRozhraní),bezpochybyi proto, že p sobivějšíje právě ontologická
Dok]adem
nejistotao postavě,oscilacepostavyna ose skutečnost<->fikce.
žeautorv prriběhudíla,jak jsme viděli v Johnově
tohoje někdyskutečnost,
MoudrémEngelbertovi,necháváčteniáŤe
častozapomenoutna fiktivnostpo.
je
se nejrriznějším
zpúsobem
autentizovat,
tedyopětučinitiluzívsÍav,snaží
je napŤftladpostavaJohnaFeracharakterizována
mimojiné
ními:v PĚehradě
prosďednictvím,,autentickfch..tidaj ze zápisníku(adresa'telefon,číslo
jsou sice
hodinek,číslorukavic apod.).V Amoru a Psyché(193,7)Součkové
postavyprohlášenyza vytvorautorky,ale ona samado románuvstupujejako
jménem,čímž
postava,dokoncepod Skutečn:Ím
se opět ocitáme ve sféŤe
iluze.

PďstamÝm rysemČapkovjchrobotrl(a pozdějimlokú)je jejich mnohost.
jednu z pďob takzvanékolektivnípostavy.
Ta znamená,ževlastněpňedstavují
jak plyne
Kolektivníposiava,známáužze starověkétragedie(chÓr),posb:iádiá'
Jejísubužz jejíhocharakteru,individuálnírysy,je jahfmsi makrosubjektem.
jekÍovostovšemspďívá praktickyjen v tom, ževystupujejako hromadnf
stoletíjsou podobamikolektivnípostravy
dvacátého
agensděje.V literatuťe
.
a armáda
v dramatui prÓze revolučnídav (,,Že|ezn!potok Serafirnovičriv)
(mravenc , robot , mlokrl,zástupri).Tato zvláštníPostavaje de facto vždy
pojataá la thěse,jako nositelkazcela
ztyátŤtována
v duchupostavy-definice,
(i kdyžněkdyjinotajné)idejea jednoznačné
aktivity.
určité

Setkávámese se zajímavlmrikazem.Postavyjednohoa téhož
dílase
<-> fikce, definice<->
na|ézají
v rrlznépozici nejenna osáchskutečnost
hypotéza,
ale takéna ose subjekt<-> objekt.V PÍehradětentojev souvisí
románu,v jehožrámcijsoupostas mnohožátrovostí
díla:1.společenského
jako post'avy-definice;2.
vy charakterizovány
románus tajemstvím,
ve kterémjsou postavyspiklencrlpojatyjako hypotézy,v závěru v duchutohoto
žánrového
románua povídky(Božena
typuzrušené;
3. pokleslého
erotického
jako postava-definice);
4. ,,kolektivního..
románu,v němžpÍehradaa Ťeka
jsou stylizoványjako subjekty,obyvateléměstavystupujíjako kolektivní
subjekt.S tímsouvisíi fakt' žeseportrét
postavyčastoSkládáz charakteristik
rťrzného
typu: Fer je charakterizovánnejprvev duchu reportÍe a spole.
čenského
románu,pozdějijako postavaz inilostného
čiďvčíhorománu(Gré.
tě pÍipadal,,náčelníkem
nadanfmzáhadnoumocí,silnějšínežsmrta osud
l.'.l. Azačalaho z ďáIkysledovatzasmušillmipohledy.....17
). Jestližese na
jednéstraněne-lidskéobjektya dav stiávají
se,nadruhé
subjekty,subjektivují
shaněseněkteré
postavyzbavujísvéindividuality(anonymní
nezaměstnan!
jako parspro toto),snižujíseve svéslužebnosti
na roveĎstroje,objektivují
se. To se tlka napÍíkladpostavysluhy Píra:,,PírosťálpÍi tom v koutku,
podobenmechanickému
člověku,kter! podáváreklamynapodnose.Vypadá
jako ŽivÝ a pŤeceneníŽivy,jetojen kus inven|áŤe...l8
Aéužjde o hromadné

postav,neustá(1932)Marie Majerovésez velkéhomnoŽsťví
V Pťehradě
poloviny
knihy konstituovat
začínázhruba od
le v románu pťibfvajících,
město.Zdáse,žejejívznik je
kolektivníposlava:dav hažanrlopouštějících
posta.
tradiční
rozkolísáním
vlastněpťipravován
subjektovostia hypotetizací
ťekajako
vy, jejímižprojevyjsou v románuantiiluzívnost'postavy-stroje,
,,pos[avď.,oživlésochy, zmnoŽenípostav,absencerisťednípostravy,anonymnísubjekty(akcionáťičísloI, II, III, nezaměstnanf).Jednímz nejvyraznějšíchrysr)kolektivníposiavy se v PÍehraděi jinde srávájejí pohyb.
Vfznam kolektivnípostavy nebfvá' jak jsme ťekli,zpochybřován' nfbrž
pouze redukován.V Pťehradě
tatopostavanení,a to
všakpostavou-definicí
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charakter'Kolektivnípostavaje tujen
z jednohodrlvodu:má tot1Ž,,tvoŤenf..
pÍípadem
postav,
v rámcovfch kapitoláchrománupro.
které
básník
dalším
hlašujezavjtvory svéfantazie.Tentopostup,pŤiněmžje postavaprohlášena
je nicméněv české
prÓze poměrněojedinělf (v rozvinutější
za stvoŤenou,
je v Řezá.
pŤítomen
pr1záchMilady
Součkové,
podoběse s nímsetkávámev
je právě ontologická
čověRozhraní),bezpochybyi proto, že prlsobivější
Dokladem
postavě,
postavy
na
ose
skutečnost<->fikce.
o
oscilace
nejistota
jak
jsme
viděli v Johnově
žeautorv pruběhudíla'
tohoje někdy skutečnost,
častozapomenoutna fiktivnostpoMoudrémEngelbertovi,necháváčteniáŤe
zprlsobemautentizovat,
tedyopětučinitiluzívseje nejr znějším
siav, snaží
je napÍftladpostavaJohnaFeracharakterizována
mimojiné
ními:v PÍehradě
prosťednictvím,,autentickfch.. dajri ze zápisnftu (adresa,telefon,číslo
jsou sice
hodinek,číslorukavic apod.).V Amoru a Psyché(|937)Součkové
postavyprohlášenyza v;/tvorautorky,ale onasamado románuvstupujejako
se opět ocitáme ve sféŤe
postava,dokoncepod skutečnfmjménem,čímž
iluze.

tickéhopostupuje nepatrnározrŮzněnostlidí a robotŮ ve hŤe- lidéjsou
neindividuďizováni;
nehleděna svéjménoa profesestejnějako robotiténrěÍ
jako
je
zjevně
nešloo romantick1f
neplodná.
V
dramatu
roboti
Helena stejně
konflikt stvofitelú,typ tradičněsilně individualizovanfch,a jejich ožívajícíhodíla (prlvodnístvoÍitelrobotrl- filozof Rossum ve hÍedokonceani
nevystupuje),ale právě o procesznejistění,hypotetizacelidskostia subjek.
syžetemtétohry.
tovosti; ten je vlastně prav/m - noeticko-ontologick1fm
hŤe
moment
vznikuprvního
ve
i
fakt,Že
se
syžetu
svědčí
tohoto
o drlležitosti
ještě
novoromantické
robota,akt stvoÍení oživenístroje,v romantickéa
- vŮbec nepŤedvádí,
je vytčen
jádro syžetu,16
pr6ze takdŮležitf a tvoÍící
jakoby pÍedzávorkou,pŤedděj hry. Iracionálno,postava-strojje na scéně
jako vfchodisko,jako vfznam,ktei1fse v pr běpÍítomnaod
začátku
samého
Postulováníjiného. robta jako
hu děje a v procesuhypotetizacepŤewátí.
vlchodiska syžetubylo doklademhluboképroměnyve vztahuk iracionálnu,
tady a teď, je rozpt leno v realitě,hranicemezi
k jinému.Jinéje pčítomno
zdejšíma cizímje vágní.
Pďstatnfm rysemČapkovlchrobotrl(a pozdějimlokrl)je jejich mnohost.
jednu z pďob takzvané
kolektivnípostany.
Taznantená,ževlasÍrěpťedstavují
Kolektivnípostava,známáužze siarověkélagéďe (chÓr),pos .ádá'jak plyne
Jejísub.
lŽ z jejho charakteru,individuálnírysy,je jakfmsi makrosubjektem.
jektovostovšemspďívá praktickyjen v tom, ževystupujejako hromadnf
agensděje.V literatuňedvacátéhostoletíjsoupodobamikolektivnípostavy
a armáda
v dramatui pr6zerevolučnídav(,,Železn!potok..SerafimovičŮv)
(mravencrl,robot , mlokr1,zástuprl).Tato zvláštníPostavaje de facto vždy
pojataá la thěse,jako nositelkazcela
ztvári1ovánav duchuposíavy.definice,
aktivity.
(i kdyžněkdyjinotajné)ideje ajednoznačné
určité

Setkávámese se zajímavlm kazem.Postavyjednohoa téhoŽdílase
<-> fikce, definice<->
na|ézají
v rrlznépozici nejenna osáchskutečnost
<->
V
PÍehradětentojev souvisí
na
subjekt
objekt.
hypotéza.
ale také ose
románu,v jehožrámci jsou postadíla:1. společenského
s mnohožárrovostí
jako postavy-definice;
ve kte2. románus tajemstvím,
vy charakterizovány
rémjsou postávyspiklencr1pojatyjako hypotézy'v závěru v duchutohoto
románua povídky(Božena
erotického
žánrového
3. pokleslého
typuzrušené;
jako postava-definice);
románu,v němžpÍehradaa Íeka
4. ,'kolektivního..
jsou stylizoványjako subjekty,obyvateléměstavystupujíjako kolektivní
postavyčastoskládáz charakteristik
subjekt.S tímsouvisíi fakt,žeseportrét
rrlznéhotypu: Fer je charakterizovánnejprve v duchu reprtÁžea spolerománu(Gré.
čidívčího
čenského
románu,pozdějijako postavaz inilostného
tě pŤipadal,,náčelnftem
záhadnoumocí,silnějšínežsmrt a osud
nadan1fm
t...l. Azačalaho z ďáky sledovatzasmušilfmipohledy.....17
). Jestližese na
jednéstraněne-lidskéobjektya dav síávajísubjekty,subjektivují
se,nadruhé
straněseněkteré
nezaměstnanf
postavyzbavujísvéindividuality(anonymní
jako parspro toto),snižujíse ve svéslužebnosti
na roveĎstroje,objektivují
se. To se tfka napÍíkladpostavysluhy Píra:,,PírosťálpÍi tom v koutku,
podobenmechanickému
člověku,kter! podáváreklamyna podnose.Vypadá
jako živf a pŤeceneníživy, je to jen kus inventiíŤe...l8
Aéužjde o hromadné

neustá.
(1932)Marie Majerovése z velkéhomnožstvípostav,
V Pťehradě
začínázhruba od poloviny knihy konstituovat
le v románu pťibfvajících,
město.Zdáse, žejejívznik je
kolektivnípostava:dav Pražanrlopouštějících
postatradiční
rozkolísáním
subjektovostia hypotetizací
vlastněpťipravován
ňekajako
vy, jejímižprojevyjsou v románuantiiluzívnost,postavy.stroje,
,,postavď.,oživlésochy, zmnoŽenípostav,absencerisďednípostavy.anonymnísubjekty(akcionáťičísloI, II, III, nezaměstnanf).Jednímz nejvf.
i jinde stávájejí pohyb.
raznějšíchrysrl kolektivnípostavy se v Pčehradě
jsme
jak
zpochybilován,nlbrž
ťekli,
Yjznatn kolektivnípostavy neb1fvá,
tatopostavanení,a to
všakpostavou-definicí
pouze redukován.V Pťehradě
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subjekty,čio subjektyproměněné
v objekty,opouštíme
v těchtopÍípadech
jakoby
zcela nepochybněoblast,,skutečnf
ch postav..,postáv
vzatj ch ze žije vlastněrovněž
vota. Ukazuje se, žeoscilace na ose subjekt<-_>objekt
projevemprocesuznejisťování
postavy,potlačování
a posilováníjejísubjektovosti'oba postupy hypotetizacepostavya objektivacepostrvya na druhé
straněsubjektivacevěci - se totižčastoa ne náhodouvyskytujísoučasně
(d kazem tohoje právěrománMajerové).

románové
zcela explicitněa s parodickÝmostnempostavenaproti ,,životné
její
je
postavě..:na loutcenemrlžeme
chtít,,,abyvěděla,že milenec milencem
A., a ví-li to, nem žemeŽádatna pouhépomocnéfigďe, aby brala ohledy,
aby měla city, vyžadované
od takzvanfchživotnfchrománovfchposiav...2l
K poeticepostavy-loutliy
sepŤimykái Nezvďtlv románJak vejcevejci (1933)'
kde je postupmarionetizaceobsaženužv momentupodobnostipostav(,jak
vejcevejci").

Jako zakonit! dúsledekhypotetizacese v dílech za|oŽenjchna tomto
postupuobjevujetyp postavyJoutky,I on, jak užjsme tlkáza|ina čapkovskfch juveniliích,má antiiluzívnícharakter.Postavaoscilujemezi oŽívající
loutkou(subjektivace),
tedypostavasetvoŤí
opětnejennaoseskutečnost<>fikce,ale i na ose subjekt<->objekt.Určité
analogies literaturoumŮžeme
naléztvevytvarném
umění,pro kteréseve dvacátémstoletístiívají
typiclcjmi
kombinacesoch a shoj (napť.DuchamprlvKúř roku 1914)'marionetizace
lidsképostaly' pÍpadněnahrazenísochyloutkou@ellmerovyloutkyumožĎují
postdrl).19
naararržování
do nejrťrznějších
Marionetizaceliterámípostavy znapostamenalakromě hypotetizacezvláštnídruhredukceEadičních
atributr1
je typickápro českouprÓnltÍ"tcátych
vy-definice.Postava-loutka
let.Pojímá
se zietelněantiiluzívněa hemě. Součástí
literárníhry a ,,ontologie..
loutky
postrvy,která se stťídavě
projevuje
ztstÁvánejistota,ambivalentníza|ožení
jako člověka loutka,subjekta objekt,jsoucnoa ne-jsoucno.Ve Hčedoopravdy (1933)RichardWeinerpíše:
,,Jejichchrize,jejich posunky,jejich pohledy
l .../bylysynchronickysymerické;jakobypohyblivéloutky/.../Čiby to snad
byli lidépťecejen?..,,Stálatu jako loutka/...lumijen strach,strachfrochu
je to loutka.....20
divadelní,neboé
U w"ine.a vystupujeloutkajako Znepokojivf dvojnft vypravěče,
čtvrtícího
se do sv1fchpostava poslézejimi pohlceného.

Strukturavztahrlpostav,jejich protiklady a hierarchiemají v těchto
prÓzách vlrazně modelov1f,hernícharakter.Drlsledkemtohoto modelově
herníhopojetípostavyje vesměsdeheroizace,depsychologizacea relativizace jejíidentity.,,Byl zrovna tak svťrdně
nehezkfjako španělskftanečník
Vicente Escuderol'../ Kdoví:snadto Vicente Escuderoby| /...l Prapodivná
že Vicente Escuderoje Fuldem, zrlstávajenicméněVicentem
skutečnost,
Escuderem..'..(Hradoopravdy).22uSoučkovéjeproces
re|ativizaceidentity
post]avyvyjaďován zdvojováníma multiplikacípostav,jejichžjménajsou
nahrazenainiciálou s indexem.Někdy dokoncevzniká nejistota(taje rovněž
pÍedmětem
parodie),zda se jedná o člověka,nebo o věc. V ZakJadate|ích
(1940)je dvojznačnost
navozenaokolností,
žeVratislavasejmenuješílená
ženamajitelezáioŽnya zároveť1
trezorv bance:,,PanŤeditelsi někdyv neděli
vyjedetramvajína procházku,to jsoujedinéchvíle,kdy se Vratislavamrlže
nadfchattrochučersfvého
vzduchu.Vratislava?která?jeho ženapÍecenevycházía ta,kteráje jí podobná,je pfipoutiánana stěnuŤeditelské
pracovny
v Zá|oŽně?/.../Vratislava,jeho věrná,ačneŽivá spolupracovniceho doprovázíi na jeho nedělníchprochánkách...,,23
Zv|áštnípostup,jímžse pŤímoprovokativněpopÍrátradičnípostava,
pŤedstavuje
genezeči spíŠ
generovánípostav z personifikovanfchpocitrl,
vlastností,
pojm . ,,Život..podobné,,postavy..
abstraktních
seodbfvá vlastně
v jedinévětě(několikavětrách).
Projevemjejíexistenceje de factokromějejí
činnostipouhéužitíslovajako vlastníhojména,jeho psanís velkfm písmenem:,,Upozorřujemě na Národnípolitiku v klíněpŤednámi mlčkysedícía
na nás se nedívající
postavy,oslovujeji něžně:Melancholie/.../Augustina
na epává.Politiku,klade Melancholii otÍnkya vztyčujese pyšně,kdyžMelanchotie odpovídána o|ázku, kdo se k ní pŤišelpodíva| Součková...24
V ČapkověTovárněna Absolutno (|g25) se abstraktnípojem- Absolutno,
fungujícíjako NekonečnfDělnft a zároveř kouzelnft (',bytostpsychická,
vědomáa inteligentnť.),
- strívádokoncehlavnípostavourománu,zatlačujíc

podobymarionetní
Nejextrémnější
redukcepostavynaléa nejd ležitější
záme v prízách Milady Součkové.
V Amoru a Psyché(1937)jsou některé
postavyv pnlběhudějenahrazenyloutkaminebojsou odhďenyjako loutky:
,,Kolenasejí ohlbají měkcea celá postavapracujeohebně.Teprvev koupacímoblekuse objevujíklouby a jejich spoje,zakr'.fvané
ruk.ávky,živrltkem,
podivnfm
sukní.Teprveteďje A 2figurtnas
mechanismem,
ukrytfm uvniti
rrlžového,
měkce zkloubenéhotěla l...lPozději bude nucenaprovdatse za
mďého st^átního
riiednfta v odděleníEmilově. Nebude mít děti, nem že,
je
jen
vždyť to
mrlj umělf panák s kdoulovlmi vlasy''' Postava.loutkaje tu
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v objekty,opouštíme
v těchtopŤípadech
subjekty,čio subjektyproměněné
jakoby
postav..,postáv
zceJanepochybněoblast,,skutečn1/ch
vzatlch ze Žije vlastněrovněž
vota. Ukazuje se, žeoscilace na ose subjekt<-->objekt
projevemprocesuznejisťování
postavy,potlačování
a posilováníjejísubjektovosti.oba postupy. hypotetizacepostavya objektivacepostavya na druhé
straněsubjektivacevěci . se totižčastoa ne náhodouvyskytujísoučasně
(dťrkazem
tohoje právě románMajerové).

románové
zcela explicitněa s paroďcklm ostnempostavenaproti ,,životné
její
je
postavě..:na loutcenem žemechtít,,,abyvěděla,že milenec milencem
A., a víli to, nem žemeŽáďatna pouhépomocnéfiguŤe'aby brala ohledy,
aby měla city, vyžadované
od takzvanfchživotnfchrománovfchpos!av...2l
K poeticeposlavy-loutkry
sepÍimykái Nezval v románJak vejcevejci ( l 933)'
kde je postupmarionetizaceobsaženužv momentupodobnostiposlav(,jak
vejcevejci").

na tomto
Jako zakoniťfdrisledekhypotetizacese v dílech za7oŽenych
postupuobjevujetw postavyJoutk}'I on, jak užjsme vkáza|ina čapkovskfch juveniliích,má antiiluzívnícharakter.Postavaoscilujemezi ožívající
loutkou(subjektivace),
tedypostavase tvoťí
opětnejennaoseskutečnost<>fikce,ale i na ose subjekt<->objekt.Určité
analogies literaturoum žeme
na|éztvevltvarnémumění,pro kteréseve dvacátémstoletístávajítypichlmi
kombinacesoch a srojŮ (napí.DuchampŮvKrlř roku 1914)'marionetjaace
nahrazenísochyloutkou@ellmerovyloutkyumožiÍují
lidsképostavy,pťípadně
postojrl).19
naaranžovánído
nejruznějších
Marionetizaceliterrámípostavy
znamenalakromě hypotet:nace
zvláštnídruhredukceEadičních
atributripostaje typická pro českoupr6zutťicátlchlet.Pojímá
vy-definice.Postava-loutka
literárníhry a ,,ontologie..loutky
se zťetelněantiiluzívněa herně.Součástí
postavy,kteráse sťídavěprojevuje
zťrstiává
nejistota,ambivďentnízaložení
jako člověka loutka,subjekta objekt,jsoucnoa ne-jsoucno.Ve Hťedoopravdy (1933)RichardWeinerpíše:
''Jejichchrlze,jejichposunky,jejichpohledy
|outky/.../Či
symetrické;jakobypohyblivé
by to snad
l.../bylysynchronicky
byli lidépťecejen?..,,SÍála
tu jako loutka/...lUmíjenstrach,strachtrochu
je to loutka.....20
divadelní,neboé
U w"ine.a vystupujeloutkajako Znepokojivf dvojnft vypravěče,
se do svfch postava poslézejimi pohlčtvrtícího
ceného.

Strukturavztahripostav,jejich protiklady a hierarchiemají v těchto
prÓzách vyrazněmodelov1f,hernícharakter.DŮsledkemtohoto modelově
herníhopojetípostavyje vesměsdeheroizace,depsychologizacea relativizace jejíidentity.,,Byl zrovna tak svrldněnehezkf jako španělsk!tanečník
Vicente Escuderol..,/ Kďoví;snadto Vicente Escuderoby| l.../Prapodivná
že Vicente Escudero'je Fuldem, zŮstávajenicméněVicentem
skutečnost,
je procesrelativizaceidentity
(Hra doopravdy)...u Součkové
Escuderem'....
postrvy vyjaďován zdvojováníma multiplikacípostav,jejichžjménajsou
nahrazenainiciálou s indexem.Někdy dokoncevzniká nejistota(taje rovněž
pŤedmětem
parodie),zda se jedná o člověka,nebo o věc. V Zakladate|ích
(1940)je dvojznačnost
naYozenaokolností,žeVratislavasejmenuješílená
ŽenamajitelezáloŽnya zároveř trezorv bance:,,PanŤeditelsi někdyv neděli
vyjedetramvajína procházku'to jsoujedinéchvíle,kdy se Vratislavamtlže
nadfchattrochučerstvého
vzduchu'Vratislava?která?jeho ženapÍecenevycházía tr' kteráje jí podobná,je pÍipouLína
pracovny
na stěnuŤeditelské
jeho
v Zá|ožné?
ho
Vratislava,
věmá,
neŽivá
spolupracovnice
doproač
/.../
vázíi na jeho nedělníchprochánkách.,..,23
Zv|áŠtní
postup,jímžse pffmo provokativněpopírátradičnípostaYa,
pÍedstavuje
genezeči spíšgenerovánípostav z personifikovanfchpocitrl,
vlastností,
pojmrl.,,Život..podobné
abstraktních
seodbfvá vlastně
,,postavy..
v jďiné větě(několikavětách).Projevemjejíexistenceje de factokromějejí
činnostipouhéužitíslovajako vlastníhojména,jeho psanís velkfm písmenem:,,Upozorřujemě na Národnípolitiku v klíněpŤednámi mlčkysedícía
na nás se nedívající
postiavy,oslovujeji něžně:Melancholie/.../Augustina
natŤepává
Politiku, klade Melancholii otázkya vztyčujese pyšně,kdyžMelancholie ďpovídá na o|ázku, kdo se k ní pŤišelpodívat:Součková...2a
V ČapkověTovámě na Absolutno (lg25) se abstraktní
pojem . Absolutno,
fungujícíjako NekonečnfDělnft a zároveĎkouzelník(,,bytostpsychická,
vědomáa inteligentní.),- stává dokoncehlavnípostavourománu,zat|ačUiic

pďoby marionetní
redukcepostavynaléNejextrémnější
a nejd ležitější
záme v prÓzách Milady Součkové.
V Amoru a Psyché(|937)jsou některé
postávyv prúběhudějenahrazenyloutkaminebojsou odhalenyjako loutky:
,,Kolenasejí ohfbajíměkcea celá postavapracujeohebně.Teprvev kouparukávky,živ tkem,
címoblekuse objevujíklouby a jejich spoje,zakr..fvané
podivnfm
mechanismem,
ukrytfm uvnití
sukní.Teprveteďje A 2 figurínas
rrlžového,
měkce zkloubenéhotéla/...lPozději bude nucenaprovdatse za
maléhostátníhoďednfta v odděleníEmilově. Nebude mítděti' nemrlže,
je tu
je to jen mrlj umělf panák s kdoulovfmi vlasy.''Postava-loutka
vžďyť
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do pozadívšechnyostatní,lidsképostavyvčetněsvéhostvoÍitele(tenmizí
jim jen epizodickérole,spjaté
brzo ze scény)a ponechávajíc
častojen s jedi.
postavyse projevilotakév kompozici,
nou kapitolou.Zpochybněnítradiční
jednotlivfchkapitol-povídek,
za|ožené
na relativníSamostatnosti
v oslabení
soudržnosti
celku a ve fragmentarizaci
děje.

slabiku,nerozlišujírody, obejdouse bez tilozofie, umění,neznajífantaz1i,
humor,hru nebosen,jsou naprostíživotnírealisté,utilitaristé.
V pojetímlokrljako pfudtímrobotrlnavazujeČapekna pojetístandradiv dílechThomaseMora, Cyranade Bergerac
zovanfchobyvatelutopickfchŤíŠí
pÍitom
jinfch.
Rozbdí
však
statičnost
a ,,idylť.starÝchutopií,stavírománovf
a
lidskfch postav,lidstvajako celkus redukovanlmibytostmi,
konfliktnasťetnutí
|idskostis nelidskostí.
nazápue inďvidualizovanostis neinďvidualizovaností,
jednoduše
nekryje
lidmi
nelidskost
se
tu
ovšem
s
a
s mloky. V románu
Lidskost
jako
v RUR. Zatimco množící
se
směfujevyvoj oÉt k vfměně vlastnostítrk
- ideálmďemícivi|izace,
je namločípnlměr
lidstvíaredukuje
zvftezachvacuje
prodělávají
intelektuální
vzesfupa poslézese z mírumilovmloci sepolidštují'
a dehunfch, bezbrannfchtvorrlměníve vojáky.Docházík humanizacizvftete
manizacičlověka.Nejen mloci, ale i lidé,lidstvo a právě lidstvo ve svéredupďobě fungujev románujakojinotrjnápodokované,
deformované,
odlidštěné
jednoduchá
ba fďismu. Prlvďně
alegorie(mloci = fďisté) se v pnlběhu děje
komplikuje;fďismus jako signifiéznakudostávádvojísignifiant- mloky a lidi'
vfznamovájednoznačnost
V koleltir'rrípostavěmlokase
a symetrieje popŤena.
takjako v robotech,lidechAE (ďe vlastněi ve Zmetkovi)setkávámes hnlznou,
groteskněnadsazenoupodoboudruhého,L1er1/zachvacuje'jď., zbavuje,jáÍ,
jeho |idskéidentity.

Vraémeseještěv jinésouvislostike hŤeAdam StvoŤitel(192,7),
Na rozdíl
od RL]R, v něnnž
uměléhočlověkavytčenpŤedděj'je v této
byl akt stvoÍení
hŤebraďíČapkrlstvoŤení,
respektivejeho parodie,a jeho neblalré
drisledky
pak
cenffemdramatu.Adam stvoŤíbojovnftaMileta. Evu a Lilith a
svého
dvojnfta Alter Ega . v Íďi sémiotikypostavus tfmžsignifiant,ale s jinfm
signifié(redukovan1/m
o nitro).Z tohopotomplyne i rozdílnostbytostíkteré
postavy,v podstatě
každytvoÍí:Adam tvoÍílidi s dušemi- individualizované
postavšakpostavy.definice,Alter Ego tvoÍílidi AE - neindividualizované
vy-stroje,pojaténicméněrovněžjako postavy-definice.StÍetnutí
oboutypú
postavje pak vlastněstŤetnutím
stvoŤen1fch
dvou variantpostavy.definiceindividualizovanéa neindividuďizovulé.Nakonec se obě armády spojía
Adam s Alter Egem pÍistoupíke stvoŤení
společného
díla.Tím se stane
je
postavou-definicí
(inďviduďizovanou
Zmetek. P|áme se: tento tvor
či
neindividualizovanou?),
neboje postavou-hypotézou?
ZmetekŽijea množí
je podlézavěuctivf, hájí si svr1jsvěteček,
se mimo městasv$ch stvoÍitelú,
žádnf
velk!
myšlenky..,
,,nemá
,,chcebejtjenom živ...Už svoujedinečností
jeZmetekpostavouindividualizovanou,
jeholidskévlastnostijsouvšakredukované.Ačkoli je tato dehumanizovanápostavave hfe definovánaa své
pÍecenás
chovánía postojeŽáďnymipotenciiílními
vyznamynepÍesahuje,
jejíexistencezneklidĎuje'je pro nás spjatas nedefinovatelnou
nejistotou.

V Čapkovfchdílechbfvá proti taktodeformovanému,
dehumanizovanémuobjektivovanému
(figury),
kterázhoubnému,
subjektupostavenafigura
odlidšťujícímu
procesučelí(doktor Galénv Bílénemoci).Jinf je pŤípad
postavy,kterástojímimo tentoprocesa zápas,pozorujejej' pÍípadně
komentuje.V Adamu StvoÍitelibyl takovoupostavouZmetek,veVálce s mlokyje
jím pan Povondra.I kdyžmezi těmitopostavamiexistujerozdí|,pŤedevším
v míÍejejich pragmatičnosti
a lidskosti,m žemeobě zďadit pod ťypzvanf
obyčejn!nebo takéma$ člověk.zs
zučínáse nám n.fsovatdalšíosa' na níž
mohoubft situoványliterárnípostavy:postavaheroická<-> postavaneheroická. Tato osa je v určitém
vztahuk ose subjekt<-> objekt,neboéheroičnostodpovídásubjektovosti,s deheroizacíse zpravidlapojízdrlraznění
objektovfchrysrl.(Kolektivnípostrvapťďstavujez tohotohlediskapťípad
zvláštní- častojí nescházíheroičnost,
která se tu všakvážes oslabením
subjektovosti
jejíchčlenri')Současně
má vztahtakék ose postava- definice
<-> postava- hypotéza.Heroičnost
totižvylučujerelativizující,hypotettzujícípojetí,neheroičnost
umožřujeobě pojetí.Souvisíi s rozeslavením

PozdnídílaKarla Čapka- románVálka s mloky (1936)a dramataBílá
nemoc (1937)a Matka (1938)- znamenalypŤíklonk poeticepostavy-definice. Tento pŤftlonnepochybněsouvisels jejich nezastŤenou
tendenčností,
která se zdálanezbytnáve vyhrocujícíse historickésituaci.I kdyžmnoho.
poetiky posiav,prostork hypotézám
značnostnenív těchtodílechsoučástí
.
tu ovšemzťrstal ve čtenáŤsk1fch
a režisérsk1fch
interpretacích.
To je danoi
jejich alegoričností
(Bílá nemoc).Mloci jsau
(Viílka s mloky) a klíčovostí
novou variantourobottl,dalšíkolektivnípostavou,jejfi alegorickf smyslje
zíejm!.Jeto tedypostava-definice,
opětneindividualizovaná,
neboémlokrlm
jako
robotrlma lidem AE scházejíindividualizující
stejně
atributya subjekto.
vost.Nenaučilise dělat rozdfl mezi ,já,, a ,,my,,,redukujíslova na jedinou
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do pozadívšechnyostatní,lidsképostavyvčetněsvéhostvoÍitele(tenmizí
jim jen epizodickérole,spjaté
brzo ze scény)a ponechávajíc
častojen s jedi
postavyse projevilorakév kompozici,
nou kapitolou.Zpochybněnítradiční
jednotlivfchkapitol-povídek'
za|oŽené
na relativnísamostatnosti
v oslabení
soudržnosti
celku a ve fragmentarizacidéje.

slabiku,nerozlišujírody, obejdouse bez filozofie, umění'neznajífantazii'
humor,hru nebo sen,jsou naprostíživotnírealisté,utilitaristé.
V pojetímlokrljako pred m robolrl navazujeČapekna pojetístandradi.
v dílechThomaseMora, Cyranade Bergerac
zovanfchobyvatelutopickfchÍíší
pŤitom
jinfch.
Rozbíjí
však
statičnost
a,,idylu..strrÝchutopií,stavíromanov1f
a
lidskfch postav,lidstvajako celku s redukovanlmibytostmi,
konflikt nasffetnutí
s nelidskostí.
nazápue inďvidualizovanostis neinďviduďizovaností,lidskosti
jednďuše
lidmi
ne|idskost
V románu
nekryje
s
a
mloky.
se
tu
ovšem
s
Lidskost
jako
v RUR. Zatimco množící
se
směfujevyvoj oÉt k vfměně vlastnostítak
zvfte zachvacujelidstvía redukujeje namločíprúměr- ideál mďemí civillzace,
prodělávají
intelektuální
vzestupa poslézese z mírumilov.
mloci sepolidšťují'
nfch,bezbrannfchtvorrlměníve vojáky'Docházík humuizacizvftetea dehu.
manizacičlověka.Nejen mloci, ďe i lidé'lidstvo a právě lidstvo ve svéredujakojinolajnápďoďlidštěnépďobě fungujev romiánu
kované,
deformované,
jednoduchá
=
(mloci
fďisté)se v pruběhuděje
ba fďismu. Prlvďně
ďegorie
komplikuje;fašismusjako signifiéznakudostávádvojísignifiant- mloky a lidi,
mlokase
vfznamovájednoznačnost
a symerieje pofrena.V kolektivnípostrvě
takjako v robotech,lidech
AE (ďe vlastněi ve Zmetkovi)setkávámes hnlznou,
groteskněnadsazenou
pďobou druhého'
kÍen.f
zachvacuje,jď,,zbavuje ,jáÍ.
jeho lidskéidentity.

(1927).Narozdíl
Vraémeseještěv jinésouvislostike hŤeAdam StvoŤite|
od RUR, v něrnžbyl akt stvoÍení
uměléhočlověkavytčenpÍedděj,je v této
hŤebraťíČapkústvoŤení,
respektivejehoparodie,ajeho neblahédúsledky
cenhem dramatu.Adam stvoŤí
bojovnfta Mileta. Evu a Lilith a pak svého
dvojnfta Alter Ega - v Íďi sémiotikypostavus tfmžsignifiant,ale s jinfm
signifié(redukovanfmo niEo).Z tohopotomplynei rozdílnostbytostí,které
postavy,v pďstatě
každ!tvoŤí:
Adam tvoŤí
lidi s dušemi- individualizované
postavšakpostavy-definice,Alter Ego tvoÍílidi AE . neindividuďizované
vy-stroje,pojaténicméněrovněžjako posíavy-definice.
StŤetnutí
oboutyprl
je pak vlastněstŤetnutím
stvoŤenjchpost]av
dvou variantpostavy-definiceindividualizovanéa neindividuďizovulé'Nakonec se obě armády spojía
Adam s Alter Egem pŤistoupí
ke stvoÍeníspolečného
díla.Tím se stáne
je
(inďviduďizovanou
postavou-definicí
Zmetek. P|áme se: tento tvor
či
neindividualizovanou?),
neboje postavou-hypotézou?
ZmetekžIjea množí
se mimo městasvfch stvofitel , je podlézavěuctivÝ,hájísi sv j světeček,
,'nemážádn! veltr! myšlenky..,
,,chcebejtjenomživ..'Už svoujedinečností
jeZmetekpostavouindividualizovanou,
jeholidskévlastnostijsouvšakredukované.Ačkoli je tato dehumanizovanápostavave hÍedefinoviánaa své
pŤecenás
chovánía postoježádnymipotenciálnímivyznamynepÍesahuje,
jejíexistencezneklidĎuje,je pro nás spjatas nedefinovatelnou
nejistotou'

V Čapkovfchdílechbfvá proti taktodeformovanému,
dehumanizovanémuobjektivovanému
(figury),
kterázhoubnému,
subjektupostavenafigura
odlidšéujícímu
procesučelí(doktor Galénv Bílénemoci).Jinf je pÍípad
postavy'kterástojímimo tentoprocesazápas,pozorujejej, pÍípadně
komentuje.V Adamu stvoriteli byl t.akovoupostavouZmetek,veVálce s mlokyje
jím panPovondra.I kdyžmezi těmitopostavamiexistujerozdÍl,pÍedevším
jejich pragmatičnosti
v míŤe
a lidskosti,mrlžemeobě zďadit pod typ zvan!
obyčejnjnebo takémalj člověk.zszučí,áse nám rfsovat dalšíosa, na níž
mohoubft situoványliterárnípostavy:postavaheroická<-> postavanehe.
roická. Tato osa je v určitém
vztahuk ose subjekt<-> objekt,neboéheroičnostodpovídásubjektovosti,s deheroizacíse zpravidlapojízdúraznění
objektovfchrysrl.(Kolektivnípostavapíďstavujez tohotohlediskapťípad
zvláštní- častojí nescházíheroičnost,
která se tu všakvážes oslabením
subjektovosti
jejíchčlenrl')Současně
má vztahtakék ose postava- definice
<--> postava- hypotéza.Heroičnost
totižvylučujerelativizující,hypotettzujícípojetí,neheroičnost
umožiÍuje
obě pojetí.Souvisíi s rozestavením

PozdnídílaKarla Čapka- románVátka s mloky (1936)a dramataBílá
nemoc(|937) a Matka (1938)- znamenalypfíklonk poeticepost,avy-defi
nice. Tento pÍíklonnepochybněsouvisels jejich nezastÍenou
tendenčností,
která se zÁ|a nezbytnáve vyhrocujícíse historickésituaci'I kdyžmnohopoetikypostav,prostork hypotézám
značnostnenív těchtodílechsoučástí
tu ovšemziistal ve čtenáÍsklch
interpret,acích.
To je dránoi
a režisérskfch
jejich alegoričností
(Bílá nemoc).Mloci jsou
(Válka s mloky) a k]íčovostí
novou variantourobotú,dalšíkolektivnípostavou,jejž alegorickf smyslje
zťejmf.Je to tedypostava-definice,
neboémlokŮm
opětneindividualizovaná,
jako
robot m a lidem AE scházejíinďvidualizujícíatributya subjektostejně
vost.Nenaučilise dělat rozdí|mezi ,já,, a ,,my,,,redukujíslova na jedinou
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postavv románu:hrdinazaujímázpravid|acentrální,
tak ffkajícsolárnípozijako
ci, ostatnípostavykolem něhoobíhají planetyineheroickáfiguramriže
bfi figurou hlavní(centrální)i vedlejší.
Podívejmesedo minulosti.Kult hrdinysevlastnězavršujev romantismu.
pro.
od tédoby se v literatuiestiívámesvědkynejruznějších
deheroizačních
cesrl.Jestližehrdinase vyznačuje
vfraznfmi vlastnostmi,predstavuje
bohatě
individualizovan1fsubjekt,sebeidentickfa završenf(hledajícíana|ézající
projevujese činy(i v oblastiduchovní)a v hierarchii
identitua završení),
postavza ímávyznamné(stŤedové)
post'avení,
pÓlu stojíevi.
na opačném
dentněnehrdina,člověks vlastnostmimálo vlraznfmi, v krajnostibez vlastností,neindividualizovanfči nepatrněindividualizovarrfjedinec, subjekt
zŤetelnětíhnoucík potlačení
subjektovosti(blíží
se ,,věci'').osud podobné
postavynenív1fjimečnf,
naopakje fuctov1f
. Yíc neŽčinyse častoprojevuje
pro kteroujsou charakteristické
Íečí,
takovouÍečí,
rtlznéstereotypy,floskule
a historky.Smysl tétopostavyje plně obsaženve v1frokuZmeka,Že ,,chce
bejtjenomživ,,.Y dílehrajeobvykleepizodickouroli, pokudovšemneexistujev mnohlch exempli{Ťích
kolektivnípostavu.
a nekonstituuje
Ve srovnání
s hrdinouse tentotyp jevíjako vysloveněfragmentámí,
deficitní.V české
literatuŤe
k němum žemepÍiŤadit
hmyz alegoriilidíze hry braÉí
ČapkrlZe
životahmyzu, roboty' lidi AE, mloky. Dospívámek poznatku,žeČapek
postupněi současně
experimentovals nejrúznějšími
variantamineheroické,
postavy.
deficitní
V českéliteratďe dvacátéhostoletímáme však dílo' v jehožsyžetu
zaujímáneheroickápostavacentrálnípozici:Haškovyosudy dobrého
vojáka
je
jeho
Švejka.Švejkovaneheroičnost dána už
karnevalovoupostavou(e
- kulatou, prostďušnou,usměvavoujako měsíc
malf a zavality) a tváčÍ
v riplĎku,s dojemněněžnfmaďima (ve svéneproměnlivostije tato tváŤ
maskou- maskouklauna,pro kterouje pÍíznačnf
nesouladvfrazu sesituacQ.
Vojenskf mund r na Švejkovivisí jako na klaunovi: ,,ohromnáblrlza se
záptatamina loktech,zamaštěná
a špinavá,klátila se na Švejkovijako kabát
na hastrošovi.Kalhoty visely na něm jako kost'.fmna klaunovi. Vojenská
čepice,kterou mu téžna garnizÓněvyměnili, šlamu pÍesuši...26
Švejkje
jeho
(nedozvíme
rodičích,dětství,má pouze
člověkbez minulosti
se nic o
minulost vojenskou,či spíŠ
minulost svéŤeči;některéŠvejkovypÍíhody
z prvníhodílu,napÍ.s feldkurátemKatzem,se stávajíobsahemjeho historek
ve druhémdílu)a takébez domova'jeodnikuda odevšad(eho četnápražská
132

byďiště)'Fenomenálnípaměť,kterátutopostavustejnějako dalšírysy sbližujes robotem,sloužíŠvejkovik tomu.žese ve svfch historkáchpohybuje
volnostípo mnohamístech,uvádípÍíběhynesčetnfchlidí,
s neobyčejnou
stÍetiá
v nichžse nezŤídka
,,velká''histories historiemi,,mal:fchlidí''.Tento
klaunÍečia vyprávění,nesoucíchvšechnyznaky karnevďovépromluvy(famlharizace,snižování
vznešenlchtématjejich nízklmi paralelamia záměnami, ambivďence,ďogičnost,pseudoautenticita,
pseudoexplikaceaj';, se
v románunijak nevyvíjí.Tím se vlastnělišíod robotaa mloka,pro kteréje
naopakv]fvoj(humanizace)pÍíznačnf;
nevyvíjísejako oni k pocitustrachu,
je
(Švejk
bolesti,stesku,k liásce
bytostbezpohlavní- v jedinéerotickéscéně
fungujenarczkaz jakosnoj). Švejkova
netečnost
k lidskébíděje netečností
talďkavěci (Švejkovo
zvěcněnídoktádámimo jinéironicky vyznívající
pÍíhoda'kdy je prohránv kartách),lhostejností
loutky,kteráseve svénelidskosti
všudecítídobÍe(na policejnímŤeditelství,
ve vězení;v b|ázincjsi pŤipadá
jako v rráji)'neboautomatus omezen]fm
rejstŤíkem
pohybŮa postojú(klaní
se,uctivě zďraví,s oblibouužíváformulePoslušněhlásímapod.),s několika
stereotypyuvozováníhistoreka exempel(,Zna|jsem jednoho.....;,,Jeden
člověkveZhoh.,,.,;,,To
jďnou měli.....;
jako ten'....;
,,TomněpŤipadá
,Jako
jednorr.....),
ale s neomezenoupotencíÍeči,jeŽsegeneruje,bujíjakoby sama
ze sebe.Mluvícíloutkc. v tomje jejíspecifičnost
. upíránasvětkolem sebe
nehybnf,ozvláštĎující
(ve svénez častněnosti
a neudivenosti)
pohled.
V souvislostisejménemjsmemluvili o historicklchpostavácha tendenci
kjejich relativizujícímu
pojetív prÓzedvacátého
století,
kjejich pojetíjako
hypotéz.Z tohotohlediska nás zajímáještě
jeden typ - postavajako aluze
prosluléliter rnípostavy.U postavybudované,,podle
vzoru..seoslabujejejí
''autentick..prlvod ve prospěchprlvoduhterárního,postavase prezentuje
jako variace,modifikacea modalizace
známéliterární
postrvy.Jejísubjektovostnenísicehypotetická'ateje zčástiliterární,
postavouprosvítájejímodel
jako určiláapriorníkonstrukce,
k nížpostavazaujímávztah.
Máme-|i zhlediskapoetikypostavycharakterizovat
postavy
ty
z romántlďicátlch a čtyťicátfch let, kteréjsou aluzemi na prosluléliterární
hrdiny (KubkrlvPďeček
jako aluze na Enšpígla,
Drdrlv Petr Sedmilhrťjako aluze na dona Quijotr),
paksi uvědomujemejejich
nejednoznačnost:
zliierrárřujícímomenty
je spoJuJl s postavami.hypotézami,
apriorníkonstrukcea obvyklevelmipevnékontury postavys tělemi s nitrems postavami-definicemi.
NejspíŠ
bychomje mohli
chápatjako pťechodnčlánekmezi vyhraněnfmi
postavami-hypoézami
z ro133

postavv románu:hrdinazaujímá zpraviď|acentrální,
tak fftajícsolárnípozijako
ci, ostatnípostavykolem něhoobíhají planety;neheroickáfiguramriže
bfi figurou hlavní(centrální)i vedlejší.
Podívejmesedo minulosti.Kult hrdinysevlastnězavršujev romantismu.
prood tédoby se v literatuÍestávámesvědkynejruznějších
deheroizačních
cesrl.Jestližehrdinase vyznačuje
vfraznlmiv|astnostmi,pŤedstavuje
bohatě
individualizovanf subjekt,sebeidentick!a završeny(hledajícíana|ézající
projevujese činy(i v oblastiduchovní)a v hierarchii
identitua završení),
pos[avzaujímávyznamné(stŤedové)
post.avení,
pÓlu stojíevina opačném
dentněnehrdina,člověks vlastnostmimálo vlraznfmi, v krajnostibez vlastností,neindividualizovanfči nepatrněinďvidualizovanf jedinec, subjekt
Zretelnětíhnoucík potlačení
subjektovosti(blížíse ,,věci'').osud podobné
postavynenív1fjimečnf
, naopakje tuctov . Yíc neŽčinyse častoprojevuje
pro kteroujsoucharakteristické
Íečí,
takovouŤečí,
rŮznéstereotypy,floskule
a historky.Smysl tétopostavyje plně obsaženve v roku Zmetka,Že,,chce
bejtjenomživ...V dílehrajeobvykleepizodickouroli, pokudovšemneexistujev mnohfchexempláÍích
kolektivnípostavu.Ve srovnání
a nekonstituuje
s hrdinouse tentotyp jevíjako vysloveněfragmen|ární,
deficitní.V české
literatuŤe
k němum žemepŤiŤadit
hmyz alegoriilidíze hry bra$íČapkrlZe
životahmyzu, roboty, lidi AE, mloky. Dospívámek poznatku,že Čapek
postupněi současně
experimentovals nejrúznějšími
variantamineheroické,
postavy.
deficitní
V českéliteratuŤedvacátéhostoletímáme však dílo, v jehožsyžetu
zaujímáneheroickápos|avacentrálnípozici:Haškovyosudy dobrého
vojaka
je
jeho
Švejka.Švejkovaneheroičnost dránauž
karnevalovoupost'avou(e
mďf a zava|it!) a tvÍÍí. kulatou,prostodušnou,
usměvavoujako měsíc
v riplrIku,s dojemně něžnymaočima(ve svéneproměnlivostije tato tváŤ
maskou- maskouklauna,pro kterouje pÍíznačnf
nesouladvlrazu sesituací).
Vojenskf mund r na Švejkovivisí jako na klaunovi: ,,ohromnáblrlza se
záp|ataminaloktech,zamďtěná a špinavá,klátila se na Švejkovijako kabát
na hastrošovi.Kalhoty visely na něm jako kost..fmna klaunovi. Vojenská
čepice,kterou mu téŽna gunizÓně vyměnili, šlamu pÍesuši...26
Švejkje
jeho
(nedozvíme
člověkbez minulosti
rodičích,dětství,má pouze
se nic o
minulost vojenskou,či spíšminulost svéŤeči;některéŠvejkovypÍíhody
z prvníhodílu,napÍ.s feldkurátemKatzem,se st.ávají
obsahemjeho historek
ve druhémdílu)a takébez domova,jeodnikudaodevšad(eho četnápražská
r32

bydliště)'Fenomenálnípaměť,kterátutopostavustejnějako dalšírysy sbližujes robotem,sloužíŠvejkovik tomu,žese ve sv/ch historkáchpohybuje
volnostípo mnohamístech,uvádípÍíběhynesčetnfchlidí,
s neobyčejnou
stfetá,,velká''histories historiemi,,mal]fchlidí''.Tento
v nichžse nezŤídka
klaunÍečia vyprávění,nesoucíchvšechnyznaky karnevďovépromluvy(famiharizace,snižování
vznešench tématjejich nízk/miparalelamia záměnami, ambivďence,alogičnost,pseudoautenticita,
pseudoexplikaceaj'), se
v románunijak nevyvíjí'Tím se vlastnělišíod robotaa mloka,pro kteréje
naopakv]fvoj(humanizace)pÍíznačnf;
nevyvíjísejako oni k pocitustrachu,
je
(Švejk
bolesti,stesku,k liásce
bytostbezpohlavní- v jedinéerotickéscéně
fungujenarczkaz jakosnoj). Švejkova
netečnost
k lidskébíděje netečností
talďkavěci (Švejkovo
zvěcněnídokláďámimo jinéironicky vyznívající
pÍíhďa' kdy je prohránv kartách),lhostejností
loutky,kteráseve svénelidskosti
všudecítídobÍe(na policejnímŤeditelství'
ve vězení;v blázinci si pŤipadá
jako v rráji)'neboautomatus omezen]fm
rejstŤíkem
pohybŮa postojŮ(klaní
se' uctivě zdraví,s oblibouužíváformulePoslušněhlásímapď.), s několika
stereotypyuvozováníhistoreka exempel(,,Zna|jsemjednoho.....;,,Jeden
čIověkveZhoh....,;,,To
jďnou měli.....;
jako ten'....;
,,TomněpÍipadá
,Jako
jednorr.....),
ale s neomezenoupotencíÍeči,
ježse generuje,bujíjakoby sama
ze sebe.Mluvícíloutka. v tomje jejíspecifičnost
. upírána světkolem sebe
nehybnf,ozvláštlíující
(ve svénez častněnosti
a neudivenosti)
pohled.
V souvislostisejménem
jsmemluvilio historicklchpostavách
a tendenci
kjejich relativizujícímu
pojetív prÓzedvacátého
století,
kjejich pojetíjako
hypotéz.Z tohotohlediska nás zajímáještě
jeden typ - postavajako aluze
prosluléliterárnípostavy.U postavybudované,,podle
vzoru..seoslabujejejí
''autentick.. prlvodve prospěchprlvoduliterárního,postavase prezentuje
jako variace,modifikacea modalizace
známéliteriární
postrvy.JejísubjektovostneníSicehypotetická'aleje zčástiliterární,postavouprosvítájejí
model
jako určitrá
apriorníkonstrukce,k nížpostavazaujímávztah.
Máme-li z hle.
diskapoetikypostavycharakterizovat
ty postavyz romántlďicátlch a čtyťicátfch let, kteréjsou aluzemi na prosluléliterární
hrdiny (KubkŮv Pďeček
jako aluze na Enšpígla,
Drdrlv Petr Sedmilháťjako aluze na dona Quijota),
Paksi uvědomujeme
jejichnejednoznačnost:
zliierrárřujícímomenty
je spoJuJl s post,]avami-hypotézami,
apriorníkonstrukcea obvyklevelmipevnékontury postavys tělemi s nitrems postavami-definicemi.
NejspíŠ
bychomje mohli
chápatjako pňechodn]f
článekmezi vyhraněn1imi
postavami-hypoézami
z ro133

iiovaloaposlézenabfvďo pÍevahynovézvlznamiiovánísubjektu- celistvétvoŤivého.
S toutonovou subjektivacísouviselnávrat
ho, sebeidentického,
jistotiím,
epickfm
mimojinéi k postavě-definici.
Návrat
fradičním
k určitfm
jiné
na
rovni neždŤív:postava-definicedo určité
se ovšemuskutečĎoval
typick/ pro postamíryav určiffchdílechzahrnulaaspektmnohoznačnosti'
jednoznačně
proměnlivého
Technika
hlediska
se už
neváže
vu-hypotézu.
poznánía postavy,ale počínaje
Čapkovfm
s hypotetizací,fragmentárností
poznánía uchopenípostaPovětroněmstávásejejímsmyslemmnohostranné
riplnostia determinovanosti.
Aspekt
vy v jejícelistvosti'v co možnánejvětší
se pak v prŮběhudesetiletípostupněoslabuje,nahrazuje
mnohoznačnosti
(pÍípad
Čapkovjchpozdníchděl s vfjimkou Foltfna). Návrat
alegoričností
je zŤejmfnaVančurově
RodiněHorvatově(1938).
k tradičnípostavě-definici
Tento fyp postavyse takéširoceuplatnil v dílechhlásícíchse k socialistickémureďismu, pro kter'./byla jakákoli hypotetizace,včetněhypotetizace
(|937), prvnímdílu
postavy nepfijatelná.Jestližev Lidech na kŤižovatce
postav,
trilogieMmie Pujmanové'
byl ještěpatfiÝ zápass hrozícítezovitostí
v dďšíchdílech,vznikajícíchv době institucionalizacepoetiky sociďistickéhoreďismu' užbyl tentozápasprohrán(Hra s ohněm,I948,Život proti
po.
smrti' 1952).Ve čicát.jchletechpodporovalstatutjednotné,
koherentní
stavy taképroud ruralistickéhorománu.Jeho typická figura - sedlak - je
postaYouaž mysticky determinovanousvou pŤíslušností
k místu,pripoutanostík ptldě' určeností
rodem (pamětíkrve). Koherencipostavyv nralistickfch prízáchnicménězevnitÍrozwacely iracionálnímomenty,spjaté
(sedlrík
v dílechČepovfcha KŤelinovfchs duchovnímprozŤením
sepŤíznačně měnív duchovníhopoumfta v KÍelinověHlasu na poušti,1935).

mán počátkučicátfch let a postavami-definicemi,
kteréopanovalyrománovou scénuv druhépolovině těchtolet zejménav souvislostis poetikou
socialistickéhorealismu. PÍftlon k proslulfm literárnímtyprlm souvisel
s návratemk tradičním
epickfm formám (založenfmna nemďalizované
promluvě),kterj byl v kontextunejistéhistorickésituace,ve stavuohrožení
jako nezbytn/'
národníexistencevnímián
K postavě-hypotéze
tíhnouvšechnytypyjevícísklon k rozdvojení,a to
nejentehdy,kdyžmajísvéhodvojnfta (o těchtopÍípadech
užbyla Íď), ale
i tam, kde zeje mezeramezi rolí, do nft,se postavastylizuje,a tím,klm
je (vyrazováavlznamová složkapostavviakoznakujsou v rozposkutečně
ru). Nebylo náhodou,Žeprávétentodruhf postup,nezřdka sepojícís motivem divadlaa divadelnosti,se v české
literatďe objevujevelmi častoprávě
v druhépolovině tŤicátfch|eta za války (Kvis v ŘezáčověSvědkovi,Giulie
v Bel cantuM. Součkové;
z Havlíčkova
Švajcar
Neviditelného
hrajepostupně
roli nápadníka,milence,opuštěného
manŽe|a,
zlomeného
vdovce).
Postavouhynoucína roli božského
umělce,dionfsovskéhotv rce byl
Foltfn. Tato postavaz ČapkovarománovéhotorzaŽiyot a dílo skladatele
Foltfna ( 1937)má zjevněcharakterpostavy-hypotézy,
podržuje
si svoudvojznačnost;
Foltfnaje možné
vykládatjakofalešného
pozéraijako tragického
blouda,oběésebeklamu,jako člověka,kter! minul podstámÍsmysl.,, Na
poetikykoncrl děl mrižemesoudit,žeby Foltfn v defizáklaďéčapkovské
nitivní,ukončené
pozbyl a žeby se tedy
verzi románu svédvojznačnosti
postavy-hypotézy
postavou-definicí;
Z
stal
tímby ČapekFoltfna jeho pojetímvzdálil od hlavníchpostav'.noetickétrilogie..a pčiťaďlby jej k jednopostavám-definicím
značn1fm
svfch pozdníchděl.Protoževšakrománzrlstal
torzem,lze uvažovato oboumožnostech.
obraz postavy-hypotézy
sev románu konstituujeze svědectvílidí,kteťíFolt'.fnaznali (narozdílod vypravěčrl
v Povětroni),azpoznámekautora,jenžchceve čtenáiibuditzďáníautenticity
(viz u čtvrté
kapitolypoznámkapod čarou,,Zapsáno
podleristníhosdělenť.)'
postavy
Tomuto,,složenému..
charakteru
ďpovíďá kompozicedíla,jehožje
Foltfn tv rcem,pňesnějikompilátorem,ak němužseposlézepťesouvá
autorrlv zájem (viz kapitoly Text k Juditě, Instrumeníace
problematika
Judity);
tvoťení
a uměleckého
dílapostupněv románupťeváží
nadproblémem
Foltf na.

V druhépolovině*icá|fch let a v letechčtyŤicátfch
pŤestrívají
míthypotetickf charakteri takovétypy,kteréhypotetizacipfímoimplikovaly,napÍíklad typ moudrého
b|ázna.Doklademtohoje českfEnšpígl- Kubkrlv šďek
Pďeček.Definiční
charakterPalďka souvisels pohádkovoustylizacírománu
a doboujeho vzniku a vydání(několikkapitol vzniklo užv roce 1931, další
v letech I94I - I942,cel1/román všakvyšelažza vá|ky v roce 1943pod
názvemPalečkrlvrisměvv Pražském
noktrrrnu).
V literárníaluzívnostičetnlch postav tÍicátlch a počátkučryricátÝchlet mrlžemespatiovatpokus
o zpevněníkonturyr}ostávyjejímzakotvenímv literárnítradicia v historii.
Náwat k postavám-definicím,
k ,jistotě..tvarovéa v znamové,k postavěsubjektubyl pÍirozenfmzptlsobem,kterlm literaturareagovďana ohrožení

pr6zes|oŽit!a nejednoznačnf
od začátkuďicátfch let probíhalv české
proces,v němžveďe postupující
hypotetizacea objektivacepostavyseuplat-
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mán počátkuťicár/ch let a postavami-definicemi,
kteréopanovalyrománovou scénuv druhépolovině těchtolet zejménav souvislostis poetikou
socialistickéhorealismu' PÍftlon k proslulfm literárnímtypúmsouvisel
s náwatem k tradičním
epickfm formám (založenfmna nemodalizované
promluvě),kterf byl v kontextunejistéhistorickésituace,ve stavuohrožení
niárodní
existencevnímánjako nezbytnf.
K postavě-hypotéze
tíhnouvšechnytypy jevícísklon k rozdvojení,a to
nejentehdy'kdyžmajísvéhodvojnfta (o těchtopŤípadech
užbyla Íď), ale
i tam' kde zeje mezeramezi rolí, do nfi se postavastylizuje,a tím,kfm
j e (v! razová a vj znamová složkapostavyiako znakujsou v rozposkutečně
ru). Nebylo náhodou,Žeptávětentodruhf postup,nezťídka
sepojícís motivem divadla a divadelnosti,se v české
literatuťe
objevujevelmi častoprávě
v druhépolovině tťicátfch|eta za války (Kvis v ŘezáčověSvědkovi,Giulie
v Bel cantuM. Součkové;
Švajcar
z Havlíčkova
Neviditelného
hrajepostupně
roli nápadníka,milence,opuštěného
manžela,zlomenéhovdovce).
Postavouhynoucína roli božského
umělce,dionfsovskéhotvrlrcebyl
Foltfn. Tato postavaz ČapkovarománovéhotorzaŽivot a dílo skladatele
Foltfna (1937)má zjevněcharakterpostavy-hypotézy,podržuje
si svoudvojznačnost;
Foltfnaje možné
pozéraijako tragického
vykládatjako falešného
blouda,oběésebeklamu,jako člověka,kterf minul podstaÍrfsmysl.27Na
zák|adéčapkovské
poetikykoncťrděl mtlžemesoudit,žeby Foltln v definitivní,ukončené
pozbyl a Že by se tedy
verzi románu svédvojznačnosti
z postavy-hypotézy
postavou-definicí;
stal
tímby ČapekFoltfnajeho poje.
tímvzdálil od hlavníchpostav..noetické
trilogie..a pňiiaďl by jej k jednopostavám-definicím
značnym
svfch pozdníchděl.Protoževšakromiínzrlstal
torzem,lze uvažovato oboumožnostech.
obraz postrvy-hypotézy
sev románu konstituujeze svědectvílidí,kteťíFoltfna znali (narozdílod vypravěčrl
vPovětroni),azpoznámekautora,jenžchcevečteniáťibuditzdáníautenticity
(viz u čtvrté
kapitoly poznámkapod čarou',Zapsánopďle ristního
sdělenť.).
postavy
Tomuto,,složenému..
charakteru
odpovíďákompozicedíla,jehožje
Foltfn tvŮrcem,pťesněji
kompilátorem,a k němužseposlézepíesouváautorúvzájem (viz kapitoly Text k Juďtě, Instrumentace
Judity);problematika
tvoťení
a uměleckého
dílapostupněv románupňeviáží
nadproblémem
Foltfna.
prÓze složit.fa nejednoznačnj
od začátkuťicátfch let probíhalv české
proces,v němžvedlepostupující
hypotetizacea objektivacepostavyseuplat-

řovalo aposlézenabfvďo pÍevahynovézvlznamiiovánísubjektu- celistvé.
tvoÍivého.
S'touto novou subjektivacísouviselnávrat
ho. sebeidentického,
jistotám,
epickfm
mimojinéi k postavě.definici.Náwat
tradičním
k určitfm
jiné
na
rirovni neždÍív:postava-definicedo určité
se ovšemuskutečĎoval
zahrnula
dílech
určit..fch
aspektmnohoznačnosti'
typickÝpro postáav
míÍy
jednoznačně
proměnlivého
Technika
hlecliska
se už
neváže
vu-hypotézu.
poznánía postavy,ale počínaje
Čapkovfm
s hypotetizací,fragmentiárností
postaépoznánía uchopení
Povětroněmstrávásejejímsmyslemmnohostrann
Aspekt
riplnostia determinovanosti.
vy v jejícelistvosti,v co možnánejvětší
se pak v pr běhu desetiletípostupněoslabuje,nahrazuje
mnohoznačnosti
(pÍípad
Čapkovlchpozdníchděl s vfjimkou Folt1fna)'Náwat
alegoričností
je zÍejmfnaVančurově
RodiněHorvatově(1938).
k hadičnípostavě-definici
Tento t}p postavyse takéširoceuplatnil v dílechhlásícíchse k socialistickémurea]ismu,pro kter.-fbyla jakakoli hypotetizace,včetněhypotetizace
postavy nepÍijatelná.
Jestližev Lidech na kÍižovatce(|937), prvnímdílu
postav,
trilogieMarie Pujmanové'byl ještěpatrnyzápass hrozícítezovitostí
v dalšíchdílech'vznikajícíchv době institucionďizacepoetiky sociďstickéhorealismu,užbyl tentozápas prohrán(Hra s ohněm, |948,Život proti
posmrti' 1952).Ve ůicábfchletechpodporovď statutjednotné,
koherentní
stavy taképroud rgralistickéhorománu.Jeho typická figura . sedlák - je
postaYouaž mysticky determinovanousvou pÍíslušností
k místu,pŤipoutanostík pridě' určeností
rodem (pamětíkrve). Koherenci postavyv nralistickfch prÓzách nicménězevnitÍrozvracelyiracioniá]ní
momenty,spjaté
v dílechČepovlcha KŤelinoqfchs duchovnímprozŤením
(sedlaksepfíznačně měnív duchovního
poutníka- v KŤelinověHlasu na poušti,1935).
V druhépoloviněŤicá ch let a v letechčryricátÝch
pfest^ávají
míthypo.
tetickf charakteri akovétypy,kteréhypotetizacipÍímoimplikovaly,napŤíklad typ moudrého
b|ázna.Doklademtohoje českfEnšpígl- Kubkrlv šďek
Pďeček.Definiční
charakterPalďka souvisels pohádkovoustylizacírománu
a doboujeho vzniku a vydání(několikkapitol vzniklo užv roce 1931, dďší
v letech |94| - 1942,cel! román všakvyšelaž zaváky v roce 1943pod
názvemPďečkrivrisměvv Pražském
noktumu).V literárníďuzívnostičetnlch postav tÍicátfcha počátkučtyÍicátfchlet mrlžemespa ovat pokus
o zpevněníkonturypostavyjejímzakotvenímv literárnítraďci a v historii.
Náwat k postavám-definicím,
k ,jistotě..tvarovéa vfznamové'k postavěsubjektubyl pfuozenfm zprisobem,kterlm literaturareagovalana ohrožení
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identityindividuaa národa.Poválečnfvfvoj, zejména
po roce 1948,znamenal pak novéposílenípoetiky postavy-definiceY souvislosti se vznikern
totalitníhopolitickéhosystémua ideologizacíliteratury.Po krátkodobem
pokusuo návratk postavám-hypoÍézám
v prÓze šedesátfchlet vedl konsoprocesv sedmdesát.jch
lidační
letechk znovunastolení
ideologickfchhledijako hlavníopory
postavy-definice
sek a spolu s nimi k poeticeSchematické
fďšovaného
obrazureďitv.

16Povšimněme si ještě vfznamu, kter' má oživenísochy Ganymeda ve st,ejnojmennémromrínuJiŤíhoKaráska zeLvovic (L925).
17M. Muj"'ouá' PÍehrada,Praha|932' s.50.51.
18Tamtéž,s. 89.

19J. Pi.jo*, Dějiny uměníl0, Praha 1984' s.46.
20R. W"io"t, llra doopravdy,Praha 1967, s. 12 a40.
21M' SoučkovríAmor a Psyché,Praha 1937, s.206,2a,208
22R. W"in"., I{ra doopravdy, s. 9 a 76.

a 208.

23 M. Součková,ZakJadate|é,Praha 1940, s. 215.
2a M. součková' Amor a Psyché, s. 24.
25
Ná,ory na hodnocení a vlvoj postavy ,,maléhočlověkď.v Čapkově dfle se r zní.
Malost se interpretuje buď jako protiklad (protiváha) velikosti, titanismu ''vellc!ch..
dějin s jejich nelidsh.fmi zá1my, nebo jako protiklad zmechanizovaného odlidštění'
jako princip života.Pozdní Čapkova díla však tento vfklad spíšepopírají(pan Povon.
dra má mnoho společnéhos mlokem, stejně však - v poslední scéněVálky s mloky se Švejkem).Faktem z strává,žeprávě lhostejnost maléhočlověkak událostem piesahujícímrizh./ obzor jeho exist,enceje ve Válce s mloky spoluodpovědná za světovou
katastrofu.
26
J. H"š"k. osudy dobréhovojáka Švejka za světovéválky, Praha 1968, s.95.
hojevem Švejkovaklaunství je i jeho exhibicionismus, producírování se na veŤejnosti, záliba ve skandálu (teatráIníinscenace jeho narukovánQ a nerespektoviírrí
konvence společensképietvr{iky, maximální olevÍenost.
27
Možnost vykládat dflo jako romián o míjenípodstatnéhosmyslu, kter'j je sbližuje
s díly typu Kafkova Procesu, obsahuje článek M. Pohorského Torzo románu aneb
román jako torzo, Česká literatura 1974, |, s. 60-65.

Poznámky
l vi,D.Hodrová' Postavatulr{k4loupežnfta
a kouzelníka,
Česká
literatura
|984'5,
s.443- 459.

2
Podobnou figurou je Dykrlv krysď (Krysď, časop.|9|2), uněhož na dvojznačnost
upozorřuje nesoulad mezivznešenlm oděvem, bíl ma rukama a nízkou profesí.Táž
postava mrlžebÝt pojata ijako postava-definice (postava krysďe v Langrově povídce
Krysďaholky' 1910).
3
K. Čapek,Božímuka Praha l981, s.45.
a
L. Klírnu, Svět jako vědomí a nic' Praha 1904, s. 17.
5
L' Klírnu' Jsem absolutní vrlle, texty z pozrlstalosti (vyd. D. Ž' Bor), PIzeř, b. d.
(samizdat),s. 74.
6
Tamtéž's. 85.
7
L. Klí*u, Slavná Nemesis, Praha |932, pr1zas názvem v létě1902, s. 86 a 229.
8
jeprvnípodmínkou fantastického'.(T. Todorov, IntroT. Todo,ou' ,,Váháníčtenáťe
duction b la littératurefantastique,Paris 1970' s. 36).
9
Piípadem fantasticképromluvy je i pohádk a,jejíŽvlpověďje však nemodalizovaná,
byťjejí rámcu1ícíformule typu ,,bylo-nebylo..,,jestli neumiel| tak žijí.....naznďují
relativizující modalitu.
10
Podobny postup volí Conrad i v Lordu Jimovi (1900), kde je obraz postavy také
rekonstruován zíady vyptávěníakde zaznívárovněŽmotiv nevyslovitelnostipoznání.Už v Conradovlch románech se témaexotickécesty spojuje s t,echnikouproměnlivého hlediska' avšak sebereflexívnígesto, v Povětroni tak zťejmé,u Conrada schiízí,
conradovská cesta zŮstává iluzívní cestou dobrodružnous iniciačnímirysy'
ll
K. Čapek,Pověnoř, Praha 1958,s' 181.
l2
K. Kratochv íI,Ze světakomedie dell'arte,Praha 1987, s.4|9420.
l3
J. P. s*t." unalyzoval z tohoto hlediska Mauriakrlv romrírrTereza Desqueyrouxová
(L927 , česky L929). - Viz J. P. Sartre,Frangois Mauriac et la liberté,Situations I, Paris
1947.
14
v. V*ču.a Markéta Lazuová,Praha 1980' s' 170.
15
v tě"hto pasr{žích
se studie do značnémíry opírá o nástin tétoproblematiky v refe.
rátu na konferenci v Plzni. Viz D' Hodrová, Postava člověka.snojev českéliteratuňe,
in: sb. Prrlmysl a technika v novodobéčeskékultuťe,Praha 1988, s. |72-1'79.
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identityindividuaa národa.Poválečnfvfvoj, zejména
po roce L948,znamenď pak novéposílenípoetiky postavy-definicev souvislosti se vznikem
totalitníhopolitickéhosystémua ideologizacíliteratury.Po krátkodobém
pokusuo návratk postavám.hypotézámv
prÓze šedesátfchlet vedl konsolidačníprocesv sedmdesátfchletechk znovunastolení
ideologickfchhledipostavy-definice
jako hlavníopory
sek a spolu s nimi k poeticeschematické
falšovaného
obrazurealitv.

16Povšimněme si ještěvfznamu, kter! má oŽivenísochy Ganymeda ve stejnojmennémrománu JiŤfto Karáska ze Lvovic (1925).
17M. Mu.j".ouá, PÍehrada,Praha |932, s. 50-5l '
18Tamtéí s. 89.

19J. Pi.joun,Dějiny uměníl0, Praha 1984, s.46.
R. W.io"r, l{ra doopravdy ,Praha L96'l, s. 12 a 40.
21M. součkovri Amor a Psyché,haha |937, s.206,20,208
20

a 208.
22R. w"in"., llra doopravdy s.9 a76.
,
23 M. součkov
aZaQadate|é, Praha 1940, s. 215'
u M. Součková"Amor aPsyché,s.24'
25
Ná"ory na hodnocení a vlvoj postavy ,,maléhočlověka..v Čapkově dfle se rrlzní.
Malost se interprefuje buď jako protiklad (protiváha) velikosti, titanismu ,,vellc!ch..
dějin s jejich nelidskfmi zájmy, nebo jako protiklad zmechanizovaného odlidštění,
jako princip života.Pozdní Čapkova díla však tento vfklad spíšepopírají(pan Povon.
dra má mnoho spoleěnéhos mlokem, stejně však . v poslední scéněVálky s mloky se Švejkem).Faktem zŮstiává,žeprávě lhostejnost maléhočlověkak událostem pŤesahujícímizk! obznr jeho exisience je ve Válce s mloky spoluodpovědná za světovou
katastrofu.
26
J. Huš"t. osudy dobréhovojiíka Švejka za světovéválky, Praha 1968' s.95'
Projevem Svejkova k.launstvíje i jeho exhibicionismus, producírování se na veiejnosti' záliba ve skandálu (teatrálníinscenace jeho narukování) a nerespektováníkonvence společensképiewríÍky' maximální otevienost.
27
Možnost vykládat dílo jako romiárro míjenípodstatnéhosmyslu, kterf je sbližuje
s díIy typu Kafkova Procesu, obsahuje článek M. Pohorského Torzo románu aneb
román jako torzo, Česká literatura 1974, L, s. 60-65.

Poznámky
l

vi,D.Hodrová'
Postava tulrák4 loupežníkaa kouzelníka, Česká literatura 1984, 5,
s.M3 -459.
2
Podobnou figurou je Dykrlv krysď (Krysď, časop.l9l2), u něhož na dvojznačnost
upozorřuje nesoulad mezi vznešenlm oděvem, bflfma rukama a nízkou profesí.Táž
postava múžeblt pojata i jako postava-definice (postava krysďe v Langrově povídce
Krysďaholky' 1910).
3
K. Čapek,Božímuka Praha 1981' s. 45.
a
L. Kiírnu, Svět jako vědomí a nic, kaha 1904, s' 17'
5
L. Klí.u' Jsem absolutní vrtle, texty z pozrlstalosti (vyd. D. Ž. Bor7, Plzeř' b. d.
(samizdat),s. 74.
6
Tamtéž,s. 85.
7
L. Klírnu, Slavná Nemesis, Praha |932, prízas niízvem v létě 1902, s. 86 a 229'
8
T. Todo,ou. ,,Váháníčtenáťejeprvnípodmínkoufantastického''(T. Todorov, InEoduction i la littératurefantastique,Paris 1970, s. 36).
9
Piípadem fantasticképromluvy je i pohádk a,jejíŽvlpvěďje však nemodalizovaná,
byťjejí rámcující formule typu ,,bylo.nebylo..' ,jestli neumťel| tak žijí.....naznačují
relativizující modalitrr.
l0
Podobn1 posfup volí Conrad i v Lordu Jimovi (l900), kde je obraz postavy také
rekonstruován z ťadyvyprávění a kde zaznívárovnéžmotiv nevyslovitelnosti poznání.Už v Conradovlch románech se témaexotickécesty spojuje s technikou proměnlivého hlediska avšak sebereflexívnígesto, v Povětroni tak zťejmé'u Conrada schiází,
conradovská cesta zŮstríváiluzívní cestou dobrodružnous iniciačnímirysy'
11
K. Čapek,Pověnoř, Praha 1958,s. 181.
12
K. Kratochví!,Ze světakomediedell'arte,Praha 1987, s.4I942O.
l3
J. P. s*t." unalyzoval z tohoto hlediska Mauriak v romiánTerezaDesqueyrouxová
(1927, česky|9z9). . Viz J. P' Sartre,Frangois Mauriac et la liberté,Situations I, Pmis
1947.
14
v' v-ču,4 Markéta Lazarová,Praha 1980' s. 170.
'5
v tě"hto pasí íchse studie do značnémíry opírá o nástin tétoproblematiky v refe.
rátu na konferenci v Plzni. Viz D. Hodrová, Postava čIověka.sfuojev českéliterafuňe,
in: sb. Pnlmysl a technika v novodobéčeskékultrrie, Praha l988, s. |72-|,19.
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Interní subjekt v dramatu

a pro něžje sledovanfjev - zásadní
i ze specifikyobdobí,o němžhovoÍíme
textu- klíčovfmjevem.
změnapostaveníinterníchsubjektŮv dramatickém

Problematikuinterníchsubjekt v dramatuby bylo možné
zkoumat
zrtznych pohled . Po zprlsobu vah o poezii lze i v dramatuanalyzovat
jednotlivfch dílech(žánrech)projekci autorského,já,, do
na konkrétních
postavy
(typu postav),tedy určitouautorskouautostylizaci-naurčité
piíkladŠaldovu
autostylizaciv postavěLazaraz dramatu
Zástupové.
Stejně tak je možnéopíítse tťebao zkušenostiz rozbor prÓz a zabfvat se
díly,jako jsou LangerovaPerifériečihry Voskovcea Wericha,tj. interpretovatdramata,v nichžje autorskj subjekt tematizovánjako postava,
která má obdobnápráva a povinnostive vfznamovéstavbětextujako
principy,jichžautorpťistavvypravěč,to znamenázkoumatkompoziční
bě vlpovědi vyuŽívá.Každ!Ž těchtopohledŮmá svéoprávnění,kaŽd! je
všakpohledemdílčím,
dotfkajícímse pouzejednotlivfchděl a jevrl japrojev
kožto
obecnějších
vfvojovfch proces , zásadnípoetiky dramatu.

praxe
Projevemdruhovéodlišnostije fakt' žedosavadníliteriáměvědná
hlediskado značné
míry
&amapÍevážněinterpretuje a to z pragmatického
jako by
interníautorskfsubjektnemělo,pŤípadně
oprávněně- jďro by žádn1f
jednotlivérepliky, to znajeďnlmi intemímisubjektybyli ti, kdo pronášejí
postavy.V nejběžnějším
literaturynadruhy(lynku'
členění
menádramatické
poezii,
pr6zu
respektive
na
a
drama)
se drama vnímájako
epiku a drama,
.
- jako
a tudížčastotaké napÍíklad
u otakaraHostinského
nejobjektivnější,
princip mimesis.
z literámíchdruhú'nejdokonalejinapllíující
nejvyšší
Zatímcov lyrice a epiceje ,,dokonďosť.principu mimesisnarušována
modifikujícíchinterníchsubjektrl(cožse projeviloi
nezbytnoupfftomností
v oblastiEadičvznikemkategorielyrickéhosubjektu,hrdinya vypravěče),
níchrivaho dramafuse analogickákategorienevžila.,,Ideá|nť,,,,absolutnť.
nezprostŤedkovaně
dramatickávfpověď sekoncipujejako mimesisprimiímí,
pŤedvádějící
pŤedmět
vfpovědi v jeho objektivníchčasoprostorovfch
dimenzích.Termín,,pÍedváděnť.najdeme
užu Aristotelav místě,kde se snažína
zák|adézprlsobu znázorťtování
odlišitepiku a drama:,,Budlo básnft vypra.
vuje,aťužristyjiného,jak činíHomér,nebojako stÍlet!ž, anižužívázměny:
anebopŤedvede
všeckytak' jako by pŮsobili a byli činnísaml /,.,/protose
taképodle některfchjejich vftvory nazyvajídramata,protožepÍedvádějí
osobyjednající....

Proto bude náš vfklad spíšenežk popisu jednotlivostísměťovat
k pokusu modelovat vfvoj dramatu.Ačkoliv vycházímepŤedevším
ze
znalosti českéhomateriálu, budeme o českédramaticehovočitv izké
souvislosti s logikou celkovéhoevropskéhovfvoje. Ústup od tradiční,
aristotelské
koncepcedramatu,rozmanitépokusyo její inovaci,hledání
novfch principrlvfznamovévfstavby dramatického
textu,podčízení
tojeho
(staronové)
hoto textu
nové
funkci v ,,osvobozeném
divadle..(rozuměj osvobozeném
od vlády dramatika)- to jsou jednotlivékroky vfvoje,
které|ze analfzou proměn českéhomeziválečného
dramatua divadla,
anallzou jednotlivfchděl a žánrripťesvědčivě
doloŽit.Měťenomodelem,
kter1fchcemevystavět,má ovšemtentovfvoj mnohoživotodámfchsysté.
- ať.uŽ vyplfvají ze specifičnostičeskédramatické
movfch ,,nečistoť.
tradice,aneboze vzíahudramatuk určité
historické,
společenskopolitické
situaci. Každá tato ,"nečistotď,,každÝ
ze zmíněnychliterárníchfaktúsi
zaslouží
mnohempodrobnější
zpracovánía interpretaci,
nežjakouje možjedné
podat
no
v
studii.Naprotitomuvlhodou shrnující
studie,ježpracuje
s vyššímírouabstrakce,je, Že se snažípojmenovatsamupodstatujevrl, a
tímnapomáhápochopeníproměnydramatického
tvaÍuv jejíchnejobecnějších
rysech.1

obdobněpostupujei F. K. Stanzel,kdyŽnazačákusvéTeorievyprávění
staví,,nezprosůedkovanosť.
vyprávění:
dramatuproti zprosťedkovanému
''Všude,kde se sdělujenovinka,podává zprávanebovypráví,se setkáviíme
s prosÉednftem,
slyšímehlas vypravěče.
V tom rozpzna|a jlž starší
teorie
románudruhovf znak,jenŽodlišujenarativníuměnípÍedevším
od dramatického.Srovnánímzprostfedkovaného
vyprávěnís nezprostÍďkovanfmdramatem se těžištědiskuse o tomto aspektudo značné
míry pŤesunulona
otázku,zda pÍítomnost
osobníhovypravěče
/.../rušíiluzi čteniáŤe...3
Poťeba odlišitdramaod ostatníchliterárníchdruhrl(pŤípadně
ostatní
druhy od dramatu)nemriž
e zasúítfakt,žei dramaje texwm, tedy jazykovfm
komunikátem.Jako jiné slovesnékomunikáty musímíttudíŽnejen svého
reálnéhopúvodcevfpovědi (=autora)ajejíhoreálnéhopÍíjemce
(=čtenáŤe,
posluchače
neboďváka), ďe takédvojici interníchsubjektú
(=internísubjekt

(a nejenčeském)
Složitostproblematikysubjektuv českém
meziválečnémdramatuvypllvá jakz druhovéodlišnostidramatuď lyriky aprízy,tak
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Interní subjekt v dramatu

a pro něžje sledovanfjev - zásadní
i ze specifikyobdobí,o němžhovoŤíme
textu. klíčovfmjevem.
změnapostaveníintemíchsubjektrlv dramatickém

Problematikuinterníchsubjekttlv dramatuby bylo možné
zkoumat
z rtznych pohled . Po zprlsoburivaho poezii lze i v dramatuanalyzovat
jednotlivfchdílech(žánrech)
projekciautorského
na konkrétních
,já.. do
(typu
postav),tedy určitouautorskouautostylizaci-naurčitépostavy
pťftlad Šaldovuautostylizaciv postavěLa zua z dramatu
Zástupové.
Stejně tak je možnéopiít se tňebao zkušenostiz rozbor prÓz a zab]Ívatse
díly'jako jsou LangerovaPerifériečihry Voskovcea Wericha,tj. interpretovatdramata,v nichžje autorskf subjekttematizovánjako postava,
která má obdobnápráva a povinnostive vfznamovéstavbětextujako
vypravěč,to znamenázkoumatkompozičníprincipy,jichž autorpťistavbě vfpovědi vyuŽívá.Každ! Ž těchtopohledtlmá svéoprávnění,kaŽd! je
všakpohledemdílčím,
dot1fkajícím
Sepouzejednotlivfchděl a jevŮ jakožtoprojevťr
obecnějších
vjvojovfch procesrl,zásadnípoetikydramatu.

Projevemdruhovéodlišnostije fakt' žedosavadníliterárněvědnápraxe
hlďiska do značné
míry
interpretuje- a to z pragmatického
dramapÍevážně
.
jako
jďro
pÍípadně
by
nemělo,
žádn1Í
interní
subjekt
by
autorsk1f
oprávněně
jednotlivé
pronášejí
znarepliky, to
jeďnfmi internímisubjektybyli ti' kdo
postavy.V nejběžnějším
literaturynadruhy(lyriku'
členění
menádramatické
epiku a drama,respektivena poezii, prÓzu a drama)se dramavnímájako
- jako
a tudížčastotaké- napffkladu otakaraHostinského
nejobjektivnější,
nejdokonalejinaplilujícíprincip mimesis.
z literárníchdÍuhú,
nejvyšší
Zatímcov lyrice a epiceje ,,dokonďost..principu mimesisnarušována
modifikujícíchinterníchsubjektrl(cožse projeviloi
nezbytnoupÍítomností
v oblastitradičvznikemkategorielyrickéhosubjektu,hrdinya vypravěče),
níchrivaho dramatuse analogickákategorienevžila.',Ideální,.,
,,absolutní.
dramatickávfpověď sekoncipujejako mimesisprimární,nezprosfiedkovaně
pÍedvádějící
pŤedmět
dimenvjpovědi v jeho objektivníchčasoprostorovfch
na
Aristotela
v
místě'
kde
se
snaží
zích'Termín,,pÍedvádění..najdeme
užu
zák|adézprisobuznázorl1ování
odlišitepiku a drama:,,Budlobásníkvypra.
vuje,aťužristyjiného,jak činíHomér,nebojako stá|etyž,anižužívázměny:
anebopŤedvede
všeckytak,jako by ptlsobili a byli činnísami./.../protose
taképodle některfchjejich vltvory nazyvajídramata,protožepÍedvádějí
osobyjednající..."

Proto bude náš vfklad spíšenežk popisu jednotlivostísměťovat
k pokusu modelovat vlvoj dramatu.Ačkoliv vycházímepťedevším
ze
znalosti českého
materiálu,budemeo českédramaticehovoňitv tnké
souvislostis logikou celkovéhoevropskéhovfvoje. Ústup od tradiční,
pokusy o její inovaci, hlediání
aristotelskékoncepcedramatu,rozmantÍé
novfch principrlv znamovévfstavby dramatického
textu,podčízení
tojeho
hoto textu
nové(staronové)
funkci v ,,osvobozeném
divadle..(rozuměj osvobozeném
od vlády dramatika)- to jsou jednotlivékroky vfvoje,
kterélze analfzou proměn českého
meziválečného
dramatua divadla,
jednotlivlch
pťesvědčivě
analfzou
děl a žánrú
doložit.Měťenomodelem,
kterf chcemevystavět,má ovšemtentovfvoj mnohoživotodámfchsysté- aťuŽ vyplfvají ze specifičnostičeskédramatické
movfch ,'nečistoť.
tradice,aneboze vztahudramatuk určité
historické,
společenskopolitické
ze zmínénlchliterárníchfaktrl si
situaci. Každá íato,,nečistota,,,každ!
zaslouŽímnohempodrobnější
zpracovánía interpretaci,
nežjakoujemožjedné
no podatv
studii.Naprotitomuvfhodoushrnující
studie,ježpracuje
je, žese snaží
pojmenovatsamupodstatujev , a
mírouabstrakce,
s vyšší
tím napomáhápochopeníproměny dramatickéhotvaÍuv jejích nejobecnějšíchrysech.l

obdobněpostupujei F. K. Stanzel,kdyŽnazačátkusvéTeorievyprávění
staví,,nezprosťedkovanost..
vyprávění:
dmmatuproti zprosťedkovanému
,,Všude,kde se sdělujenovinka,podává zptáva nebovypráví,se setkáviíme
s prostŤďnftem,slyšímehlas vypravěče.
teorie
V tom rozpoznalajiž starší
románudruhovf znak,jenžodlišujenarativníuměnípÍedevším
od dramatického.Srovnánímzprostfedkovaného
dravyprávěnís nezprostŤedkovanfm
matem se těžištědiskuse o tomto aspektudo značné
míry pŤesunulona
otázku,zda pÍítomnost
osobníhovypravěče
l...l rušíiluzi čtenáŤe...,
PotÍebaodlišitdramaod ostatníchliterárníchdruhrl(pÍípadně
ostatní
druhyod dramatu)nem žezasÉít
fakt,žei dramaje textem,tedyjazykovfm
komunikátem.Jako jiné slovesnékomunikátymusímíttudž nejensvého
reiílného
privodcevfpovědi (=autora)a jejíhoreálnéhopŤíjemce
(=čtenáŤe,
posluchače
nebodivaka)'ďe takédvojici interníchsubjektrl(=internísubjekt

(a nejenčeském)
Složitostproblematikysubjektuv českém
mezivá|ečnémdramatuvypllvá jak z druhovéodlišnostidramafuod lyriky a prÓzy, tak
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jsou v dramatickém
autoraa intemísubjektvnímatele),a
kteŤí
díleztvárněni
prostŤedky
vfstrvby jazykové,textové,
tematické
a'vfznamové.
Avšakprď neexistuje,pÍesnějidosudu naprosté
většinybadate|izab!vajícíchse dramatemneexistovala,poďeba s kategoriíinterníchsubjektrl
v dramatupracovat?

.

k absenci či lépek transparentnostinterníhosubjektu
Ze směÍování
v
absolutním
dramatuv1plfvajíi všechnyostatnízáklaďnívlastnosti
autora
trkovfch dramatickfchtextri,aéuŽ za népovažujemevazbu k tranzitivní
ti, zvf šenf dtraz na kauzá|nív azby mezi jednotlivfmi tematick1f
pŤítomnos
jednot
potiebu
času,
děje,
nebo
konečně
ťí
dramatickfch
mi složkami

.

dramaticképoetiky více či
prostoru.Proto takékaŽd! zásah do ,,tradičn..
iluzívnost
vfpovědi. V sledovaném
kfženou
narušuje
transpalentnost,
méně
obdobípak byl ziíroveřsignálem,Že ďocházínejen(nejprvek nezáměrnému
prťrniku
interníhoautorského
subjektudo temaapozďéjii zce|azáměrnému)
jeho
postavení
změně
v
textu.
i
ke
klíčové
dramatickém
díla,
ale
roviny
tické
pova.
proměny
poetiky
popisu
k
této
dramatu,
Dňívenežvšakpčistoupíme
žujemeza nutnéformulovat,pročk nívrlbecdošloa vlastrrěmuselodojít.

je opoždbváníteoretickéreflexe za vfvojem umění.
Hlavní pŤíčinou
Popsanákoncepcedramatujako objektivního
pÍedvedení
světasiceuŽ zdale.
ka neodpovíd.á
zásadnímproměnámfunkceinterníhosubjektuv textu(jakož
i funkce textu v ďvadle), jimiž českéa světovédramaběhemdvacátého
stoletíprošlo,nicméněvycháníz konlaétníhistorickékoncepcedramatu,
kterouSzondipojmenovávájakodramaabsolutní.)
Tatokoncepceje neoddě.
litelná ď vfvoje novďobé dramatikypďínaje renesancí
pňelomem
a ko.nče
devatenáctého
a dvacátéhostoletía dďnes vytváňínezbytnéexistenciá]ní
zázemíkaždépÍedstavyo dramatu' ZákJadnímrysem absolutrríhodramatu
(majícího
prosto.
svou adekvátnídivadelníformuv takzvaném
kukátkovém
ru)je silíobjektivněpostihnoutmezilidskévztahyv jejich totalitěprostťednicwnímjejich iluzívníhopťedvedení
v diďogicko-monologické
slovníakci.
jejím,,pťedvedením..,
PÍedstavanapodobení
postavenáproti
skutečnosti
aktu vyprávění(a aktu subjektivnílyrickéreflexe a exprese),má podvojnf
charakter.MŮže bft' tak jako v citovanémAristotelověvfroku, vztažena
k aktivitě externíhosubjektutextu,tj' dramatika;protožese všakzpraviďa
jednotytextu
spojujese synkretickfmchápánímdramatujako neodlučitelné
a potenciálníinscenace,existujei možnostvztáhnoutji k aktivitě subjektŮ
divadelních,k režisérovi
pffpadějde však
k herci. V každém
a pťedevším
zpraviďa o vztažení
k subjektrimexterním,a nikoliv interním,ztváměnfm
samohjmi vlrazov ymi prosďedky.
Absolutnídramasvéhotvrlrcezapírá,stejnějako pťímo
neoslovujesvého
diváka. Nechce bft vfpovědí o jiŽ proběhlémději, ale jeho primfuním,
v rámci dobovlch pťedstav
iluzívnímZobÍazením
v pŤítomném
čue,zázna.
mem.projektemsériekomunikačních
aktú,směfujícíchod jednépostavy
k druhé'nikdy všakpffmo ď autorak divákovi. (V dramaticképraxi pťitom
ovšemexistovalamožnost,aby autorabsolutního
dramatuoslovil publikum
poněkud
v těchčástech
perspektivy
díla,kterése
vymykajízezák|adnídějové
- v prologu a epilogu, pffpadně aby se promítl do některéz dramatickfch
postava jejímprosťednictvím,,rnaskovaně,'
diváka oslovovď.)

l,

.

drainterníhosubjektuautorajev koncepciabsolutního
Transparentnost
komumatu podmíněnaurčitoukvďitou spolďenskéhovědomítičasmft
nikace, tedy stavem,v němžexistujeco největšíshodamezi autorovoua
pťedstavou
o hodnotiicha kauzalitějevtl,- takov m charaktevnímatelovou
němž
s tím,žeby ostatníričastníci
autornemusípočítat
rem tohotovědomí'v
jeho
Inter.
sděleníhodnotověa kauzáně dezinterpretovat.
komunikacemohli
pouzezapoámínky'ževnímatelverifikuje
nísubjektmrtžebft transparentní
jednánípostavjako zcela,,pťirozené..,
pravděautoremutvoťené
dramatické
podobnéa nutné'tj. čídící
nikoliv
subjekse objektivnílogikou a kauzďitou,
žekrttéria,podle nichžvnímateldrama
tivnímpťaním
autora.Je zčetelné,
hodnotí,jsou historicky proměnnáa že se pohybemspolďnosti vyvíjela.
Vnímatelovoakceptováníurčitého
dramatujako objektivníhoobrazumezi.
je
pro.
lidskfch vztahrl závis|éna autorověvolbě vfrazov1fcha stavebních
sďedkrl.Dďeko vícevšakzáv isína tom,zda za ďaného
stavuspolečenského
vědomíričastníkrl
komunikacemajípoužitévjrazovéprostiedkyschopnost
internísubjektykomunikantrl,,skr'.fť.
a učinit,,neviditelnfml,,.leďen a t!ž
vfrazovf prostťedek
okolmr1že
totlŽbjtza včitf ch sociálněkomunikačních
nostíprvkemobjektivnívfpovědi a za okolnostíjinfch m žefungovatjako
prvekv1frazněsubjektivizující.
Dnes se napčíklad
na pozadíreďisticko.naturalistickfchnoremzobrazování,plně zkonstituovanfchažv poslednítietině mínulého
století,vnímá
je impliuŽitívázanéhojazykav dialogujako prvek,jehožprostťednictvím
citně ztviírĎováninterníautorskfsubjekt.Avšakpo ďouhá staletí,prakticky
od svéhovzniku v renesanciažpo devatenácté
drama
století'bylo novodobé
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autoraa internísubjektvnímatele),'ktefíjsou v dramatickém
díleztvárněni
prostŤedky
vf stavbyjazykové,textové,
tematické
a,vfznamové.

k absenci či lépek transparentnostitntemíhosubjektu
Ze směÍování
v
absolutním
dramatuvyplfvají i všechnyostatnízáMadnívlastnosti
autora
takovfch dramaticklch textŮ,aťaž za népovažujemevazbu k tranzitivní
mezi 1ednotlivfmitematick1fzvfšen! dúrazna kauzáůnívazby
pťítomnosti,
jednot . děje, času,
potťebu
nebo
ďí
dramatickfch
konečně
mi složkami
poetiky více či
prostoru.hoto takékaŽdy zasahdo ,,Eadičn..dÍamatické
iluzívnostvfpovědi. V sledovaném
kfženoutranspaÍentnost,
méněnarušuje
obdobípak byl ziároveĎsignálem,Že dochánínejen(nejprvek nezáměrnému
prrinikuinterníhoautorského
subjektudo temaa později izce|azfunérnému)
jeho
postavení
i
ke
klíčové
změně
v
dramatickém
textu.
roviny
díla,
ale
tické
pova.
popisu
proměny
poetiky
k
dramatu,
této
Dťívenežvšakpčistoupíme
žujemeza nutnéformulovat,pročk nívribecdošloa vlastněmuselodojít.

Avšakpročneexistuje,pÍesnějidosudu naprosté
většinybadatelrlzabf.
vajícíchse dramatemneexistovďa,poťebas kategoriíinterníchsubjektrl
v dramatupracovat?
je opoždbváníteoretickéreflexe za vfvojem umění.
Hlavní pÍíčinou
Popsanákoncepcedramatujakoobjektivního
pÍedvedení
světasiceužzdaleka neodpovídiázásadnímproměniímfunkceinterníhosubjektuv textufiakož
i funkce textu v ďvadle), jimiž české
a světovédramaběhemdvacátého
stoletíprošlo,nicméněvycházíz konkrétníhistorickékoncepcedramatu,
kterouSzonď pojmenovávájakodramaabsolutní.)
Tatokoncepceje neoddě.
litelná od vfvoje novodobé
počínaje
dramatiky
renesancí
a kopčepťelomem
devatenáctého
a dvacátéhostoletía dodnesvytvá i nezbytnéexistenciiílní
zázemíkaždépňedstavyo dramatu. ZákJadnímrysem absolutního
dramatu
(majícího
svou adekvátníďvadelníformuv trkzvanémkukátkovém
prostoru)je silíobjektivněpostihnoutmezilidskévztahyv jejich totalitěprostiednictvnímjejich iluzívníhopťedvedení
v dialogicko-monologické
slovníakci.

drainterníhosubjektuautorajev koncepciabsolutního
Transparentnost
vědomíričasmíkkomumatu podmíněnaurčitoukvďitou společenského
nikace, tedy stavem,v němžexistujeco největšíshodamezi autorovoua
pťedstavou
o hodnotácha kauzalitějevrl,. takovfm charakte.
vnímatelovou
s tím,žeby ostatníličastníci
rem tohotovědomí,v němžautornemusípočítat
Inter.
komunikacemohlijeho sděleníhodnotověa kauzálnědezinterpretovat.
pouze zapoámínky,ževnímatelverifikuje
nísubjektmrižebft transparentní
jednánípostavjako zcela,,pŤirozené..'
pravděautoremutvoňené
dramatické
nikoliv
podobnéa nutné,tj. čídící
subjekse objektivnílogikou a kauzalitou,
žekritéria,podle nichžvnímateldrama
tivnímpíánímautora.le zÍete|né,
hodnotí,jsou historicky proměnnáa že se pohybemspolďnosti vyvíjela.
Vnímatelovoakceptoviání
dramatujako objektivníhoobrazumeziurčitého
je
prolidskfch vztahrl závisléna autorověvolbě vfrazovfch a stavebních
sťedkŮ.Dďeko vícevšakzávisínatom,zda za danéhostavuspolečenského
vědomíričastníkrl
schopnost
komunikacemajípoužité
v!ruzovéprostťedky
internísubjektykomunikantri''skryť.a učinit,,neviditeln;fmt,.
Jedena t!Ž
v1frazovyprostťedek
okolmrižetotiŽblt zawčitychsociálněkomunikačních
nostíprvkemobjektivnívfpovědi a za okolnostíjinfch mr1že
fungovatjako
prvek vf razněsubjektivizující.

jejím,,pťedvedením..,
Pčedstava
napodobení
skutečnosti
postavenáproti
aktu vyprávění(a aktu subjektivnílyrickéreflexea exprese),má podvojnf
charakter.Mrlžebft, tak jako v citovanémAristotelověvfroku, vztaŽena
k aktivitě externíhosubjektutextu,tj. dramatika;protožese všakzpraviďa
jednotytextu
spojujese synkretickfmchápánímdramatujako neodlučite]né
ji k aktivitě subjektú
a potenciálníinscenace,existujei možnostvzťáhnout
jde však
divadelních,k reŽisérovia pňedevším
pčípadě
k herci. V každém
zpraviďa o vztaženík subjektrlmexterním,a nikoliv interním,ztvárnénym
samomÝmivlrazovymi prosďedky.
AbsolutnídramasvéhotvŮrcezapírá.stejnějako přmo neoslovujesvého
diváka. Nechce byt vfpovědí o již proběhlémději, ale jeho primárním,
v rámci dobovfch pŤedstav
iluzívnímzobrazením
v pfftomnémčase,záznamem-projektemsériekomunikačních
akt , směfujícíchď jednépostavy
k druhé'nikdy všakpŤímo
praxi pťitom
od autorak ďvákovi. (V dramatické
ovšemexistovalamožnost,aby autorabsolutního
dramatuoslovil publikum
v těchčástech
díla,kteréseponěkudvymykajíze zál<|adní
dějovéperspektivy
- v prologu a epilogu,pffpadněaby se promítldo některéz dramatick1fch
postava jejímprostňednictvím
ďváka oslovoval.)
,,rnaskovaně''

Dnes se napŤíklad
na pozadíreďisticko-naturalistickfchnoremzobrazování,plně zkonstituovan1/ch
ažv poslednítťetiněminuléhostoletí,vnímá
je impliužitívázaného
jazyka v dialogujako prvek,jehožprostťednictvím
citně ztviárřováninterníautorskfsubjekt.Avšakpo dlouhástaletí,prakticky
od svéhovzniku v renesanciažpo devatenácté
drama
století,bylo novodobé
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nomémoriílky,vědomízávaznéhoádubytí'mravnídiktát sociálníchnorem
a umožiiujiaby se proti
chováníjiŽ ztácejí svou naprostouneporušitelnost
postavil
se jedinec (pÍivniĚně
oprávněně
emancipující
Ťádu'
,,božskému
tohotoinďvidua je dánatim,Žese stavíprotiprincipu,
čemŽzákonitÁprohra
jako jeho ,,vzpoura..).
je
nutny
S dalšímsebeuvědomováním
krcrÍ stejně
stiílevíceprosazuje,postupněsi
individuase toto individuumproti ,,Ťádu..
nad
nímvyniášet
soud,ažposléze
nejen
zápasit,
ale
také
právo
ním
s
osobuje
individuu rovnobft sebevědomému
vnějšídeterminantysvěta pŤestiávají
Souběžněse v1fraznědiferencujehod.
právnfm a rovnocennfmpaÍtnerem.
a tedy i potenciálníchričastníkrl
notovévědomívšechčlenrlspolečnosti,
a
dramatickékomunikace,jejichžsouborse navíckvantitativněrozšiŤuje
proměĎuje.
sociálně

Schopnos vázanfm slovem koexistovat,anlžby se tímjakkoliv podstatně
narušovalojeho základnísměÍování
k objektivitě.Verša ostatníbásnické
vyrazovéprosťedky
byly sice tvŮrciužívány
ve vědoméopoziciproti ,,pÍiroprozaickémujazyku, konotovaly však opozici mezi ,,sakrálnť.
Zeném|!,,
funkcívysokéhouměnía profánníkaždodenností.
odkazovaly k určitému
(vysokému)žátnru,
a nikoliv k subjektivníautorověvr1ličisvévoli.Bylo to
jednánínesenéslovníakcípostavmohlo bft samo
dáno tím,žedramatické
o sobě,ve svém,,objektivním..
rozměru,vlrazem jednotynahodiléhoa nut.
jeďnečného
ného,
a obecného.
Tato schopnostdramatické
akcepostavse nicméněomezuječipffpadně
dokonce ztrácí tam,kde existujenapětínebo dokonceripln1frozpor mezi
hodnotovouorientacíautoraa vnímatele,
kde autorkoncipujedramatickou
vlpověď páďe jinésubjektivnípŤedsúavy
o kauzalitějevrl a věcí,nežjakáje
vlastnívnímateli.Tehdy totižautorŮvaktivníi vnímatelv ,,pasívnť.
iďolekt
(použijeme-liv širšímslova smyslu lingvistickéhotermínu)ztrácejísvou
nepffznakovosta transparentnost.
Je samozÍejmé,
žek takovémuto
narušení
transpaÍentnosti
interníchsubjektrldocházípŤikaždé
uměleckékomunikaci,
neboénaprostiá
identitamezi jejímiričastnftynemtlženikdy nastat.Nicméně
za určité
situace,je-li rozpor mezi oběmaidiolektypÍílišvelkf, mrižemezi
nimi dojítk naprostozásadníkolizi, která zce|azabránítomu, aby autorem
zam šlené
sdělenídospěloke svémuadresátoviv nezkomolené
podobě.TakženapŤftladdrama,kterébylo zamfšlenojako hrdinské
a tragické've vfsledku bezděčně
vyznívájako groteskní.
PÍíkladem
mrlžebft Šďdrlvnázorz roku
1893 na Corneillovo dtamaz roku 1637:,'Prúměrnému
a ne historicky a
psychologicky pÍipravovanému
diváku byl Cid svfm mravnímovzduším
nepÍíjemnfa nepÍirozen!(tímznačné
částije vskutku)a někdy i nejasn!.
Tak hnedmotorceléhodramatického
pásma- políček,
kter! padnev hádce
dvou starjch mužrl- notabene- bezesvědkrl.U nás by protonebylomožno
ani žalovat!A tam tolik krve, náŤku,kletby,pfchy a bolestí!Zkaženotolik
životŮ,rozwácenyrodiny,rozwácenmálem - stát!A všechno- pro políček,
kterj byl zasazenbezesvědkú!To nejdečeskému
ďváku nijak na mysl.Jakf
náměsíční
kus již protoje nám dnescid!..6

vědomíse postupněomezujetaké
Zatakovlchto proměnspolečenského
pďet dramatickfchpostupú
a prosĚedkrlschopnfch''skryť.internísubjekty
komunikacea měníse charďiterdramatickfchakcí,jeŽje dramatickáveÍejplynule
nostochotnaakceptovatjakopravděpďobnéa pravdivé.Současně
pravděpodobnost'
žese idiolekt určitého
autoranebudes idiolektem
narrlstií
určitého
vnímatelekr'.Íta autorovorádoby objektivnídramatickésdělení
publika)jako objektivníakceptováno.
nebudepublikem(ruzrrěvelkou částí
Poetika dramafuna tuto situaci reagujev podstatědvěma vzájemné
propojenjmizprlsoby;jednakzesilujesvrijnormativníd raz na udržení
ob.
jektivity vjpovědi,jednakseorientujena takovépostupy,prosůedkya témata, kteréjsou potenciálnípÍíjemciochotniverifikovat.V praxi to znamená,
Žeaždo sklonliudevatenáctého
stoletíjezákladnívfvojovf pohybewopské
dramatikydiktovánplynulymsměŤoviáním
zobrazováke stiíleiluzívnějšímu
nívšedního
života.
Prozaická linie dramatunesoucítentopohyb neníovšemjediná; oproti
druhévfznamnélinii, jež se snažilazachovattradiční
pojetídramatujako
''dramaticképoezie*,všakpo sobě zanechalavlraznějšía nvalejšístopy,
neboťse jí daŤilolépedržetkrok s vfvojem společnosti
a bft ričinnějším
nástrojemjejíautokomunikace.
Dďilo sejí to ovšempouzezatu cenu,že
postupněz poetiky objektivníhodramatuvylučovalavše,co za sťálese
zpÍístupřujících
vfpovědi - nei.
noremnarušovalo
iluzívnostdramatické
luzívně stylizovan!' jazyk, verš,velkf akčníděj, neiluzívníčasoprosto.
rovéproměnyatd.

Celédějiny novodobého
evropského
dramatuod rozpadustÍedověkého
náboženského
univerzďismujsou spojenys postupnm rozklademrelativně
jednotného
spolďenskéhovědomí.Tragédie,
nejprestižnější
žánrnovodobé.
ho dramatu,vzniká vlastrrěteprvena Íakovém
stupni,na němžvědomíjed-
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Íádubytí'mravnídiktát sociálníchnorem
závazného
nomémorálky,védomí
aby se proti
a umožĎují,
chováníjiŽzÚácejísvou naprostouneporušitelnost
jedinec
(pŤi.
poslavil
emancipující
se
Íádu''vniffně oprávněně
,,božskému
zákonitáprohratohotoindividuaje dánatim,žese stavíproti principu,
čemž
je
stejněnutnf jako jeho ,,vzpourď.).S dalšímsebeuvědomováním
krcrf
stiílevíceprosazuje,postupněsi
individua se toto individuumproti ,,Íádu..
nímvynášetsoud,ažposléze
nad
nejen
zápasit,
ale
také
ním
právo
s
osobuje
individuu rovnobft sebevědomému
vnějšídeterminantysvěta pÍestávají
paÍtnerem.
v1frazně
se
diferencujehodm
Souběžně
rovnocenn
a
právnfm
potenciálních
i
ričastníkŮ
a
notovévědomívšechčlenrlspolečnosti, tedy
dramatickékomunikace,jejichŽ souborse navíckvantilativněrozšifujea
sociálněproměĎuje.

schopnos vázan]Ímslovem koexistovat,anižby se tímjakkotiv podstatně
narušovďojeho základnísměŤovaní
k objektivitě.Verš a ostatníbásnické
vyrazovéprosffedkybyly sicetvrlrciužívány
ve vědoméopoziciproti ,,pfuozenému..prozaickémujazyku, konotovaly všakopozici mezi ,,sakrální..
funkcívysokéhouměnía profánníkaždodenností.
odkazovaly k určitému
(vysokému)Žánru,a nikoliv k subjektivníautorověvrlli čisvévoli.Bylo to
jednánínesenéslovníakcípostavmohlo bft samo
dáno tím,žedramatické
rozměru,vjtazemjednotynahodilého
o sobě,ve svém,,objektivním..
a nutného,jedinečného
a obecného.
Tato schopnostdramatické
akcepostavse nicméněomezuječipÍípadně
dokonce ztrácítam, kde existujenapětínebo dokonceriplnf rozpor mezi
hodnotovouorientacíautoraa vnímatele,
kde autorkoncipujedramatickou
vfpověď pďle jinésubjektivnípŤedstavy
o kauzalitějevti a věcí,nežjakátje
vlastnívnímateli.Tehdytotižautorrlvaktivníi vnímatelv ,,pasívnf.iďolekt
(použijeme.liv širšímslova smyslu lingvistickéhotermínu)ztrácejísvou
nepffznakovosta transparentnost.
Je samozŤejm
narušení
é,Žek takovémuto
transparentnosti
interníchsubjekt docházípÍtkaždé
uměleckékomunikaci,
neboénaprostrá
identitamezijejímiričastnftynemŮženikdy nastat.Nicméně
za určité
situace,je-li rozpormezioběmaidiolektypÍí|iš
velkf, m žemezi
nimi dojítk naprostozásadníkolizi, která zce|azabránítomu,aby autorem
podobě.Takzamfšlené
sdělenídospěloke svémuadresátoviv nezkomolené
ženapŤftladdrama,kterébylo zamfšlenojako hrdinské
a tragické,
ve vfsled.
jako
groteskní.
ku bezděčně
vyznívá
Pfftlademmúže
bÝtŠďdúvnázorz roku
1893 na Comeillovo dramaz roku 1637:,'Prr1měrnému
a ne historicky a
psychologicky pfipravovanému
diváku byl Cid svjm mravnímovzduším
nepffjemnfa nepfirozenf (tímznačné
částije vskutku)a někdy i nejasn!.
pásma. políček,
Tak hnedmotorceléhodramatického
kter! padnev hádce
dvou starÍchmužrl- noíabene- bezesvědkrl.U nás by protonebylomožno
ani žďovat!A tam tolik krve, náŤku,kletby,pfchy a bolestí!Zkaženoto|ik
životrl,rozwácenyrodiny,rozwácenmiálem- síát!A všechno- pro políček,
kterj byl zasazenkze svědk ! To nejdečeskému
diváku nijak na mysl.Jakj
již
je
náměsíční
kus proto nám dnescid!..6

vědomíse postupněomezujetaké
Zatakovlchto proměnspolečenského
internísubjekty
pďet dramatickfchpostuprla prosťedkrlschopnfch,,skr'.fť.
jež
je
veÍejdramatická
akcí,
dramatickfch
mění
se
charakter
komunikacea
plynule
nostochotnaakceptovatjako pravděpďobnéa pravdivé.Současně
autoranebudes idiolektem
žese idiolekt určitého
narŮstiápravděpodobnost,
dramatickésdělení
rádoby
objektivní
k{Ít
a autorovo
určitého
vnímatele
jako
publika)
objektivníakceptováno.
nebudepublikem(rrizněvelkoučástí
Poetika dramatuna tuto situaci reagujev podstatědvěma vzájemně
ob.
propojenjmizprlsoby;jednakzesilujesvrljnormativnídúrazna udržení
jektivity vjpovědi,jednakseorientujena takovépostupy,prosďedkya téma.
ta, kteréjsou potenciálnípÍíjemciochotniverifikovat.V praxi to znamená,
žeaŽďo sklonkudevatenáctého
vfvojovf pohybevropské
stoletíje zákJadní
dramatikydiktovánplyrrul1/m
zobtazováke sÍáleiluzívnějšímu
směŤovaním
nívšedního
života.
Prozďcká linie dramatunesoucítentopohyb neníovšemjedin{ oproti
druhévfznamnélinii, jež se snažilazachovattradiční
pojetídramatujako
',dramaticképoezie*,všakpo sobě zanechalavfraznějšía nvalejšístopy,
neboésejí daÍilolépedržetkrok s vfvojem společnosti
a bft činnějším
nástrojemjejíautokomunikace.
Dďilo sejí to ovšempovzeza tu cenu'že
postupněZ poetiky objektivníhodramatuvylučovalavše,co za s|ále se
zpŤístupĎujících
vfpovědi . neinoremnarušovalo
iluzívnostdramatické
luzívněstylizovan:íjazyk,verš,velkf akčníděj, neiluzívníčasoprostorovéproměnyatd.

Celédějiny novďobého evropského
dramatuod rozpadustiedověkého
jsou
náboženského
univerzalismu
spojenys postupnfmrozklademrelativně
jednotného
spolďenskéhovědomí.Tragéďe,nejprestižnější
žánrnovďobého dramatu,vznká vlashě teprvena takovémstupni,na němžvědomíjedÍ42
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Tato tendencevyvrcholila v obdobíreďismu a naturalismusklonku
devatenáctéhostoletí,kdy se drama ve shodě s celkovlm vfvojem literatury, divadla i napfíkladfilozofie (pozitivismus)snažilotěžitz co největšíshody mezi zobrazeníma zobrazovan1fm,
ze zobrazováníexaktně(či
spíšezdánlivě exaktně)doložitelnfchempirickfch faktú.Cílem tu je vy.
budovatdramatem(najevišti)co nejpŤesnější
kopii určitého
vfseku reality. Drlsledkem pak je pŤesuntěžištěvfpovědi z vnějšíhopŤítomného
dramatickéhoděníke kresběcharakterrlpostava v dalšímvfvoji posléze
k postiženíjejich
vnitŤního
Života.Současně
seaktivizujei časovfrozměr
zobrazoyaného.
Jinak Ťečeno,
to ,,podstatné..
v lidskémživotěse nezobrazuje pÍímo,ale jako něco, co ležímimo Q ed,za nebo pod povrehem)
pŤedváděné
všednosti.

VfšejsmepŤipomenutŠaldovo,,nepochopení.
Cida - pŤftladvzájemného nepochopenídvou Účastnftrlkomunikace,mezi nimižje propastčasu,
pÍftladz oMobí
riznjch kultur.Nynívšakmrlžemeuvéstdalekozávažnější
po prvnísvětovévrálce,kdy ,,nďošla pochopenf.tá částdramatikú,která
vědomítím,žese
reagovďa na prohlubujícíse relativizaci společenského
pak tragédii- prestižní
pokusilanapsat,,velkď.drama,zejména
žanrv rámci
druhu.Jejichsnahaztroskotďa,muselaztroskotatnarelativitěspolečenského
vědomí.Tato relativitatotižvytvoÍilakomunikační
situaci,v nížani komupohybující
nikanti
se ve stejnémčasoprostoru,
ve stejnéspolečnosti
nebyli
s to se dohodnouto ,'podstatěsvěta...
Pokusy o ,,velkď. dramanejsouovšemv české
dramaticeničímnovfm.
Již v pŤedchozích
desetiletíchbyly podporoványsílícímpÍesvědčením,
že
nemáne a potŤebujeme
dramana rirovnijinlch vyspělfch národníchkultur,
cožpo vzniku samostaÍrého
stiítuzroďlo iluzi o ,,novédobě..,která skltrá
nadějizpoždění
konečnědohnat.VniÉnípÍíčinu
poetiky
aktualizacetradiční
pak m žemevidět v degeneracireďismu (reprezentovaného
pŤedevším
F. X.
Svobodou)nažánrovéobrazy,neschopné
obecnější
vfpovědi o realitě.

Na pŤelomustoletípÍineslatakovátokoncepcedramatuhry lbsena a
Čechovaa později, během čtyhcátlchapadesátfchlet byla dále rozvíjena
pŤedevším
nejlepšímidíly dramatikyamerické.Nicménějako celek pÍed.
jedinečnosti,
stavovalanejzazŠí
možn!posunk analytičnosti,
zvláštnosti
dramatickéhodění. Záhy se stala oporou konvenčnídramatiky tonoucí
v banálnížánrovépopisnosti,dramatikyplně závislé na vnějšíatraktivnostítématu.,

VšechnypoĚusy
o tragédiiz prvníchdesetiletí
tohotostoletíjsou obrazem
pokus
soudobého
a
současně
i
tematizací
o nďezení,eventuálně
,,tozvratu,,
znovunalezení
nadosobního
ťádu,o nějžby se mohlaobjektivnídramatická
vfpověď opťít.
Jejich cílemtak bylo nejenobjektivněpostihnoutvyhrocené
aktuálnísociálníkonflikty, ale i poukázatna vyšší
hodnoty,kteréby měly
stiítnadhodnotovounivelizacípčítomnosti.
Zákonitěměly tytopokusyvfrazně ideologick1icharakter.Nesměťovďyk nalezenívnitŤního
ťáduvfstavby
dramatického
poďe
díla,ďe k vnějšínr,
názorrltvfucrlobjektivněpravdivfm
konstant,iím
spolďenskf rn.

Jako reakce ziákonitěvzniká potŤebadát dramatickévfpovědi opět
obecnější
rozměr. Projevujese to vlastněuž v dramatusymbolistním,
jehoŽ nástupje prakticky souběžn1f
s vrcholemrealismu.Symbolismus
(u nás nepÍíliš
rozvinutf) lze v nastíněnfchsouvislostechchápatjako
antitetickÝpokus o zpodstatněnídramatickévlpovědi tím,Že se drama.
jedinečnosti
ticképostavyoprostíode všípopisné
a změnív obecnéznaky
- symbolyjevŮ a věcípodstatnějších'
nežje ,,pouhé..
lidskéindividuum.
Se zpodstatněnímdramaticképostavy se ovšemztrácí hansparentnost
interníchsubjektú,neboévnímatel
tváfi v tváÍdramatickfm symbolúmje
nucensi uvědomovatzáměrnoutvŮrčíaktivituautorajakožtotvŮrcevfpo.
vědi. (Proto mŮžebft tentozpodstatřující
postupi po ristupusymbolismu
jednouz relativněpevnfch součástí
poetikyewopskéhodramatudvacátého
století.)

A právě toto zací|enínámdáváprávo zaíaditpracovnědo heterogenní
skupiny pokusrlo tragédiivedle sebenapčíktad
DvoňiákovyHusity (|9I4),
Novou oresteu(1923)a Bílouhoru (1924),ŠďdovyZástapy(1925),Fischerovy otroky (|925), Konrádovu Širočinu
(1922),Hilbertrlv Druhf
bťeh(1924)a Medkova Plukovnfta Švece(1928),Wolkrrlv Hrob a Nej.
vyššíoběé(1923).To znamená, že nám dovoluje postavit veďe sebejak
dramapsanérealistickou technikouna prldoryserodinn ch vztahŮ čičerpajícíz vojenskéhoprostiedí legií a uvědoměle se hlásícík obhajobě
buržoazníhosvěta pťedkomunistickou ideologií,tak i symbolistní,,dra-

Vše,co niísledovďopo reďistickéfániav opozicivrlčiní,lzetedychápat
buď jako marnou snahu nějak obnovit objektivnostabsolutníhodramatu,
nebonaopakjako záměrnéčinezáměrné
zfeknutíse tétoobjektivity.
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Tato tendencevyvrcholila v obdobíreďismu a naturalismusklonku
devatenáctéhostoletí,kdy se drama ve shodě s celkovlm vfvojem literatury, divadla i napfíkladfilozofie (pozitivismus)snažilotěžitz co největšíshody mezi zobrazeníma zobrazovan;fm,
ze zobrazováníexaktně(či
spíšezdánlivě exaktně)doložitelnfchempirickfch faktú.Cílem tu je vy.
kopii určitého
budovatdramatem(najevišti)co nejpŤesnější
vfseku reali.
ty. DŮsledkem pak je pŤesuntěžištěvfpovědi z vnějšíhopŤítomného
dramatickéhoděníke kresběcharakterrlpostava v dalšímvlvoji posléze
k postiženíjejich
vnitŤního
života.Současně
seaktivizujei časov!rozměr
zobrazoyaného.
Jinak Ťečeno,
to ,,podstatné..
v lidskémživotěse nezobrazuje pÍímo,ale jako něco, co ležímimo (pÍed,za nebo pod povrchem)
pŤedváděné
všednosti.

VfšejsmepŤipomenufi
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nepochopení
ho
dvou ričastníkrl
komunikace,mezi nimižje propastčasu,
pÍíkladz období
Ňznych kultur.Nynívšakm žemeuvéstdalekozávažnější
po prvnísvětovéválce, kdy ,,nedošlapochopení.ta částdramatikŮ,která
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pak
prestižní
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druhu.Jejichsnahaztroskotďa,muselaztroskotatnarelativitěspolečenského
vědomí.Tato relativitatotižvytvoÍilakomunikační
situaci,v nížani komu.
pohybující
nikanti
se ve stejnémčasoprostoru,
ve stejnéspolečnosti
nebyli
s to se dohodnouto ,podstatěsvěta...
Pokusy o,,velkď. dramanejsouovšemv české
dramaticeničímnovfm.
Již v pfedchozíchdesetiletíchbyly podporoványsílícímpÍesvědčením,
že
nemámea potÍebujeme
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pŤedevším
F. X.
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nežje ,,pouhé..
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interníchsubjektú,neboévnímatel
tváfi v tváÍdramatickfm symbolúmje
nucensi uvědomovatzáměrnoutvŮrčíaktivituautorajakožtotvúÍce
vÝpo.
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postupi po ristupusymbolismu
jednouz relativněpevnfch součástí
poetikyewopskéhodramatudvacátého
století.)

A právě toto zacílenínám ďává právo zďadit pracovnědo heterogenní
skupiny pokusrlo tragédiiveďe sebenapťíklad
DvoťákovyHusity (|9I4),
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buď jako marnou snahu nějak obnovit objektivnostabsolutníhodramatu,
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rem kvalifikován jako vina, hÍíchproti Bohu. Pachatelév obou hrách pfijí
majídobrovolnětrest:Hilbertrlv kornunistaJan se vracído lr1nacírkvea
dobrovolněse odevzdávádo rukou státnímoci: Wollrova Soi1ase dobrozmírřujetím,
mužem(a svrljhŤích
štěstí
s milovan1fm
vo|névzdáváosobního
pak
zabije).
ho
teprve
a
nejprve
oplodnit
nepfftele
tÍídního
od
nechá
žese
však
mezi
dramaty
rozdíl
oběma
Charakteristickfvfznamovf a hodnotovj
spďívá v tom, žeateistaJan u Hilbertase po spáchánínásilnéhočinuvrací
protoženeznákromě Boha žádnoujinou skuk Bohu jako autoritěnejvyšší,
SoiÍa
NaopakWolkrovavěÍící
hodnotu,o nižby mohlsvrljživotopÍít.
tečnou
prospěch
hodnoty
ridajně
proti
ve
se
proti
i
obětuje
Bohu
sobě,
jednávědomě
je dnes svět hnán', považujemiliÓny
nežje Br1h.Za sí|u,,J<terou
vyšší,
revolumozolnatásrdce, ponížené
hladovfch žaludkŮ,dělníky z chatrčí,
musím
sloužit
dál...8
i
mrtva,
prokleta,
a tÍeba
cionáŤea padlé:,$éjsem

jednoakmatickoubáseř sociálnínaděje..neboexpresionisticky
zanícené
tovkyautora,vyhlašujícího
svépÍesvědčenío
nutnostiob{tipropŤíŠtí,
spra.
vedlivějšíživot,anebokonečnědramatickfpokus o historickoufresku,
davovédivadlo.
Ponecháme-listranouojedinělouDvoŤákovusnahuinovovatAischylovu oresteiu tím,žejejínábožensko-mytologická
motivacebudenahrazena motivacífreudovského
typu,nebopokusyopŤít
dramao m tus ni{roda
(MedkŮv
a nověvznikléhočeskoslovenského
stiátu
PlukovníkŠvec,DvoŤákova Bílá hora),vynikne zák|adnídobovápolarita - polarita mezi ,,hleďánímzttacenéhoBoha..a novou vírouv objektivizujícísílukolektivismu.
Na jednéstraněměl dramatiksnažící
se napsattragédiimožnostkompenzovatneexistenciŤáduv pÍítomnosti
obh4jobouustupující
formy společenského
vědomí.Nostalgiepo dobách,kdy existovalocosi vyššího
než
člověk,pŤitomměnila charakter zací|enítraďčníhodramatickéhokonfliktu. Jestližetotlžtam'kde fungovalovědomíŤádu,stál autortragédie
ve s etu sebevědomého
individua a fáta na straněindividua' nyní pro
jak ve jménu
konzervativnídramatické
pÍíležitostí,
autorybyla tragédie
jedince,skupinyjeobhajobyztrácenlchjistot titďit na ,,nemravnosť.
dincŮ (tŤebai tŤídy)'
kteÍípoďe nich věčnfŤádporušují
a boŤí.

žeDruh! bÍehani Nejvyššíoběťa ani žáďny jn! z tehIe pÍíznačné,
svoudobu.Svfm zpŮsobemse fytohry
pokusrlo tragédiinepŤečkaly
dcjších
dokonceužrodily mrtvé.Vnucovalytotižsvětuzávaznyideologickf rozměr'
postrádal,a protomohly
kter! v ďích dobovéliterárnía divadelníveÍejnosti
jejírozhodující
částíverifikoványjako objektivní
bft těžkotoutoveŤejností,
svět,,takovj'jaky je'' vystoupilza
vfpověď. NavzdorypÍáníautorrlpÍedvést
jednánímpostavÍídící
o světě,jakf je' či
autorskf subjekt,jeho pŤedstava
rozporus vfslednfm
jakf by mé|byt.Záměrsedosta]do neorganického
spíše
jako groteskníkari.
prlsobit
vyzněním,takževětšinatěchtodramatzača|a
katuraideologie,kteráje zrodila.

Na druhéstraněměl dramatikusilujícínapsattragédiimožnostsuplovat vědomínepÍítomnosti
Íáduv pÍítomnostiobratemk hypotetickébujednotného
doucnosti,to znamenáhledatoporu v ideiílupŤíštího
uspoIádáníspolečnosti'ostatně nejenomdrama,a|e značnáčástkultury a
literatury,zejménajejí vfvojově nejpÍínosnější
proudy (počínaje
proletáŤskfmuměníma poetismem),byly nesenypatosemvytvoŤitvícenež
jeden dílčísměr, nějakou novou dílčíformu či dalšínovou uměleckou
skupinu:jejich cílembyl pŤímozrod,novéhoumění,pťedznamenávajícího
nov1fsloh a životnístyl,a tedy i novéjistoty a hďnoty.

o složitostisituacev prvníchdesetiletíchstoletísvědčíi to, Žejedena
snahu
tfž autor (napÍ.Amošt DvoÍrák)mohl psát jak dramatavyjadŤující
obnovitztácejícíse absolutno,tak i hry respektující
relativituvědomí- fakt,
žesvětnepojímáme
takovf, jak! je, nfbržv podobě,v nížprocházímediem
nazírajícího
ducha.organickfm projevemdruhéz cestje v rovině poetiky
dramatupostupnévčleřovánívypovídajícího
subjektuautorado tematické
roviny dílaa tímvlastněi zpětnáobjektivizaceaktu subjektivnívfpovědi.

Typickfm pťftladempÓlrl načrtnuté
polarityjsou HilbertrlvDruh! bťeh
a Wolkrova Nejvyšší
oběé.První z těchtoher je psána v podstatětradiční
realistickoutechnikou,druhápak expresívně
lyrickou metodou;drlležité
ovje,
šem žemajíshodné
téma.Nezávisle na soběse oba autoŤi(Wolkerpťeda
Hilbert po atentátuna Rďína) pokusili dramatickyzobtazit situaci revo.
lucionáie (u Wollrra revolucionálky)'kterf spáchá politickf atentiát.obě
dramatajsou vedenav rovině individuálnímorálky a v obouje atentátauto-

Nahlížíme-litedy meziválečné
dramaze zornéhorihlu funkce a
české
zptlsobureďizace interníchobjektú,mámeco činitv podstatěse čtyŤmi
vlraznlmi typy subjektivizované
vfpovědi, mezi nimižjednotlivá díla
oscilují.y
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rem kvalifikován jako vina, hfíchproti Bohu. Pachatelév obou hráchpŤijí
majídobrovolnětrest:Hilbertrlv komunistaJan se wací do l na církvea
dobrovolněse odevzdávádo rukou slítnímoci: Wolkrova Soi1ase dobro.
zmírĎujetím,
s milovanfm mužem(a svrljhŤích
štěstí
volnévzdáváosobního
pak
zabije).
ho
teprve
a
nejprve
oplodnit
nepfftele
od
tÍídního
žese nechá
Charakteristickfvlznamovf a hodnotov! rozdí|mezi oběmadramatyvšak
spďívá v tom, žeateistaJan u HilbeÍa se po spáchánínásilnéhočinuwací
protoženeznákromě Boha žádnoujinou sku.
k Bohu jako autoritěnejvyšší,
SoĎa
hodnotu,o nižby mohlsvr1jživotopfft.NaopakWolkrovavěÍící
tečnou
prospěch
hodnoty
tidajně
proti
ve
proti
se
i
obětuje
jednávědomě
Bohu
sobě,
vyšší,nežje Brlh. 7,a sí|u,,}terou je dnes svět hnán'' považujemiliÓny
revolu.
mozolnatásrdce' ponížené
hladovfch žaludkú,dělnfty z chatrčí,
musím
slouŽit
diál...6
cionáŤea padlé:,,Aťjsemprokleta,a tŤebai mrtva,

matickoubásei1sociálnínaděje..neboexpresionisticky
jednoakzanícené
tovkyautora,vyhlašujícího
svépŤesvědčeníonutnosti
obětipropÍíští,
spravedlivějšíživot,anebokonečnědramatick1f
pokus o historickoufresku'
davovédivadlo.
Ponecháme-listranouojedinělouDvoÍákovusnahuinovovatAischylovu oresteiu tím,žejejínábožensko-mytologická
motivacebude nahrazena motivacífreudovského
t}pu,nebopokusyopÍítdramao mftus národa
a nově vznikléhočeskoslovenského
státu(MedkrlvPlukovníkŠvec,DvoŤákova Bílá hora),vynikne zák|aďnídobovápolarita - polaritamezi ,,hledánímztraceného
Boha..a novouvírouv objektivizující
sílukolektivismu.
Na jednéstraněměl dramatiksnažící
se napsattragédiimožnostkompenzovatneexistenciÍáduv pÍítomnosti
obh4jobouustupující
formy společenského
vědomí.Nostalgiepo dobách,kdy existovalocosi vyššího
než
člověk,pÍitom měnila charakter zacílenítradičníhodramatickéhokonfliktu. JestližetotiŽtam,kde fungovalovědomíÍádu,stál autortragédie
ve stŤetusebevědomého
individua a fáta na straněindividua,nynípro
konzervativnídramatické
jak ve jménu
pÍíležitostí,
autorybyla tragédie
jedince,skupiny jeobhajobyztrácenlchjistot ritďit na ,'nemravnosť.
dincrl (tÍebai tÍídy)'kteŤípoďe nich věčnfÍádporušujía boŤí.

oběťa ani žáďnyjinj z tehžeDruh! bŤehani Nejvyšší
Je pffznačné,
Seťytohry
svoudobu.Svfm zpúsobem
pokusrlo nagédiinepŤečkaly
dcjších
dokonceužrodily mrtvé.Vnucovalytotižsvětuzávaznyideologickf rozměr'
postrádal,a protomohly
kterf v ďích dobovéliterárnía divadelníveÍejnosti
jejírozhodující
částíverifikoványjako objektivní
bft těžkotoutovefejností,
svět,,takovf,jakÝje'' vystoupilza
vfpověď. NavzdorypŤání
autorrlpÍedvést
jednánímpostavÍídící
o světě,jakÝ je' či
autorskf subjekt,jeho pŤedstava
rozporu
s vfslednlm
neorganického
do
spíŠejakf
mé|b!t.7
áměr
se
dostal
by
jako
groteskní
karivyzněním,takževětšinatěchtodÍamatzačalaprlsobit
katuraideologie,kteráje zrodila.

Na druhéstraněměl dramatikusilujícínapsattragédiimožnostsuplovat vědomínepÍítomnosti
Íáduv pÍítomnostiobratemk hypotetickébujednotnéhouspodoucnosti, to znamená hledat oporu v ideiálupÍíštího
Íádáníspolečnosti.ostatně nejenom drama, a|e značnáčástkulíury a
literatury,zejménajejí vfvojově nejpŤínosnější
proudy (počínaje
proletáŤskfmuměníma poetismem)'byly nesenypatosemvytvoÍitvícenež
jeden dílčísměr, nějakounovou dílčíformu či dalšínovou uměleckou
skupinu:jejich cílembyl pÍímozroďnovéhoumění,pťedznamenávajícího
nov sloh a životnístyl, a tedy i novéjistoty a hďnoty.

o složitostisituacev prvníchdcsetiletíchstoletísvědčíi to, Žejedena
tfž autor (napŤ.ArnoštDvoÍák)mohl psát jak dramatavyjaďující snahu
obnovitzhácejícíseabsolutno,tak i hry respektující
relativituvědomí- fakt,
žesvětnepojímáme
médiem
takovf, jakf je,nlbrŽ v podobě,v nížptochází
nazírajícího
poetiky
rovině
projevem
z
v
cestje
druhé
ducha.organicklm
dramatupostupnévčleíovánívypovídajícího
subjektuautorado tematické
roviny dílaa tímvlastněi zpětnáobjektivizaceaktu subjektivnívfpovědi.

polrl načrtnuté
Typickfm pťíkladem
polarityjsou HilbertrlvDruhf bťeh
a Wolkrova Nejvyšší
oběé.První z těchtoher je psána v podstatětraďční
realistickoutechnikou,druhápak expresívně
lyrickou metodou;dťrležité
ovje,
šem žemajíshodnétéma.
Nezávisle na soběse oba autoÍi(Wolkerpťeda
Hilbert po atentátuna Rďína) pokusili dramatickyzobrazitsifuaci revolucionáťe(u Wolkra revolucionáťky)'ktery spáchá politickf atentát.obě
dramatajsou vedenav rovině individuálnímorálky a v obouje atentiítauto-

Nahlížíme-litedy meziválečné
české
dramaze zotnéhorihlu funkce a
zptlsobu rea|izaceinterníchobjektrl,máme co činitv podstatěse čtyŤmi
vlraznfmi typy subjektivizované
vfpovědi, mezi nimižjednotlivá díla
oscilují.y
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Na rozhranímezi snahouudržettradičnípoetikua tendencík subjektivizaci |eŽímezi válkami takzvaná problémovádramatikačeského
relativismu, reprezentovaná zejménaRI'JR ( 1920) a Věc í Makropulos (1922)
Karla Čapka,Periférií(1925)a Anděli mezi námi (l931) FrantiškaLangera, Bartošovfm VzbouŤenímna jevišti (|925), Konrádovfm olbŤímem
(|928), Foustkovfm Dělem života(1937).Tato dramatika vycházíz hadičnípoetiky, kterou všaktransformujev tom nejzákladnějším:
díkypŤesvědčeníautor o relativnosti pravd a hodnot v ní docházík pŤeměně
dramatickéhokonfliktu na dramatickf problém.NapÍíkladmeziniírodně
velmi rispěšnáLangerovaPeriférieukrlvá pod atraktivníma ve svédobě
oblíbenfmkoloritemživotaměstské,,spodiny''
náznakEagickéhosyžetu,
za|oŽeného
na motivech viny a trestučlověka, jenžzabil'.Tento tragickf
syžettu všakneníobrazems etu individuás Ťádem(aéuž
by se tentorád
prosazovalskrzenějakouneosobní
moc,skrzejednráníjinfch
postav,nebo
skrze vlastnísvědomíprovinilce), nj.bržje autoremproměněnve specifickou neŤešitelnou
situaci.Hlavníhrdinaje postavendo pozice,kdy se
jeho potrestáníza bezděčnouvraždustává ,,problémem..,
neboéani on
sám,ani jeho okolínecítískutečnou
nutnosttrestu.Tentoprobtém
pŤitom
stojínejen pŤedhrdinou,ale i pŤedautorema diváky.

narozdfl'odkÓnfliktu všaks koncemdramatunezaniká- je autoremzámémě
čičastějinezáměrněvolen tak,aby aktivizovalvnímatelei po skončení
bezprosfiednípercepce.
žeproblémová
dramatikačeského
relativismuležínarozhraskutečnost,
protclzprlsobujei v kriticní mezi objektivnía subjektivizovanouv1fpovědí,
(fch ohlasechsnadnodoložitelné
rozpakynadzávěryčetnfchher (zejména
nad dÍamatyK. Čapkaa F. Langera).Tam, kde vnímateléopírajícíse
absolutního
dramatuočekávajídefinitivníkonec,jenž
o pÍedstavu
vševyÍeší'
pŤináší
totižautorproblémového
dramatupouze svou subjektivníodpověď
jak by moŽná
na nastolenfproblém,nabízídivákovijednuz mnohapŤedstav,
mohl bft Ťešen.
Pfftlad LangerovyPeriférie'jejÉ konec Se autor dvalaát
pokusil - marně - pŤepracovat
tak, aby byl definitivnější
a objektivnější,
pŤitomukazuje,žečastonebyl se závěremhry spokojenani sám autor.
Pokles konfliktu na problémmá všakpro poetikudramatuŤadudalších
konkrétních
drjsledk . PÍedevším
se děj, akce postavstrávají
vričiautorem
sledovanémyšlenceveličinousekundární,fakultativní,neboéjedna a táž
myšlenkamrižebft vyslovenanlznfmi zprlsoby.AutoŤiprotopochopitelně
volí zprlsobvnějškověco nejatraktivnější,
což v praxi znamená,že volně
pÍebírají
syžetové
vzorce, postavy,sémantické
komplexy z nejrŮznějších
jinfch žánrria děl.Tatozv1lšená
- jako určitfprojevneiluzívní
intertextovost
projekceautorského
,já.. do textu- se napŤftladv RUR projevujevyužitím
a kombinacížánrukomediea tragéďe,jakoži zjevnoualuzína trojsk mftus.

Pojmem dramatickfkonflikt, klíčovfmv koncepciabsolutního
dra.
matu, pojmenovávámetakovou organizaci vlznamovév stavbytextu,
která vytváÍídramatickouvfpověď o skutečnostiprostŤednicvím
stÍetu
dvou antagonistickfchnutností.Konflikt vzniká z konkrétních
mezilidjednáníjednotlivfch lidsklch individuí,
skfch vztah , z protikladného
tedy z dramatickéhoděje. Jakkoliv je sám o sobě neŤešitelnf,
směÍujeod
expozice,v nížje nastolen,k nutnémua zákonitémukonci, tj' k zrušení
všechprotiklad (tragickou smrtí,nebo naopak svatbou).Jelikož kon.
fliktní dramaapelujepŤedevším
na emocionálnísránku vnímatelea pďí
jeho
tá s
vcítěnímdo děje,odpovídátomutozávěrečnému
zrušeníprotikladrl
v ďváckérecepciuvolřující,osvobozujícíestetickf
a etickf prožitekkatatze.

Dďší dva typy subjektivizované
vÝpovědi m žemespojovats žanry
dramatické4roteslqa lyrickéhodramatu(v celéjejich šíči
a historicképroměnnosti).Fakt, žejde o typy vzájemnévelmi blízké,dokládá napčíklad
tvorbaFráni Šrámka,
kterásepohybujenapomezímezinimi:zatímcoHagen.
beka (1920)aZvony (L92I) mrlžemezaťaditspíŠe
ke grotesce,Měsíc nad
ňekou(1922)a Plačící
satyr(1923)paťík lyrickélinii dramatiky.

Naprotitomutěžiště
problémovfchdramatje vfrazně posunutoz roviny
emocionálnído roviny racioná|ní,tj. ze sféryprožívánído
sféryuvažování.
Problémje víceméně
abshakÍrí,vynlstráopět z po&ebyvyslovit něcoobec.
nějšího,
nežjsou ,,běžné,,
vztahymezi lidmi. Nesměfujepri.
, ,,nezajímavé,,
márně k vyvolánízávěrečného
smírua klidu, ale naopakk vyprovokoviání
divákovy myšlenkové
aktivity.Problémbfvá stejnějako konflikt neÍešiteln1/,

Groteskai lyrickédramavyužívají
stejnfch stavebnfchpostupŮ,neboť
v obouje internísubjektztvárněnpouzeimplicitně.Jakolyrickédramanebo
naopakjako dramatickougroteskuobvykle označujeme
!a díla,v nichžje
sice vnějškově,zdánlivě zachovánaobjektivitavlpovědi a autorskÍsubjekt
neníjako takovf pťímotematizován,v nichžse všaksubjektivnípostde
aubra prosi|zujínatoliksilně, ženablvajívětšíčimenší
pťevahynadsnahou
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Na rozhranímezi snahouudržettradičnípoetikua tendencík subjektivizaci leŽí mezi válkami takzvanáproblémovádramatikačeského
rela(1920)a VěcíMakropulos(1922)
tivismu,reprezentovanázejménaRuR
Karla Čapka,Periférií(1925)a Anděli mezi niími(l931) FrantiškaLangera, BartošovfmVzbouŤením
na jevišti (|925), Konrádovfm olbÍímem
(1928),Foustkovfm Dělem Života(|937). Tato dramatikavycházíztradičnípoetiky, kterou všaktransformujev tom nejzákladnějším:
díkypÍesvědčeníautortl o relativnosti pravd a hodnot v ní dochází k pÍeměně
dramatickéhokonfliktu na dramatickf problém.Napfíklad meziniírodně
velmi rispěšnáLangerova Periférieukr..fvápod atraktivníma ve svédobě
oblíbenfm koloritem životaměstské,,spodiny''náznaktragickéhosyžetu'
zaloŽenéhona motivech viny a trestučlověka,jenžzabil. Tento tragickf
syžettu všakneníobrazemstŤetu
individuás Ťádem(aéuž
by se tentoÍád
prosazovalskrzenějakouneosobní
moc,skrzejednáníjinfchpostav,nebo
skrze vlastnísvědomíprovinilce),nlbrŽ je autoremproměněnve speci.
fickou neŤešitelnou
situaci.Hlavníhrdinaje postavendo pozice,kdy se
jeho potrestáníza bezděčnouvraždustává ,,problémem..,
neboťani on
sám' ani jeho okolínecítískutečnou
nutnosttrestu.Tentoproblémpfitom
stojínejenpÍedhrdinou,ale i pÍedautorema diváky.

na rozdílodkonfliktu všaks koncemdramatunezaniká. je autoremzámémé
bezčičastějinezáměměvolen tak,aby aktivizovalvnímatelei po skončení
percepce.
prosťední
žeproblémová
relativismuležínarozhradramatikačeského
Skutečnost,
proto
zpťtsobuje
i v kriticnímeziobjektivnía subjektivizovanouv1fpovědí,
rozpakynadzávěry četnlchher (zejména
kfch ohlasechsnadnodoložitelné
nad dramatyK. Čapkaa F. Langera).Tam, kde vnímateléopírajícíse
absolutního
dramatuďekávají definitivníkonec,jenžvševyÍeší,
o pŤedstavu
pŤináší
totižautorproblémového
dramatupouze svou subjektivníodpověď
problém,
jak by možná
nabízídivákovijednuz mnohapŤedstav,
na nastolen1f
mohl bft fešen.PÍíkladLangerovyPeriférie'jejfi konec se autor dvalaát
pokusil - marně - pŤepracovat
tak' aby byl definitivnější
a objektivnější,
pÍitomukazuje,žečastonebyl se závětemhry spokojenani sám autor.
Pokleskonfliktu na problémmá všakpro poetikudramatuŤadudďších
konkrétních
dtlsledk . PŤedevším
se děj' akce posiav strávají
v či autorem
sledovanémyšlenceveličinousekundární,fakullativní,neboťjedna a tiáž
myšlenkamrižeblt vyslovenarrlznfmi zpúsoby.AutoÍiprotopochopitelně
volí zprlsobvnějškověco nejatraktivnější,
což v praxi znamená,že volně
pÍebírají
postávy,
vzorce,
syžetové
sémantické
komplexy z nejrriznějších
jinfch žánrua děl. Tatozvjšenáintertextovost
- jako určit!projevneiluzívní
projekceautorského
,já..do textu- se napÍftladv RI.]Rprojevujevyužitím
a kombinacížánrukomediea Eagéďe,jakoži zjevnoualuzína trojskf mftus.

Pojmem dramatick! konflikt, klíčovfmv koncepci absolutníhodramatu, pojmenováváme takovou organizaci vjznamové vÝstavby textu,
která vytváŤídramatickouvfpověď o skutečnostiprostŤednicvím
stŤetu
dvou antagonistickfchnutností.Konflikt vzniká z konkrétních
mezilidjednáníjednotlivlch lidskfch individuí,
skfch vztahrl,z protikladného
tedy z dramatickéhoděje. Jakkoliv je sám o sobě neÍešitelnf,srněÍujeod
expozice,v níŽje nastolen,k nutnémua zákonitému
konci, tj. k zrušení
všechprotiklad (tragickou smrtí,nebo naopak svatbou).Jelikož kon.
fliktní dramaapelujepŤedevším
na emocionálnístriánkuvnímatelea pďí.
tá s jeho vcítěnímdo děje,odpovídátomutozávěrečnému
zrušeníprotikladrl
v diváckérecepciuvoliÍující,
osvobozující
estetick1f
a etickf prožitekk'atarze.

Dalšídva typy subjektivizované
vfpovědi m Žemespojovats žánry
dramatické
qroteskya lyrickéhodramatu(v celéjejich šíňia historicképroměnnosti).Fakt, žejde o typy vzájemněvelmi blízké,dokládá napŤíklad
tvorbaFráni Šrámka,
kterásepohybujenapomezímezinimi:zatímcoHagen.
beka (1920) aZvony (I92I) mŮŽemezaťaďtspíŠe
ke grotesce,Měsíc nad
čekou(1922)a Plačící
safyr(1923)patťí
k lyrickélinii dramatiky.

problémovfchdramatje vfrazně posunutoz roviny
Naprotitomutěžiště
emocionálnído roviny racionální,tj. ze sféryproŽívání
do sféryuvažování.
poÉeby
hoblém je víceméně
abstrakmí,vynlstá opět z
vyslovit něcoobec.
nějšího,
nežjsou ,,běžné,,,
vztahymezi lidmi. Nesměfujepri,,nezajímavé,,
márně k vyvolanízávěrečného
smírua klidu, ale naopakk vyprovokování
divákovy myšlenkové
aktivity.hoblémbfvá stejnějako konflikt neÍešiteln1f
,

Groteskai lyrickédramavyužívají
stejnfch stavebnfchpostuprl,neboé
v obouje intemísubjektztviárněnpouzeimp|icitně.Jakolyrickédramanebo
naopakjako dramatickougroteskuobvykle označujeme
ta dí|a,v nichžje
sice vnějškově,zdánlivě zachovánaobjektivitavfpovědi a autorsk.fsubjekt
neníjako takovf pťímotematizován'v nichžse všaksubjektivnípostoje
aubra prosazujínatoliksilně,ženabfvajívětšíčimenší
pťevahynadsnahou
t49
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po,,prirozeném,,,neptíznakovém,
objektivnímvykreslenízobrazovaného.
Akt interpretacerealitya utváŤení
vfpovědi o světěje tll vlrazně vfznamově
zaliŽena strhávána sebepozornosttvrlrcei vnímatele.
Z ďramatllse vytrácí
kauzálnívazbymezijednotlivfmi motivy
akční
děj' kter! pŤedpokládrápÍímé
postav
a vzájemnounávaznostjednotlivfch scén.omezuje se ,,svébytnosť.
- v loutky voděnévúlíautora.Groa tyto postavyse mění- obrazněŤečeno
teskai lyrickédramajsouvlastněprojevempotÍebyautorazískatsi od reality
pÍehďnotitrealituaktem
dostatďnf odstup,vlrazem nutnostiv1fznamově
vfpovědi, neboťv tépodobě,kterouautorvnímájako ,,pÍitozenou..,
Semu
jako
tatoreďita nejeví
schopnávypovídato podstatěŽivoÍa.
Rozdílmezi lyrickfm dramatema dramatickougroteskoupÍitomspočívá
jejich
v
odlišném
emocionálnímvztahuk zobrazované
realitě.Ačkoliv oba
typy st.avějína napětímezi harmoniía disharmonií,formou a deformací,
lrásou a ošklivostí,vychylujírovnováhumezi uvedenfmi pÓly každyna
opačnoustranu.Lyrická dramatikavyuŽíváve své zák|adní,žánrotvorné
rovině estetizacezobrazovaného
směremke kráse;pracujetematickyi vfrazově s pocity a potŤebami
harmonie'vnímatelova
ztotožnění
a libosti' s napětím,kterévznlká z jejich narušování.
Naprotitomugroteskaje subjektivním
pÍerealitěi proti vnímateli, tokemvyužívajícím
ritokemproti zobrazované
ošklivostia nelibosti.
devšímpocitrideformovanosti,
ďsharmoničnosti,
Tentorozdílmezi vfpovědnímifunkcemigroteskya lyrickéhodramatu
meziválečném
se nutněpromítái dojejich vazbyna sociálnídění.V českém
dramatugroteska- expresionistickágroteska- vznikápťedevšímjako
osvobozujícíreakce autoruna drastick/ záŽiteksvětovéválky a na poválďnf
chaos.Dramatajako Šrámkovyhry HagenbekaZvon.v,BartošoviKrkavci
(1920),BlatnéhoKokokodák! (1922),Klímrlv a DvoťákúvMatěj Poctivf
(1922)nebo hry bratťíČapkrlZ,e životahmyzu (|921) a Adam Stvoiitel
jsou vlastněv dobovfch souvislostechprotipÓlempokusrlo tragédii.
(192,7)
I jejich autoťisi velmi dobťeuvědomují,ženeexistuježádn jednomf ťád.
Tento životnípocit všakpro ně nenívyzvou k rekonstrukcikfženéhouniverza,nybržimpulsemk tbmu'aby vyslovili negativnísoud,aby groteskně
hyperbolizovaliobraz společnosti,v ntr došlok tak zásadnídeformacia
posunuhďnot, Žev níjiŽnenínic na svémmístě.S konstatováním,
želidskf
životztlácísvrlj smysl,hodnotov1f
rozměr,se groteskaovšemnespokojuje.
pfftomn1f
Naopak- z nadhledumravokárce,odmítajícího
stav,záměrněritďí
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ještěnepochotěchdruhfch' těch,kteŤí
na pďstatu lidskéhosebeuvědomění
z
nezvyklého
tihlu.
pili bídupÍítomnosti.
Nutíprotodivaky spatÍitsebesama
jeŽ
má na
,,Hodnotučlověka|ze změYitpÍesněpďtem loupežnfchwaŽd,
PoctiMatěji
DvoÍakově
a
provokativně
Klímově
v
Čert
svědomí,..tvrdí
dramatuse tak mění
vém.10VnitÍníkonflikt mezi postavamiv tradičním
v konfiikt mezi aktérydramatickékomunikace,mezi autorema divákem
(čtenáŤem).
ve vlvoji poetikyčeského
JestližeexpresionistickágroteskapÍedstavuje
ze zák|adní
dramatusvfm zprlsobemojďinělé, časověomezenévybočení
je
Lyizace
vfvoje.
tohoto
součástí
organickou
lyrická
dramatika
kontinuity'
tu probíháve dvou vlrazně oďišnfch etapách.
Dramatikav níplynule vyrúPrvníetapabyla lyricko-impresionistická.
pÍedviálečnou
tvorbutak'jak ji pÍedna
poetiky
navazovala
a
Z
tradiční
stala
(1903).
hlavníreprezentant
ostatně
stavovalakupŤftladuKvapilova oblaka
tétolinie FráĎa Šrámeknapsalsvéprvnílyrickéhry Červen(1905) aÍÁto
(1915)rovněžpÍedválkou:prvníverzeLoupežnftabraffíČapkŮpak vznikla
v roce1911.
Volarrípo velkémdramatubylo v prvníchdesetiletíchnďeho století
i volanímpo dramaticképrezii, avšakkfženf ,,náwať.poeziedo
současně
prozaičností
reďismu,probíhalzcelajinak, nežsi t,o
dramatu,,,postiženého..
zastiíncikoncepceabsolutníhodramatupÍedstavovali.Jak jsme již Íekli'
evropské
dramadlouhástaletíkoexistovalos vázan;/mslovema lyrikou,aniž
by tímbyla narušovánajeho
objektivnost.Teprves postupnouzměnoukritéposuzujeobjektivnostdrama.
rií,podle nichždivadelnía literárníveŤejnost
tickéhozobrazení,začínáblt vnímánrozpor mezi ,,statickfm..slovem a
Prakakčním
dějem.Signálemzměnyje vfznamuplnázměnapojmenování.
ticky aždo počátkunašehostoletí,v pÍípaděŠaoypat aždo Ěicáffch let,
wcholná dramatickátvorbatoužila bj t nazlv ánaprávě dramatickou p oezií.
Souběžněse všakpro určitéhry, nesplĎující
nároky kladenéna ,'pravé..
drama,ujímáoznačení
lyrickéa později básnickédrama,Nejde pŤitomjen
- znamenáto pťedevším
o vfměnu místasubst-antiva
a adjektivav pťívlastku
zrod vědomíodlišnostidramatua lyriky (poezie),vznik vědomí,želyričnost
a poetičnost
je něco nedramatického.
J. Kodíčekjiž v roce 1913
Napčíklad
charakterizovalrozdílmezi dramatičností
poetičností
takto:,,Jestovšem
a
těžkoobsáhnoutkladnoudefinicísám pojemdramatického,
jejžcítímejako
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po,,prifozeném*,neptíznakovém,
objektivnímvykreslenízobrazovaného.
Akt interpretacerealitya utváŤení
vfpovědi o světěje tu vfrazněv znamově
zatÍŽen
a strhávána sebepozomosttvrlrcei vnímatele.
Z dramaÍu
se vytrácí
akční
děj' kter! pŤedpokládápÍímé
kauzálnívazbymezijednotlivfmi motivy
a vzájemnounávaznostjednotlivfch scén.omezuje se ,'svébytnosť.
postav
- v loutky voděnévrilíautora.Gro.
a tyto postavyse mění- obrazněŤečeno
teskai lyrickédramajsouvlastněprojevempotŤeby
autorazískatsi od reality
dostatďnÝ odstup,vyrazemnutnostiv1fznamově
pÍehodnotit
realituaktem
vfpovědi, neboťv tépodobě,kterouautorvnímájako ,,pŤiÍozenou..,
se mu
jako
tatoreďita nejeví
schopnávypovídato podstatěŽivota.
Rozdílmezi lyrickfm dramatema dramatickougroteskoupÍitomspočívá
v jejich odlišnémemocionálnímvztahuk zobrazované
realitě.Ačkoliv oba
typy stavějína napětímezi harmoniía disharmonií,formou a deformací,
krásou a ošklivostí,vychylujírovnováhumezi uvedenfmi poly kaŽd! na
opačnoustranu.Lyrická dramatikavyuŽíváve své zákJadní,Žánrotvomé
rovině estetizacezobrazovaného
směremke kráse;pracujetematickyivyrazově s pocity a potťebami
harmonie,vnímatelova
ztotožnění
a libosti,s napětím,kterévznlkáz jejichnarušování.
Naprotitomugroteskaje subjektivním
realitěi proti vnímateli,ritokemvyužívajícím
pňetokemproti zobrazované
devšímpocitŮ deformovanosti,
ďsharmoničnosti,
ošklivostia nelibosti.
Tentorozdílmezi vfpovědnímifunkcemigroteskya lyrickéhodramatu
se nutněpromí|íi dojejich vazby na sociálnídění.V českém
meziválečném
dramatugroteska- expresionistickágroteska- vznikápťedevšímjako
osvobozujícíreakce autortlna drastickf zá itek světovéválky a na poválďnf
chaos.Dramatajako Šrámkovyhry HagenbekaZvony, BartošoviKrkavci
(|920), BlatnéhoKokokodák! (1922),Klímrlv a DvoňákrlvMatěj Poctivf
(|922) nebo hry bratiíČapkŮ7r, Životahmyzu (L92|) a Adam StvoŤitel
(|927)jsou vlastněv dobovychsouvislostechprotipÓlempokusrlo tragédii.
I jejich autoŤisi velmi dobťeuvědomují,ženeexistuježádn!jednotnf ťád.
Tento životnípocit všakpro ně nenív1fzvouk rekonstrukcikfženéhouniverza,nlbrŽ impulsemk tomu,aby vyslovili negativnísoud,aby groteskně
hyperbolizovaliobraz společnosti,v nfr došlok tak zásadnídeformacia
posunuhodnot,Žev níjiŽnenínic na svémmístě.S konstatoviíním'
želidskf
Život ztrácísvrlj smysl,hodnotov1f
rozměr,se groteskaovšemnespokojuje'
piítomn1í
Naopak- z nadhledumravokárce,odmítajícího
stav,záměrněritďí
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nepochotěchdruhfch' těch,kteŤíještě
na podstatulidskéhosebeuvědomění
z
nezvyklého
tihlu.
pili bídupfftomnosti.Nutíprotodiváky spaŤitsebesama
jež
,,Hďnotu člověka|ze změÍttpÍesněpďtem loupežnjchwažd, má na
svědomí,..tvrdíprovokativněČertv Klímově a DvoÍakověMatěji Poctivém.l0VnitÍníkonflikt mezi postavamiv radičnímdramatuse tak mění
v konflikt mezi aktérydramatickékomunikace,mezi autorema divákem
(čtenáŤem).
ve vfvoji poetikyčeského
JestližeexpresionistickágroteskapÍedstavuje
ze zákJadní
dramatusvfm zprisobemojedinělé,časověomezenévybočení
je
Lyťuace
vyvoje.
tohoto
organickou
součástí
tyrická
dramatika
kontinuity'
tu probíháve dvou vyrazněodlišnlchetapách.
Dramatikav níplynule vynlPrvníetapabyla lyricko-impresionistická.
pÍedviílečnou
tvorbut'ak'jak ji predpoetiky
navazovala
na
a
z
tradiční
stala
(1903).
ostatněhlavníreprezentant
siavovalakupÍftladuKvapilova oblaka
tétolinie FráĎa Šrámeknapsď svéprvnílyrickéhry Červen(1905) aÍÁto
pak vznikla
(1915)rovněžpÍedválkou:prvníverzeLoupežnftabračíČapkú
v roce1911.
Volránípo velkémdramatubylo v prvníchdesetiletíchnďeho století
i volanímpo dramaticképoezii, avšakkjženf ,,náwať.poeziedo
současně
prozaičností
reďismu,probíhalzcelajinak, nežsi to
dramatu,',postiženého..
Jak jsme již Íekli'
zastiíncikoncepceabsolutníhodramatupŤedstavovali.
evropské
dramadlouhástaletíkoexistovalos vázanymslovema lyrikou,aniž
by tímbyla narušovánajeho
objektivnost'Teprves postupnouzměnoukritérií,podle nichždivadelnía literámívefejnostposuzujeobjektivnostdramatickéhozobrazení,začínábyt vnímánrozpor mezi ,,statick!m..slovem a
Prak.
akčním
dějem.Signálemzměnyje vfznamuplnázměnapojmenování.
ticky aždo pďátku našehoStoletí,v pffpaděŠaldypak aždo Ěicát'jch let,
vrcholnádramatickátvorbatoužila blt naz!v ánaprávě dramatickoup oezií.
Souběžněse všakpro určitéhry, nespllíující
nároky kladenéna ,,pravé..
drama,ujímáoznačení
lyrickéa pozdějibásnickédrama.Nejde pťitomjen
- znamenáto pňedevším
o v1fměnumístasubstantivaa adjektivav pŤívlastku
zrodvědomíodlišnostidramatua lyriky (poezie),vznik vědomí,želyričnost
a poetičnost
je něco nedramatického.
J. Kodíčekjiž v roce 1913
Napťíklad
charakterizovďrozdílmezi dramatičností
poetičností
takto:,,Jestovšem
a
těžkoobsahnoutkladnoudefinicísám pojemdramatického'
jejžcítímejako
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napětí,pulsaci krve, v tisícerfchrrlznfch a pŤedemnezachytitelnfchnuancích,deskriptivněvšakmožnojej vymezitjako akčníadynamickésamovní.
máníjevŮ a věcí,dušea osudu, akčníproti citovému,dynamickéoproti
11
statickélyričnosti...

byt s vfhledemnaŤeku),a tímprostorem,z něhožpŤicházejí
tlizujícÍ,
,,destab
postavy(velkf svět,velkoměsto,Praha)'
V znamnoua v znamotvornousložkou,,šrámkovsko-čapkovskfch..
lyrickfch her je pak i jejich jazyk.Prozaickj jazyk tu již neníjazykemběžné
konverzace(pokudvťtbeclze v dramatumluvit o běžné
konverzaci),n1fbrž
jazykemznačněaktualizujícím
psychologickfrozměrslov. Zaš,íná
se pďítat
s nevyslovenfmi vfznamy, čímŽsejazyk měnív nástroj spoluvytváŤející
lvrickéhookamžiku.
emocionálníatmosféru

Lyrická dramatikageneticky navazuje na realisticképrozaickédrama,
kterépostupněpozbfvalo tradičněchápanédramatičnosti,
tj. dramatičnosti
nesenévnějšímjednanímpostav.Aby se toto dramapŤiverifikaci vnímateli
neorganickynesubjektivizovaloa neupadalodo vnějškové
dějovostibez
vnitŤníhoobsahu,tvoŤíautofi tétolinie dramatickéděnístále méněz akcí,
gesta čin a pŤesunují
těžištěvfpověď na postižení
určitého
specifického
okamžiku,určitédramatickéatmosféry.Má-li tot|žmítzobrazeníurčitého
okamžikuvtlbecnějakf smysl,musíse tentookamžikněčím
lišitod okamži- neboli muí bft zvolen Íakovfokamžik
ktl ostatních,bft něčímnevšední
v lidskémŽivotě,ktery pri všísvévšednostije pŤecejenom mimofádnf a
mrlžeprlsobitna vnímatele.

Dalšívlvoj lyricko.básnickélinie dramatubyl nesenaktivitou meziválečné
avantgardy.Navzdory programovfm pŤedstavárn
avantgardních
tvrlrcŮ, ktefíse domnívali,žejejichnetraďční
poetikaje s to ,,nechatpromlouvat
považovatzazák7adní
samurealitu..,mrižeme
gestosnahuvynoavantgardní
ťitpomocíuměnísvět odpovídající
mé(naší)v,úli,Zcela nově se pňitom
aktivizujívyrazovéprosďedky,jimiž má bjt tentosvěttvoťen.Tradiční
rozměry dramatu- děj' prostora čas.ustupujíve vfznamovévfstavbě zce|ado
pozadí,crsžďává autorovimožnosta právo buď s nimi zacháaetzcela libovolně - subjektivně,nebo svou vjpověď opťíto cizí, prlvodněnelyrickf
syžetovfyzotec.

V praxi lyrickéhodramafu,kteréje lyrické ve smyslu reflexívnílyriky a
pfedstavuje vlasmě nejvyhraněnějšípokus emocionálně zachytit svět prosffednictvímneopakovatelného
okamžiku.
to znamenalovolbu takovésituajež
je
ce,
lyrickájaksi,,samaosobě...Takovousituaciautoťilyrickfchdramat
nacházejív prrlsečftuminulostia budoucnosti,v okamžiku,kdy se v životě
postavmohlo všezměnit,avšakz Úohočionohodúvďu ke změněnedošlo.

je typick}'pro niástupavantgaldyve dvacát,.fch
Prvnípťípad
letecha jeho
nejvfraznějším
projevemje Nezvalova Depešena kolečkách(|922).Hra,
srovnatelnáco do tématus Wolkrov1fmihrami Nejvyššíoběéa l{rob,již
revoluci nechápejako vnitťrrí
pťerď, oběéa unpenínutnépro pčíští
dobro.
Nezval hlásárevoluciradosti,revolucijako gestoslavnostního
a samozťejmého pťisvojenísvěta.Nepovažujesvět za pťekážkuv dosažení
svéhocíle,
domníváse,žesilou svéosobIlostije schopensvětovládnout.Internísubjekt
autoratak mťrže
prostupovatcelédílo,všechnyroviny v povědi a nablt ve
vlfznamové
pievahy.V rámci poetikytojednakznamená,
organizacinaprosté
žez dramatuzce|amaí jaklkoliv náznakkonfliktučiproblému,
jednakžesi
básnická vfznamová organizacetextupodrobuje,,objektivnť.
časa prostor
děje(časoprostor,
v němžby v realitěmohlapodobnárevoluceproběhnout)'
Ve vfsledku pak ustupuje,,objektivnf.časoprostor
fabule subjektivnímu
časoprostoru
- časoprostorujeviště,
syžetu,pňedvádění
na němžse autorova
vlpověď reďizuje.

Posun těžiště
vfpověď do nitra postava do podtextuprotonesměťovď
v rámci české
lyrickédramatikyani tak k introspekcinebok ana|lze určitého
pocitu(ak je tomunapň.v dramaticeruské),ale k zachycenílásky
živofttího
jako kladného,emocionálně vypjatéhoa tedy dynamického,neopakovatelnéhozprlsoburealizaceinďvidua. Šrámkovyhry Červen,Léto,Měsíc nad
ňekoua Plačícísatyr,ČapkrlvLoupežník,Nezvalova pťďavantgardníjďno.
aktovka Smrt v květnu (1920) pťedstavují
tak pťedevším
dramatao krátko.
dobem milostnémvzplanutí.
již do samotnévolby časua místaděje.Děj
Tento rnomentse promítií
pÍeváúné
většinyher se odehrává v lyrické atmosféíe
konce jara a pďátku
létaa pracujes napětímmezi zátJadnímdějištěm,j ímŽje vždynějakéklidné
a stabilní,zdánlivě idylické místos pevně uspoťádanou
hierarchiívztahú
mezipostavami(rodinné
hnízdo,lesnívila' venkovskfzámďek, maloměstskf
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nuannapětí,pulsaci krve, v tisícenjchrúznlch a pŤedemnezachytiteln1fch
jej
jako
akčníadynamickésamovní.
cích,deskriptivněvšakmožno vymezit
máníjevrl a věcí,dušea osudu, akčníproti citovému,dynamickéoproti
1l
statickélyričnosti...

byt s vfhlďem na Ťeku),a tímprostorem,z něhožpÍicházejí,,destabilizujícť.
postavy(velk1fsvět,velkoměsto,Praha).
V znamnoua vfznamotvornousložkou,,šrámkovsko-čapkovskfch..
lyrickfch herje pak i jejich jazyk.Prozaickj jazyk tu jižneníjazykemběžné
konverzace(pokudvrlbeclze v dramatumluvit o běžné
konverzaci),n brž
jazykemznačněaktualizujícím
psychologick1/
rozměrslov. Začínáse počítat
s nevyslovenfmi vfznamy, čímžse jazyk měnív násEoj spoluvytváŤející
lvrickéhookamžiku.
emocionálníatmosféru

Lyrická dramatikagenetickynavazujena realisticképrozaickédrama,
kterépostupněpozbfvalo tÍadičně
chápanédramatičnosti,
tj. dramatičnosti
jednánímpostav.Aby se totodramapÍiverifikaci vnímateli
nesenévnějším
neorganickynesubjektivizovďo a neupadalodo vnějškové
dějovosti bez
vnitÍníhoobsahu,tvoŤíautoÍitétolinie dramatickéděnísíále méněz akcí,
gesta činrla pÍesunují
těžištěvfpověď na postižení
určitého
specifického
okamžiku,určitédramatickéatmosféry.Má-li totlžmítzobrazeníurčitého
okamžikuv bec nějakf smysl,musíse tentookamžikněčím
lišitod okamži- neboli muŠí
k ostatních,bft něčímnevšední
bÝt zvolen takovf okamžik
v lidskémživotě,kterf pŤivšísvévšednostije pŤecejenom mimoŤádnfa
prlsobitna vnímatele.
múže

Dalšívfvoj lyricko-básnické
linie dra'matubyl nesenaktivitoumeziváavantgardy.Navzdory progrÍrmovf
lečné
m pŤedstavárn
avantgardních
tvrlr.
poetikaje s to ,,nechatpromlouvat
crl,kteÍíse domnívali,Žejejichnetraďční
považovat
samurealitu..,mrlžeme
za zák7adní
gestosnahul.yruoavantgardní
ťitpomocíuměnísvět odpovídající
mé(naší)vtili. Zce|a nově se pňitom
aktivizujívyrazovéprosťedky,jimiž má bÝt tentosvět tvočen.
Traďčnírozměry dramatu- děj' prostora čas. ustupujíve v1/znamové
vfstavbězcelado
pozadí,coždává autorovimožnosta právo buď s nimi zacházetzcela libovolně - subjektivně,nebo svou vfpověď opťíto cizí, prlvodněnelyrick!
syžetovfvzorec.

V praxi lyrickéhodramatu,kteréje lyrickéve smyslureflexívnílyriky a
pŤedstavuje
pokus emocionálnězachytitsvět provlashě nejvyhraněnější
st}ednictvím
neopakovatelného
okamžiku.
to znamenalovolbu takovésituace'ježje lyrická jaksi ,,samao sobě...Takovousituaciautoťilyrick1fchdramat
nacházejív pnlsečftuminulostia budoucnosti,v okamžiku,kdy se v životě
postavmohlo všezměnit,avšakz Ůohočionohodúvďu ke změněnedošlo.

je typickÝpro nástupavantgardyve dvacát..fch
PrvnípŤípad
letecha jeho
nejvfraznějším
projevemje Nezvalova Depešena kolečkách(|922).Hra,
srovnatelnáco do tématus Wolkrov1imihrami Nejvyššíoběťa l{rob, již
revoluci nechápejako vnitňrrí
pťerod,oběťautrpenínutnépro pffŠtí
dobro.
Nezval hlásárevoluciradosti,revolucijako gestoslavnostního
a samozťejmé.
ho pčisvojení
světa.Nepovažujesvět za pťekrážku
v dosažení
svéhocíle,
domníváse,žesilou svéosobnosdje schopensvětovládnout.Internísubjekt
autoratak m žeprostupovatcelédílo,všechnyroviny v1fpovědia nab1ftve
v:fznamové
pievahy.V rámci poetikytojednakznamená,
organizacinaprosté
žez dramafuzcelamaí jak1fkolivnáznakkonfliktučiproblému,
jednakžesi
básnická v znamováorganizacetextupodrobuje,,objektivnÍ.
časa prostor
děje(časoprostor,
podobná
v němžby v realitěmohla
revoluceproběhnout).
Ve vfsledku pak ustupuje,,objektivnť.časoprostor
fabule subjektivnímu
časoprostoru
jeviště,
pťedvádění
syžetu,
časoprostoru
na němžse autorova
vfpověď reďizuie.

Posun těžiště
vlpovědi do niEa postava do pďtextu protonesměťoval
v rámci české
lyrickédramatikyani tak k introspekcinebok anal1fzeurčitého
pocitu(ak je tomunapť.v dramaticeruské)'ale k zachyceníliásky
živoutího
jako kladného,emocionálněvypjatéhoa tedy dynamického,
neopakovatelnéhozpr}sobureďizace inďvidua. Šrámkovyhry Červen,Léto,Měsíc nad
jďno.
ťekoua Plačícísatyr' ČapkrlvLoupežník,Nezvalova pťedavantgardní
aktovka Smrt v květnu (L920) pťedstavují
tak pňedevším
dramatao krátkodobémmilostnémvzplanutí.
již do samotnévolby časua míst'aděje.Děj
Tento momentse promítiá
pÍeváŽné
většinyher se odehrává v lyrické atmosféťe
konce jara a pďátku
jímŽ
jevŽdynějakéklidné
pracuje
létaa
s napětímmezizdiladnímdějištěm'
a stabilní,zdánlivě idylické místos pevně uspoťádanou
hierarchiívz[ahrl
(rodinné
mezipos[avami
hnízdo,lesnívila,venkovskfzámďek, maloměstsk!
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PŤípaddruh! reprezentujíNezvalovy hry ze ttcátlch a pďátku čtyŤi.
cátych let . Schovávanána.schodech(193l)' Milenci z kiosku (1932)a
Manon Lescaut(1940)'tedy z období,kdy avantgardní
dramaticipo pŤekonánífáaeexperimentú
opěthledajícestyzpětk publiku,k tradicia pevnějším
dramatickfm tvarúm.Na rozdíl ď Vančury,kterf tehdy se všípoctivostí
Íáduživotaskrze íád dramatu,anižby jeho tvorba(napÍ.
usiloval o hled^ání
pozoruhodn!Alchymista,|932) vzblldtlavětšízájem publika,nacházíNezvď klíčk rozvíjeníavantgardních
v poměrněnezávaznéjazykové
,,objevú..
hÍepÍikládané
ke starším,
užhotovfm syžetovfmschématúm.
NapŤíklad
ve
Schovávanéna schodechneudělalNezval s CďderÓnovou hrouzdánlivě nic
jiného,neŽ žeji pomocísvébásnickéimaginacejazykově ,'pŤevlékl..
do
jím
veršrl,zpŤítomnil
a umocnil.Avšakudělď to za situace,kdy
užitévytazovéprostŤedky,
tj. básnickéslovo,verš,rjm a meťafora,
nebylyjiž vnímány
jako vlastnostikaždého
vysokéhodramatu.Na podktaděobecného
vědomí,
jako
jazykovf
chápajícího
dramapÍedevším prozuck!
ritvar,byly vnímány
jednoznačně
jako vlastnostivlraznépÍíznakové,
k tvrlrčí
odkazující
aktivitě
danéhoautorskéhosubjektu.Proto takéNezval povďoval svézásahy do
ptivodníhry za natolikpďstatné,žeseneostfchalsvouadaptacipodepsat,a
prototakébyl jeho pďpis veÍejností
akceptovián.

Pokusmese shrnoutspolečné
dramatiky.V drarysy dciposudprobírané
problémovfch
drasubjektivity,v
matechs implicitnímuplatněním
autorské
matech,groteskácha v lyricko-básnickfchdramatechse zÍáta schopnosti
jednáníposrazrelativizovaného
společenského
vědomívnímatdramatické
kompenzujeněkolika zpŮ.
vy-individuajakovfraz podstatného
a obecného
soby.
Jednímz těchtozprisobrlje intencek verbďizaci dramatického
textu,tj.
rázu
ke zEátě vnitÍnídramatické
nutnostize slovníakce,kpÍevazeslov (aéuž
nebo racionálněargumentačníkonverzačního,
emocionálněexpresívního,
ho) nad skutečnfmdramatickfmjednáním.S touto postupnoupÍeměnou
rovinypak těsněsouvisíi ztáta jejítraďiční
uzavÍeďalogicko-monologické
nadvláděautorskéhosubjektuvjpovědi nad jejím
nosti. Díky vzrústající
na tikor
objektem(čispíšedenotátem)setotižtentosubjektzačínáprosazovat
mnoharozměrného
vykreslenísubjektŮdramatickfchpostavčili víceméně
pŤestiává
se skr'.fvatza jejichpromluvami.Tyto promluvysi plně podrobuje
a jednotlivérepliky koncipuje tak, že již nemfríani tak od jednépostavy
k druhé'jako spíŠe
divákovi.Tímseznačně
od něhosměremk potenciálnímu
rozšifujemožnost,aby autorprosďednictvímdramatickfchpostav diváka
pÍímooslovovala aby se obnovilafunkčnostněkterfch dramatickjchpro.
sůedkrl,známlch ze staršíďvadelní tradice - napÍíkladprincip chÓru.

Zde je vhodnf okamžikupozornitna to, nakolik se běhemp l století
zásadněproměnilvztahdramatuk básnickfm,subjektivizujícím
vlrazovfm
prostŤedkrlm
a pfedevším
vztah dramatické
veÍejnostik jejich vzájemnému
prostupování.S určitfmnadhledema pÍivědomírozďlú mezi poeziígene.
race lumírovcrla fvorbouavantgardyje totižsnad možnéYíci,že Nezval
používáv dramatechpostuprlvelmi blízklch těm,kterépfi pŤekladech,
ripravách a pŤepracováních
na sklonkudevatenáctého
starších
děl používa]i
století
Vrchlickf aZeyer. Tak jako oni záměrněestetizujedramatickouvfpověď
jazykaa současně
potlačuje
pÍímodrlrazemna v;fznamotvornost
básnického
čarouideově-tematickou
aktuálnost.AvšakzatímcoVrchlickf aZeyer byh
v podstatěnuceniustupovatpÍednátlakemprozaickédramatické
koncepce,
aspirujícína absolutnídramatick/ tvar a anďytickou vfpověď, Nezvďova
dramatikavznikÁve ďicátfch letechjižza situace,kdy zájemo jazykovf akt
vfpovědi nenívnímánjako pouhéformálníestétství
a kdy projekceautorské.
jednoznačně
jako
ho subjektudo dílaprlsobíuž
klad. A to nikoliv proto, že
proto,žeje schopennéstvfznamy,
by byl tentosubjekttranspaÍentní,nybú,
ježby tradiční
objektivníkoncepcedramatunéstnemohla.

Neméněvfznamnfm zprlsobemkompenzaceje pak zvfšenf zájemo využívánítradiční
možnostisbltrit některouz dramatickjch postavs autorskÝm
subjektem,čímŽtatopostavazísldvá v rámci celku hry specificképostavení
grotescemívá
a specifickoudramatickoufunkci. V české
expresionistické
napŤíklad
postava
nebošffe,statuspos a.
statusfuláka,loupežníka,
takováto
vy sociálně nezaÍazeného
pÍíchozího,
kterf se bytostněďlišuje od prosÉedí,
do něhožvstupujea ježsÝfm pÍíchodem
uvádído pohybu.obdobnápostava
je trkétitulnímhrdinouČapkovaLoupežnfta,ťebažena rozdílod postav
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Dalšímzprlsobemkompenzaceje intencek takovéstylizacidramatické
vfpovědi, jeŽzáměrněnenavazujegnozeologick!vztah s realitouv rovině
prosiluze, njbržv rovinějejíhomodelu- intencek vyčlenění
dramatického
individuálnízkušenosti
vnímatoru,času,děnía postavz osobní,každodenní
tel ajejich záměrnépÍehodnocení
naprostor,čaS,děnía postavyznakového
charakteru,ježje možnok realitěvztáhnoutteprveve vzájemnékorespondenci, v celku dramatické
vfpovědi.

L.

PŤípaddruhf reprezenfujíNezvďovy hry ze ttcátlch a pďátku čtyÍi.
cátych let . Schovávaná na.schodech(1931)' Milenci z kiosku (1932) a
Manon Lescaut(1940)'tedy z období,kdy avantgardní
dramaticipo pÍekonánífáaeexperimentrlopěthledajícestyzpětk publiku,k tradicia pevnějším
dramatickfm tvarúm.Na rozďl od Vančury'kterf tehdy se všípoctivosí
usiloval o hledáníÍáduživotaskrze í.áddramatu,anižby jeho tvorba(napÍ.
pozoruhďn! Alchymista,1932)vzbudtlavětšízájem publika,nacházíNezval klíčk rozvíjeníavantgardních,,objevú..
v poměrněnezávaznéjazykové
hÍepŤikládané
ke starším,
užhotovfm syžetovfmschématŮm.
NapÍíkladve
Schovávanéna schodechneudělalNezval s CďderÓnovou hrouzdánlivě nic
jiného,nežžeji pomocísvébásnickéimaginacejazykově ,,pÍevlékl..
do
jím
veršrl,zpŤítomnil
a umocnil.Avšakudělď to za situace,kdy
užitévytazovéprostŤedky,
tj. básnickéslovo,verš,r'.fma meťafora,
nebylyjiž vnímány
jako vlastnostikaždého
vysokéhodramatu.Na podkladěobecného
vědomí,
jako
jazykovf
chápajícího
dramapÍedevším prozuck!
ritvar,byly vnímány
jednoznačně
jako vlastnosÍivlraznépŤíznakové,
k tvrlrčí
odkazující
aktivitě
danéhoautorskéhosubjektu.Proto takéNezval považovalsvézásahy do
ptlvodníhry za natolikpďstatné'žeseneostfchď svou aďaptacipodepsat,
a
prototakébyl jeho podpisveÍejností
akceptovián.

probírané
Pokusmese shrnoutspolečné
dramatiky.V drarysy d<iposud
problémovfch
drasubjektivity,v
matechs implicitnímuplatněním
autorské
matech,groteskácha v lyricko-básnickfchdramatechse zÚáta schopnosti
jednáníposrazrelativizovaného
společenského
vědomívnímatdramatické
podstatného
kompenzujeněkolika zpŮ.
vy-individuajako v1Íraz
a obecného
soby.
Jednímz těchtozprisobrlje intencek verbalizacidramatického
textu,tj.
rázu
ke znátě vnitÍnídramatické
nutnostize slovníakce,kpŤevazeslov (aéuž
nebo racionálněargumentačníkonverzačního,
emocionálněexpresívního,
ho) nad skutečnÝm
dramatickfmjednáním.S touto postupnoupÍeměnou
uzavŤeďďogicko-monologickérovinypak těsněsouvisíi ztáta jejítradiční
nadvláděautorskéhosubjektuvjpovědi nad jejím
nosti. Díky vzrústající
na kor
objektem(čispíšedenotátem)setotižtentosubjektzačínáprosazovat
mnoharozměrného
vykreslenísubjektŮdramatickfchpostavčili víceméně
pÍestiává
za jejichpromluvami.Tyto promluvysi plně podrobuje
se skr'.Ívat
a jednotlivérepliky koncipuje tak, že již nemftíani tak od jednépostavy
k druhé'jako spíše
divákovi.Tímseznačně
od něhosměremk potenciálnímu
rozšifujemožnost,aby autorprosffednictvím
dramatickfchpostav diváka
pŤímooslovovala aby se obnovilafunkčnostněkterlch dramatickjchpro.
sťedkrl,známjch ze staršíďvadelní tradice - napÍíkladprincip chÓru.

Z,deje vhodnf okamžikupozornitna to, nakolik se běhempúl století
zásadněproměnilvztahdramatuk básnickfm,subjektivizujícím
vlrazovlm
prostÍedkrlm
a pfedevším
vztah dramatické
veÍejnostik jejich vzájemnému
prostupování.S určitfmnadhledema pÍivědomírozdílúmezi poeziígenerace lumaovc a tvorbouavantgardyje totižsnad možnéYíci,Že Nezval
používáv dramatechpostuprlvelmi blízklch těm,kterépfi pÍekladech,
ripravách a pfepracováních
starších
děl používali
na sklonkudevatenáctého
století
Vrchlick! aZ,eyer.Tak jako oni záměrněestetizujedramatickouvfpověď
jazykaa současně
potlačuje
pÍímodfuazemna vfznamotvornostbásnického
čarouideově-tematickou
aktuálnost.AvšakzatímcoVrchlickf aZeyer byh
v podstatěnuceniusfupovatpÍednátlakemprozuckédramatické
koncepce,
aspirujícína absolutnídramatickf tvar a anďytickou vfpověď, Nezvďova
dramatikavzniká ve ďicátfch letechjižza situace,kdy zájemo jazykovf akt
vfpovědi nenívnímánjako pouhéformálníestétství
a kdy projekceautorskéjednoznačně
jako
ho subjektudo dílapŮsobíuž
klad. A to nikoliv proto,že
proto,žeje schopennéstvfznamy,
by byl tentosubjekttransparentní,nybrŽ
ježby tradiční
objektivníkoncepcedramatunéstnemohla.

Neméněvlznamnfm zprlsobemkompenzaceje pak zvfšenf zájemo využívání
možnostisbltritněkterouz dramatickfchpostavs autorskÝm
tradiční
subjektem,čímŽtatopostavazísldvá v rámci celku hry specificképostavení
grotescemívá
a specifickoudramatickoufunkci. V české
expresionistické
napŤftladtakovátopostavastatustuláka,loupežníka,
nebošffe,statuspostavy sociálně nezaÍazeného
pÍíchozího,
kterf se bytostněodlišujeod prosůedí'
do něhožvstupujea ježsÝfm pÍíchodem
uvádído pohybu.obdobnápostava
je takétitulnímhrdinouČapkovaLoupežnfta,t ebažena rozdílod postav
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Dalšímzp sobemkompenzaceje intencek takovéstylizacidramatické
vfpovědi, jeŽzáměrněnenavazujegnozeologick vztah s realitouv rovině
prosihlze, nybrŽv rovinějejíhomodelu. intencek vyčlenění
dramatického
individuálnízkušenosti
vnímatoru,času,děnía postavz osobní,každodenní
tel ajejich záměrnépÍehodnocení
naprostor,čas,děnía postavyznakového
charakteru,ježje možnok reďitě vztáhnoutteprveve vzájemnékorespondenci, v celku dramatické
vfpovědi.

L.-

autorskÝchsubjektrlexpresionistickjchgroteseknemápouzefunkci vnějšího
'pozorovatelea komentátora(pÍípadně
soudce);nenípouhfm iniciátorem,
nlbržje ziárovelÍ
nejaktivnějším
ričastníkem
děje.
Sblfiení autorskéhosubjektus některouz postav vytváŤíprostorpro
je autor v
vznik tÍetího
typusubjektivnídramatické
vfpovědi - typu,v némž
subjektzdměrně ex,nlicitnětematizovdnv postavě,která dramatickédění
pťímopfed zralq divdk.úun ťíjako sv.új
produkt.
Jednou z možnostítakovétotematizaceautorskéhosubjektuje využití
principuvypravěče,
epického
kterébfvá časté
zejména
prov dramatizacích
zaicklch děl. V poetice českého
dramatuse tentotyp postrvy poprvévftazněji objevil s postavouPána z l.apgerovy Periférie.
oproti pr6ze má všakdramaještědalšímožnostivyplfvajícíz jeho
existenciiílní
vazby na ďvaďo. Na teatralizacidramatického
textujsme již
narazl|i,kdyŽjsmehovoŤilio básnickémdramatuavantgardy,která se zejmé.
nav druhépoloviněďicátfch letpokoušelatextemfixovatnejenpťedváděnou
píedvádění.Pčíkladem
dramatickoufikci, ale i sám zprlsobjejíhoscénického
je
jeho
nejďetelnějším opětNezval a
hra Srach (1930).
Avantgardasi ovšemziíhyuvědomi|a,že subjektdramatikaje pouze
jedním ze gí zák7aďníchexterníchsubjektú,podílejícíchse na odlišnosti
. iluzívníhostáďa. (V tomto
soudobéhodivaďa od ďvaďa pťedchozího
smyslu se v divadelnímmyšlenínejběžnější
vfsledek tematizaceintemího
pojmemantiiluzívnost.)
subjektuďvadelníin;lcenaceoznačuje
MŮžemepoZorovat,žesoučasné
ďvaďo totižoscilujemezi ,,bezsubjektovou..
iluzívností
a v podstatětrojí(čtverou)
možnousubjektivizací- směremk dramatikovi,
směremk herci a směremk režisérovi(ptrpadnědivákovi). Pro dramajako
textempevně fixovanf komunikát je zdánlivě zák|adníexplikace jeho bezprostňedníhotv rce - dramatika,nicméněčastějise tato explikace pojí se
zbfvajícímidvěma subjekty:dramatikse skrfvá za tematizovanouscénickou
akci herce nebo režiséra.
Proto je pro nášvfklad nezbytnépťipomenoutsi,
jakfmi cestamise ďvadelníinscenacesměremk herci neborežisérovi
subjektivizuje.

subjekta tvŮrce,kterj o ní svou hrou vypovíd"á.Svfm zprlsobemje tato
subjektivizacepouze staronováa mohli bychom na ni narazit v celéÍadě
saršíchďvadelníchprojevri,nejvlraznějive všechtypechextemporovanfch
komedí.(Teoretickyse o nízmiĎujeD. Diderotv Hereckémparadoxu.)Její
repertoáÍovÝ
novoukvalitu všakásadně ovlivĎujídvě skutečnosí.Zaprvé
charaktersoučasnfchdivadelneumožřujeherci tak dokonďe ,,srŮsť.s jeďpostavoučijedinfm typem,jak bylo v rámci poetikyextemponoukonkrétní
(i jinde) obvykléa vlastně nutné,vynucenétechnickokomedií
rovan1fch
.organizační
strukturoudivadelníchsoubor . Zadruhéje pak novf kvalitativnístupei1subjektivizaceherecképráce lan tím,Žese v ní . obdobnějako
sám proces
v literatuÍea celémmodernímumění- nebfvale sémantizuje
vfpovědi. Vfznamově setéŽíznapětímezi hereckfmsubjektem,jímvytváfenou divadelnípostavoua vyrazovlmi prosffedky,jimiž je tato postava
utváŤena.
jako novéhotvťrrčího
(nejenomtechnicko-organuačFunkce režiséra
do komunikacemezi dramatick m textema
ního)subjektu,vstupujícího
divákem proto,aby vytvoŤiluměleckysvébytnoudivadelníinscenaci,která
ďe aktivněvykládá, se utváÍíteprveod druhépoloviny
text nereprodukuje,
divadel
devatenáctého
století.Souvisímimojinése vznikemrepertoáIovÝch
interpreíací
a s následnounevyhnutelnoukonfrontacírrlznfch inscenačních
téhož
textu.V konfrontacisetotižpoprvéobjevujemožnostvnímatodlišnost
konkretizace:ukazujese ta skutďnost, žeinscetextu,jeho rŮznéscénické
nacem žebft a blvá svébytnfmdflem,jehožvlastnímtv rcem nenídrama.
tik, ale ten, kdo určujea Ťídícharaktera pohyb jednotlivlch divadelních
dostávána vrchol divadelníhierarchiea stále
složek.od tétochvíleserežisér
vlrazněji seociťáv pozici, kteráho objektivněnutí,abyusilovalo originalitu,
osobitostsvéinscenace,podle nížje on i celf souborhďnocen. Režisérse
tak stává rozhodujícímsubjektemdivadelníkomunikace,subjektem,jenž
sez díla'cílereprodukce
uplatiÍuje
svouautoritui vrlčitextu,proměĎujícímu
naprosffedekrežisérova
vyjáďení.(Doprovďnf mjevempostupné
osobního
proměnyvztahumezi textema jehorealizacíjsou časté
Úvahyo hranicimezi
interpretační
pravomocírežiséra
a jeho svévolí.)

Subjektivizacesměremk herci v praxi znamenápouze to, žese herec
v dramatické,
divadelnípostavě.Nechcevzbuzovati|uzi,Žeje
,,nerozpoušď.
s toutopostavouzcelaidentick!,nfbržnaopakvystupujejako jejínaďazenf

Vzrrlst aktivity ťízakladníchexterníchsubjektŮinscenacemá v promě.
prostuponách moderníhodivaďa podobujejich vzájemnéhodopliÍování,
vání,ale takéjejich sváru.Jestližev objektivnímdivadlebyla mezi intemím
se subjektem
i konstituujícím
subjektemtextu,subjektemhercea pŤípadně
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autorskÝchsubjektŮexpresionistickfchgroteseknemápouzefunkci vnějšího
pozorovatelea komentátora(pŤípadně
soudce);nenípouhlm iniciátorem,
je
nyb
ziíroveřnejaktivnějším
ričastnftem
děje.

subjekta tv rce, kter! o ní svou hrou vypovítli{.Svfm zprlsobemje tato
subjektivizacepouze staronováa mohli bychom na ni narazit v. celéÍadě
divadelníchprojevrl,nejvfraznějive všechtypechextemporovanfch
strrších
komedií.(Teoretickyse o nízmiřuje D. Diderotv Hereckémparadoxu.)Její
novoukvďitu všakzásadněovlivilujídvě skutečnostl.Zapnérepertoárovf
herci tak dokonale,,srúsť.
sjedicharaktersoučasnfchdivadelneumožĎuje
jedinÝm
jak
postavouči
typem, bylo v rámci poetikyextempo.
noukonkrétní
rovanfch komedií(i jinde) obvykiéa vlastně nutné,vynucenétechnicko-organizačnístrukturoudivadelníchsouborrl.Za druhéje pak novf kvalita.
tivnístupeř subjektivizaceherecképrárcedántím,Žese v ní - obdobnějako
sám proces
v literatuÍea celémmodernímumění- nebfvale sémantizuje
jímvytváznamově
napětí
mezi
hereck
m
V
setéžíz
subjektem,
vfpovědi.
jimiž
je
tato postava
Íenoudivadelnípostavoua vlrazovlmi prostÍedky,
utváŤena.

Sblíženíautorskéhosubjektu s některou z postav vytválí prostor pro
vznik ťetíhotypu subjektivnídramatickévfpovědi - typu,v némŽ
je autor v
subjektzáměrně explicitně tematizovdnv postavě,kterd dramatickédění
pťímopfed zralq divdkúuwdťíjako n,ij produkt.
Jednouz možností
takovétotematizaceautorského
subjektuje využití
epickéhoprincipu vypravěče,kteréblvá časté
zejmén
a v dtamatizacích
prozaick!,chděl. V poeticečeského
dramatuse tentotyp postavy popwévlraz.
něji objevil s postavouPána z l.apgerovy Periférie.
oproti pt6ze má však drama ještě dalšímožnostivypllvající z jeho
existenciálnívazby na divaďo. Na teatralizacidramatického
textujsmejiž
narazili,kdyŽjsme hovočilio básnickémdramatuavantgardy'která sezejménav druhépoloviněďicátfch letpokoušela
textemfixoYatnejenpťedváděnou
dramatickoufikci, ale i sám zprisobjejíhoscénického
pťedvádění.
Pčíkladem
je opětNezval a jeho hra Strach(1930).
nejďetelnějším

jako novéhotvŮrčího(nejenomtechnicko-organizačFunkce režiséra
gího)subjektu,vstupujícího
do komunikacemezi dramatickfm textema
divákem proto,aby vytvoŤiluměleckysvébytnoudivadelníinscenaci,která
text nereprodukuje,
ďe aktivně vyk|ádá,se utváÍíteprveod druhépoloviny
devatenáctého
století.Souvisímimojinése vznikemrepertoárovfchdivadel
interpretací
a s následnounevyhnutelnoukonfrontacírriznlch inscenačních
téhož
textu.V konfrontacisetotižpoprvéobjevujemožnostvnímatodlišnost
konkretizace:ukazujese ta skutďnost, žeinsce.
textu,jeho rr1zné
scénické
nacem žebltablvá svébytnjmdílem,jehožvlastnímtvúrcemnenídramatik, ale ten, kdo určujea Íídícharaktera pohyb jednotlivfch divadelních
složek.od tétochvíleserežisér
dostiávána vrchol divadelníhierarchiea stále
v!ruznéjiseocitá vpozici, kteráhoobjektivněnutí,abyusilovalo originalitu,
osobitostsvéinscenace'podle nížje on i cel1fsouborhďnocen' Režisérse
tak stává rozhodujícímsubjektemdivadelníkomunikace,subjektem,jenž
uplatlíujesvouautoritui vrlčitextu,proměřujícímu
sez díla,cílereprodukce
naprostÍedek
režisérova
osobního
vyjádfení.(Doprovďnfm jevempostupné
proměnyvztahumezi textema jehorealizacíjsou časté
rivahyo hranicimezi
pravomocírežiséra
interpretační
a jeho svévolí.)

Avantgardasi ovšemziíhyuvědomila,že subjektdramatikaje pouze
jedním ze tÍízák|adníchexterníchsubjektrl,podílejícíchse na odlišnosti
soudobéhodivadla ď ďvaďa píedchozího- iluzívníhostídia. (V tomto
smyslu se v divadelnímmyšlenínejběžnější
vfsledek tematizaceintemího
subjektudivadelníinscenaceoznačuje
pojmemantiiluzívnost.)
MŮžemepozorovat,žesoučasné
divaďo totižoscilujemezi ,,bezsubjektovou..
iluzívností
a v podstatěfrojí(čtverou)
možnousubjektivizací.směremk dramatikovi,
směremk herci a směremk režisérovi(plípadnědivákovi). Pro dramajako
textempevně firovan! komunikátje zdánlivě záMadníexplikacejeho bezprosťedníhotvfuce . dramatika,nicméněčastějise tato explikace pojí se
zbyvajícímidvěmasubjekty:dramatikse skr.jvá za tsmatizovanouscénickou
akci herce nebo režiséra.
Proto je pro nášvfklad nezbytnépťipomenoutsi,
jaklmi cestamise ďvadelníinscenacesměremk herci neborežiÉrovisubjektivizuje.

VzrŮst aktivity tŤízakladníchexterníchsubjektŮinscenacemá v proměnách moderníhodivaďa podobujejich vzájemnéhodoplřovaní,prostupování,ale takéjejich sváru.Jestližev objektivnímdivadlebyla mezi interním
i konstituujícím
subjektemtextu,subjektemhercea pÍípadně
se subjektem

Subjektivizacesměremk herci v praxi znamenápouze to, žese herec
v dramatické,
divadelnípostavě.Nechcevzbuzovati|uzi,žeje
,,nero4ouští..
s toutopostavouzcelaidentickf' nlbržnaopakvystupujejako jejínaďazenf
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režiséra
zajištěnarelativněvyviíženávazba,
opírající
se o jejich sémantickou
respektiveo jejich rozplynutív pÍedváděné
iluzi skutečnosti,
,,neexistenci..,
jsou
jednotlivé
subjektynuceny zŤícise tétosvé,,nee.
od okamžiku,kdy
jako tÍivzájemněodstÍedivé
p sobíjejich činnost
xistence..,
síly.TatoodstŤeinscenace,prďež byvávyvažována
divost pak ohrožujevnitÍnísoudržnost
subjektrlpÍevezmeiniciativu a ovládne,potlačí'
tím,Že některf z tvrlrčích
v lepšíchpÍípadech
i využijezblvajícídva.

V rovině časuto napÍíklad
znamená,žeoprotijedinému- pÍítomnému
jsou
pÍedvádění
v
tradiční
v
dramatu
zďoženém
principu
drarrratice
na
času
dva:pŤítomn;f,
divadlana divadlečasypŤinejmenším
,,objektivnf.časrámcovéhoděje a minul!, ,,subjektivní.časvloženf. Minulfch časrlmrlžebft
je možnénejenněkolilaát po sobě ,,pÍehrávať.
dokonce několik, pŤičemž
jednua tutéž
dramatickousituaci,ale i ukazovat,jak seodlišnějevila nlznfm
je jedNapŤíklad
v LangerověDvaasedmdesátce
subjektŮmdějerrímcového.
na a tÁžudálost nejprvepÍďehrána trk' jak ji viděla a napsalaristŤední
její protihráč,a poslézedíky
hrdinka, potétak, jak ji viděl a narežíroval
herci,kter'.fdokážejevovoureďitu správněinterpretovat,
vnímavému
vyslo.
postavy
zdánlivěfftaly, to,co sepod iluzívnímpovrchemjevŮ
vit víc'nežco
skutečněodehrálo.Principem divadla na divadle tedy autordramatického
textuzískávápraktickystejnousvobodumanipulacesezobrazovanlm,jakou
má autorepiky' kdyžskrze vypravěčetematizujeprocesnaÍace,a to navíc
prosďedkyspecifickydivadelními,neodvozen1fmi
od jinfch literárníchdru. hú.

Logickfm dťrslďkemtétosituaceje pak v ďvadelní praxi diferenciace
divadel na divadla s pŤevahousubjektuhereckého(u nás Divadlo Vlasty
(osvobozené
V+W) a drama.
Buriana),režisérského
divadlopÍedpÍíchodem
jako divapÍičemž
poslední'
nejběžnější
hodnocen
typ blvázpraviďla
tikova,
Do čeladivadelníhovfvoje se pak dostávajídiva.
delněnejkonzervativnějšL
autorityjednotlivfch
dla čtvrtého
ťypu- ta ďvaďa, v nichžje odstÍedivost
dvou, nejlépevšak
subjektúlimitována fyzickou identitoupfinejmenším
(klíčovfch)herce(hervšechtÍísubjektrl. režiséra,
autoratextua klíčového
c ) inscenace,jako tomubylo v osvobozenémdivadle V+W nebov Déčku
E. F. Buriana.(Jižv meziválečném
oMobí a zvláštěpak od šedesátlchlet jde
pÍevážně
svázánapevo malá, takzvanáautorskádivadla,kteránejsoupŤíliš
nou organizační
strukturou,ježby si vynucovaladiferenciacifunkcí.)Tento
vfvoj je sice ziákoni|f,avšakvzhledemk dramatunepfflišpŤíznivf,neboť
podÍizujedramabezprostŤedně
inscenacia v konďnémdrlsledkuvedek jeho
reďiproměněv libreto. pomocn dramatickftext,neschopnybez scénické
zace estetickykomunikovats vnímatelem.

Stejnějako pŤedchozí
dva typy subjektivizacedramatickévfpovědi i
dramas explicitnětematizovanym
autorskÝmsubjektemmá svŮjvfznamov1f
rozměr,kterf určuje,za jakychokolnostía z jakjch dŮvodťr
autoÍipro své
vyjáďení úakovouto
dramatickouformuvolí.Jakkolivje tatoformaschopna
vyjadŤovati vyznamyrázu lyricko-groteskního,
tím,žesvou subjektivifu
objektivizujeprosďednictvímtematizace,nabyvá v ní pÍevahyracionální
aspekt,dramatik v kalkul pfevláďá nad emocionalitouvyjáďení' Nadvláda
tematizovaného
subjektunadzobrazovanlmdějemtotižv divadlenadivadle
vedeke zvnějšnění
aktuautorské
reflexereality.Dává autorovimožnosttento
děj nejenompodlesubjektivního
záměruutváŤet,
alepŤedevším
takéseo něm
vyjaďovat, komentovatjejčidokoncenadnímvynášetsoud.

Vraémese všakk ,,pravému..
dramatua k cestám,jimiž dramatikmrlže
pfímo
vtextu
svrlj subjekt.Nejvfhďnější možností
explicitně tematizovat
nejrrlznější
formyvypravěče)
obměny
takovétematizacejsou (vedlezmíněné
principu divadla na divadle.Tentoprincip dramatikoviumožiÍuje
vsaditdo
dramatickfmnormám,
rámcovéhoprimárníhoděje' podťízeného
tradičním
kteréjsou postavamirámděje dďší,sekundární(byézpravidlarozsáhlejší),
Dramatik se tak osvobozujeod nutnostipo&ocovéhoděje pťedehrávány.
rozměr m
bovat se v těchtovloženfchdějíchobjektivnímčasoprostorov:Ím
skutečnosti,
o nížvypovídÁ:miŽe preferovatsubjektivníorganizaciaktu
vfpovědi a současně
de factotutosubjektivníorganizaciobjektivizovat,nesubjektypostav rámcového
boéjako její tvrlrce pťedstavuje
tematizované
děje.

(Tentov1/znamov1/
rozměrprincipudivadla na divadlese v niísledném
vfvoji utlumís dďší,,teatra|izacÍ.
divadla,tedy s tím,jak režiséŤi
a herci
pochopí,žejim divadlona divadleotevíránovémožnostispontánníherecké
improvizace,novécestyjak ovládnoutjevištěa vysvoboditse z ,,pouť.dramatikova ,,literámíhokalkulu...Tehdy se budou snažitco nejvíceomezit
fiktivnostriámcového
dějě a učinitvypovídajícím
subjekteminscenacesebe
sama,herce.Je ovšemtŤebaffci. žečeské
meziválďné divadlo tak dďeko
v emancipaciod dramatunešlo.)
159

158
L-_

V rovině časuto napÍíklad
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její protihráč,a poslézedíky
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postavy
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vit víc'nežco
skutečněodehrálo.Principem divadla na divadle tedy autordramatického
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má autorepiky' kdyžskrze vypravěčetematizujeprocesnaÍace,a to navíc
prosňedkyspecifickydivadelními,neodvozen1fmi
od jinfch literárníchdruhú.

režiséra
zajištěnarelativněvyváženávazba,opírající
se ojejich sémantickou
respektiveo jejich rozplynutív pŤedváděné
iluzi skutečnosti,
,,neexistenci..,
jsou
jednotlivé
subjektynuceny zÍícise tétosvé,,nee.
od okamžiku,kdy
jako tfi vzájemněodst edivésíly.TatoodstŤep sobíjejich činnost
xistence..,
inscenace,prďež byvávyvažována
divost pak ohrožujevnitÍnísoudržnost
subjektrlpÍevezmeiniciativu a ovládne,potlačí'
tím,Že některf z tvrlrčích
i využijezblvajícídva.
v lepšíchpffpadech
Logickfm dr1sledkem
tétosituaceje pak v ďvadelní praxi diferenciace
divadel na divadla s píevahousubjektuhereckého(u nás Divadlo Vlasty
(osvobozené
V+W) a dramaBuriana),režisérského
ďvadlo pÍedpÍíchodem
jako divapÍičemž
poslední'
nejběžnější
hodnocen
typ blvázpraviďla
tikova,
Do čeladivadelníhovfvoje se pak dostávajídiva.
delněnejkonzervativnějšL
dla čtvrtého
ťypu- ta ďvaďa, v nichžje ďstÍedivostautorityjednotlivfch
dvou, nejlépevšak
subjektúlimitována fyzickou identitoupŤinejmenším
(klíčovfch)herce(hervšechtÍísubjektrl- režiséra,
autoratextua klíčového
cri) inscenace,jako tomubylo v osvobozenémdivaďe V+W nebov Déčku
E. F. Buriana.(Jtžv meziválečném
oMobí a zvláštěpak od šedesátlchlet jde
pÍevážně
o malá, takzvanáautorskádivadla,kteránejsoupfflišsvázánapevnou organizační
strukturou,ježby si vynucovaladiferenciacifunkcí.)Tento
neboť
vfvoj je sice ziákonit , avšakvzhledemk dramatunepfílišpŤízniv1f,
podÍizujedramabezprostÍedně
inscenacia v konďnémdrlsledkuvedek jeho
reďiproměněv libreto- pomocn1fdramatickftext,neschopny&z scénické
zace estetickykomunikovats vnímatelem.

Stejnějako pŤedchozí
dva typy subjektivizacedÍamatické
vfpovědi i
dramas explicitnětematizovanym
autorskfmsubjektemmá svrljvfznamovf
rozměr,kterf určuje,za jakychokolnostía z jaklch dúvodťr
autoŤipro své
vyjáďení takovoutodramatickouformuvolí.Jakkolivje tatoformaschopna
vyjaďovat i vyznamyrázu lyricko-groteskního'
tím,žesvou subjektivifu
objektivizujeprosďednictvímtematizace,nabyvá v ní pÍevahyracionální
aspekt,dramatik v kalkul pŤevláďánad emocionalitouvyjáďení' Nadvláda
tematizovaného
subjektunadzobrazovanfmdějemtotižv divadlenadivadle
vedeke zvnějšnění
aktuautorské
reflexereality.Dává autorovimožnosttento
děj nejenompodlesubjektivního
záměruutváÍet,
alepŤedevším
takéseo něm
vyjadÍovat,
komentovatjejčidokoncenadnímvynášetsoud.

Vraémese všakk ,,pravému..
dramatua k cestám,jimiž dramatikmrlže
pŤímo
vtextu svrlj subjekt.NejvÝhďnějšímožností
explicitně tematizovat
formyvypravěče)
nejrrlznější
obměny
takovétematizacejsou (vedlezmíněné
principu divadla na divadle.Tentoprincip dramatikoviumožilujevsaditdo
dramatickfmnormám,
rámcovéhoprimárníhoděje' pďčízeného
tradičním
rámkteréjsou post,avami
děje dďší,sekundární(byézpravidlarozsáhlejší),
Dramatik se trk osvobozujeod nutnostipodÍocovéhoděje pňedehrávany.
rozměr m
bovat se v těchtovloženfchdějíchobjektivnímčasoprostorov1fm
preferovatsubjektivníorganizaciaktu
skutečnosti,
o nížvypovídá:m:ŮrŽe
vfpovědi a současně
de factotutosubjektivníorganizaciobjektivizovat,nesubjektypostav rámcového
boťjako její tvr1rcepňedstavujetematizované
děje.

(Tentov1/znamov1/
rozměrprincipudivadla na divadlese v následném
vfvoji utlumís dďší,,teatra|izacÍ,
divadla,tedy s tím,jak režiséŤi
a herci
pochopí,žejim divadlona divadleotevíránovémožnostispontánníherecké
improvizace,novécestyjak ovládnoutjevištěa vysvobďit se z ,,pouť.dramadkova ,,literámíhokalkulu...Tehdy se budou snažitco nejvíceomezit
fiktivnostriámcového
dějě a učinitvypovídajícím
subjekteminscenacesebe
sama,herce.Je ovšemtŤebaffci. žečeské
meziválďné divadlo tak dďeko
v emancipaciod dramatunešlo.)
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pÍípadě
princip divadla na divaďe osvobozujedramaod poV každém
vinnostiuďálostizobrazoyatadávámu možnosto nich vypovídat.Zobrazo.
danéaznámé,nfbržstrávají
vanépostrvy a dějetu pÍestrávajíbft
se nejistfm'
hypotetickfm objektem,,vfzkumu..,kten.fnelze vyjádŤitpouze lineárním
pÍedvedením
žebudepouzespolusituací.od diviíkase pak užneočekává,
jeho
prožívat
aktivním,,spolutvt1rcem...
děj' nfbržse pÍedpokládá,žebude
jeho vfrazovfch
hoces subjektivizacedramatuje procesemrozšiŤování
procesem
destrukcespecifičnostidramatu
možnostía současněi
čiástečné
jako literárníhodruhu.Nejde totižjenom o to, žedramapŤestávábft vtiči
libreta,ale
inscenaciÍídícím
členemanabyvástálevícepďoby pomocného
rozdíl
takéo to,žejižod druhépolovinyĚicátfch let postupnězanikáfunkční
interního
mezi jednotlivfmi literámímidruhy. Se ztrátouEanspaÍen[rosti
druhové
dvěmačtenrlm
dramatického
subjektuse dramavlrazovépÍibližuje
ztrácísvou vfjimečnost.Potwzenímtohomúžebyt,žeroz.
trtady,částečně
zazdHad k textuinscehodujícísubjektsoučasného
si čar,to
divadla. režisér
neboťdrama
ho svouvfznamovou
nacevolíradějidíloprozaické
čibrásnické.
k inscenovánípÍílišspoutává.
uzavfenostía tvarovoupÍedurčeností
Vfvoj poetikydramatusenámtak,jak jsmejímv tétokapitoleprocháze|i,
jevíjako linerárníkontinuum.
Musímeovšemzopakovat,žejde pouzeo určit1f
zjednodušující
model,protožev historickérealitě se tatokontinuilaprosazovala velmi klikatlmi cestami.Jestližese tedy na základě analyzdramatu
domníváme.že tentomodel
meziválečného
a rovněždramatusoučasného
postihuje záMadnív1/vojovoutendenci,musímesoučasněupozornitna ta
období,kteráprlsobilajakoby,,protisměrně...
Mezi válkamibyh v ČecháchtakovfmoMobímdruhápolovinaÍicát'.fch
pevnější
dramatickouformu.Jednou
let,kdy opětstoupalzájemo tradičnější,
pocit
fašismu,
z klíčovjchpŤíčin
tétoskutďnostibyl patrnětlaknastupujícího
jenžsjednocovalspolečenské
vědomívětšinyričastníkri
dramatické
ohrožení,
komunikace.
do Lidí
Temnícíatmosféra
blížící
se války se do některlchher,napŤíklad
jen
nakŤe( 1936)VilémaWernera,promítla nepÍímo
a zprosÉedkovaně'Zato
na jinjch hrách, zejména
na tvorběKarh Čapka,jeho Bílénemoci (1937)
a Matce (1938)'múžeme
souvislostmezi pocitemohroŽení,poďebounajít
jistoty, ,,dohodnoutse na nich.. s divákem a mezi pevzttacenézék|aďní
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dramaticklm tvarempÍesvědčivě
doložit.obě hry lze
nějším'tradičnějším
jako
i
najíttváÍn
v
nevyhnutelné
autorovusnahu
tváŤ
válce opět
interpretovat
pohledna svět,v němžbuď měli
svrij relativizující
pevnf bod' pŤekonat
pravduvšichni(RUR)' nebonikdo (Adam StvoÍitel).obdobnoutendencike
tvarupod vlivem většíangažovanosti
zpevněnídramatického
autorrlna sou.
konečněshledati ve hrách Voskovce a
dobémpolitickémdění múžeme
Wericha(osel a stín,1933,Rub a líc,1937,Pěstna oko, 1938).
Ještěv.Ýraznějibyl pak návratk Eadičnípoeticedramatuprosazovánpo
kdy byla tatopoetikav kontextu,,boje,,za novf' sociadruhésvětovéváúce,
listickf Íádritedněprohlášenaza jedinoumožnou.A naopaknástupdrama.
tiky subjektivizované
a subjektivnízhrubaod počátkušedesátlchlet,jakož
i pozdější
tistupdramatické
vlpovědi pÍedvfpovědídivadelnírizcesouvisejí
s rozklademp vodníideje,s tím'jak se v očíchveÍejnostiz proklamované
pravdy postupněpromět\ovalav násilněvnucovanoulež.
pÍípady
I kdyžjsouuvedené
od lineárnostinastíněné
konti,,odchylkou..
jen
nuity vfvoje poetikyčeského
podporují
dramatu,ve skutečnosti
zák|adní
tezi naznačeného
modelu.Nepíímototižpotvrzujínánor,žeexistujer1měra
mezi mírourelativizacespolečenského
vědomía mírousubjektivizacedramatickévfpovědi.
Poznámky
1

Tato studie navazuje na moje staršípráce' tlkající se jak konkrétníchprojevrl subjektivizace českéhomeziválečnéhodramatu, tak i obecnfch otrízekt'ohotoprocesu:
P. Jarroušek,Groteska a revue' Dramatizace, in: sb. Poetika českémeziválečnéliteratury @roměny žáur1), Praha 1987; ťj,Ž,Intemí subjekt autrorav dramatu, Česká
Iiteratura 1987' l' s. 19-29; t.!ž,Rozměry dramatu (Au!orsk1/ subjekt a v1Ívojové
proměny poetiky českéhomeziválečnéhodramafu), kaha 1990.
2
Arirtot"l"r, Poetika, Praha 1964,s.37.
3
F. K. Stanzel,Teorie vyprávění,Praha 1988, s. 12.
aA.
Macurová pfi lingvistickém prrlzkumu slovesnlch komunikátrl hovoňío interních
subjektech zťváměn/ch implicitně (produktor a receptor) a explicitně (narátor a adresát) - viz A. Macurová, ZÍyáÍněníkomunikačních faktolrl v jazykovfch projevech,
Acta Universitatis Carolinae, Praha 1983.
5
P. Szondi, Theorie des modernen Dramas, FranKurt am Mein 1956, slovensky:
Te ria modernej drámy, Bratislava 1969.
6
F. X' Šalda,Národní divadlo Petra Corneille Cid, Rozhledy 1893, 2. Knižně in:
F. X. Šalda,Kritické projevy 1 (1892-1893),haha 1949, s. 341.
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pffpaděprincip divadla na ďvaďe osvobozujedramaod poV každém
vinnostiudálostizobrazovata dává mu možnosto nich vypovíďat.Zobrazo.
danéaznámé,nfbržstiávají
vanépostavya dějetu pŤestrívajíbft
se nejistfm,
hypotetickjm objektem,,vfzkumu..,ktery ne|zevyjádŤitpouze lineiárním
pÍedvedením
žebudepouzespolusituací.od divaka se pak užneočekává,
jeho
prožívat
žebude
aktivním,,spolutvrcem...
děj, njbržse pŤedpokládá,
je procesemrozšiŤování
jeho v1frazovfch
hoces subjektivizacedramatrr
procesem
možnostía současněi
destrukcespecifičnostidramatu
částečné
jako literárníhodruhu.Nejde totižjenom o to, žedramapfestiávábft vtiči
libretr, ale
inscenaciÍídícím
členema nabfvá stálevícepodobypomocného
rozdíl
takéo to,žejižod druhépolovinyĚicátfch let postupnězanikáfunkční
interního
mezi jednotlivfmi literrámímidruhy. Se ztrátoutransparentnosti
dramatického
subjektuse fuamavfrazově píibližujedvěmačlenrlmdruhové
ztrácísvou vfjimečnost.Potwzenímtohomrlžebyt,žeroztriády' částečně
hodujícísubjektsoučasného
divadla- režisér
si častozazák|adk textuinsceprozaické
ho svouvfznamovou
nacevolíradějidílo
čibásnické,neboédrama
k inscenovánípŤíliš
spoutává.
uzavŤenosÍ
a tvaÍovoupŤedurčeností
Vf voj poetikydramatusenámtďr,jak jsmejímv tétokapitoleprocháZeli,
jevíjako lineiámíkontinuum.Musímeovšemzopakovat,žejde pouzeo určit!
zjednodušující
model,protožev historickéreďitě se tatokontinuitaprosazova|avelmi klikatfmi cesiami.Jestližese tedy na základě anallz dramatu
meziválečného
domníváme.žetentomodel
a rovněždramatusoučasného
postihujeaákladnívlvojovou tendenci,musímesoučasněupozornitna ta
období,kteráprlsobilajakoby,,protisměrně...
Mezi vá]kamibyh v Čechácht,akovfmoMobímdruhápolovinaĚicát.jch
pevnější
let,kdy opětstoupalzájemo nadičnější,
dramatickouformu.Jednou
pocit
fašismu,
z klíčovfchpŤíčin
tétoskutďnostibyl patrnětlaknastupujícího
jenžsjednocovalspolečenské
vědomívětšiny
ričastníkrldramatické
ohrožení,
komunikace.
Temnícíatmosféra
se války se do některfchher,napÍftladdo Lidí
blížící
a zprosůedkovaně.Zato
nakŤe( 1936)VilémaWernera,promítlajen nepÍímo
na tvorběKarh Čapka,jeho Bílénemoci (1937)
na jinlch tltách, zejména
poťebounajít
a Matce (1938)'m žemesouvislostmezi pocitemohrožení,
zftacenézák|adníjistoty,,,dohďnout se na nich.. s divákem a mezi pev.
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dramatickfmtvarempÍesvědčivě
doložit.obě hry lze
nějším'tradičnějším
ijako
autorovusnahunajittváĚív tváŤnevyhnutelné
válce opět
inrcrpretovat
pevnf bod' pŤekonatsvrij relativizujícípohled na svět, v němžbuď měli
pravduvšichni(RUR)' rrebonikdo (Adam sworircl). obdobnoutendencike
tvarupod vlivem většíangažovanosti
zpevněnídramatického
autor na soudobémpolitickémdění mrlžemekonečněshledati ve hrách Voskovce a
Wericha(osel a stín,1933'Rub a líc,1937,Pěstna oko, 1938).
poeticedramatuprosazovánpo
Ještěvlrazněji byl pak návratk tradiční
druhésvětovéviálce,kdy byla tatopoetikav kontextu,,boje..za nov , socialistickf Íád Ťedněprohlášenaza jedinoumožnou.A naopaknástupdramatiky subjektivizované
a subjektivnízhrubaod počátkušedesátfchlet,jakož
i pozdější
tistupdramatické
vfpovědi pÍedvfpovědídivadelnírizcesouvisejí
s rozklademprivodníideje,s tím'jak se v očíchveŤejnosti
z proklamované
pravdypostupněproměI1ovala
v násilněvnucovanoulež.
I kdyžjsouuvedené
pŤípady
od lineárnostinastíněné
konti,,odchy1kou..
nuity vlvoje poetikyčeského
podporujízakJaďní
dramatu've skutečnostijen
tezi naznačeného
modelu.NepÍímototižpotwzují nétzor,
žeexistujeriměra
mezi mírourelativizacespolečenského
vědomía mírousubjektivizacedramatickévfpovědi.
Poznámky
l

Tato studie navazuje na moje staršípráce, tlkající se jak konkrétníchprojevrl subjektivizace českéhomeziválečnéhodramatu, tak i obecnfch ol4zek t,ohotoprocesu:
P. Jarroušek,Groteska a revue, Dramatizace, in: sb. Poetika českémezivflečnélite.
ratury @roměny žánrrl), Praha 1987; r!ž, Intemí subjekt autoÍav dramatu' Česká
literatura 1987,I, s. 19.29; rjž' Rozměry dramatu (Autorsk! subjekt a v1flojové
proměny poetiky českéhomeziváIečnéhodramafu), Praha 1990.
2
Arirtot"l"., Poetika, Praha 1964, s. 37.
3
F. K. stanzel, Teorie vyprávění,Praha 1988, s. 12.
4
A. Macurová pfi lingvistickém prrlzkumu slovesnlch komunikátrl hovoií o intemích
subjektech ztváměn1fch implicifuiě (produktor a receptor) a explicitně (narátor a adresát) - viz A. Macurová' Ztvfuněníkomunikačníchfaktorr1v jazykovfch projevech'
Acta Universitatis Carolinae, Praha 1983.
5
P. Szondi, Theorie des modernen l)ramas, Frankfurt am Mein 1956, slovensky:
Te ria modernejdrámy' Bratislava 1969.
6
F. X'- Šalda,Nrírodnídivadlo Peka Corneille Cid, Rozhledy 1893, 2. Knižně in:
F. X. Šalda.Kritické projevy 1 (1892.1893),Praha 1949, s. 34l.
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poezie
Modetovf čtenáňmeziválečné

dramafulze svjm zpúsobempovažovatte\evjzní''pÍíběhy
Za ,,dědicn,,žánrového
zaŽivota,,,zvláštěpak jejich seriáIovouvariantu,která má i dil<ynovémumédiu
(a mnohdyi banalitou)neždrama
mnohemvětšímožnostudržetkontakts všedností
vázanéna pŤesnou
formulacikonfliktua problému.
8
J' wolk.', Nejvyšší
obě{ in: J. Wolker,TYi hry, haha t923, s. 18l-182.
9 Ve studii Irrtemísubjektautorav dramafu(viz pozrr.l) jsem psal o ťech typech
vfpovědi' tj. neuvádímtamproblémovou
dramatiku.NejdepÍitom
subjektivizované
ani tak o změnunázoru,jako spíŠe
o jeho doplněnía zpŤesnění
kterési vynutil ohled
na českfmateriál.
10A' Dvorák - L. Klíma,Matěj Poctivf, kahal922, s'33,
11J. Kodíč"k,
dramafu,Scéna1913,2, s.4446.
K pojmuknižního

prozaicky čibásnicky,obyčejněsděloJakakoli vfpověď, strukturovaná
vací či umělecká,se uskutečilujenikoli jako čir!' ničímnepoznamenanÝ
vfraz svéhoodesílatele,
ale vždy- i v pffpadě'žeautoroslovujesebesama.
jako komunikační
kompromis mezi autorem,kÓdem a čtenáťem,
tj. mezi
potťebou
sdělení(sdělovacím
záměrem),možnostmia pravidlyvyjaďovací
ho médiaa potťebami
Proto i básnickávfpověď, tím,
čiočekáváním
čtená.ťe.
je
že znaková, tzn. znarnenající,
tzn. sdělující,nemŮženebratna vědomí
svéhovnímatele,aťužjínr má bft někdo adresněkonlaétnía jeďnečnf
(ednotlivec čiskupina),nebovnímatelpouze mlhavěneurčitf,obecnf.l
Komunikačnípovahapoezie a v jejím rámci i mďelování čtenáče
se
její plípad
vyznačujíoproti prÓze některfmi rozdílnostmi.Poezie (míníme
nejčastější'
tj.promluvulyrickéhosubjektu)ve srovnánís prÓzou (opětv nejďekávanějšípodobě,tj. se vševědoucím
vypravěčema zobrazovacímcha.
rakterem)je pťedevším
vfpovědí,jď., jeho pocit ' reflexí,zaujetí,pťičemž
vnějšískutečnost
se pťestoto ,jái, jennepodiává(v tomby ještěnebylrozdíl
mezi epickfm vypravěčem
a lyrickfm mluvčím),
aleje s,já.., s jehopromluvou,ztotožněna,
neboještěpťesněji- je jí kontaminována.Poezie azejména
lyrika je tedy v daleko expanzívnější
mťe pťedevším
oblastímluveného,
jakoby
právě se rodícího.Zatimco
aktuálně proslovovaného,a tedy světa
prozaickj text charakterizujepostupnénarristáníinformace,sdělení,a je
tudížritvarem,v němžs pťibfvajícím
tématemjazyk postupněďumírá,.
tvoÍíce
tak
u lyriky tomutrk není:jazyk s tématem
se tu rozvíjejísouběžně,
jednotu.
dalekopevnější
Básnická vfpověď nenítedyobjektivacípňedmětuvfpovědi (..to..).
uvedenímsituace,jazykově exponovan1fm
tématem,ale všese v ní méďem
promluvy lyrickéhosubjektuk soběpťibližuje'slévádohromady;situacetu
existujíjako již pohlcenéa opěmě,,interpretované...
To znamená,žese vše
dějesoustťedně
k subjektumluvčího,
Jako
vúčiněmua jehoprosťednictvím.
by on, nikoli jemu nadťazená
instanceautora,byl hlavnímdržitelemkomunikačních
pravidel a jako by on si rovněžpťitahovalči ďdaloval všechny
ostatnísubjekty.Proto i ,,autora čteniáť
se dostlávajído kontaktusilou sku.
tečnosti,
žeprvníz nich se do lyricképostavy(míněnlynckf subjekt- J.T.)
projektujea dÍuhfse s toutopostavouempatickyztotožiÍuje.
A tím,žeses ní
163

162
EŇ'.]

, Za,,dědíce,,Žánrového
dramafulze sv1fmzprlsobempovažovatte|ev.nní
'pŤíběhy
zažívota,',zvláštěpak jejich seriálovouvariantu,kŮerámá i díky novémumédíu
(a mnohdyi banalitou)neždrama
mnohemvětšímožnostudržetkontakts všedností
vázanéna pÍesnouformulacikonfliktua problému.
8
J' wo|k.., Nejvyšší
oběi in: J. Wolker,TŤihry,Praha 1923,s. 181.182'
9 Ve studii IntemísubjektautoIav dramatu(viz pozn. l) jsem psal o čechtypech
subjektivizované
vjpovědi' d. neuvádímtamproblémovou
dramatiku'NejdepŤitom
o jeho doplněnía zpŤesněn(
ani tak o změnunázoru,.iakospíše
kterési vynutil ohled
na česlf materiál.
10A. Dvorr{k- Klíma,Matěj Poctivf, Waha|922, s, 33'
L.
11J' Kodíč"k,K pojmuknižníhodramafu'Scéna1913,2, s' 4446.

poezie
Modetovf čtenáňmeziválečné
prozaicky čibásnicky,obyčejněsděloJakákoli v1fpověď,struktuÍovaná
vací či umělecká,se uskutečĎuje
nikoli jako čiry' ničímnepoznamenanÝ
vfraz svéhoodesílatele,
žeautoroslovujesebesamaa|evždy i v pťípadě,
jako komunikační
kompromis mezi autorem,kÓdem a čtenáťem,
tj. mezi
poťebousdělení(sdělovacímzáměrem),možnostmia pravidlyvyjaďovacího médiaa potťebami
čiočekáváním
čtenáťe.
Proto i básnickávfpověď, tím,
je
Že znaková, tzn. znamenající,tzn. sdělující,nemtlženebrat na vědomí
svéhovnímatele,aéužjínr má bft někdo adresněkonlrétnía jedinečnf
(ednotlivec čiskupina),nebovnímatelpouze mlhavěneurčit1f,
obecnf.l
Komunikačnípovaha poezie a v jejím rámci i mďelování čtenáfese
jejípťípad
vyznačují
oproti prÓze některfmi rozdílnostmi.Poezie (míníme
promluvu
prÓzou
(opět
nejčastější'
lyrického
tj.
subjektu)ve srovnánís
v nejďekávanější podobě, tj. se vševědoucímvypravěčema zobrazovacímcha.
rakterem)je pťedevším
vfpovědí'já..' jeho pocitrl,reflexi zaujetí,pŤičemž
píes
vnějšískutečnost
se
toto,jď. jen nepodává(v tombyještěnebylrozďl
mezi epickfm vyprav&ema lyrickfm mluvčím),
aleje s ,jď., s jehopromluvou,ztotožněna,
neboještěpňesněji. je jí kontaminována.Poezie azejména
lyrika je tedy v daleko expanzívnější
mťe pťedevším
oblastímluveného,
jakoby
právě se rodícího.Zatímco
aktuálně proslovovaného,a tedy světa
prozaickf text charakterizujepostupnénarrlstáníinformace,sdělení,a je
tudížritvmem,v němžs pčibfvajícím
tématemjazyk postupněďumírá,"
u lyriky tomutak není:jazyk s tématem
se tu rozvíjejísouběžně,
tvoíícetak
jednotu.
dalekopevnější
Básnická vfpověď nenítedyobjektivacípťedmětu
vfpovědi (,,to..),uvedenímsituace,jazykově exponovanfmtématem,ale všese v ní méďem
promluvylyrickéhosubjektuk soběpÍibližuje,slévádohromady;situacetu
existujíjako již pohlcenéa opětně,,interpretované...
To znamená,žese vše
dějesoustťedně
k subjektumluvčího,
vrlčiněmua jehoprosťednictvím.
Jako
by on, nikoli jemu naďazená instanceautora,byl hlavnímdržitelemkomunikačníchpravidel a jako by on si rovněžpňitahovalči ďdalovď všechny
ostatnísubjekty.hoto i o,autora čtenáíse dostávajído kontaktusilou sku.
tďnosti, Žepwníz nich se do lyricképostavy(míněnlyrick/ subjekt- J. T.)
projektujea druhf se s toutopostavouempatickyztotožlíuje.
A tím,žese s ní
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se i s autorsk:fmsubjektemdo níprojektovanym..
ztotoži1uje
ztotožiíuje,
(F. Miko).3

1l

I
l

rL

Svědectvío sťetechdílas dobovoureceptivnínormoupŤinášejí
všechny
projevydobovémetaliteratury
typurecenzí,glos,polemik,ale zároveiije
jejich projevemfakt,co,jak a kdyje literárněaktualizovánoči(Ťečeno
po
konkretizováno.
A zde stojímeuž u koiene onésvízele
vodičkovsku)
kategorievirtuálníhočtenáŤe.
Identitaautoraje zÍejmá,
s neuchopitelností
a to jednouprovždy;pŮvodce- byéi anonymní- je konkrétnía nepÍesaditeln1f(autoremKytice je jednou provždyK' J. Erben a těžkona tom
podob má a bude mítKytice dlouhou
kdo co změní,ffebažečtená.Ískfch
kategoriív pohybu:ačkolise konstituujejako
Íadu).Proti tomuje čtenáŤ
obecnápodmínkai vfsledekdobovénormy,uskutečřujese vždyjen a jen
jedincrl;ačkolivepsán autoremv určitédobě do
v recepcikonkrétních
strukturydí|a,ztstává stále- na rozdílod autora- anonymní,nemrlžedo
je ve smyslure-organizace
jeho struktury.Ačkoli
dílavstoupita pÍetvoÍit
jako by neexistoval'
je čtenráŤ
pŤece
všudypÍítomnf,

poezie(modelovf,sffuktumí,virtuální)je tudížosudovězávis|y
ČtenáŤ
neŽjak to činí
kter! si dalekojednoznačněji,
na strategiilyrickéhomluvčího'
všepÍivlastĎuj
e.Z tohovyplypartner- vypravěč,
v prÓzejeho komunikační
- autorská
jinak
Ťečeno
vá,Že|yickákomunikaceseodehrávápÍímďďeji či
je namnozeZastoupena
v gestechlyrickéhosubjektu,
sfrategievrlčičtenáŤi
v jehopromluvě'4
Pfestoževšakje lyrická promluva ve vztahu k autorovia čtenáŤi
totožnás nimi není;ocitá se vzhleschopností,
nadánasilnou ,.absorbčnť.
stupínekníž.Skutečnfmpartnerem
dem k oběmao jeden komunikační
pťijímajícím
subjektempro lyricje
rovnocenn1frn
autora čtenáť,zatímco
je adresát.Rozdílnostmezi autorema lyrickfm subjektem
kéhomluvčího
promluvě,nfbržtam,kde je aspoĎ
ani tak v samotné
neuvědomujeme
si
textu:v nadpise,věnonáznak nesouladumezi promluvoua ,,zbytkem..
vání,u mott, pťi rozvrŽenícelkúvětšíchnežjeden text,dále pak jsme
nuceni danf rozpor prožítpťi otázce nad prlvodema púvodcemžánru,
textuatd. - Na druhéstraněkomunikačního
rozměru,členění
veršového
kanálustejnfrozporpocitujemeu vfzev, apostrofa oslovení,a to zejména
je jímnárod,
do oblastirostlin,zvíÍat,když
tehdy,kdyžjejich adresátpatťí
B h atd.
rizemílyriky je jednotkou
kontaminovaném
i v komunikačně
Čtenáť
pňekračující
rámec adresátapromluvy.Jeho vymezeníje dáno něčímširším:receptivnímkÓdem díla,souborempodmíneknutnÝchpro porozuměníautoruS(nikoli lyrickémusubjektu),kterf pokud chce dát prrlchď
vlastnítextovéstrategii,musínutně vytvočitsituaci,v nížsouborjevtl,
vfznamŮ a používanlchpravidelbudetotožnfse souborem,kterf používe
Dan;/souborjev , vfznamúa pravidel (tj. vlastněčtenáť
vá čtenáí.6
svépotencialitěa modelovosti)je pťitomvždykategorií,jeŽmá své,,zde
tedyk dobovénorměuměleckékomunikacea zárovei1
a nyní.' Pčináleží
neboji porušuje.cožvšejsou
tutonormuvytváťínaplřujeji,nadbíhájí
univerzájen rrlznémodality téhoŽ.
tedy nenípouzekomunikační
ČtenáŤ
lií, ale je kategoriívpravděhistorickou,a to jako dobovákonvence,jejíž
je prvnímpťedexistence,je podmínkoukontaktudíla s vnímatelem,
poklademporozuměnímezi nimi..(M. GBowiĎski).,
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gestoautora(autorri)RukopisrlpŤedevším
Nebylo všakpadělatelské
gestem,kteréodpovídalodobovépotÍeběpublika,jeho touzemítdomácí
starobylouliteraturu?Podobněsi m žemevysvětlovatpodrážděnost
recenzenttiMáje tím,Že Mácha odmítlnormu:,,nenaprogramoval..
čteniáŤe
Máje jako dobovéhovlastenčícího
pÍedevším
utilitaristu,kterf potŤebuje
jeho
bjt vychováván,nybrŽ
modelčtenáÍe
naopakpÍedstavoval
vzpouru
vrlčipÍedurčení
svym otevÍením
se širším
otázkám.Proti tomunapffklad
vlastenecké
deklamovánkyF. J. Rubešebyly toliko vyslyšenímpotÍeb
dobovéhočtenáÍe
vlastenčení
sjeho touhoupo patetickém
a národnívervě. JejichčtenáŤskj
životproto- na rozdílod Máchy - zákonitěnepŤekroprlsobení.
čil dobu vzniku a bezprostÍedního,
Pfíznačná
ričelového
byla i
BezručovaprojekcečtenáŤe
písních.
ve Slezskfch
Vlrazně symbolickf pseujakoži anonymitaautora,která měla
donym, titránské
stylizacemluvčího,
u čtenáŤe
vzbudit dojem,žejde jen o jednohoz mnoh ch, rozjitŤované
sociálnía národnostniotázky,mluvnídaktyl veršŮ- to všenebylo jen
vlrazem touhypo vfpovědi, ale i ohledemna čtenáŤe.
Dvěma základními
polohami tétomodelacejsou jednak bouránídistancemezi autorema
obyčejnfm'anonymnímčlověkem(napÍ.báseí ostrava),jednak provo.
kativnív1fzvyvrlčizpohodlnělfma usedljm stŤedním
vrstvám soudobé
české
(napr'báseĎDen Palackého).8
společnosti
Prvnímrelativně stabilním,v literárněhistorickémvfkladu všakstiále
nedoceněn1fm
nadindividuálnímseskupenímpo první světovéválce byla
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ztotožřuje,Ztotoži1uje
se i s autorskfmsubjektemdo níprojektovan1fm..
(F. Miko).3
poezie (modelov!,struktumí,virtuální)je tudíŽosudovězávis|y
ČtenáŤ
nežjak to činí
kter..fsi dalekojednoznačněji'
na strategiilyrickéhomluvčího'
partner vypravěč,
tohovypl!všepfivlastťluje.Z
v prÓzejeho komunikační
. autorská
vá,že|yickákomunikaceseodehrávápÍímďďeji či- jinak Íečeno
je namnozeZastoupena
v gestechlyrickéhosubjektu,
strategievrlčičtenáŤi
v jeho promluvě.4
Pfestoževšakje lyrická promluva ve vztahu k autorovia čtenári
nadánasilnou ,,absorbčnÍ.
totožnás nimi není;ocitiíse vzhleschopností,
jeden
partnerem
komunikační
stupínekníž.Skutečn1fm
dem k oběmao
rovnocennympťijímajícím
subjektempro lyricautoraje čtenáť,zatímco
je
Rozdílnost
mezi
a
autorem lyrickfm subjektem
kéhomluvčího adresát.
promluvě,n!bú,tam,kde je aspoĎ
si neuvědomujeme
ani tak v samotné
textu:v nadpise,věnonáznaknesouladumezi promluvoua ,,zbytkem..
jeden
vání, u mott, píi rozvrženícelkú většíchnež
text, dále pak jsme
nuceni dan rozpor prožítpťi otÁzce nad prlvodema prlvodcemŽánru,
veršového
rozměru,členění
textuatd. - Na druhéstraněkomunikačního
kanálustejnfrozporpociťujeme
uvlzev, apostrofa oslovení,a to zejména
do oblastirostlin,zvííat,kdyžjejímnárod,
tehdy,kdyžjejichadresátpatťí
Brlh atd.

Svědectvío sffetechdílas dobovoureceptivnínoÍmoupÍinášejí
všechny
typurecenzí,glos,polemik,ale ziárovel1je
projevydobovémetaliteratury
jejich projevemfakt, co, jak a kdy je literárněaktualizovánoči(Ťečeno
po
vodičkovsku)konkretizováno. A zde stojímeuž u koŤeneoné svízele
kategorievirtuálníhočtenáŤe.
Identitaautoraje zÍejmá,
s neuchopitelností
jednou
provždy;
pŮvodce
to
byé
i
anonymní. je konkrétnía nepfea
je
jednou
(autorem
provždyK. J. Erben a těžkona tom
Kytice
saditeln1í
podob má a bude mítKytice dlouhou
kdo co změní,tÍebaŽečtenáŤskfch
kategoriív pohybu:ačkolise konstituujejako
Íadu).Proti tomuje čtenáŤ
obecnápodmínkai vlsledek dobovénormy,uskutečĎuje
se vždyjen a jen
v recepci konkétníchjedinc ; ačkoli vepsán autorem v určitédobě do
struktuy díIa,ztstává stále - na rozdíl od autora- anonymní,nemrlžedo
je ve smyslure-organizace
jeho struktury.Ačkoli
dílavstoupita pŤetvoÍit
je čtenáŤ
všudypŤítomn1f,
pŤecejako by neexistoval.
Nebylo všakpadělatelské
gestoautora(autorri)RukopisúpÍedevším
gestem,kteréodpovídalodobovépoťeběpublika,jeho touzemítdomácí
staÍobylouliteraturu?Podobněsi múžeme
vysvětlovatpodrážděnost
recenzentŮMáje tím,ŽeMácha odmítlnormu:,,nenaprogramovď..
čteniíŤe
Máje jako dobovéhovlastenčícího
utilitaristu,kterf potŤebuje
pÍedevším
b1ftvychováván, nybržjehomodel čteniíÍe
naopakpŤedstavovalvzpouru
vtlčipŤedurčení
sv m otevÍením
se širšímotázkám.Proti tomu napŤftlad
vlastenecké
deklamovánkyF.J. Rubešebyly toliko vyslyšenímpotÍeb
dobovéhočtenáŤe
sjeho touhoupo patetickém
vlastenčení
a národnívervě. Jejich čtenáŤskfživotproto - na rozdíl od Máchy - zákonitě nepŤekro.
čil dobu vzniku a bezprostŤedního,
pŮsobení.PÍíznačná
ričelového
byla i
Bezručovaprojekce
čtenáŤe
ve Slezskfchpísních.
Vlrazně symbolickf pseudohym,titránské
jakoži anonymitaautora,která měla
stylizacemluvčího,
u čtenáÍe
vzbudit dojem,žejde jen o jednohoz mnohfch, rozjitÍované
sociálnía národnostníotánky,mluvnídaktyl veršrl- to všenebylo jen
vytazemtouhypo vfpovědi, ale i ohledernna čteniáÍe.
Dvěma základními
polohami tétomodelacejsou jednak bouránídistancemezi autorema
obyčejnfm,anonymnímčlověkem(napŤ.básei1ostrava)' jednak proYokativnívlzvy vrlčizpohoďnělfm a usedl:fmstŤedním
vrstvám soudobé
české
společnosti
(napŤ.
báseř Den Palackého).8

kontaminovaném
rizemílyriky je jednotkou
Čtenáii v komunikačně
pňekračující
rámec adresátapromluvy.Jeho vymezeníje dáno něčímširším:receptivnímkÓdem díla, souborempodmíneknutnÝchpro porozuměníautoruS(nikoli lyrickémusubjektu),kterf pokud chce dát prrlchod
vlastnítextovéstrategii,musínutně vytvoňitsituaci,v nížsouborjevrl,
pravidelbudetotožn!se souborem,kterf použí
v1fznamrl
a používan1fch
ve
vá čtenáť.6
Danf souborjevtl, vfznamrl a pravidel (tj. vlastně čteniíí
je
jež
svépotencialitě a modelovosti) pťitomvždykategorií, má své,,zde
a nynÍ..Pťináležítedy k dobovénormě uměleckékomunikacea zároveiÍ
tutonormuvytváťí:
naplĎujeji'nadbíhájíneboji porušuje.cožvšejsou
jen rriznémodalitytéhož.
univerzá.
Čtenáť
tedy nenípouzekomunikační
je
jako
lií' ale kategoriívpravděhistorickou,a to
dobovákonvence,jejíž
je prvnímpťedexistence,je podmínkoukontaktudíla s vnímatelem,
poklademporozuměnímezi nimi..(M. GBowiĎski).'

Prvnímrelativněstabilním,v literámě historickémvfkladu všakstále
nedoceněn1fm
naďndividuálnímseskupenímpo první světovéválce byla
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orientaci,která v dalšímprŮběhuneníproblematizována,ďe naopakstále
potvrzovánaa upevřována: domov - svět (viz Wolker), láska - nenávist
(,,Láskanenávistíumírď.F. Němec,Z,ě|ené
bolavápŤítomnost
demonsEace),
- vize štastrrého
(á
zítÍka: ,,Snímetuo lepších
časech a má milá) l,l aŽbudem
někdeza horami,/ za do|y,/kde nic nebolí,l doce|asami...(I' Suk, Sluneční
. hŤejivost
lásky); smutekpŤítomnosti
vzpomínky(,,Zaspadajík zemi listy
javorové,/chvílemi
světléachvílemirudé,/amněje smutno,aninevímproč,
/ na vesnicibejvalkolotoč...J. Frič,Umělékvětiny)'cizotahmoty- proteplujícízduchovnění(,,métělo neníjiž hmotou..J. suk' Slunďní lásky).Poezie
v každém
svémokamžikupevnouhodnotovou
těchto autorúskftráčtenáŤi
naivníperspektivědobra
oporu.Básnickf světvystupujev jakésipohádkové,
je
a zla, phčemŽvztah ke zlu za|oŽenna evangelijnípokoŤe,na jeho po.
stupnémvytěsĎováníliískou,dobrema upÍímností.

tvorbabásníkt ,,poetického
naivismu,,gzpočátkudvacátlchlet.I kdyžtvorba
Josefa.Friče,
MilošeJirka,AntonínaMatějePíši,IvanaSuka,FrantiškaNěmce,Zle ka Kalisty, prvotinaJiffho Wolkra a JaroslavaSeifertr nenízastieji protkávajívláknaviditelšenažádnfmiprogramotvornfmiprojevy,pťesto
nfch pffbuzností.
Nejsouto pťitompouzespojitostigenerační,
ale pťedevším
sejedná o společné
poetice
básníkridanéhoobdobí.
rysy v samotné
Hlavnímpocitemčikomunikační
modalitoutěchtoautonlse sLávádrlvěje pťímočaqÍ,
ťivosta pokora,Z téplyne,žeyztahke čtenáči
nekomplikovan1f
,
vtahující:

Všichnichlapcidomrlodjeli,
jen já jsem zrlstalv cizímměstě.
Na svatodušní
svátky
srdci se vždyckychce k mamincezpáky,
aby ona dobrá a rozmi|á
je nlžovoukonvičkouzďila
jak za oknemkvítka.

na projekci modelového
svazku se čtenáŤem,
Na budovánídúvěrného
jako
(virtuálního)čtenáŤe naslouchajícího
mluvčíblížence
autora-lyrického
ho se dále podílí:1) de-symbolizace;2) antropomorfizacejaz'ykabásník
naivismu...Všejako by sev těchtobásníchodehrávalov prvním
,,poetického
propojení
pojmenovacímplánu, a tedy i za co nejtěsnějšího
sémantického
komunikačního
horizonfu'VšímprocházízÍejmá
autorského
a čtenáÍského
ítzemímezi oběmasubjekty'Svět těchto
snahaco nejvícerozšífitspolečné
lidskfch situací,věcínejbližšího
okolí,pÍímoča.
básnftrije plnj zrákladních
pÍÍrody
čimaximálněantrorychvyznání.Shomy,květinyjsou zde součástí
pomorfizovanfmipartneryrozmluvy,nikoli (prostÍednictvím
symbolickfch
personifikacemi
lidskfch
klíčrikvětomluv)zďifrovanfmi
vlastností,citúa
provází
vášníči symbolickfmi zástupkamiročníchdob;jejich pŤítomnost
konstantnírižasa co nejmarkantnější
samozÍejmost:
,Na jďe kvetoufialky'
na podzim kvetevŤes..
(J. Seifert,Na vojenském
hÍbitově,Město v slzách).I
pod kontrolou:
volba obraznostije vždytaková,abyji měl čtenáŤ
takŤíkajíc
většinapojmenovánínepÍekračuje
okruhučlověka,jeho
oblast nejbližšího
tělesnosti(časté
motivy rukou,ďí, dlaní,tváŤe,rtú,srdce)a světavěcí,jež
ho každodenněobklopují:,,Mám svoje obriázky'/ knihy a papír,l péraa
tuŽky,l otoman,židli a psacístŮl..(M. Jirko, Tichésrdce,Cesta)'Jestliže
básnícitohotoproudupoužijíobrazného
pak jímje nejčastěji
pojmenovaní,
pŤirovnání'
tzn.svéhodruhurozloženámetafora:její,,mechanismus..
selineámě rozvíjípŤedčtenáŤem.
k lidskfm
PÍitomse pÍirovnáváopět nejčastěji
tikonrlmčidrivěrněznámymdějrlmpŤírody:
,,PÍijď!- Prostf jak dětskárista..

J. Wolker' Svatodušnísvátky (Host do domu)
je co nejtěsnější
Wíznačné
splynutílyrickéhosubjektua autora,jemuž
odpovídái splynutíadresátaa čtenáťe.
Tušíme,
žeten,prokteréhosevfpověď
odvíjí,má pro subjektmluvčÍho
podobudrlvěrněnaslouchajícího
blížence.
Někde je všaktato symetrickydvojčlennákomunikacenarušenavnitťními
promluvamilyrickéhosubjektuk milé,mamince,pťátelrlm,
okolnímvěcem
či Bohu. Vnímatelské
subjektyse pak ziákonitěštěpía rozestupují- vytváčí
se hierarchieadresátaa čtenlťe;
stráleje všakspojujevšeprostupující
drlvěťivost,pr Zračnost
komunikovaného
světa.Všechnysubjekty. autor-lyrickÝ
mluvčínajednéstraně/ adresát-čtenáť
na druhé- zdezažív
ajípcit blíženectví,spŤízněnosti
opŤené
o měkkf apokorn! vztahv čisvětu,tj. světupťístupnémua nepťíliš
je
komplikovanému.
Vtahujícímodalilave vztahuke čtenáči
píedevším
prosďednictvím
budována
pťehledné,
prŮzračné
axiologie.Ta je
patrná i v citovanémliryvku z Wolkrovy básně s její kontrasÍrípo|anzací
cizíhoměstaa maminkoudoma.V hodnotovém
světětétopoezieneexistují
polostínya pťechodná
pásma.Čtenáizde získáváihnedzcelajednoznačnou
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ale naopakstále
orientaci,která v dalšímprriběhuneníproblematizována,
potvrzovánaa upevĎována:
domov svět (viz Wolker),láska - nenávist
(,,Liískanenávistíumírá..F. Němec,,Zi|ené
bolavápÍítomnost
demonstrace),
- vize štastného
(á
zítŤka
časech a má milá)l,l aŽblldem
: ,'Snímetuo lepších
někdeza horami,l za ďo|y,/kdenic nebolÍ,
/ docelasami...(I.Suk,Sluneční
lásky); smutekpfítomnosti- hŤejivost
vzpomínky(,,Zaspadajík zemi listy
javorovÓ,/ chvílemisvětléa chvílemirudé,/ a mněje smutno,ani nevímproč,
J. Frič,Umělékvětiny),cizotahmoty- proteplu/ na vesnicibejvalkolotoč...
jícízduchovnění
(,,mé
tělo neníjižhmotou..J. Suk' Slunďnílásky).Poezie
těchto autorŮskltiá čtenrffiv každém
svémokamžikupevnou hodnotovou
naivníperspektivědobra
oporu.Básnickf světvystupujev jakésipohádkové,
je
vztah ke zlu za|oženna evangelijnípokoÍe,na jeho poa zla, pŤičemŽ
stupnémvytěsĎováníláskou,dobrema upffmností.

tvorbabásníkú,,poetického
naivismu,,g
zpočátku
dvacátlchlet.I kdyžtvorba
Josefa.Friče,
MilošeJirka,AntonínaMatějePíŠi,
IvanaSuka,FrantiškaNěmce, ZdeĎkaKalisty, prvotinaJiťíhoWolkra a JaroslavaSeifertanenízastťeji protkávajívliáknaviditeišenažádnlmiprogramotvornfmiprojevy,pťesto
n1fchpiíbuzností.
Nejsouto pčitompouzespojitostigenerační,
ale pťedevším
sejedná o společné
poetice
v
básníkú
danéhoobdobí.
rysy Samotné
Hlavnímpocitemčikomunikační
modalitoutěchtoautorrise stávádrlvějepťímočaryí,
ťivosta pokora.Ztép|yne,ževztahkečtenáii
nekomplikovan1/,
vtahující:

Všichnichlapcidomr1odjeli,
jen já jsemzústalv cizímměstě.
Na svatodušní
svátky
srdci se vždyckychce k mamincezpátky,
aby ona dobrá a rozml|á
je rťržovou
konvičkouzalila
jak za oknemkvítka.
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Na budovánídŮvěrnéhosvazkuSe čtenáŤem,
jako
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,,poetického
propojení
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vlastností'
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citr1a
provází
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(J. Seifert,Na vojenském
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pojmenovaní,
pak jímje nejčastěji
pÍirovnání,
její,,mechanismus..se
tzn.svéhodruhurozložená
line.
metafora:
árně rozvíjípŤedčtenáŤem.
k lidskfm
Pfitom se pÍirovnáváopět nejčastěji
konrlmčidrivěrněznámymdějrlmpŤírody:
,,PÍijď!- Prostf jak dětskárista..
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drlvěťivost,prŮzračnost
komunikovaného
světa.Všechnysubjekty- autor-lyrickj
mluvčínajednésnaně/ adresát.čteniť
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na druhé. zdezaŽívají
tví,spčízněnosti
opťené
o měkk! a pokorn.!vztahvr1či
světu,tj. světupťístupnémua nepffliškomplikovanému.
Vtahujícímodalitave vztahuke čtenáiije
prostťednictvím
budovánapťedevším
pťehledné,
pnizračné
axiologie.Ta je
patrnái v citovanémriryvku z Wolkrovy básně s její kontrastrrí
po|aizací
cizíhoměstaa maminkoudoma.V hodnotovém
poezie
světětéto
neexistují
polostínya pťechodná
pásma.Čteniťzde získáváihnedzcelajednoznačnou
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aktivizace
rovině, tedy vfznamovérozezylčeníse nedějeprostŤednictvím
je
ale tyto
její
něco
nepŤíznakově
samozÍejmého),
(byť
znalost
bible
textu
Právě
v tom
nezná.
pro
kdo
i
danf.zdroj
toho,
stávajípruzračnymi
se
motivy
jež
poezie
pro
nadchái
období,
této
otevÍenosti
velkf díl čtenáŤské
spočívá

(F. Němec, Sebei vás);,,HospodáŤ
stdí,pevnj jak sEom..(M. Jirko, Cesta).
je
Časuá téždefiničnímetaforaa mechanicképÍlšazovánípÍístavku,
tj. opět
takovéprosťedky,v nichžjsou vazby mezi evokovanfmipÍedmětyčijevy
pro čtenáŤe
dobÍeviditelné(,,láskaje popel a láskaje prach..J. Frič,Umělé
květiny;,,Knihaje písmolásky..A. M. PíŠa,
Nesrozumitelnfsvatf; ,,Anebo
dej mi svérty, červené
květy..M. Jirko, Cesta).Vše z v1ipovědimluvčího
jako by mělo bft co nejvícena povrchu, v dohlďu toho, komu je daná
promluvaadresována.. Zcela jednoznačnou
jsou
a pÍímočmou
sémantikou
pÍívlastky.
obdďeny barevné
AutoÍi,obdobnějako naivističtí
malffi,kolorují
jasnfmi, pastelov/mi,nelomen1/mi
svéscenérie
a sekundiární,
symbolickou
sémantikou
nezatftenymibarvami:
bíllm srdcemi hoí/ a modré
,,plamenem
vlny se nad nímzavÍely*(J. Frič'Zpěv slova,UmělékvětinY);,,Po ze|enych
trávnícíchbíléprvosenkypfiplciuvají,/ plachetnílodi vezou mďr.f den..
(J. Wolker, V parkupÍedpolednem,Host do domu).Většinoujde o tradiční
(konst,antní)
spojenís pÍedmětem.
Evokovánaje pÍedstava,
na nižje čtenáŤ
svou zkušeností
navyklf. Úcinet<se pÍitomdostavujez druhéstrany:nikoli
tím,žeje něco ,,pěkněŤečeno..(tj.
v znamověaktuďizovano),ale tím,žese
trvá na tétopŤedmětné
samozÍejmosti.
Tam, kde docházípňecejen k neobvyklémuspojeníbarevného
pffvlastkus abstraktním
substantivem(,,modry
den..),nedějesetak niíhle,nfbržpozvolna,fazové:
danéspojení,
ostatněvždy
velmi prrlhledné'je pÍipravováno
pÍedchozím
kontextem(viz WolkrŮv po.
sledněcitovanf riryvek plachetníloď, tj' moŤe,tj. modrábarva,d. ,,modr'-f
den").

zelu
poezie - proletáťské
umění- má mnoho
meziválečné
Dďší fáze české
naivismu...Evangelijněprrlzračné
s poeziíbásníkrl,,poetického
společného
však
zahrocujedo podobyzápasu,boje
poezie
se
,,chlapectvť.
sociálnícítění
o budoucnost.Tvorbasekonturujevyhraněnějiideově,cožjedo značnémíry
a víceusměrněnfmvnímánímsociálníotÁzky,ale sou.
dáno rozjiťenějším
prograÍnotvornou
uvniď tohotoproudu- diskusemi,
činností
i
silnou
běžně
(zejinéna
J. Wolkra a J. Hory)
K.
Neumanna,
St.
polemikami a snahami
pťímďďe vysvětlovatkánon proletďskéhoumění.
v tématu,ve
Čtenártétopoezieje dďeko víceprojektovánpťedevším
nerovnost
atd.Mění se
jímž
dělnfta,
sociální
se
stáváŽivot
námětu,
vfběru
a modeoslovování
i
zprlsob
aítdiŽ
všaki autostylizacelyrickéhomluvčího,
plamenně
zaujatou
lace čtenáie:dúvěmfrozhovorse proměl1ujeve vfzvu,
agitaci.Čtenď,namnozespojovanfs adresátemvlzev, mábftjednímz velkéhokolektivu;místoumělce,,nenímimo zástup,ďe v něm,riplněv něm/...l
Naproti individuďismu vystupujekolektivismus,naprotilaípourlartismua
tendence..(J. Wolker).loZ hleď'ku volby tématumajísi tedy bÝt čteniáť
básnft soběrovni,z hlediskajeho uchopenísevšakadreMtocitáv rŮznémíňe
je to v NeumannovjchRudfch zpěvech
poďízen autorovi.Nejmarkantnější
(1923):

Jedinf symbolick1fplrán'kterj v rozpt!|enépďobě v tétopoezii snad
funguje,je spojens biblickoumotivikou,velice častozabydlující
evokovan;/
světbásníkúz pďátku dvacáfjch let. Ale i o jeho pŤítomnosti
jakožtoplánu
symbolickéhozprosůedkování
|ze mluvit jen do určité
míry.Jďnak byla
znďostbibletehdymnohemsamozŤejmějším
pÍedpokladem,
aktivnějším
kul.
jež autorys jejich vnímatelispojovalopevnějineždnes,
turnímpodložím,
jednakjsou biblicképostavyvesměspojednányjako živoucí,reálnébytosti,
jako pŤirozené
součiásti
evokovaného
světá.Jejich povahanenísymbolicky
zástupná,nlbťžje stejněreálná jako u postav dělníkr1,fulák , potulnÝch
muzikantŮčichudfch sfudentrl:
,,Teďchodímměstema PiánaBohah|edám'l
vím,Žetu chodís mošnoua holí..(J.Wolker, Ťnbráci,Hostdo domu).ČtenáŤ
nedostáváv obrazechs biblickfmi postavami(nejčastěji
s Ježíškem
a Panenkou Marií) jen jakfsi impuls, nápověduči poukázáník jiné,obecnější

Soudružky,
zastavteproudysvévfmluvnosti,
vf hr žky!
zadržteťinčivé
Házítehladovlm ohlodanékosti,
a revoluceneníťečnickfvflet:
učtese strYlet!
Socialistickym ženám
vlzvy, agitace,ba ažinstrukce,je možno
Protožejde o pťímočaré
a st.álé
proudemsilnéhozattjetí
a stejněsilného
ťíci,Žena adresátatu básnft ritočí
mluvvznícen1fm
odmílání,
kteréodívádoplamennfchgest.Vnímatelmá bft
r69
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j
naďchápro
eŽ
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stojí,pevnfjak strom..(M.Jirko,Cesta).
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květiny; ,,Knihaje písmolásky..A. M. Pfi4 Nesrozumiteln:Í
svatÝ;,,Anebo
dej mi svérty, červené
květy..M. Jirko, Cesta).Vše z vlpovědi mluvčího
jako by mělo bft co nejvícena povrchu, v dohlďu toho, komu je daná
promluvaadresována.- 7relajednoznačnou
jsou
a pfímočarou
sémantikou
pÍívlastky.
obdďeny barevné
AutoŤi,obdobnějako naivističtí
malffi,kolorují
jasn;/mi,pastelovÝmi,nelomenfmia sekundámí,symbolickou
svéscenérie
sémantikounezatftenj,
mi barvami:',plamenembílfm srdcemi hofí/ a modré
vlny se nad nímzavÍe|y,,
(J.Frič'Zpěv slova,Umělékvětiny);,,Pozelenfch
trávnícíchbíléprvosenkypÍiplciuvají,
/ plachetnílodi vezou modr.fden..
(J. Wolker, V parkupŤedpolednem,Host do domu).Většinoujde o tradiční
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Evokovánaje pÍďstava,na nižje čtenáŤ
svou zkušeností
navyklf. Učinekse pfitom dostavujez druhéstrany:nikoli
je něco,,pěkněÍečeno..(tj.
tím,že
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a
t"nd.n.... (J. Wolker).l0Z hl"di'k" volby tématumajísi tedybÝt čteniť
míňe
v
rrlzné
básníksoběrovni' z hlediskajeho uchopenísevšakadresátocitií
je to v NeumannovfchRudfch zpěvech
poďízen autorovi.Nejmarkantnější
(1923):

Jedinf symbolickf plán' kten! v rozpt1ílené
podoběv tétopoezii snad
funguje,jespojens biblickoumotivikou,velice častozabydlující
evokovan!
světbásníkrlz počátkudvacátlch let. Ale i o jeho pÍítomnosti
jakožtoplánu
symbolickéhozprosffedkování
lze mluvit jen do určité
míry.Jednakbyla
znďostbibletehdymnohemsamozŤejměj
šímpÍedpokladem,
aktivnějším
kul.
jež autorys jejich vnímatelispojovďo pevnějineždnes,
turnímpodložím,
jednakjsou biblicképostrvy vesměspojednányjako živoucí,reálnébytosti'
jako pÍirozené
součástievokovaného
světa.Jejich povahanenísymbolicky
zástupná,nlbrŽ je stejněreálná jako u postav dělnftri, tulák , potulnÝch
muzikantričichudfch student: ,,TeďchodímměstemaPánaBohahleďám,/
vím,žetu chodís mošnoua holÍ.(J.Wolker,Ž,ebráci'Hostdo domu).ČtenáŤ
nedosLáváv obrazechs biblickfmi postavami(nejčastěji
s JežíŠkem
a Panenkou Marií) jen jakfsi impuls, nápovědučipoukázáník jiné,obecnější
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Soudružky,
Zastavteproudysvévfmluvnosti,
vf hr žky!
zadrŽteťinčivé
kosti,
Hánítehladovfm ohlodané
vflet:
ťečnick!
není
a revoluce
učtese stťílet!
Socialistickfm ženám
vfzvy, agitace,ba ažinstrukce,je možno
Protožejde o pčímočaré
a stáJé
Ťíci,žena adresátatu básnft ritočíproudemsilnéhozaujetía stejněsilného
odmítarrí,
kteéďívá doplamennlchgest.Vnímatelmá bf t vznícenfmmluvr69
\,-

ním vfkonem získávánpro věc sociálnírevoluce,protoje mu deklarován
program,v němžmá s ostatnímivytvofitjednolitf kolektiv,pfičemž
druhou
stránkoutohoto gestachce blt irazantníprovokaceměštáka.Ideovf a politickf slovník,stiál1fnápor vyzev a ďmítrání(,,Kdožechce hudbuv duši?/
BitevnívÍavu..St. K. Neumann,o bitevnímpoli v nás, Rudézpěvy) však
s sebounese silnou tendenčnost.
A tato tendenčnost
činíi ze smyslujisté
jako
priori..;
jej
básník
by se
,,a
snažilv literárníkomunikacico nejvíce
vyztaŽiLRušíse nejednoznačné
(ateÁyobrazné)situacea zmenšujese pro.
stor nedourčenosti.
Tím všímje čtenáÍzatlačovándo strálepasívnější
rilohy,
tj. do lohy toho,komu bylo odebránopnávobft rovnocenn m s autorem.
hoti tomučtenáŤ
Wollrrovy Těžkéhodiny(1922)neníurčentakjednoznačně,a to užjen proto,žesek němubásnft neobracípÍímo,
nfbri vesměs
pŤesobjektivizovanou(byéznačněproblematizovanou)
epiku svfch sociálníchbďad. Proti Hostu do domu se všakmodelacečtenáŤe
pŤecejen vfrazně
ježje sdělována,užnenísvět okouzlení,píedávanf
usměmila.Skutečnost,
prostŤednictvím
strálého
rižasua jakoby bez vfběru. Čtenárse v daleko větší
mffe setkáváse skutečností
užinterpretovanou,
typizovanou,a to piedevším
z poziceproleíáŤovy
pÍedměstť.;
bídy(,,V špinavé
ulici na
,,Pokojftjeho byl
smutnf a studenf..),ze vztahusoucitus ní.Wolknlv čtenáŤ
má všakoproti
čtenáŤi
Neumannovuk ďspozici většíÍematické
tnemí,autor se k němu
obracív r znfch modalitách;básníkrlvsvět Těžkéhodinyje stiález veké
částisvětemrodícímse,nehotovfm,atudft,i otevŤenfm.
osobitou variantuprojekcečtenáŤe
pŤedstavuje
v riámciproletiáŤské
poezie lyrika Seifertova.Básnft transformujesociálnímotivy prostŤednictvím
romantického
a hédonistického
klíče.Revolucese mu stáváradostnouuďálostí,slavnostílásky, pÍedmětem
okouzlení.Svět bohatfchje světemslastí,
o něžje dělnft pÍipravován.Ve čtenáÍově
vědomíje aktivizovánoto živočišné,
smyslové.Seifertovapoezieje obdďena i naivitou a tviáÍn}ím
primitivismem,vlastrrosÍnipŤÍmďďe stavěnfmina odiv (,,mytakéchcememít
k oběduvepÍovouse zelím,/ k večefitelecís nádivkou anebona paprice..
Slavn! den, Samá láska), hyperbolami,nehledanostía bizarními obrazy.
Zdán|ivév rozpoÍu s tím je však Seifertlcvarobustníobraznost stiženai
komunikační
a tvárnou,,sebereflexť.,
uvědoměním
si sebejako básnickéhu
komunikátu.Jednímz projevrl tétosebereflexeje dokonceevokacečteniáŤe:
,,Hranat obrazutrpení/ je město/ a samaveliká udáost pÍedtvfma očima'/
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čtenáŤi,
knížkuprostoua nevtÍravou
/ otvÍráš
/ a píseĎpďínď. (Báseř vodní,
Město v slzách).
poezie pÍedstavujetvorba
Subtilní a introvertnějšívariantuproletráŤské
JosefaHory aJindŤichaHoÍejšího.
Ačkolii tematikaHorovfch knížektohoto
obdobíjezÍetp|ně
sociálněsituována(takédo nich pronikajíapostrofyrevo.
luce),je tu zÍejmézaujetípro životdělnfta a vědomízÍetelněrozděleného
světa,ve zpúsobusvéhouchopení
i tvárnfmi
stylizacemilyrickéhomluvčího
je
prosfiedky autorskÝmi,a tedy taképÍedstavousvéhočtenáŤe, pfecejen
ytaŽenavícedovnitÍ,
je prosÉednictvím
je plnápochyba smíru.ČtenáŤ
temapocitu vedenke
tizovanfch pochybi tvárnékultivaceurčujícího
sociiálního
stráleztišenějšírozmluvě
s autorem,kestiálejemnějšímu
vnímiánía
schopnosti
za sociálnímvidětobecné,
všelidské,jakož
ikekultivaci svéhovztahukrealije Horova . možnoŤíci
tě. Byla-li Neumannovamodďitaplamenněrétorská,
- v širokém
smysluv chovná,osvětová.ÚzemísvěŤené
čtenáŤi
serozprostírá
mezi pÓly aktivnílroričastenství
nasociálnímápase a vnímavého
naslouchájako
níkultivovanému
viásnenávidět./ Tak
tak světzla
,,kazatelť.:
,,Neučím
je pln. / Rád učilbych vás všakjasně vidět / do rmutn1fch'zpěněn ch vln..
jaro)'
(Veršedidaktické'BouŤlivé
je tematickyrozmaniÍá.
Hudba na niíměstí(1921)JindŤichaHoŤejšího
Vedle sociálníchmotivr1je tu věnovanprostormodernímu
městu,vzpomínkám na válku i civilnímuvztahuk milé.Proto i čteniáŤ
se v tomtotematickém
rozpétístiává kategorií dynamičtější
a více diferencovanounež napÍíklad
modelovf čtenáŤ
Neumann v, je ponechánvícevně, ve většídistánciv či
vfpovědi' a tedy i v pozici značněautonomní'
jeŽ se značnlmzp sobempodílelona prosazování
Devětsil,seskupení,
platformoupro vznik
umění,sestávái rozhodující
a formulaciproletáŤského
poetismu.Snahao tvrlrčísebereflexi,o zíete|né
vymezeníse vzhledemke
neodmyslitelnousousvětua o formulovánítY rčíhoprogramupťedstavuje
částpoetistickébásnickétvorbya kromě tohoproniká i do poeziesamé.Co
kÓdu? Programové
to znamenaloz hleďska utviáťení
dobovéhočteniáťského
pevnf rámecpravidelpoetiky,estetikyi uměleckékomu.
snahypťedstavují
i stanoviskaavztahy
nikace,explicitněformulujípostojke světua souběžně
ztičastněnfchsubjekt .
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ním v1fkonemzískávánpro věc sociálnírevoluce,proto je mu deklmován
program'v němžmá s ostatnímivytvoŤitjednolitf kolektiv,pÍičemž
druhou
stiínkou tohoto gestachce bft i razanÍríprovokace měšíáka.Ideovf a poli.
tickf slovník,stiálf nápor vyzev a odmítání(,,Kdožechce hudbuv duši?/
BitevnívÍavu..St. K. Neumann,o bitevnímpoli v nás, Rudézpěvy) však
s sebounese silnou tendenčnost.
A tato tendenčnost
činíi ze smyslujisté
jako
priori..;
jej
básník
by se
,,a
snažilv literárníkomunikacico nejvíce
vyztuŽit.Rušíse nejednoznačné
(ate'dyobrazné)
situacea zmenšujese proje
stor nedourčenosti.
Tím vším čtenáÍzat|ačován
do stále pasívnější
rilohy,
tj. do lohy toho,komu bylo odebránoprávo bft rovnocenn m s autorem.
Proti tomučtenríŤ
Wolkrovy Těžkéhodiny(1922)neníurčentakjednoznačně,a to užjen proto,žesek němubásnft neobracípŤímo,nfbrž,vesměs
pÍesobjektivizovanou(byéznačněproblematizovanou)
epiku svfch sociálníchbďad. Proti Hostu do domu se všakmodelacečtenáÍe
pŤecejen vfrazně
ježje sdělovÁna,užnenísvět okouzlení,pÍedávanf
usměmila.Skutečnost,
prostÍednictvímstrálého
rižasua jakoby bez vfběru. ČtenáÍse v daleko větší
mffe setkiáváse skutečností
užinterpretovanou,
typizovanou'a to pÍedevším
z poziceproleláŤovybídy(,,V špinavé
pÍedměstÍ.;
ulici na
,,Pokojftjeho byl
..),
smutn a studen ze vztahusoucitus ní.Wolknlv čtenáŤ
má všakoproti
čtenáŤi
Neumannovuk dispozici většítematickétnemí,autor se k němu
obracív r znfch modalit.ách;básníkrlvsvět Těžkéhodinyje strález veké
částisvětemrodícímse,nehotovfm,atadft,i otevÍenfm.
osobitou variantuprojekcečtenáŤe
pÍedstavujev rámci proletáŤské
poezie lyrika Seifertova.Básnft transformujesociálnímotivy prostÍednictvím
romantického
a hédonistického
klíče.Revolucese mu stáváradostnouudiílostí,slavnostílásky, pŤedmětem
okouzlení.Svět bohatfchje světemslastí,
o něžje dělnft pŤipravován'Ve čteniáŤově
vědomíje aktivizovánoto živo.
čišné,
smyslové.Seifertovapoeziejeobdďena i naivitou a tvámÝmprimitivismem,vlastnosÍnipŤímďďe stavěnfmina odiv (,,mytrkéchcememít
k oběduvepŤovouse zelím,/ k večeŤi
telecís náďvkou anebona paprice..
Slavnf den, Samá láska), hyperbolami,nehledanostía bizarnímiobrazy.
Zďán|ivév rozporu s tímje však Seifertovarobustníobraznoststiženai
komunikační
a tvámou ,,sebereflexť.,
uvědoměním
si sebejako básnickélttl
komunikátu.Jednímz projevrltétosebereflexe
je dokonceevokacečtenáŤe:
,,Hranat!obrazutrpení/ je město/ a samaveliká udáost pŤedtvÝmaočima"/
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čtenáňt,
knížkuprostoua nevtíravou
/ otvíráš
/ a píseĎpďíná.. (BáseĎrivďní,
Město v slzách).
poeziepŤedstavuje
Subtilnía introvernrější
tvorba
variantuprolet^á}ské
JosefaHory a JindňichaHoŤejšího.
Ačkolii tematikaHorovfch knížektohoto
obdobíjezÍetp|ně
sociálněsituována(takédo nich pronikajíapostrofyrevo.
luce),je tu zÍejmézaujetípro životdělnfta a vědomízÍetelněrozděleného
světa,ve zprisobusvéhouchopenístylizacemilyrickéhomluvčího
i tvárnfmi
je
prosůedkyautorskÝmi,a tedy ÍaképÍedstavousvéhočtenáŤe, pÍecejen
ytaŽenavíce
je prosťednictvím
dovnitÍ,je plnápochyba smíru.ČtenáŤ
tema.
pocitu vedenke
tizovanlcir pochybi tvárnékultivaceurčujícího
sociiálního
stráleztišenějšírozrnluvě
s autorem,kestálejemnějšímu
vnímáníaschopnosti
za sociálnímvidětobecné,
i ke kultivacisvéhovztahuk Íealivšelidské,jakož
je Horova - možnoŤíci
tě. Byla-li Neumannovamodďita plamenněrétorská,
- v širokém
smysluv chovná,osvětová.Území svěŤené
čtenáŤi
serozprostírá
mezi pÓly aktivnílro častenství
nasociálnímzápasea vnímavého
naslouchájako
níkultivovanému
viásnenávidět./ Tak
tak světzla
,,kazatelť.:
,,Neučím
je pln. / Rád učilbych vás všakjasně vidět / do rmutn1fch,
zpěněnjch vln..
jaro)'
(Veršeďdaktické'BouŤlivé
je tematickyrozmanitá.
(I92I) JindŤichaHoŤejšího
Hudba na nríměstí
Vedle sociálníchmotivr]je tu věnovanprostormodernímu
městu,vzpomínkám na válku i civilnímuvztahuk milé.Proto i čteniáŤ
se v tomtotematickém
rozpětístiívákategoriídynamičtější
a více diferencovanounežnapÍíklad
modelovf čteniáŤ
Neumann v, je ponechánvícevně, ve většídistancivrlči
vfpovědi' a tedy i v pozici značněautonomní.
ježse značnfmzprisobempodílelona prosazování
Devětsil, seskupení,
pro vznik
a formulaciproletáŤského
umění,se stávái rozhodujícíplatformou
poetismu.Snahao tvŮrčísebereflexi,o zťetelné
vymezeníse vzhledemke
světua o formulovánítv rčíhoprogramupťďstavujeneodmyslitelnouSou.
částpoetistickébásnickétvorbya kromě tohoproniká i do poezie samé.Co
kÓdu? hogramové
to znamenaloz hleďska utviáiení
dobovéhočtenáťského
pevnf rámecpravidelpoetiky,estetikyi uměleckékomusnahypťedstavují
i stanoviskaavztahy
nikace,explicitněformulujípostd ke světua souběžně
zÚčastněnf
ch subjektrl.
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St^ává
se Žádoucí,aby pole, na kterémse dotfkajíbásnft a čteniíŤ,
bylo
co nejširší,
užjengmproto,žepoetistickfkánon odmítápŤedstavu
jako
díla
sebevyjádŤení.
Tv rce si zde nezak|ádána svéjedinďnosti, ale naopakse
snažíjico nejvícpotlačit;
chcesestát,,typickfmzástupcembudoucíhopoko.
lení''(M. Kubínová).l1Tím se souběžnJvytuarrpr.d't"ua čimodelčtenáŤe
jako potenciálníhoautora:pŤedpoklad,
žeschopnostčísttuto poezii je už
j i tvofit.
zároveťlschopností
TentopÍedpokladvšakpÍestonevzniká samovolně.Je vfsledkemnavo.
zeníjistéhovzíahumezi čteniáŤem
a autorem,a Úo vztahujejich co největší
blízkosti,hermeneutickyÍďeno - maximiílního
propojeníhorizont obou
subjektrl,co možnánejširšího,,zkomunikovánť.
pÍedstaveného
světa.Méďem,modalitou,funkcíaprojevemtohotovztahuje hra.,,BáseĎ,..
twdíNezvď
ve Fďešnémmariáši(1925),to je ,,Hra,ježsugerujecelénovésvěty...
hostor hry je prostoremuměl m, a tedy víceči méněoddělen1fm
od
ostatníhosvěta,prostorem,do něhožvstupujemejen pŤijetím
jeho pravidel.
ježpretviáŤí
svéričastnfty.
,,Hraje zkušeností,
estetické
zkuše.
/.../Subjektem
nosti neníten,kdo hraje,n bržto, co se dějeběhemhry..(P. Ricoeur).l2To
znamená,ževe hÍe- t'aké
ve hŤebásnickéhopoetismu- se ,jď. a ,,ty..pokoušejívytvoŤitco nejvícstyčnÝch
bodú(v ,,to..),abymohli vstoupitdo společného prostoru,pŤičemž
prvnímpŤedpokladem
proniknutído tohotoprostoruje
zrušení
jedinečného
sebesama(,jď, i ,,ty,,),vlastního
stanoviska.l3

i

Projevy hravostijakožtopodfizovanísepravidlrlm,vtahujícím
ričastnfty
- uživateletěchtopravidel,nďeznemehnedv několikaplánecha projevech
poetisticképoetiky, nejvfrazněji v oblasti ,žánrť,abecedy(viz Abeceda
z PantomimyV. Nezvala, |924),v básních-hádankách:
je zaďánurčičteniíÍi
t! ukol,jehožsplněníjevšakobsazeno(vyŤešeno)
užv nadpise:

c
záÍíjako měsícnad vďou
ubfvej zhasniměsícivelikf!
RomancegondoliérrlnavŽdymrtvyjsou
tožvzhŮrukapitánedo Ameriky!
Tím, že autor vzal čtenáŤi
již nadpisem,posunul
možnost,,vyÍešení.
čtenáŤské
Ťešení
dojinésféry:do hledánímotivacejednottivfchobrazŮ(vzta.
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do hledanízprisobujejich rozví
a souběžně
a pÍedstavou)
hu mezipísmenem
jení'To všemajíbjt současnětaképodnětyk tomu,aby fanlazijníÍetézec
Poetisticképsaníbásnína ...(dnyv t1fdnu,písmedalepokračoval.
u čtenáŤe
dílemhádankou,
na, sérievěcíatd.)a tvorbacyklŮ je vlastněvždyznačnym
postupri.obraznosti,kompose sk{Íváza odhalenímtvrirčích
jejfi vyŤešení
svému
maŽnái proto,žev něm poetismusmohl dost^át
zice. Bylo oblíbené
poezie,
požadavkuobjektivizované
závaznostimusíb1ft
a komunikační
Prostor hry pÍivšísvéuzavŤenosti
kombinací,aby
volnf , aby mohlposkytovatmožnostinesčetnfch
dostatečně
poetismupraDílem
tedy
básníci
fantazijní
odpoutávání.
umožřoval
čteniá}i
jď(ožto
možprojevemtvrirčí
volnostia současně
cujís prvkemniáhody,a to
žeprávépostuppásmaje tímvítanjm
Je zÍejmé,
nostísvobodyčtenáŤovy.
od pevnlch
autorai čtenáŤe
potlačení
logiky,
osvobození
vnější
prosffedkem
prostÍedkem
uvolrlovánístavidelfantapravidelžanrovfchi kompozičních,
kanálu. Pfitom musímemítna
zie na jednéi druhéstraněkomunikačního
tlačeni si]nou
vlastníasociativnísvobodybyl čtenáŤ
vědomí,žekvyužívání
sentencemia básaktivitou,jakoži programními
dobovouprogramotvomou
poezii:,,Básníkymilovat/ hynoucífaunu
nickfmi sebereflexemiv samotné
parku/ a pŤecemilujemepoezii/ poezie/ věčnfvodopád''
Yellowstonského
(J' Seifert'Žhavéovoce.Na vlnách TSF)'
fantazlije poetistickf exoY yraznlm zdrojempodněcujícímčt,eniáŤovu
parroramatického
a
vjem extenzívního,
tismus:evokacediílek,cestovatelství,
globátníhoprostoru(cestopisrré
básně Bieblovy, exotika u J. Seifertai široká
pásmovfchskladbách).Do erbovnípopanorámata
Nezvďovfch
v
zeměpisná
kormidelnft atd.,
etistickémotiviky pa í: námornft,loď, černoch,pŤíst.av,
druhfch a dalšíchplán ' jichž by
a to nikoli jako symboly s ,,nadsíavbou..
ve svésmyslovékonkrétnosse měl čtenáŤ
dobírat,ďe jako motivy fungující
ti. Fantazijníenergii pak zaklááá samapojmenovanáskutďnost se Svou
je spojens autorern
reálií. ČtenáŤ
vzdálenostíod našichstŤedoevropskfch
jakousi konvencíslova-pÍedmětu,
pravidly prrlzračné
sémantikya jednovlznamrim se tak vracejí
motivace.Ke svfm púvodním
duchépojmenovací
básnickáslova:hvězdy,rtznékvětiny,duše,lásv poetismui tradiční
ka aj.
obdobně jako poezie chlapectvíje i poetismusve svfch vyznánícha
prrlzračnf
a nezáludnf: ,,mám
pÍiznáních
vr1čičtenáÍizcela
, nekonrplikovan1f
Lt5

Stává se žádotlcí,
aby pole, na kterémse dotfkajíbásnft a čtenáŤ,
bylo
co nejširší,
užjengmproto,žepoetistickf kánon odmílápÍedstavu
jako
díla
sebevyjáďení.Tvrlrce si zde nezakládána svéjeďnďnosti, ale naopakse
snažíjico nejvícpotl4{it;ctrcesestiát,,typick/mzástupcembudoucíhopokolení' (M. Kubínová).lITím se souběžněvytváfi pŤedstava
čimodelčtenáŤe
jako potenciálníhoautora:pÍedpoklad,žeschopnostčísttuto poezii je už
ji tvofit.
zárove schopností
TentopŤedpoklad
všakpŤestonevzniká samovolně.Je vfsledkemnavo.
jistého
zení
vztahumezi čteniíŤem
a autorem,a to vztahujejich co největší
blízkosti,hermeneutickyŤďeno - maximiálního
propojeníhorizontrlobou
subjektrl,co možnánejširšího,,zkomunikoviíní..pŤedstaveného
světa.Médiem,modalitou,funkcíaprojevemtohotovztahuje hra.,,Báseř,..tvrdíNezvď
ve Falešném
mariáši(1925),to je ,,Hra,ježsugerujecelénovésvěty...
Prostor hry je prostoremumělfm, a tedy víceči méněoddělen1fm
od
ostatníhosvěta,prostorem,do něhožvstupujemejen pfijetímjeho pravidel.
ježpÍetváŤísvé
,,Hraje zkušeností'
ričastníky.
estetické
zkuše.
/.../Subjektem
nosti neníten,kdo hraje,nfbržto, co se dějeběhemhry..(P.Ricoeur).12To
znamená,ževe hŤe- takéve hŤebásnickéhopoetismu- se ,jď. a ,,ty..pokoušejívytvoÍitco nejvícstyčnÝch
bodri(v ,,to..),abymohli vstoupitdo společného prostoru,pŤičemž
prvnímpŤedpokladem
proniknutído tohotoprostoruje
zrušenísebesama(,jď, i ,,ty,,),vlastníhojďinečnéhostanoviska.l3
Projevy hravostijakožtopodŤizovaní
sepravidlrlm,vtahujícím
ričastnfty
- uživateletěchtopravidel,nďeznemehnedv několikaplánecha projevech
poetisticképoetiky, nejvfrazněji v oblasti ,,žÁnrt,abecďy (viz Abeceda
z PantomimyV. Nezvala, 1924),vbásních-hádankích:
je zadánurčičtenáÍi
jehož
tf r1kol,
splněníjevšakobsazeno(vyŤešeno)
užv nadpise:
C
záÍíjako měsícnad vďou
ubfvej zhasniměsícivelikf!
Romancegondoliérú
navždymrtvyjsou
tožvzhrirukapitánedo Ameriky!

jejich rozví
do hledanízpriscrbu
a souběžně
a pÍedstavou)
hu mezi písmenem
jení.To všemajíbft současnětaképodnětyk tomu,aby fantazijníÍetězec
Poetisticképsaníbásnína ...(dnyv tfdnu, písmedale pokračoval.
u čteniáŤe
na, sérievěcíatd.)a tvorbacyklúje vlastněvždyznačnfmdílemhádankou,
postupú.obraznosfi,kompo.
se skr.fváza odhalenímtvúrčích
jejížvyfešení
poetismus
mohl dostátsvému
proto,
žev něm
zice. Bylo oblíbenémoŽnái
époezie,
požadavkuobjektivizovan
závaznostimusíbft
Prostorhry pÍi všísvéuzavÍenostia komunikační
kombinací,aby
volnf ' aby mohlposkytovatmožnostinesčetnfch
dostatečně
poetismuprabásníci
Dílem
tedy
fantazijní
odpout.ávání'
umožĎoval
čtenáŤi
jakožto
moža
současně
projevem
volnosti
tvrlrčí
cujís prvkemnahody,a to
Že právépostuppásmaje tímvítanfm
Je zÍejmé,
nostísvobodyčtenáŤovy.
od pevnfch
autorai čtenáre
logiky,
osvobození
vnější
prosffedkempotlačení
prostÍedkem
uvohlovánístavidelfantapravidelžanrovfchi kompozičních,
kanrílu.PÍitommusímemít na
zie na jednéi druhéstraněkomunikačního
tlačeni silnou
vědomí'ŽekvylŽívánívlastníasociativnísvobodybyl čtenáŤ
sentencemia básaktivitou'jakoži programními
dobovouprogramotvornou
poezii:,,Básníkymilovat/ hynoucífaunu
v samotné
nickfmi sebereflexemi
parkul apÍecemilujemepoez1il poezie/ věčnfvodopád''
Yellowstonského
(J. Seifert.Žhavéovoce,Na vlnáchTSF)'
ÍultazLijepoetistickfexočtenáÍovu
Vy;raznfmzdrojempodněcujícím
panoramatického
a
vjem extenzívního,
tismus:evokaceďílek, cestovatelství,
básněBieblovy,exotikau J. Seifertai široká
globálníhoprostoru(cestopisné
pásmovfchskladbách)'Do erbovnípo.
panorámata
Nezvalovfch
v
zeměpisná
kormidelnft atd.'
etistickémotiviky patÍí:niámoÍnft,loď, černoch,pfíst,av,
druhfch a dalšíchplánrl' jichž by
a to nikoli jako symboly s ,,nadstavbou..
jako
ve svésmyslovékonkrétnos.
motivy fungující
dobírat,ale
se měl čtenáŤ
ti. Fantazijníenergii pak zakháá sama pojmenovanáskutďnost se svou
je spojens autorem
reálií' ČtenáŤ
vzďálenosÍod našichstŤedoevropskfch
jakousi konvencíslova-pŤedmětu,
pravidly prŮzračné
sémantikya jednov znamrimse tak vracejí
pojmenovací
motivace.Ke svfm privodním
duché
květiny,duše,lásbásnickáslova:hvězdy,rúzné
v poetismui tradiční
ka aj.

Tím, že autor vzal čtenáŤi
již nadpisem,posunul
možnost,,vyŤešení.
jiné
čtenáiské
Ťešení
do
sféry:do htedánímotivacejednotlivfchobrazrl(vzta-

obdobně jako poezie chlapectvíje i poetismusve svfch vyzniánícha
: ',mám
a nezi.áludnf
zcelaprrlzračnf
pÍiznáních
vrlčičtenáŤi
, nekomplikovan:f
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rád prostélidi a děti / nádobínebe a strll..(A. Hoffmeister,Dušeprosté,
Abecedalásky).
postoje,a tudfi i zprlsobrlmodelace
Proměnouhravéhoa bezstarosfrrého
je poznamenánadruhá fáze poetismu,obdobípoetismutakzvaně
čtenáÍe
analytického.Hédonistickfprostorhry s jejímijasnlmi praviďy komunikování i dostatečně
volnfm recipientskfmprostoremse začínározpadat.
ČtenáŤ
užneníten,kdo má bft hÝčkána utvrzovánve šéastné
iluzi srrryslovéhookouzlení.Začíná
se vyraznějiprosazovatreflexečasu,tragickévzpomínky(Bieblrlv Novj Ikaros,1929),Ílzkost,Eagika (ZávadovaPanychida,
1927)i zce|azÍejmé
zÍeknutí
postojeke světu
se epikurejskyrozkošnického
(HalasovaSépie,1927).
Snahupo Ztotožiíujícím
splynutíautorase čteniáŤery
méďemhry nahra.
zuje větší- komunikační,
ty6Íná distance,skÍípavost,
vfznamovézvrstvováníprostÍďnictvímmytologickfchkontext (tedyritokyna pÍedchozí
stabilizovanou čteniíŤskou
modďitu). I když na prvnípohled se čteniáŤ
opět
setkávás poetistickymitvárnfmi postupy(s žánrempásmau Závady aBiebla, s intonačním
vzorcemdosudodkazujícím
k Apollinairovi),docházípod
tímtopowchem k vyraznékakofonii. NapÍíkladv ZávadověPanychiděje
neustálerušenakomunikační
perspektiva,která se v pÍedchozí
fázi tak zÍetelně ustiálila.Pnlběžněs tím,jak se v ní měnístylizacepromlouvajících
subjektrl(,jď,, ,,ty,,,,,ilY..),měníse i zprlsobyvnímatelskfchinstancí(adresátaa čtenáŤe).ZÚáceje
svéstabilnípostavení,
stává se všakčtenáŤ
v daleko
většímffeneždŤívsilou integrační:
energiízaručující
soudržnost
textu,a tedy
jc vyvái drtležitlmstrukturním
elementem- pÍedpokladem
smyslu.ČtenáŤ
je
zán z lměléhoprostoruhry, z prostorusmyslovésvobody,ďe současně
mu dána svobodajinéhoÍádu,svobodavětší,většíovšemjen tehdy,když
každf, kdo konkrétněuskutečíuje
tytosrukfurníinstrukce,pÍijmesvéspolupďílnictví azačnese v tomtonejednoznačném
čtení
angažovat.
Pokračováním
komunikačního
avantgardního
modelu,prďlouženípoepoezie - surrealismu.Surreatismu zazníváv dďšímsměru meziválečné
lismus pňedstavujez hlediska vlastnípňedstavyčtenáňe
pťesunutí
těžiště
k produktorskfmsubjektrlm;surrealistickábáseř chcebft sebevfrazemsvé.
ho tvúrce,odhalenímnejhlubších
zákoutípodvědomí.
Tematickouosousejí
tedy stává cesta k neviďtelnému archetypálnu,ohled.áváníprazák|adních
danbstíčlověka(člověkajako kategorieuniveraílní,en bloc). Pro českou
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žese v něm neprosazujefreudovská
větev surrealisrnuje pŤitompííznačné,
jako napŤftladve Francii.Z hlediskastruktury
doktrínas takovouvehemencí
textusedo role subjektuděnídostávájakoby samaimaginace,odpoutanásíla
Na prvnípohledby se tedydalo zhrubaYíci,žese čtenáŤem
obrazotvornosti.
pÍíjemcesděleníse stává
žekategoriepotenciiílního
se tu vrlbec nepočítií,
jednoduché
pozicť,
komunikačního
vzorce.
Tak
to ovšemzase
,,nulovou
je
jedná
jazykové
pouhlm
není:už
faktem,žese
sdělení, totlŽsurrealistická
o
mezičirouimaginací
a kÓdem'mezi
báseilnucenaučinitvelkf ,,kompromis..
sebevlrazemtv rce a sémioticklmsystémemjazykas jeho vnitÍnímipra.
modeluje'Nadtosurrealistická
vidly,jimižse proudpodvědomí
báseĎchce
v podvědomí,tedyv prazakladechkaždého
b1ftsémarrtizací
světauloženého
z nás.
Česk! sunealismustŤicátfchlet - zejménadfty Nezvalovi - je kromě
poetismem'kterj usilovď o co největší
tohopoznamenánpÍedchozím
objek.
recipientského
a zároveř tedyo vytvoÍení
co nejširšího
tivizaci a odosobnění,
pole.Hemímodeltak riplněnemizí:Nezvalovupoezii s|álepohánítouhapsát
texty na ... (napŤ.cyklus Pražskádomovníznameníze sbírkyPraha s prsty
jsmetu svědkyvtahování
hlubiniím
nežcestyk nejbytostnějším
deště),
spíše
prostÍednictvínt
vyvolávánísmyslového
čtenáŤe
obraznycheskamotáží,
pÍekážky
komunikační
omezitnaminimum;čteniáŤi
vzruchu.Nezval sesnaží
napŤftladužjen v tom,že
se poskytujestáledostatekzáchytnychmožností,
jeho básnickésbírkymajívesměsmonotematick!ráz,jako je tomuv haze
(1936).Témaje v nichpevně
čísle
s prstydeště(1936)čiv Ženév množném
jejich
viditelné,
vfznamového
děnídostatečně
usazeno,v každém
okamžiku
takžejednotlivébásně,veršečiobrazyse stávajíjeho ekvivalenty,tedyjakÝmisi paprskyvyzafujícímiz jedinéhozdroje:
Krásná jak hraniceďíví na nižusedlmotfl
jablko ve sněhu
Krásná jak pečené
jak
pelestzasaženákulovlm bleskem
Krásná
Krásná jak mokrj hadrv plameni
Krásná jak pecenchlebao prllnoci na chodnftu
Krásná jak knoflft na zdi kláštera
IGásnájak poklad.r květináči
V. Nezval,Košile(Ženav množném
čísle)
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rád prostélidi a děti / nádobínebe a sffir. (A. Hoffmeister,Dušeprosté,
Abecedalásky).
Proměnouhravéhoa bezstarostného
postde, at:uďft,
i zprlsobrlmodelace
je poznamenrána
čteniáÍe
druhá fáze poetismu,obdobípoetismutakzvaně
analytického.Hédonistick/prostorhry s jejímijasnfmi pravidly komunikování i dostatečně
volnfm recipientskfmprostoremse začínározpadat.
ČtenáŤ
užneníten,kdo má bft h}'čkána utvrzovánve štastné
iluzi smyslovéhookouzlení.Začíná
se vfrazněji prosazovatreflexečasu'tragickévzpomínky(Biebl v Novf Ikaros,1929),:Úrzkost'
tragika(Závadova Panychida,
1927)izcelazÍejmézÍeknutí
postojeke světu
se epikurejskyrozkošnického
(HalasovaSépie,1927).
Snahupo ztotožĎujícím
splynutíautorase čtenáŤerp
médiemhry nahrazuje větší- komunikační,
tvátÍná.distance,skÍípavost,
v1fznamové
ZvrstvováníprostŤďnictvímmytologickÝchkontextrl(tedyritokyna pŤedchozí
súabilizovanou čteniáŤskou
modalitu).I když na první pohled se čtenáÍopět
setkávás poetistickÝmitvrárnfmipostupy(s Žánrempásmau ZÁvadyaBiebla, s intonačním
vzorcemdosudodkazujícím
k Apollinairovi),docházípod
tímtopowchem k vÍraznékakofonii. NapŤíkladv ZávadověPanychiděje
neustiílerušenakomunikační
perspektiva,která se v pŤedchozí
fáai tak ztetelně ustiílila.Pnlběžněs tím'jak se v ní měnístylizacepromlouvajících
subjektŮ(,já,,, .tY,,,,,ffiY..),měníse i zpŮsobyvnímatelskfchinstancí(adresátaa čtenáÍe).Ztráceje
svéstabilníposlavení,stiáváse všakčtenáŤ
v daleko
většímíŤe
neždÍívsilouintegrační:
energiízaručující
soudržnost
textu,a tedy
je vyvá.
i drlležitfmstrukturním
elementem- pÍedpokladem
smyslu.ČtenáŤ
je
zán z lměléhoprostoruhry, z prostorusmyslovésvobody,ale současně
mu dána svobodajinéhoŤádu'svobďa větší,většíovšemjen tehdy,když
každf'kdo konkrétně
uskutečĎuje
tytostrukturní
instrukce,pÍijmesvéspolu.
podílnictvíazačnese v tomtonejednoznačném
čtení
angažovat.
Pokračováním
avantgardního
komunikačního
poemodelu,prodloužení
tismu zazníváv dďšímsměru meziválečné
poezie surrealismu.Surrealismus pťedstavujez hlediska vlastnípťedstavyčtenáíepňesunutí
těžiště
k produktorskfmsubjektrlm;
sunealistickábáseĎchcebft sebev1frazem
svého tv rce, odhalenímnejhlubších
zákoutípodvědomí.
Tematickouosousejí
tedy stává cesta k neviditelnémuarchetypiálnu,
ohlediáváníprazákladních
danostíčlověka(člověkajako kategorieuniverzální,en bloc). Pro českou
174

žese v něm neprosazujefreudovská
větev surrealismuje pi.itompÍíznačné,
jako napŤftladve Francii.Z hlediskastruktury
doktrínas takovouveltcmencí
textusedo role subjektuděnídostávájakoby samaimaginace,odpoutanásíla
Na prvnípohledby se tďy dalo zhrubaÍíci,Žese čteniíŤem
obrazotvornosti.
žekategoriepotenciálníhopŤíjemce
sděleníse stiívá
se tu vrlbecnepočítá,
jednoduché
pozicÍ,
komunikačního
l'ak
vzorce'
to ovšemzase
,'nulovotl
jedná
jazykové
je
pouh1/m
není:už
faktem,žese
o
sdělení, totižsurrealistická
báseĎnucenaučinitvelk1f,,kompromis..mezi
čirouimaginací
a kÓdem,mezi
sebevfrazemtvtircea sémiotick1fm
systémemjazykas jeho vnitÍnímipramodeluje.Nadtosurrealistická
vidly,jimižse proudpodvědomí
báseř chce
bft sémantizací
světauloženého
v podvědomí,tedyv praziíkladech
každého
z nás.
Českf sunealismustŤicátfchlet - zejménadfty Nezvalovi - je kromě
poetismem'ktenfusilovď o co největší
tohopoznamenánpÍedchozím
objekrecipientského
a zárovelttedyo vytvoŤení
co nejširšího
tivizaci a odosobnění,
pole.Hemímodeltak plně nemizí:Nezvalovupoezii stálepohánítouhapsát
texty na ... (napŤ.cyklus Pražskádomovníznameníze sbírkyPraha s prsty
hlubinámjsme tu svědkyvtahování
deště)'spíšenežcestyk nejbytostnějším
prostŤednictvínr
vyvolávánísmyslového
čtenáŤe
obraznycheskamotáží,
pÍekážky
komunikační
vzruchu.Nezval sesnaží
omezitnaminimum;čteniáŤi
napÍíklad
užjen v tom,že
se poskytujestáledostatekzáchytlfch možností,
jeho básnickésbírkymajívesměsmonotematickyráz,jako je tomuv haze
(1936).Témaje v nichpevně
s prstydeště(1936)čivŽeněv mnoŽném
čísle
jejich
viditelné,
vfznamového
děnídost.atečně
usazeno,v každém
okamžiku
takžejednotlivébásrrě,veršečiobrazyse stávajíjeho ekvivalenty,tedyjakÝmisi paprskyvyzďujícímiz jedinéhozdroje:
Krásná jak hranicedÍívína nižusedlmotfl
jablko ve sněhu
Krásná jak pečené
jak
pelestzasaženákulovfm bleskem
Krásná
Krásná jak mokr'-/hadrv plameni
Krásná jak pecenchlebao pŮlnoci na chodníku
Krásná jak knoflíkna zdi kláštera
Krásná jak poklad'r květináči
V. Nezva|,Košile(Ženavmnožném
čísle)
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Maximálníuvolněnítohotopostupunastiíváve sbírceAbsolufií hrobď
(1937),cožovšembylo v době,kdy rržbyl surrealistickfreceptivníkÓd do
vnímateltedy mohl pfistupovatke čtenítéto
míryustálen,a konlrrétní
značné
poezies určitouinstrukcí.V tétofázi Nezval takéomezujevariačníči,,etudovitf.. princip svépoezie;krouživf pohybjeho evokacíje nynívíc lineámí,
J. Mukďovskf ve svém
čímžse dostává do pohybu i kategoriečtenáŤe.
básníkovfchobrarozboruAbsolutníhohrobďe konstatujesynekdochičnost
pobídkou
pro
k ,,vyplněnť.,dotvoÍení:
stává
zi, ktefit se
čtenáŤe
,,..'text
značné
rikoly;tímnablvajíbásněmnohdyrázu hádanek.Zvěcuklád.áčtenáŤi
něnívfznamúdodává vlznamovéhŤejisténezávislostina slovnímvyraze;
malíÍskfch
to umožĎujepoezii navánánístykri s malffstvím,transponoviání
tvámfch prostÍedkrldo poozie,,.|4
poslednívelkouprogramotvornou
aktivitume.
SurrealismuspÍedstavuje
ziválečnépoezie. Pro její vfvoj od tÍicáttlchlet byl pYíznačn!ďvergenmí
poetik.Jestliže
pohyb a v jeho rámci krystalizacesvébytnjchindividudlních
pťecejen vznikly nadindividuálníprogramy'pakjejich spojovacímčlánkem
v ízkémslova smyslu.
byla linie ideová čipfimo politická, a nikoli tvťrrčí
Svět - a tedy i vztahpoezie k vnímateli. se problematizujejak ve spektru
poetik,tak i uvniť nich. Vfrazem tétoproblemati
dobovfch osobnostních
zvrstvení
vzrŮstající
analytičnost,
zacepoeziea svěua,básnftaa čtenáťejsou
vfpovědi, propojenísmyslovéhos racionálním.Vnějškovlmprojevemtéto
tendencese stiívávlraznějšízašifrovanostv1fpověď, aktivlzace paralelních
v1fznamovfchplánri(symbolúa mftú)a souběžněs tími posílenímomentu
mezitextovéhonavazování(intertextuality):množswívfznamúje čtenáči
pťístupné
teprve tehdy, kdyŽ rozpoznal zdroje básnickfch iluzí (nejčastěji
modelusilovď o to,aby
bible,Máchovy poezie,baroka).ZaÍímcopoetistickf
aby se snížilakomuniokruhuvnímatelŮ,
co nejširšímu
báseĎbylapťístupná
kačnírizika (tenze mezi básníkema čtenáiemse zmíriÍovalyjakousi recipi
v poezii pťelomudvacátfch a ťimďelace čtenáťe
entskouredundancí),
perspekcátych let,je takiíkajícdaleko riskanmější.Ie zaloŽenana sďíd.ání
jednotlivé
instance
subjektu
zutirají
i
kontaktu;
se
tiv, na nejednoznačnosti
v textu.
je poezieRiKrajnímprojevemproblematizacevztahubásník- čtenáť
jak zcela
i reakcekritiky potvrzují,
chardaWeineraz|et |928. 1930,pťičemž
paradigmatase Weiner pohyboval.
mimo dobová estetickáa komunikační
176
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poetismujako by sebásnft vypravil zcela proti čtenáŤi;
V dobědoznívajícího
nehledal,,cílsvéhouměleckéhousilovánív tom, aby - jako jiní . dokázď
navozovat jen sobě a čtenáŤiony závraffiéa zÁzračné
okamžiky vyÍžení
(J. Chalupeckf).lsProti euforii
z racionálníhoa Měléhokontextuživotního..
poetistickékomunikačníhry, probíhajícív prostoru s jasnfmi praviďy a
v prostorudostatečně
současně
rozetráváWeinerovapoeziese
svobodném,
čtenáŤem
,,hrudoopravdy...Básníkovapoetikaneníprosťedkemčiričelem
něčeho. ať,už
procitání.Na minimumje v ní
extÍne,činaopaksťízlivého
omezenajakákoli instrumentální
funkce.Korrlaétníčtená}si tedy otiázkou
proč?spíŠe
zatemĎujecestuke smyslp;ričeltkvípÍedevším
a jedině v exponováníholéexistenceweinerovského
světaa poetiky:,,Jsemhlas všeho,co
Samojesť.(Mnohonocí,1928).Složitouvětnoust.avbou,
perifrázemi,obnaŽenímjazyka a expresivitou nělídy až agresívní- tím všímje pfedstava
struktumíhočtenáŤe
rozmlv ána,proměltována'pfeskupována.Na rozkladu
komunikacejako by se navícpodíleloi to, že se zcela zastÍrápovědomí
o všechsubjektechtextrl.Samo básnění- jako zaklínaďo . se tak mnohdy
stiávásubjektemděnív básni: ,,Ruce,ruce / netrpě|ivé
zdanl
l v pŤedtuše
hnětou/ bytí tvárlivé..(Mnoho nocí).Básnickf (komunikační)
vzorc*,,já,,
mluvío ,já.. pro ,,ty..jako by byl zrušen,zbavensvfch subjektrla redukován
na ,,to..,ježkomunikujejakoby samov soběa pro sebe.

,il
ffi
r
lii

ŘešeníméněexEémnípŤedstavuje
ten typ dobovépoezie, v němžje
čtenáÍi
dán k dispozicijakfsi zachytn!okruhprostÍednictvím
intertextuďity
(mezitextového
kontaktu).Do textúje zabudovánsekundární(met,aa parakomunikační
(1936)
olauh).
NapÍftlad
Horovy
počítAJí
Máchovské
variace
il
s motivikouMáje jako se zcela nutnfm pozaďm pro recepci(totopozadíje
lt
ri; navíczesílenodobovouaktuďizací Máchova ďkazu v roce stéhovfročí
't:
básnftovy smrti).Společenské
a kulturnízvfšenízájmuo barokove tÍicát/ch
iÍ
receptivní,,nápovědou..
pro čtenáŤe
poezieVla'ť letechbylo nezanedbatelnou
dimíra
Holana,
Zalnadníčka,
Jana
Viléma
Závady.
Na
aktivizaci
barokní
;Yl
je do značné
mariánskélitanie ve vědomíčtenáŤe
mírypostavenaHďasova
skladbaStrréženy(1935),protopak i NeumannovabásnicM polemikaStaŤí
již svéhodruhumeta-meta-literaturu.
dělníci(1936)pŤedstavuje
V roce vy.
puknutíšpanělské
války se zase oživujíve společenském
vědomímotivy a
symboly španělské
kultury, jež pro vnímatelezce|a zjevnésouznějís dobovou politickou situací(v poezii Halasově a Holanově). Perspektivamodelo.
véhočtenáŤe
se tak stává - dfty litenárním,společenskfma širocekulturním

j
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Maximálníuvolněnítohotopostupunasti{váve sbírceAbsolufitíhrobď
(1937),cožovšembylo v době,kdy užbyl surrealistickfreceptivníkÓd do
vnímateltedy mohl pfistupovatke čtenítéto
míryustálen,a konlrrétní
značné
poezies určitouinstrukcí.V tétofázi Nezvď takéomezujevariačníči,,etudovitf.. princip svépoezie;krouživf pohybjeho evokacíje nynívíc lineámí,
J. Mukďovskf ve svém
čímžse dostává do pohybu i kategoriečtenáŤe.
básnftov1fchobrarozboru Absolutníhohrobďe konstatujesynekdochičnost
pobídkou
pro
k ,,vyplněnť.,dotvoÍení:
stává
zi, kte t se
čtenáŤe
,,..'text
značné
rikoly;tímnablvajíbásněmnohdyrázu hádanek.ZvěcukládáčtenáŤi
něnívfznamúdodává vlznamovéhŤejisténezávislostina slovnímvyraze;
malÍ[skfch
to umožĎujepoezii navánánístykrl s malffstvím,transponoviání
14
do poezie...
tvámfch prostÍedkrl
poslednívelkouprogramotvornou
aktivitume.
SurreďismuspÍedstavuje
poezie.Pro její vfvoj od tÍicáttlchlet byl píznačn!ďvergenmí
ziválečné
poetik.Jestliže
pohyb a v jeho rámci krystalizacesvébytnjchindividudlních
pťecejen vznikly nadindividuálníprogramy,pakjejich spojovacímčlánkem
v Úzkémslova smyslu.
byla linie ideová čipťímopolitická, a nikoli tvťrrčí
Svět - a tedy i vztahpoezie k vnímateli. se problematizujejak ve spektru
poetik,tak i uvniť nich. Vfrazem tétoproblematidobovfch osobnostních
zvrstvení
vzrŮstající
analytičnost,
zacepoeziea svěia,básnftaa čtenáťejsou
vfpovědi, propojenísmyslovéhos racionálním.Vnějškovlmprojevemtéto
tendencese stiívávlraznějšízašifrovanostv1fpověď, aktivizace paralelních
v znamovfch plánri(symbolrla mftŮ) a souběžněs tími posílenímomentu
mezitextovéhonavazování(intertextuality):množswívfznamúje čtenáči
pťístupné
teprve tehdy, kdyŽ rozpoznal zdroje básnickfch iluzí (nejčastěji
modelusilovď o to,aby
bible,Máchovy poezie,baroka).ZaÍímcopoetistickf
okruhuvnímatel, aby se snížilakomunibáseĎbylapňstupnáco nejširšímu
se zmírlíovalyjakousi recipi
kačnírizika (tenze mezi básníkema čtenáťem
v poezii pťelomudvacátfch a ťimodelacečtenáťe
entskouredundancí),
perspekcátych let,je takiíkajícdaleko riskanhější.le za|oŽenana sťíd.ání
jednotlivé
instance
subjektu
zutirají
i
kontaktu;
se
tiv, na nejednoznačnosti
v textu.
je poezieRiKrajnímprojevemproblematizacevztahubásník- čtenáč
i reakcekritiky potvrzují,jakzcela
chardaWeineraz|et |928. 1930,pťičemž
paradigmatase Weiner pohyboval.
mimo dobová estetickáa komunikační
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poetismujako by sebásnft vypravilzcelaprotičtenáŤi;
V dobědoznívajícího
nehledal,,cílsvéhouměleckéhousilovánív tom, aby - jako jiní - dokázď
navozovat jen soM a čtenáŤiony závrafié a zÁzračné
okamžiky vynžení
z racionálníhoa Měléhokontextuživotního..
(J. Chalupeckf).lsProti euforii
poetistickékomunikačníhry, probíhajícív prostoru s jasnfmi praviďy a
v prostorudostatečně
současně
rozetráváWeinerovapoeziese
svobodném,
čtenáŤem
,,hrudoopravdy...Básníkovapoetikaneníprosťedkemčiričelem
něčeho. ať,lžextÍne,činaopaksťízlivého
procitání.Na minimumje v ní
omezenajakákoli instrumentální
funkce.KorrlaétníčtenáŤ
si tedy otrázkou
proč?spíŠe
zatemĎujecestuke smyslp;ričeltkvípÍedevším
a jedině v exponoviíníholéexistenceweinerovského
světaa poetiky:,,Jsemhlas všeho,co
jesť.
(Mnoho
Samo
nocí,1928).Složitouvětnoust.avbou,
perifrázemi,obnaženímjazyka a expresivitou nělidy až agresívní- tím všímje pŤedstava
struktumíhočtenáŤe
rozmlv ána,proměltovi.ána'
pŤeskupována.
Na rozkladu
komunikacejako by se navícpodíleloi to, Že se zcela zastirápovědomí
o všechsubjektechtextrl.Samo básnění- jako zaklínaďo . se tak mnohdy
stává subjektemděnív básni: ,,Ruce,ruce / netrpělivél v pŤedtuše
zdarrl
hnětou/ bytí tvárlivé..(Mnoho nocí).Básnickf (komunikační)
vzorec ,já..
mluvío ,já,, pro,,ty..jako by byl zrušen,zbavensvfch subjektrla redukován
na ,,to..,ježkomunikujejakoby samov soběa pro sebe.
pŤedstavuje
Řešeníméněextrémní
ten typ dobovépoezie, v němžje
čtenáŤi
dán k dispozicijakfsi záchytn!okruhprostÍednictvím
intertextuďity
(mezitextového
(meta-a paÍakontaktu).Do textúje zabudovánsekundiární
komunikační
olauh).NapÍftladHorovy Máchovskévmiace(1936)wčítAJí
pozaďm pro recepci(totopozaď je
s motivikou Máje jako se zcela nutn1Ím
navíczesílenodobovouaktuďizací Máchova odkazu v roce stéhovfročí
básnftovy smrti).Společenské
a kulturnízvfšenízájmuo barokove tficát/ch
letechbylo nezanedbatelnou
receptivní,,nápovědou..
pro čtenáŤe
prezie Yta.
dimíraHolana, JanaZ,alnadníčka,
VilémaZávady. Na aktivizaci barokní
je do značné
mariánskélitanie ve vědomíčtenáŤe
míryposiavenaHďasova
skladbaStaréženy(1935),protopak i NeumannovabásnicM polemikaStaÍí
dělníci(1936)pŤďstavujejiž svéhodruhumeta-meta-literaturu.
V roce vy.
puknutíšpanělské
viílkyse zase oživujíve společenském
vědomímotivy a
symboly španělské
kultury, ježpro vnímatelezce|a z1evnésouznějís dobovou politickou situací(v poezii Halasověa Holanově).Perspektivamodelo.
véhočtenáŤe
se tak stává - dfty literárním,společenskfma širocekulturním
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kontexttim- dalekoaktivnějším
prvkembásnick1fch
textrlneždŤív.
Podmínky
pro nďezenísmyslubásnějsou častoopÍenyo aktivizaci čteniáŤe.
,,Naivnf.a
poetismuse měnív zrďéhoa bděléhohledače,
,,dětskybezstarostnf..čtenáŤ
pÍičemž
samaproblematlzacekomunikaces sebounesei v1foaznější
receptivnísvobodu,většímíručtenáŤovy
ričastiv sémantickém
děníbásně.
Množstvípoetik a plurďita receptivníchkÓdrl' pÍíznačné
projevytÍicáy
tfch let, se letech 1938 1939,v obdobíohrožení
národnía státnÍsvrchovanosti, začínají
spojovatdohromady.Poezie se stiáváda]ekocitfivějším
seizmogrďem aktuálníhopolitickéhodění.opět aktivně hledá kontaktyse
čteniáiem'
a to prostťednictvím
dotyku se sociálnía historickouzkušeností,
ve volbě témati jejich uchopení.

i

Komunikační
modeltčicátfchlet,pro nějžbyla charakteristická
proble.
matizacevšechvztahrl(poezie svět,autor lyrickf mluvčí,
autor čtenáň,
slovo - vfznam), zduchovnělf introYertismus,destrukcejistot, asymetie
a hyperbolizovanáexpresivita,se promělÍuje
do jednoznačnějšího
a hlavně
stabilnějšího
vztahumezi autorema čtenáťem,
vz[ahuopčeného
o prúzračpraviďa. Poezie opětpoďebujebudovatnadindividuální
nějšíkomunikační
kánon, spojujícíjednotlivéautorsképoetiky.Nezbytnésejevíjednoznačné
dorozumění
básnfta sesv1fmčtenáiem.
Autoťisev dalekovětšímíňezačínají
opírato bezprosďední
realitu'o zpolitizované
a citověrozjiďenéspolečenské
vědomí.
homěĎuje se dobovárecepceněkterfchmotivúa symbolú.NapŤftlad
u motivu země,kter..fbyl v pňedchozífáai (u J. Čarka,J. Zahradníčka
aj.)
hodnotouabsolutní,archetypálnía mystickou,nebo pťípadně
máchovskou
konslantouspjatous jistotousmrti posledních(u V. Holana),se nyníaktivizujíhistorickéa národní.konot,ace'
Čtenáťpťijímá
taktopojaté
motivyzemě
jako protiváhudobovlch nejistot,pťitomhistoriezeměa domova,obsahující
(viz slavnéveršeze závěru
momentkontinuity,vědomívšechčas a generací
jdem
Horova Zfivu rďné zemi:,,A t,ak
nekonečné
I mrtví,Živí,nezrození,
pokolení.'')'se stiívájistotou i do budoucna.Do tohotopojetízemě jako
symbolunárodnízáchovyspadái Zahradníčkova
skladbaZemi méze sbírky
Pozdraveníslunci (1937),kterounadtousměrřujei dobovf receptivníkánon.
obdobně ve sbírceJaroslavaKolmana Cassia Že|eznákošile(1938)se mytická osudovostzeměproměřujev osudovostaktuá|nědobovou,v poslední
pied nepťízní
Útočiště
času:
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Po každé'
země'
kdyžjsem drŽelv dlani hrststudené
andělsmrti s|ál za mnoua tváŤsvou skláněl v zem'
aéklinkal miírnicezvon čiděla dunělatemně,
já' v hrstistudenouzem,vžďypochovávaljsem.
Hrst země
TakéSeifertv cyk|u měsícrl(ve sbírceZhasnětesvětla' 1938)se svfm
prostťednictvím
navazujekontaktpťeszdŮvěrřujícímodalitu;jejím
čtenáťem
h|edázce|anepochybné
niárodní
konstantyv zemi, pŤírďěa jejích
společné
je autorem
dějích. Modelovf čtenďtétopoezie,silně dobověpodmíněné,
jednoznačněji,
projqktovándaleko
nenímu užponechiínataková mírasa.' jimižsi spojujevlznamově
mostahosti;pďet konkretizačních,,kombinacf
volnějšíkonotace,se de factopodstatnězrižil.
pÓlu zdrlvěrnění
Na opačném
stdív tétodoběmodalitapatosu,vzedmutá
rétorickádikcelyrickéhosubjektu,mnohdynápadněstylizovaného
do podosubjektové
obsazeníjakoby se reduby vizionáčeči hymnika.Čtyíčlenné
kovalo na vzt'ahdvojčlenn!,v němžautor spl vá s lyrickfm subjektema
pŤičemž
adresátse čtenáťem'
to, co je komunikačněspojuje'je většinou
vyzva, apel:,,Mysletena chorál / Mďověrní / Myslete na chorál..(F. Halas,
Torzo naděje);,'Nejsmetu pťecpro líbánía pro skládaníserenád..(J. Seifert'
Zhasnětesvětla).Někdy je tatopčímďará,dvojčlenná
komunikacenarušena
zvoláním,apostrofou,
oslovenímvnitÍtíchtextovfchadresáttl,napŤíklad
ver(F.
še Halas),země(J' Hora),Prahy(J. Seifert).
kolektivu,
Čteniťse tedynamnozestávájednímz dayu,šiku,niárodního
pťímfmadresátemvyzev.Zptisob'jímžje získáván'je zťetelně
mluvní'pďítá s upljvavostímluvenéhoprojevu,a proto se opíráo prosďedkygradace
(opakování,refrény,pravidelnákompozice),rétorizujese a monumentali.
zuje.
sítěspolečnfchbodrl mezi
V znamnousoučástí
vytviťeníco nejhustší
je
spjatfch
oběmastranamikomunikace využiímotivri,symbolrla emblémr1
s nárďní identitou:s národníhistorií,jazykema zeměpisnfmireáliemi ftult
Prahy v poezii J' Seiferta,J. Hory, F. Halase, evokace svatéhoVáclava,
motivy T. G. Masaryka,F. X. Šďdy,husitskétoposy,Zbotov,pťipomenutí
J. Vrchlického,
K. H. Máchy, B. Smetanyatd.).
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kontext m . dalekoaktivnějším
prvkembásnickfchtextr1než
Podmínky
dŤív.
pro nďezenísmyslubásnějsou častoopÍenyo aktivizacičteniáŤe.
,,Naivnf.a
poetismuse měnív zraléhoa bděléhohledače,
''dětskybezstrrostnf..čtenráŤ
pŤičemž
samaproblematlzacekomunikaces sebounesei v1fraznější
receptivnísvobodu,většímíručteniáŤovy
ričastiv sémantickém
děníbásně.
projevytŤicáMnožstvípoetik a plurďita receptivníchkÓdú,pÍíznačné
.
t]Íchlet, se v letech 1938 1939,v obdobíohrožení
národnía státnísvrchovanosti, začínají
spojovatdohromady.Poezie se slává daleko cit|ivějším
seizmografemaktuálníhopolitickéhodění.opět aktivně hledá kontaktyse
čtenáíem,
a to prostťďnictvímdotyku se sociiílnía historickouzkušeností,
ve volbě témati jejich uchopení.
Komunikační
mďel tťicátfchlet,pro nějžbyla charakteristická
problematizacevšechvztahrl(poezie svět' autor lyrickf mluvčí,
autor čtenáň,
slovo - vyznam),zduchovnělf introvertismus,destrukcejistot, asymetrie
a hyperbolizovanáexpresiviia,se ptoměřujedo jednoznačnějšího
a hlavně
stabilnějšího
vztahumezi autorema čtenáiem,vztahuopťeného
o prŮzračnějšíkomunikační
pravidla.Poezie opětpoďebujebudovatnadindividuální
kánon, spojujícíjednotlivéautorsképoetiky.Nezbytnésejevíjednoznačné
dorozumění
básnfta sesvfm čtenáťem.
Autočisev dalekovětšímíťezačínají
opírato bezprosďední
realitu'o zpolitizované
a citověrozjiťené
společenské
vědomí.
ProměĎujese dobovárecepceněkter.jchmotivrl a symbolrl.Napťíklad
u motivu země,ktery byl v pčedchozí
Íazi(u J. Čarka,J. Zďrradníčka
aj.)
hodnotouabsolutní,archetypálnía mystickou,nebo pťípadně
máchovskou
konstantouspjatous jistotousmrti posledních(u V. Holana),se nyníaktivizujíhistorickéa národní.konoíace.
Čtenáťpťijímá
taktopojaté
motivyzemě
jako protiviáhudobovlch nejistot,pťitomhistoriezeměa domova,obsahující
(viz slavnéveršeze závěru
momentkontinuify,vědomívšechčas a generací
jdem
Horova Zrtvu rodnézemi:''A tak
nekonečné
I mrtví,živí,nezrození,
pokolení.''),se síávájistotou i do budoucna.Do tohotopojetízemě jako
symbolunárďní záchovyspadái Zahradníčkova
skladbaZemi méze sbírky
Pozdraveníslunci ( 1937)'kterounadtousměrřujei dobovf receptivní
kánon.
obdobně ve sbírceJaroslavaKolmana Cassia Železnákošile(1938)se mytická osudovostzeměproměĎujev osudovostaktuálnědobovou'v poslední
tďiště pťednepťízní
času:
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Po každé,
země,
kdyžjsem drŽe|v dlani hrststudené
andělsmrti s|ál za mnoua tváŤsvou skláněl v Zem,
aéklinkalmárnicezvon čiděla dunělatemně,
já, v hrsti studenouzem,vžďypochovávaljsem.
Hrst země
TakéSeifertv cyk|u měsícrl(ve sbírceZhasnětesvětla' 1938)se sv1Ím
prostňednictvím
navazujekontaktpťeszdrlvěrřující
čtenáťem
modalitu;jejím
h|edázce|anepochybné
niírďníkonstantyv zemi, pťírďěa jejích
společné
je autorem
dějích. Mďelovf čtenáť
tétopoezie,silně dobověpodmíněné'
jednoznačněji,
projqktovrán
nenímu užponechiánataková mírasadaleko
jimižsi spojujevfznamově
mostahosti;pďet konkretizačních,,kombinacť.'
volnějšíkonotace,se de factopodstatněz|ižil.
pÓlu zdrlvěrnění
Na opačném
Stojív tétodoběmodalitapatosu,vzedmutá
rétorickádikcelyrickéhosubjektu,mnohdynápadněstylizovaného
do podosubjektové
obsazeníjako by se redu.
by vizionďe či hymnika.Čtyičlenné
kovalo na vztahdvojčlenn!,v němžautor splfvá s lyrickfm subjektema
pťičemž
to, co je komunikačněspojuje,je většinou
adresátse čtenáťem,
vyzva, apel:,,Mysletena chorál / Malověrní/ Mysletena chorál..(F. Halas,
Torzo naděje);,,Nejsmetu pŤecpro líbánía pro skládáníserenád..(J. Seifert'
Zhasnětesvětla).Někdy je tatopÍímďará,dvojčlenná
komunikacenarušena
napŤíklad
verzvoláním,apostrofou,
oslovenímvnitfitíchtextovfchadresátú,
(J.
šes. Hďas)' země(J. Hora),Prahy Seifert).
kolektivu,
Čteniťse tedynamnozestávájednímz davu,šiku,niárodního
pťímfmadresátemvyzev. Zprlsob,jímžje získáván,je zťetelně
mluvní,pďímluvenéhoprojevu,a proto se opíráo prostťedkygradace
tá s upl1/vavostí
(opakován.í'
refrény,pravidelnákompozice),rétorizujese a monumentalizuje.
vytváťení
co nejhustší
sítěspolečnlchbodrl mezi
Vfznamnou součástí
je
oběmastranamikomunikace využitímotivri,symbolrla emblémrlspjatÝch
reáliemi (kult
identitou:s národníhistorií,jazykema zeměpisn1fmi
s niárodní
Prahy v poezii J. Seiferta,J. Hory, F. Hďase, evokace svatéhoVáclava,
motivy T. G' Masa1yka,F. X. Šďdy,husitskétoposy,Zborov,pŤipomenutí
J' Vrchlického,
K. H. Máchy' B. Smet,any
atd.).
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biblická symbolika,pťedevším
obrazy Apokalypsya PooŽívárovnéž
aktivi.
sledníhosoudu.Tentokrátovšemužnikoli prosůednictvím
čtenáŤské
zace intertextuální
dimenzetextu.Obrazy rozvráceného
světajsou zasuo.
jinak - s většírecipientskou
vány do básnídaleko organičtěji,
aneboÍečeno
redundancí,
zanimiŽ zÍetelněproopÍenouo alegorické
šifrya podobenství,
svítiáaktuálnídoba.
Skupina42 sjcesensustrictodo meziválďné literaturynepaffičasověani
svjm programovfmpostojem,vybudovanfmnaproblematizaciči plnénegaci
poetikuvyhraněnou,a je ndft,
kánonu,pťestovšakpčedstavuje
avantgardního
pontbnése jízablvat i z hlediskamďelového čtenrálb
meziválďnéhoobdobí.
pakbásníciSl:upiny42 s meziviílďnou
postojemk avantgaÍdě
Svfm opozičním
doboupňecejen určit!spojY}1vďejí,byťjdeo Spojper negationem.
Paralelněs tím'jak básnická,vltvarná i teoretickátvorbapčedstavitelrl
postulátyavantgardy,ustalovďasoučasně
Skupiny 42 rozrušovďaestetické
novj rámec:v uměleckékomunikacijako by neexistovalonic do nípňedem
uloženého,
Žádné,,aprioď., kteréby bylo árukou (tispěšné)
domluvymezi
Funkci jedinévazby mezi oběma stranamibásnické
autorema čtená.ťem.
jako
komunikacena sebe bere téma,kteréje závazkemdanosti,vnímané
danostprvotní.16
Pťedstavitele
zájemo skutečnost,
Skupiny42 charakterizujepňedevším
kterfm je dan i záklaďnívztah autorake čteniáťi.
Ve vztahuke skutečnosti,
jsou si obapartneŤi
syrovéa nepňi}rášlované,
v komunikacirovni:,jď. a ,,ty.,
se vyrovnávajíči korigujívzhledemk ,,to...Komunikačnírámeca programová estetikase rodíjakoby každoubásníznovaa s jejímkoncemzankají.
yztahmezi nimi je poznamenán
pčedem:
Autor i čtenáť
nemajínic zaručeno
jistot. Integračním
prostoremužneníumělf svět
neusíálouproblematizací
pťedobrazy
čiantropologické
konsíanty.
umění;nejsoujím ani mytologické
jedinfm
Svorníkem,
a definitivním,se stívá samotnárealitr, každodenní
lidská existence. neodkladnáadrásající,
Pro obraznostbásníkrlSkupiny42je pťíznačn!
náporsituací,stavrl,dějrl'
těženfchz mnohoznakového
organismumoderníhoměsta:

Nezvonil, neklepď. Nechalaklíčetrčet.
osudy,život.Rozsviénaschodech.
180

To kolem podle těch.Pak ještězaobroubit.
Co je to? Medvěd' Nic jí nedává'
Dva metrypadesát.Širotyskoro tÍicet.
Z Dvorecké.Světle.od téšvadleny.
Zsina|j strrf dŮm.7ab|kajícímoknem.
Byla tamve smutku.A tichécvik - cvik - cvik.
Kdo zemÍel?Kremace.Dědečka,švagra,str..fce.
Brlh všemohoucí.
Smrká.Povolď.
I. Blatnf' Dvory (Tentoveče,r)
rúznorďfch
fftí smršé
V riryvku z básně IvanaBlatnéhose na čtenáňe
perspektiv.
Není
(pňedevším
zvukovfch) vjem , odvíjenfchz rozdílnlch
jasno,kdo jsou prlvodcijednotlivfchprojevú'ani to, komujsou adresovány.
jako určitáintegrujícíinModelovf čtenáíje proto do struktury,,vepsán..
světsestavila,složilav celek.Jako
Siance,nanížje,aby si tentoroztťíŠtěnf
lze použítsnadjen název . Dvory. JinézÁchytné
určitounápovědu pťičtení
poskytnutfmičtenáŤi
se
Těmitoširokfmimožnostmi
tr:ldyzďe jižneexistují.
otevírá.Tím,Žeje modaliia čtenínesmírněpružnáa
strukturaneobyčejně
konkretizace.
rozšiťuje
se i prostorpro čtenáňské
otevťená,
či plná
Pťíznačn;/m
rysem poetiky básníkrltétoskupinyje potlačení
znamená,ŽepÍeďabsencelyrickéhosubjektu,cožz hlediskaprojekcečtení
jinak
poťádan
vzhledemk vní.
či
orientoviín
usměrĎován,
stavenf svět není
matelskéinstanci.Kromě toho se do pozadíuchyluje i autordíla,o čemž
ŽetvárnégestoZ Síívázasďeno,klesá aktiviúavyrazovfchprostťedsvědčí,
tématu.
kri, kteréjakoby jen ,,sloužÍ.
čtenáiinejsoupŤedurčeny
Zprlsobzáznamuskutďnosti a jehopčedavání
hodnoTypickfm rysemse tu tedy stÁváznačná
Žádnlm pťedznamenáním.
světanemásvé,,dobrď.a ',Z|o,,,,,nahoobrazpťedstaveného
tová neurčitost;
ťe..a ,,dolď., ,,uvnitť.a ,,vně...ostatně tento stav je někde i pťímo- tj'
programově. tematizován:,,NejsemštastenNejsem zoufďf.. (J. Kainar,
Novémfty); ,,Řftiám Žekažďyokamžikje hďen básně!..(I.Blatnj, Tento
jde tedyo metavečer).
Jsouto sentence,kteréreflektujíproceszobrazování,
poezii (zformulovanou,v básni reflektovanoupoetiku)'a tími o čtenáčovy
kteréjsou d le.
konlretizacea čtení,
záchytnébody,o zprlsobyusměrl1ování
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zace inÍertextuální
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aneboŤečeno
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svfm programovfmpostojem,vybudovanymna problematizacičitip|nénegaci
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kánonu,pťestovšakpťedstavuje
avantgardního
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Sqfm opozičním
doboupňecejenurčitfqpojvytváiejí.byťjdeo spojper negationem.
Paralelněs tím'jak básnická,vftvarná i teoretickátvorbapťedstavitelrl
postulátyavantgardy,ustalovďasoučasně
Skupiny 42 rozrušovalaestetické
nov1frámec:v uměleckékomunikacijako by neexistovďonic do nípňedem
uloženého,
Žádné,,apriori*,kteréby bylo aárukou(tispěšné)
domluvymezi
Funkci jedinévazby mezi oběma stranamibásnické
autorema čtenáťem.
jako
komunikacena sebe bere téma,kteréje záyazkem danosti,vnímané
danostprvotní.16
Pťedstavitele
zájemo skutečnost,
Skupiny 42 chuaktenzujepťedevším
kteqfmje dan i zák|adnívztahautorake čtenáči.
Ve vztahuke skutečnosti,
jsou si obapartneŤi
syrovéa nepčikrášlované,
v komunikacirovni:,jáÍ,a ,,ty,,
r.ámeca prograse vyrovnávajíčikorigujívzhledemk .to... Komunikační
jakoby
jejím
koncemzanikají.
mová estetikase rodí
každoubásníznovaa s
pňedem:vztah mezi nimi je poznamenán
Autor i čtenáť
nemajínic zaručeno
jistot. Integračním
prostoremužneníuměl1fsvět
neus|álouproblematizací
pťedobrazy
umění;nejsoujím ani mytologické
čiantropologické
konstanty.
jedinlm
Svomíkem,
a definitivním,se slává samotnárealita,každodenní
lidská existence. neodkladnáa drásající.
Pro obraznostbásníkrlSkupiny42je pťíznačnf
náporsituací,stav ' děj '
těŽenychz mnohoznakového
organismumoderníhoměsta:

Nezvonil, neklepď. Nechďa klíčetrčet.
osudy, život.Rozsviéna schodech'
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Dva metrypadesát.Štoty skorotficet.
Z Dvorecké.Světle.od téšvadleny.
Zsina|ystarÍd m. Zab|kajícímoknem.
Byla tamve smutku.A tichécvik - cvik - cvik.
Kdo zemŤel?Kremace.Dědečka,švagra,strfce.
Brlh všemohoucí'
Smrká.Povolal.
I. B|atnf' Dvory (Tentoveče,r)
rúznorodfch
čítí
smršé
V riryvku z básně IvanaBlatnéhose na čtenáťe
perspektiv.
Není
(pňedevším
zvukovfch) vjemtl,odvíjenlchz rozdí|nfch
jasno,kdo jsou púvodcijednotlivfchprojevŮ,ani to, komujsou adresovány.
jako určitáintegrujícíinje proto do struktury,,vepsán..
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světsestavila,složilav celek.Jako
stance,na nížje, aby si tentoroztŤíštěnj
určitounápovědu pčičtení|ze pouŽítsnadjen názey . Dvory. liné zÁchytné
poskytnufÍmičtenáŤi
se
Těmitoširoklmi možnostmi
tÍj,dyzdejiŽ neexistují.
otevírá.Tím,Žeje mďďita čtenínesmírněpružnáa
strukturaneobyčejně
konkretizace.
rozšiťuje
se i prostorpro čtenáčské
otevňená,
či plná
Pťíznačnj'm
rysem poetiky básnftrl tétoskupiny je potlačení
znamená,ŽepÍedabsencelyrickéhosubjektu,cožz hlediskaprojekcečtení
jinak
pořáďán
vzhledemk vníči
orientován
usměrřován,
stavenf svět není
matelskéinstanci.Kromě toho se do pozadíuchyluje i autordíla,o čemž
Že tvárnégestoZústávázasďeno'klesá aktiviia vyrazovlch prostťedsvědčí,
tématu.
kri, kteréjakoby jen ,,sloužÍ.
čtenáiinejsoupÍedurčeny
Zprlsobzáznamll,skutďnosti a jehopťedrávání
Typicklm rysemse tu tedy stiíváznačnáhodnoŽádnlmpťedznamenáním.
světanemásvé,,dobro..a,,zlo,,,,,nahoobrazpťedstaveného
tová neurčitost;
ťe..a ,,dolď., ,,uvnitť.a ,,vně...osiatně tento stav je někde i pffmo - tj.
programově- tematizován:,,NejsemštastenNejsem zoufalf.. (J. Kainar'
okamžikje hďen básně!..(I. Blatrf, Tento
Novémfty); ,,Řftám Žekaú,dy
jde tedyo meta.
večer).
Jsouto sentence,kteréreflektujíproceszobrazování,
poezii (zformulovanou,v básni rbflektovanoupoetiku),a tími o čtenáťovy
kteréjsou dúleačtení,
záchyaébody,o zprlsobyusměrĎováníkonkretizace
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žitézejménav
době,kdy setatopoetikasjejíambivalentní
axiologiíauvolně.
n1fmkomunikačním
riímcemustalovala.
jako historicky
Pokusme se o shrnutí.Kategorie modelovéhočtenáŤe
podmíněného,,scénáÍe..
pffjmu (dobového
receptivního
kánonu)dostatečně
zÍetelněvyjevuje pohyby meziválďné české
poezie,změnyjejíchfunkcí,
vlvoj celkovéhobásnického
modelu.Sledujemeproměny(nejenom)struktuJehojedenmďel (pol)určují
vícečiméněpŤísně
uloŽenápravid|a,
ry čtenáŤe.
jako role spďívajícív provedeníurčitlch instrukcí:
tj. pÍedstavačtenáŤe
nejmarkanfuějitentomodelreďizovala proletiáŤská
poezie,dále poezie tŤicát)'chlet' opírající
se všako apelativníaktivizacispolečnfchniárodních
symbolri;v uvolněnépodoběplatil i pro poetismus:básníka čtenáŤ
si jsou rovni
pŤijetímzávaznlch pravidel;ještěvíce uvolněnějej pak naplĎujesurTealismus a v modalitězdúvěrnění
mezi oběmastranamikomunikacepoetickÝ
naivismusz počátkudvacátlch let. Na opačném
pÓlu se ocilá pŤedstava
či
jako individuálníinstance,zbavenéreceptivní,,nápovědy..
model čtenáŤe
(thcátÁléta)či dokonceprojekcečtenáŤe
jako posledníhogarantasmyslu,
integrujícího
momentubásnickéhotextu(Skupina42).
Rámcově a cum granosďis mrlžemeshledat,ževlvoj směfujeke stiále
víceoslabovanénorrně,tj. k postupnému
pÍenášení
komunikačního
těžiště
od instrukcí,já..(proletáískápoezie),pŤesbásnickouhru,uloženoudo odo(Skusobněného
na netematizované,a
tedynezaručené,,ty..
,,to..(poetismus)
pina 42). ZfuoveťlprobíhápostupnáemancipacetvoŤícího
a vnímajícího
jedince,jeho odpout.iívání
programria pravidel.Jin1fmislovy:
od rámcujících
zvnějškudosazenáteze,potlačuj
ícív! znamovoudvojznačnost
a otevÍenost
je
problematizována.
pravidelpÍíjmuse
díla,
Jistotadeduktivněstanoven1/ch
lidskésituacirozpadáa proměilujese
ve vztahuk individuální,každodenní
v nejistotu(tj.i v nejistotukomunikační'
tedyčtenáŤskou)
nenaprogramovatelnéhoa nepÍevoďtelného
osudu.
Poznámky

a historicko-poetologiclc-fchorientací:R'Barthes, J. M. Lotman, U. Eco, M. GBowiřski' A. okopieií-SBawínská, I.Lalewicz, E' Balcerzan, R. Handke, M. Riffatene,
S. E. Físh, P. Liba, P' Steiner,P.Za1ac, A. Haman aj" Mnoho cennlch myšlenekke
vztahu autora a čtenáiev texfu se nacházív knihách P. Ricoeura. Nelze neevidovat
ani sociologické a psychologické v1fzkumy čtenáŤrl(u nás napÍ.R, Lesřiíka s kolektivem, V. Smetáčkaa V. Vozničky), kterése všakpohybují mimo statusliterrírnítrodía
jako komunikáfu a estetickéhoobjektu. Se čtenáÍemse tu počítájako s empiriclc-fm
materirílem,autonomním objektem vfzkumu, nikoli jako se skukfurní poŮencialitou
díla, realizovanou aktuální recepcí.
z
W6,u dvacátého století ovšem tradičníepickou stabilitu času vyprávění a času
vyprávěného, podávajícílrosubjektu a pŤedstavenéhosvěta narušuje'Aktualizuje se
v ní subjekt vypravěče a vyprávění se dostlívá do role autonomní,svébytnékreace
(Vl. Vančura); rozkláda1íse realistická jednota časua prostoru' jakož i ,,sféryvlivu..
jednotlivfch subjekt (M. Proust, J. Joyce), množíse antiiluzívní momenty a v souvislosti s tím dochází i k tematizaci a většímuskukturnímu zatíženítazyka.
3
F. Miko, Umenie riky, Bratislava 1988, s. 33.
a
,,Maximální nároky na spoluričastklade lyrika, v nížjde o znázornění subjektivního
naladění/stavuduše;v tomto smyslu by bylo možno odlišit lyriku jako znázornění,
krajiny duše. od umělecké rétoriky, která by byla znázorněním ,duše krajiny.'
V lyrickém díle vnímatel znácí do určitémíry i oporu popisně evokovaného pŤedmětného světa; musí si smysl uměleckého sdělení osvojit už ze zprlsobu Íečového
projevu lyrického subjektu, z intonace a modulace jeho promluvy.. (A. Haman,
K specifičnosti uměleckéholiterárního sdělenía jeho znakovéhosystému'rukopisná
studie).
5
,3yt-ti subjekt díla korelát,emsouboru aktrl tvoÍivévolby' je v1fznamová celistvost
oslovenéhosouborem vyžadovanfch schopnostíporozuměni schopnostíužívattj,chŽ
k6dr1 a rozvíjet jejich zásobu analogicky s tvoÍenímmluvčíhodotváiet potencialitu
díla v esteticlc-fobjekt.. (M. Červdnka,Y,jznamovávfstavba literárního díla).
6Vi"U.Eco,Czytelnikmodelowy,PamietnikLiteracki
1987,2,s.287-3oí(polsk!
pÍeklad kapitoly Il lettore model]o zkaížky Lector in fabula, Milano 1979).
7
M. GBowiiíski, Wirtualny odbiorca w strukturze utworu poetyckiego, in: b1/ž,
Style
odbioru. KrakÓw 1977. s. 72-73'
8
Poznámka k metodologické sebereflexi: nazíracíperspektivamodelového čtenríŤe
nemrlŽe blt žádnou abstrakcí,vytvoŤenoupouze pro (lěe|y analj,zy. I pii své speci.
fičnosti a relativně samostatnémpojmenovacím inventrífi se kategorie modelového
čteni{íeneocitá mimo spojitost s ostatrrímikomunikačními subjekty literr{mítrodíIa,
ani mimo literrírníhistorii a historickou poetiku. Koexistuje s těmito dvěma kontexty,
ba dokonce oba jsou jejími {chodisky.
9 y,.
Z,P"šut,K pozapomenutfm domácímpŤedpokladrlmpoetismu' in: tjž,Diarogy

1
je naplno rozvinuto ažv tecep.
Receptivní hledisko (drlraz na perspektivu čtenáťe)
tivníesteticekostnické školy (W. Iser, H' R. Jauss).Dílčímzprlsobem avrámci jinfch
metodologiclc./ch paradigmat se ovšem čt,enďem zabyvají už.-napť.
E. Hennequin.
B. Croce, W. Dilthey, pozoruhodnéposďehy nalezneme u F. X. Šaldy(zejménav jeho
eseji o tak zvané nesmrtelnosti díla básnického). K vymezení pojmu modelového,
virtuálního, sémiotickéhočtenáťe
vfznamně pfispěli autofi sEukfurně komunikačních

s poezií,Praha 1985' s. 187-i93.
10
J. wolk"., Proletríiské
umění,Var |922, s.272.
11
M. Kubínouá' V magickfch zrcadlech poetismu, pŤedmluvak antologii poetismu
Magická zrcadIa(uspoŤ.M. a V. Kubínovi),Praha 1982, s' 13"
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žitézejménav
době,kdy setatopoetikasjejíambivalentní
axiologiíauvolně.
n1fmkomunikačním
riámcemustalovala.
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jako historicky
Pokusme se o shrnutí.Kategorie modelovéhočtenáÍe
podmíněného,,scénáŤe..
pÍíjmu(dobového
receptivního
kánonu)dostatečně
zÍetelněvyjevuje pohyby meziválďné české
poezie,změnyjejíchfunkcí,
vlvoj celkovéhobásnického
modelu.Sledujemeproměny(nejenom)struktuJehojedenmďel (pol)určujívíce
čiméněpŤísně
uloženápraviďa,
ry čtenáŤe.
jako role spďívajícív provedeníurčitfchinstrukcí:
tj. pÍedstavačtenáŤe
nejmarkanhěji tentomodelreďizovala proletiáŤská
poezie, dá|epoezie thcát)'chlet' opirajícíse všako apelativníaktivizacispolečnfchniárodních
symbolrl;v uvolněnépodoběplatil i pro poetismus:básníka čtenáÍ
si jsou rovni
prijetim závaznlch pravidel;ještěvíce uvolněnějej pak naplĎujesurTealismus a v modalitězdúvěrnění
mezi oběmastranamikomunikacepoetickf
naivismusz počátkudvacátfch let. Na opačném
pÓlu se ocilá pŤedstava
či
jako individuálníinstance,zbavenéreceptivní,,nápovědy..
model čtenáŤe
(thcátÁléta)či dokonceprojekcečtenáŤe
jako posledníhogarantasmyslu,
integrujícího
momentubásnickéhoŮextu(Skupina42).
Rámcově a cum granosďis mrlžemeshledat,Že vlvoj směfujeke stiále
víceoslabovanénorrně,tj. k postupnému
pÍenášení
komunikačního
těžiště
od instrukcí,já..(proletáískápoezie),pŤesbásnickouhru,uloženoudo odo(Skusobněného
na netematizované,a
tedynezaručené,,ty..
,,to..(poetismus)
pina 42). ZfuoveťlprobíhápostupnáemancipacetvoŤícího
a vnímajícího
jedince,jeho odpoutiívání
programria pravidel.Jin1fmislovy:
od rámcujících
zvnějškudosazenáteze,potlačuj
ícív! znamovoudvojznačnost
a otevrenost
je
problematizována.
pravidelpÍíjmuse
díla,
Jistotadeduktivněstanoven1/ch
lidskésituacirozpadáa proměilujese
ve vztahuk individuální,každodenní
v nejistotu(tj.i v nejistotukomunikační'
tedyčtenáŤskou)
nenaprogramovatelnéhoa nepÍevoďtelného
osudu.
Poznámky

I

1
Receptivní hledisko (d raz na perspektivu čtenáie)je naplno rozvinuto ažv t*ep.
tivníestetice kostnické školy (W. Iser, H' R. Jauss).Dílčímzprlsobem a v rámci jinfch
metodologiclc./ch paradigmat se ovšem čt,enďem zabyvají už.-napť.
E. Hennequin.
B. Croce, W. Dilthey, pozoruhodnéposďehy nalezneme u F. X. Šaldy(zejménav jeho
eseji o tak zvané nesmrtelnosti díla básnického). K vymezení pojmu modelového,
virtuálního, sémiotickéhočtenáťe
vfznamně pfispěli autofi sEukfurně komunikačních
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12P. Ri"o"u., Jezyk, tekst,interpretacja"
Warszawa1989,s. 278 (polskf pŤeklad.
prlvodnívydání:P. Ricoeur,HermeneuticsandHumanSciences'Cambridge1981).
13
hru,oddávámesejí,rušíme
sebea vstupujemev okruhv znamu,kter,.f
,Bríjíma.|íce
nad námijako čtená,ii
získávávládu..(P. Ricoeur,Jezyk,tekst,interpretacja,
s. 27|).
la J. Mukďousk!, Sémantich.f
rozbor básnického
díla:Nezvďr]v Absoluhríhrobď,
in: t'jž'Studiez poetiky,Prahal'982,s.678 (pŮvodněSlovo a slovesnost1938'l'
s.1-15).
15J. Chalupeclcy,
RichardWeiner,Praha 1947,s.23.
16J.chalupech.pv
nepublikovanlchtezíchSkupiny42
zr.1943pfte:',...nezb!váneŽ
začítznovu.Ktomujepiedevšímtíebanedbatioumění:
odváŽitisezonéodvážnosti,
osvoboditise z onésvobody,kterése stďy konvencemi..(cit. podlestudieZ. Pešata,
LiteraturaSkupiny 42, in:Literámíměsíčnfl<
1990'l' s. 34).

Tematizovanf adresát v pr ze
Ze samotnésdělnépďstaty psanéhotextuvyplfvá vedle celkem samopodavatelei pťedpokladpfftu více,tu ménězvárněnépťítomnosti
zÍejmé,
adresáta.JeJi komunikovántext neumětomnostisubjektupťijímajícího,
mÍrylimitována:jsou diánioba dva
situaceje do značné
leck1/,komunikační
je
její ričastníci,
(autorrl)
vcelku pťesněYymezeni okruh
tj. vedle autora
piíjemcrl: lékďské pojďnání je určenoodbornfttlm v plíslušnémoboru,
jsou ,,adresovány..
provozu.obsah
ričastnftrlm
silničního
dopravnípťedpisy
jeho
zaměťenína
vyžadujíiustálenoupodourčitéhopffjemce
komunikátua
bu textu.
V literárníkomunikacineníautordo takovémírysvazovánani povahou
vztah těchto determinantje vzájemn!.
komunikátu,ani jeho zaměťením,
prostťedkrl
si autor,,vybírď.svého
Volbou tématua kombinacestrukturních
(,,ideálního'')
interakceje spolďnf kod:
adresáta.Zák|ademkomunikační
jazyk,jímŽjetextpsiín,znamenávolbuadresátrl,kteiímurozumějí.Pďobně
jako autorvolí kÓd jazykovy' rozhodujese i pro kod literdrní,kter! stejně
jako pfuozen! jazyk poskytujejednotky'dílčí
prefabrikátyčimodely (moti.
postupy,
vy, syžety,kompoziční
celésystémyprosďedkŮv rámci noÍTna.
jež
kompetencípŤíjemce,
s komunikační
tivníchpoetik).Autor tedy počítrá
jazyka pťesschopnostdešifrovatvlznamy
saháod znalostijednotekdaného
zkušenosti,
na vyššíchrovníchtextuažk literárníkompetenci,tj. čtenáťské
kterápodmiiíuje
zprlsobvnímánípťedstaveného
světa,schopnostidentifikace
žánru,poetíkysměručioMobí,intertextuality(literárníchaluzí)apod.
projekcejejich užiípňedstaPrávě souhrntěchtokompetencí
a pťípadně
vuje vnitňrí,Strukfurnípodobuadresdtaliter rníhotextu.,K nim mohou
pťistupovatještě
na adresáta,na.
zaměňení
dalšícharakteristikyzpťesřující
pčíklad
(generační
kďkulace s obdobnouživotnízkušenosÍ
čijinéskupinové
signály), nebo naopakkalkulace s diametrálníodlišnostíživotaadresátaa
literárníchpostav (dobrodružná,triviální literatura).
nab1fvat
rŮznjch dílčích
funkcíči',rolť..Každé
Strukturníadres t m:Ůiže
literárnídíloje vjsledkemprocesuselekce,redukcea schematizacemimoli.
terámíchinformací,pťetvoťenfch
ve fiktivnísvět.Tentosvětje vždy,,ne pln!,., kaŽdédílo má své,J-eerstel|en,,
, ježprávě aktivníričastpercipujícího
čtenďského
subjektudoplřuje,zkonkréÍluje.
Každéliterárnídílotedyv rŮz.
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nad námijako čtenrffi
získávávládu..(P. Ricoeur,Jezyk,tekst,interpretacja,
s. 27|).
la J. Mukďouslc.f,Sémantich.f
rozbor básnického
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Ze samotnésdělnépďstaty psanéhotextuvyplfvá vedle celkem samopďavatele i pťedpokladpff.
zíejmé,tu více,tu ménězvárněnépťítomnosti
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je
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(autor
tj. veďe autora
) vcelku pťesněvymezen i okruh
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jsou ,,adresovány..
provozu.obsah
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dopravnípťedpisy
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vyžadujíiustálenoupodourčitéhopťíjemce
komunikátua
bu textu.
V literárníkomunikacineníautordo takovémírysvazovánani povahou
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prostťedkrl
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kterápodmiĎujezprlsobvnímánípťedstaveného
světa,schopnostidentifikace
žánru,poetiky směručioMobí,intertextuality(literárníchaluzí)apď.
projekcejejich užitípňedstaPrávě souhrntěchtokompetencí
a pťípadně
vuje vnitÍrí,strukfurnípodobuadresátaliter rníhotextu.,K nim mohou
pťistupovatještě
na adresáta,na.
zaměťení
dalšícharakteristikyzpťesřující
(generační
pňíkladkďkulace s obdobnouživotnízkušeností
čijinéskupinové
signály), nebo naopak kalkulace s diametrálníďlišností Života adresátaa
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nabfvatrťrznjchdílčích
funkcíči',rolť..Každé
StrukturníadresátmlŮiže
literiárnídíloje vjsledkemprocesuselekce,redukcea schematizacemimoliterárníchinformací,pťetvoŤenlch
ve fiktivnísvět.Tentosvětje vždy,,ne plježprávě aktivníričastpercipujícího
ny,,, každédílomá své,J-eerstellen..,
čtenáťského
literárnídílotedyv rúzsubjektudoplĎuje,zkonkréfiuje.Každé
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némfte projektujepro adresátaroli ,,spolutvrce''. Informaceposkytované
literárnímdílemmohoubft expliciírí,nebonaopakzašifrované,
kryptické;
návod k dešifracimrlžebft pfítomeni v texfuv podoběnejrrlznějších
metasignálú(synoptické
názvy dé|,kapitol,motta,citáty apod.).VždypÍítomna
je tedy i tiloha ,,vykladače...
PÍedstrven1f
svět literárníhodía jako soubor
informacíposkytovanfchčtenáÍipodléháperspektivizaci:časové,
prostorovéa hlediskové(hodnotící).
Funkcístrukturního
adlesátajejakási koordinacea hierarchizacepÍedkládanfchďlčíchstruktur(zvlášémarkantníje
tato
loha u textŮzaloženlchna monÍážní
metoděčikonfrontacivícehledisek).
Kategorieadresátamrlžebft v literárnímtextuvyjáďena i explicitně,
jeho tematickévfstavby. Pak lze mluvit
zvnějšněna,mrlžebft součástí
oadresátovi tematizovaném;
obvykle se s ním setkávámetarn,kde tematizovánje i podavatel,respektivesám akt literárníkomunikace.2
Pďavatel
vždyvycllázízpňedpokladu,
žejehovyprávěníknějakému
adresátovidospěje (patťí
sem i stylizace,,nekomunikativních..
text vydiávanlchzaďistnou
zpověďčibilanci sloužícíjen
samotnému
tvrlrci).Pokudtutopťedstavu
nějak
formuluje, začÍná
vytviá.ťet
náwh, model čiprojektadresiáta.Podle toho, Zda
se vyprávěníve svérecepční
fiízi ,,mďelově.. reďizuje ve fiktivnímsvětě
postav,nebozdaje nasměrováno,'mimotext..,rozlišujeme
adresátafiktivní
ho a adresátaprojektovanéáo.
Projektovan1f
adresátneníexistenčněspjat
s pťedstavenf
m světem; existenční
ob|astí
k
tiv
níhoadresáta jepťedstaveny
fi
svět,tentoadresátje vlastněspecifickfmdruhempostavy.Mohlo by re,zdát,
žejde o specifikacinadbytečnou
a fiktivníadresátby mohl snadnobltzto- naslouchající
tožněns kategoriípromlouvající
postava.Pak se ovšemjďná
o běžnfdialog,kter! chápemejako dramatickousložkuvfpravnéhotextu.3
Nám všakjde o situaci, kdy fiktivní adrest1t
je adresátem,o,o,,.4 Je pak
jakÝmsizástupcemrecipientaliterárníhotextu.Fungujejako filn, jehožprostťednictvím
se vyprávěnídostáváke čteniáfi,
častojako iniciátor,kvrlli němuž vyprávění vrlbec vzniklo. Lze jej proto chápat jako model, jednu
jako projektadresátaztvárněnyv postavě
z vuiant recepce,jinak ťečeno:
fiktivníhosvěta.
Jak užbylo naznačeno,
projektovaného
adresdtachápemejako soubor
charakteristik,pŤisuzovan1fch
ve struktuťeliterárníhodílapotenciálnímupťí.
jemci mimo tentotexu paďí k němu modelováni pťedjímání
čtenáťsklch
postojrla reakcí.Jevyznačen
minimálnějednímrysem:schopností
a ochotou
jako mluvenf),respektivečíst(u textu
naslouchat(u textustylizovaného
186

jako psanf, obracejícího
se explicitněke čtenáťi).
To jsou
stylizovaného
ovšemextrémníminima, jež obráceník adresátoviredukujína formální,
znátmého
z llrarétorickfobrat'jakf vznikl z konvencelaskavéhočtenáťe,
románov;fchforems vyznačenou
(typnaleze.
zprostťedkovaností
dičních
néhodenftu,reprodukovanch pamětíapod.).
Rétorickfobratnicméněrovněžznamenáobráceník
adresátovi,navázání dialogu.Podmínkoujeho rozvinutíje ovšemkonfrontaceniízorrl;
názor se vytváťína základě celéhosouborupňedpok|adú
vlastníchjeho
nositeli,společensk/ch
i individuálních.Aby se vypravěčmohl stťetnout
s protinázorem,musíjeho nositeli ,,podkládať.
určité
vlastnosti,sklony,
jako
zkušenosti,
tj. projektovatadÍesátasvépromluvy
svéhoprotihráče.
Konfronlacenázor pňedpokládájejich rrlznos| v.pňípadě
shody se oba
pouhfm
dialogu
mohou
realizovat
ričastníci
velmi brzy
tich1fmsrozuprojektovanj adresát harmonujícís podavatelem
měním.Zdá se tllďíž,že
budepiítomennejspíše
v,,nulovépodobě...ovšemprávětaktoharmonicky by| laskavj čtenáík|asického
románu:shodovalses podavatelemv uzjako nepochybnámravní
nánítéžehierarchie hodnota byl pťedstavován
autorita,respektive- zv|áŠť
v románuvfchovy - bfval projektovánjako
pro něhožmajíbft pohnuté
člověk,,dosud..
mravněnenarušeny,
hrdinovy
(adresátoslovovanfjako ''každf
osudy varovnfm pňftladema naučením
poctivf člověk..'''dobrj kčeséan,.
apod.- v románechtypuGrimmelshauSenovaDobrodružného
Simplicia SimplicissimačiDefoeovyMoll Flandersové).
Laskctv.Í
čtenážby|
autoritou,k nížse podavatelobracels žádos.
jednánípostavi shovívavost
pro pošetilostsvého
tío tolerancipošetilého
spisovatelského
záměru.D raz na autorskouskromnostbyl ovšemzáležitostíkonvcnční,
v dr1sledku
neznamenalzpochybněnídíla.
Moderníliteraturavšakdospívák ztvárněnípochybnostio soběsamé,
k reflexi svéhozprostňedkovatelství,
pťiznáníliterárnostia konečně
ktematizaci procesu psaní.Problematizované
literárnísděleníje adresátovi pťedkládánok diskusi,častopŤímoformulovánojako provokace.
Ta mriževyplynoutužze samotného
tématu(napň.tradičně
dosudtabuijeho
zovaného),ze zpŮsobu
uchopení,m že bft i explicitněztvárněna
jako konfrorltacepostojepodavatelea projektovaného
adresáta.
Pokusaplikovatlcategoriistrukturního
adresátajako hlediskapťiana|fze
české
meziválcčné
prÓzy je v tétokapitolezaměťenna strukfurního
adresáta
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némffe projektujepro adresátaroli ,,spolutvtlrce''.
Informaceposkytované
literárnímdílemmohoubft expliciírí,nebonaopakzašifoované,
kryptické;
návod k dešifracimťrže
bft pÍítomen
i v texfuv pďobě nejrrlznějších
metasignál (synoptické
názvy děl,kapitol,motta,citáty apod.).VždypÍítomna
je tedy i loha ,,vykladače...
PÍedstaven1f
svět literárníhodía jako soubor
informacíposkytovanfchčtenáÍipodléháperspektivizaci:časové,
prostorovéa hlediskové(hodnotící).
Funkcístrukturního
jakási koordiadlesrátaje
nacea hierarchizacepŤedkládanfch
dílčích
struktur(zvlášémarkantníje
tato
tilohau text založenlchna monti nímetoděčikonfrontacivícehledisek).
Kategorieadresátamrlžebft v literárnímtextuvyjádrenai explicitně,
jeho tematickévfstavby. Pak lze mluvit
zvnějšněna,múžebft součástí
o adresátovitematizovaném;
obvykle se s ním setkávámetarn,kde tematizovánje i jodavatel, respektivesám akt liter rníkomunikace.2
Pďavatel
vŽdyvycházízpťedpokladu,
žejehovyprávěníknějakému
adresátovidospěje (patiísem i stylizace,,nekomunikativních..
texttlvydiávanlchzaďistnou
zpověď čibilanci sloužícíjen
samotnému
tvrlrci).Pokudtutopiedstavunějak
formuluje,začínávytváťet
náwh, modelčiprojektadresiáta.
Podle toho,Zda
se vyprávěníve svérecepční
ftízi,,modelově..
reďizuje ve fiktivnímsvětě
postav,nebozdaje nasměrováno,,mimotext..,rozlišujemeadresátafiktivní
ho a adresátaprojektovanéáo.
Projektovan!adresátneníexistenčněspjat
s pťedstavenf
m světem; existenční
obtastí
fi ktivního adresáta jepťedstaveny
svět,tentoadresátje vlastněspecifickfmdruhemr}ostavy.Mohlo by re zdát,
žejde o specifikacinadbytečnou
a fiktivníadresátby mohl snadnobltzto- naslouchající
tožněns kategoriípromlouvající
postava.Pak se ovšemjďná
o běžnfdiďog, kter! chápemejako dramatickousložkuvfpravnéhot..extu.3
Nám všakjde o situaci,kdy fiktivní adresátje adresátem,o,o,,.4 Je pak
jakfmsi zástupcemrecipientaliterárníhotextu.Fungujejako fitn, jehožprosťednictvímse vyprávěnídostiáváke čtenáči,
častojakoiniciátor,kv li němuž vyprávění vrlbec vzniklo. Lze jej proto chápat jako mďel, jednu
jako projektadresátaztvárněn v postavě
z variantrecepce,jinak ťečeno:
fiktivníhosvěta.
Jak užbylo naznačeno,
projektovaného
adresdtachápemejako soubor
charakteristik,pŤisuzovan1fch
ve struktuťe
literárníhodílapotenciálnímu
pŤíjemci mimo tentotext; paďí k němu mďelováni pťedjímání
čtenáťskjch
postojúa reakcí.Je vyznačenminimálnějednímrysem:schopností
a ochotou
jako mluven1f),
naslouchat(u textustylizovaného
respektivečíst(u textu
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jako psanf, obracejícího
se explicitněke čtenáťi).
To jsou
stylizovaného
ovšemextrémníminima, jež obráceník adresátoviredukujína formální,
známéhoz trarétorick!obrat'jakf vznikl z konvencelaskavéhočtenáťe,
románov;fchforems vyznačenou
(typnaleze.
zprostťedkovaností
dičních
néhodenftu,reprodukovanch pamětíapod.).
Rétorickfobratnicméněrovněžznamenáobráceník adresátovi,navázání dialogu.Podmínkoujeho rozvinutíje ovšemkonfrontaceniízorrl;
názor se vytváťína základě celéhosouborupňedpok|adú
vlastníchjeho
nositeli,společensk/ch
i individuálních.Aby se vypravěčmohl stťetnout
s protinázorem,musíjeho nositeli ,,podkládať.
určité
vlastnosti'sklony'
jako
zkušenosti,
tj. projektovatadÍesátasvépromluvy
svéhoprotihráče.
Konfroniacenázor pňedpokládájejich rrlznost:v.pňípadě
shody se oba
pouhfm
dialogu
mohou
realizovat
ričastníci
velmi brzy
tichfm srozuprojektovanj,adresdtharmonujícís podavatelem
měním.Zdá se taďíž,že
nejspíše
budepňítomen
v,,nulovépodobě...ovšemprávětaktoharmonicky by| laskavj čtenáík|asického
románu:shodovalses podavatelem
v uzjako nepochybnámravní
nánítéžehierarchiehodnota byl pťedsiavován
autorita,respektive- zvlášé
v románuv1fchovy- bfval projektovánjako
člověk,,dosud..
mravněnenarušen;f
hrdinovy
, pro něhožmajíbft pohnuté
(adresátoslovovanf jako ,,každ!
osudy varovnlm pňftladema naučením
poctivf člověk..'''dobr'jkťeséan..
apod.- v románechtypuGrimmelshauSenovaDobrodružného
Simplicia SimplicissimačiDefoeovyMoll Flandersové).
Laskctv.jčtenáŤby|
autoritou,k nížse podavatelobracels žádos.
jednánípostavi shovívavost
pro pošetilostsvého
tío tolerancipošetilého
spisovatelského
záměru.D raz na autorskouskromnostbyl ovšemzáležitostíkonvcnční,
v drlsledkuneznamenalzpochybněnídíla.
Moderníliteraturavšakdospívák ztvárněnípochybnostio soběsamé,
k reflexi svéItozprostňedkovatelství,
pťiznáníliterárnostia konečně
ktematizaci procesu psaní.Problematizované
literárnísděleníje adresátovi pŤedkládáno
k diskusi,častopŤímoformulovánojako provokace.
Ta mriževyplynoutužze samotného
tématu(napň.tradičně
dosudtabuijeho
zovaného)'ze zprisobu
uchopení,múžebft i explicitněztvárněna
jako konfrolltacepostojepodavatelea projektovaného
adresáta.
Pokusaplikovatkategoriistrukturního
adresátajako hlediskapťiana|lze
české
prÓzy je v tétokapitolezaměťenna strukfurního
meziválcčné
adresáÍa
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poe smeÍn.V Robinsonáďé(L926)a souborukurzív Ve směru hlopŤíčny
z čapkovské
Morálky I promě.
očníštěrbina..
(vyd. 1930)se ,,perziflující
míSto
kloboukem
na hlavě..
směru
rihlopŤíčném..,
s
pohled
,,ve
,,Íeči
i1ujev
sportovnímduchu)odvážnou
skáčeautorskf v1pravěč(zcela v soudobém
galerii
figurujících
V
osobností
v hurnornémstylistickém
,,robinsonádu..'
poznání
(Ve
směrurihlopÍíčny)
se ocitajímimo jiné i bratŤi
cvičeníStrom
pÍedpokláďí
adresátasďtělého,schopného
Toto stylistickécvičení
Čapkové.
pŤíznaky
projednotlivé
literátya asociace
charakteristické
slohové
rozpoznat
s dďšímiosobnostmi,kterézde vystupují.Asociativnímetodaje
spojované
jako zptlsobvnímání.
uplatněnave všechtextechaje takénabízenaadresátovi
jazyk,
pŤedkláďá
i
slovo:
autor
adresiítovi
se
stává
sám
Zdrojemasociací
jakfsi ,,návodk použití..,
prožíti samovysloveníslova,poddat
doporučuje
V náznacích,i když
se jeho zvukovlní kvalitám a následnfmpŤedstavám'
problematizace
pďobě
Íďi: falešnáetymohravé,
se
objevuje
spíše
stále v
odhalenírozporumezi konvenčními
a individuálnímikonologická Ťešení,
tacemi.(Reflexijazyka na pomezíjazykovědy,žurnalismua poeziezahajuje
užna pŤelomudesátfcha dvacátjchlet Karel Čapek,pozdějiv tomtoduchu
je u Kon.
píŠe
i Pavel Eisner.)Jazykováreflexe,stimulující
aktivituadresáta,
poetistické
hry' voln ch pÍenostl
rádasoučástí
a skoktl,nezávazného
experimentu;neníještětematizovánaani problematizovánaliterárníkomunikace.
K tétoproblematizacidocházíažtehdy,kdyždo jazykovéreflexe vstoupí
pŤíznakŮ
prÓzy
aspektnoetick:Í,
kterf se pak stanejednímz nejdriležitějších
prvnípolovinyůicátfchlet.

jevovouformu,
tematizovaného.Wním
dŮvďem je, žesejedná o zťetelnou
je potomfakt,žetemakterou|ze názoměpopsat"Druhfm a podstamějším
tizovany adtesátproniká prÓzou tohotoobdobív mnohotvárnostidosudnebfvďéa v rozsahu,jakfliteraturapoválečnáužnezopakovala.
Frekvencetematizovanéhoadresátasamozťejmě
neznamená,žese jednaloo jeden z urču.
jících faktorrl dobovéPoetiky; jistě všakbyla drlsledkemněkter.lch obec.
nějšíchtendencí.
Pďátky literdrní provokace adresáta spadajíuž do doby pťedprvní
světovouválkou. V juvenilníchprÓzách braďí Čapkú,označen1/ch
autory
v pozdějším
vyd.áníKrakonošovyzahrady(1918)za ,,vfplodyliterárnízdivďelosti.., se otvíráprostorpro vfrazně ,,literáÍnť.
komunikaci.styl těchto
prÓz je totižjednak vfsledkem ironizace PTtiky pÍedcházejícího
období
(dekadentní,
jednakdrlsledkempčijetíjednoho
symbolistnía naturalistické)'
ze slohovfch principtl dosud fungujících:
secesníhotíhnutík ornamentánosti,tvoňenosti,
k všezahrnující
stylizaci.Pojmenovánje tu nejenzáměrně
deformující
zprlsobuměleckéhovidění,preferovan tvrlrci(Morálka I), ďe
kroměstanoviskaautorrtje vyznačeno
i stanoviskoadresáE.*
v Řďi s ktobou.
kem na hlavěmluvčíoslovujíadresáta
s rivďním gestemprogramové
neuctivosti;kdyžvzápětípodporujísvétvrzenícitátem z Goetha,dopouštějí
sedalší
neboévlznam pŮvodníhovfroku píewacejív prav! opak'
,,neuctivosti..,
jako
pťedkládajíce
autoritativnípravdu kvazicitát. obraz umělce jako individuaocitajícího
sev opozici vrlči,,davď.,jižÚvodnípasážsugeruje,by bylo
možnovysvětlitjako lartpourlartistní
stylizaci mladfch autorú.
Nebft toho,
žekloboučeknezdvoťile
ponechanfna hlavěje ,,takfashionab|e,,
,že čtenáÍi
nezbyvánežkonstatovat:
Autoli tak vkládajído rist
,,Hle,to jest dandysm...)
svémuadresátovi,,,solidnímupubliku..,nejd ležitější
zjištění.
Neboťco je
,,dandysm..?Apartnost,pťevlek,exhibice tedy hra. Autofi pňisuzujíprojektovanému
adresátovi(znalci a zastánciparodovanfch
literámíchkánonŮ)
ďhalení principu hry a spolu s ní nenapodobivé,
ba dokoncepŤetváiející,
deformujícífunkce literárního textll.Žn šloo projekci takčka,,ideálnť.,dokazuje Pčedmluva
autobiogrďická(Krakonošova
zahrada),vnížautoťinechávajípromluvitzklamaného
čtenáče,
kter! na tutohru pčistoupil
s pom1flenou
vážností.

V roce 1929vycházíprÓza RichardaWeineraLazebnft. Zatímcou Konráda bylo slovo podkladem,materiálemhry rozvíjenévlastněna základě
pole, rikši,svěží sta gejš...
konvenčních
asociací(,, ,Fudžijama,:
ryžové
Weineranezajímáhra,pŤiníž
,Farma.:prchajícístádaa lasa kovbojrl..atp.),
se nenaruší
vztahoznačujícího
Preferujeslova
konvenční
a označovaného.
jako shlukyhlásek,ježmohouevokovatnekonečně
mnohopÍedstav',,slovasézamy..,,,slovajsou paklíči,z nichžkaŽd! otvírávše,tedy nic zvlášt'..6
Adresát je projektovánjako subjektschopnf asociovatpomocíslov jako
pÍitomvšakpŤíliš
vázanynajazykovoukonvenci;vězísLále
,,prostŤedníkti..,
Podavatelvšakžáďáď svého
spojené
s racionálnímpoznáním.
,,vkleci..Ťeči
čtenáŤe
a odlišné,nedruhého
stupně'',
totiž
spojovatvzdilené
,,obrazivost
jde
je
sourodéa nesouvisející.
Protože skeptickf' pokud
o mífutétoschopnosti,ale současně
projektujesvéhoadresát'ajako
poďává
,,vzdělavatelného..,

Tato hra, jejfi podavatelsi se suverenitoukabaretiéra
tropíšprlmy i
jeho uznávanémodlya mďely, spojuječapkovské
z obecenstvaa znevažuje
juveniliez let pňedválečnfch
s lyrick1Ími
textyKaÍlaKonráda,inspirovanfmi
r88
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poedsmem.V Robinsonádě(1926)a souborukurzív Ve směru hlopÍíčny
z čapkovské
Morálky I proměočníštěrbina..
(vyd. t930)se ,,perziflující
místo
kloboukem
na hlavě..
směru
rihlopÍíčném..,
s
pohled
,,feči
,,ve
iíujev
skáčeautorskf vypravěč(zce|a v soudoMm sportovním<luchu)odvážnou
V galerii osobnostífigurujícíchv humornémstylistickém
,,robinsonádu...
(Ve směrurihlopŤíčny)
poznání
se ocitajímimo jinéi bratŤi
cvičeníStrom
pŤedpokláďá
adresátasďtělého'schopného
Toto stylistickécvičení
Čapkové.
pÍíznaky
projednotlivé
literátya asociace
charakteristické
slohové
rozpoznat
s dalšímiosobnostmi,kterézdevystupují.Asociativnímetodaje
spojované
jako zptlsobvnímání.
uplatněnave všechtextechaje takénabízenaadresátovi
jazyk,
pÍedkláďá
i
Se
stává
sám
slovo:
autor
adresátovi
Zdrojemasociací
jakfsi ,,návodk použití..,
ptoŽítisamo vysloveníslova,poddat
doporučuje
pfedstavám.V náznacích,i když
se jeho zvukovfní kvalitám a následn;ím
problematizace
podobě
hravé,
Ťďi: falešnáetymospíŠe
se objevuje
suálev
a individuálnímikono.
logická Ťešení,
odhalenírozporumezi konvenčními
tacemi.(Reflexijazyka na pomezíjazykovědy,žurnalismuapoeziezahajuje
užna pÍelomudesátfcha dvacátfchlet Karel Čapek,pozdějiv tomtoduchu
píŠe
i Pavel Eisner.)Jazykováreflexe,stimulující
aktivituadresáta,je u Konpoetistické
rádasoučástí
hry, volnfch pŤenosrl
experia skokrl,nezáyazného
literárníkomunikace.
menfu;neníještětematizovánaani problematízována
K tétoproblematizaciďochéní
ažtehdy,kdyždo jazykovéreflexe vstoupí
pÍíznak prÓzy
aspektnoetickÝ'kterj se pak stanejednímz nejdrlležitějších
prvnípoloviny ďicátÝch let.

tematizovaného.Pryním
drlvodemje, žesejedná o ďetelnoujevovouformu,
je potomfakt, žetema.
kteroulze názoměpopsat.Druhfm a podsmhějším
tizovany adtesátproniká prÓzou tohotoobdobív mnohotvárnostidosudneb!.
vďéa v rozsahu,jakÝ literaturapoválečnáužnezopakovala.
Frekvencetematizovanéhoadresátasamozťejmě
neznamená,žesejednalo ojeden z určujícíchfaktor dobovépoetiky;jistě všakbyla drlsledkemněkter.fchobecnějšíchtendencí.
Pďátky literární provokace adresáta spadajíuž do doby píed pruní
světovouválkou. V juvenilníchprÓzách braďí ČapkŮ,označenfchautory
v pozdějšímvydáníKrakonošovyzahrady(1918)za ,,vfplody|iterárnízdtvďelosti.., se otvíráprostorpro vfrazně ,,literáÍnť.
komunikaci.styl těchto
prÓz je totižjednak vfsledkem ironizace PTtiky pťedchánejícfilo
období
(dekadentní,
jednakdrlsledkempčijetíjednoho
symbolistnía naturalistické),
ze slohovfch principrl dosud fungujících:
secesníhotíhnutík ornamentálnosti,tvoťenosti,
k všezahmující
stylizaci.Pojmenovánje tu nejen zÁmémě
deformující
zprlsobuměleckéhovidění,preferovan1f
tvúrci(Morálka I), ďe
kroměstanoviskaautorrljevyznačeno
i stanoviskoadresátav Řďi s kloboukem na hlavě mluvčíoslovujíadresátas rivďním gestemprogramové
neuctivosti;kdyžvzápětípodporujísvétwzenícitátemz Goetha,dopouštějí
sedalší
',neuctivosti..,neboév,fznamprlvodníhovfroku píewacejív pravf opak,
pňedkládajícejako autoritativnípravdu kvazicitát. obraz umělce jako inďviduaocitajícího
sev opozici v či,,davu..,již
Úvodnípasáž
sugeruje,by bylo
možnovysvětlitjako lartpourlartistní
stylizaci mladfch autortl.Nebft toho,
žekloboučeknezdvoťile
ponechanfna hlavěje ',takfashionable..,
žečteniáči
nezbyvánežkonstatovat,,Hle,tojest dandysm..ÓAutofi tak vkládajído Úst
svémuadresátovi,,,solidnímupubliku..,nejdúležitější
zjištění.Neboéco je
,,dandysm..?Apartnost,pťevlek,exhibice tedy hra. AutoťipňisuzujíprojekÚovanému
adresátovi(znalci a zastánciparodovanfchliterárníchkánonrl)
odhaleníprincipu hry a spolu s ní nenapodobivé,
ba dokoncepťetváťející,
deformující
funkceliterárníhotextu.Že šloo projekcitaklka,'ideálnf.,doka.
zuje Pťedmluvaautobiogrďická(Krakonošova
zahrada),v nížautoťinechávajípromluvitzklamaného
kterÍna tutohÍupťistoupils pomflenou
čtenáťe,
viížností.

prÓza RichardaWeineraLazebnft.Zatímcou Kon.
V roce 1929vycház,í
ráda bylo slovo podkladem,materiálemhry rozvíjenévlastněna zák|adě
pole, rikši,svěžítistagejš...
konvenčních
asociací(', 'Fudžijama,:
ryžové
,Farma.:prchajícístádaa lasakovbojrl..atp'),Weineranezajímáhra,pÍtníŽ
se nenaruší
Preferujeslova
vztah označujícího
konvenční
a označovaného.
jako shlukyhlásek,jeŽ mohouevokovatnekonečně
mnohopÍedstav,
,,slova.
sézamy*,
',slovajsou paklíči,z nichŽkaždf otvírávše,tedy nic zvlášt'..6
Adresát je projektovánjako subjektschopnf asociovatpomocíslov jako
..,
,,prosÉedník pÍitomvšakpÍílišvázuty najazykovoukonvenci;vézístÁIe
Podavatelvšakžádáď svého
s racionálnímpoznáním.
,,vkleci..Íečispojené
čtenáŤe
vzdÍlenéa odlišné,ne.
druhého
stupně'',
totiž
spojovat
,,obrazivost
sourodéa nesouvisející.
Protožeje skeptickf,pokud jde o mífutétoschopprojektujesvéhoadresátajako,,vzdělavatelného..,
poďává
nosti,ale současně

Tato hra, jejížpodavatel si se suverenitoukabaretiératropí šprfmy i
z obecenstvaaznevažujejehouznávanémodlya mďely, spojuječapkovské
juveniliez let pťedválečnfch
s lyrick/mi textyKarla Konráda,inspirovanfmi
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jako proces psaní(čtenáÍ
mu vÝklad, stylizovanÝstŤídavě
ďima pisatele
jako
sledujeběh Ťádkú)
mluvenápÍednáška,
či
v nfi podavatelv roli prchlipozornostsv]ích,,škodolib]fch
véhoučitelestŤeží
žákrl...Účelemv1fkladuje
již
poetiky,
zprostŤedkování
platrré
pro
autorské
ďila napsanái budoucí.Autorskfm záméremje,,psátirámce*,ježsi má čtenáŤ
,,vyplnitsám...Těmito
rámci mohoubft rúzněvelkésložkytextu,tÍebai jednotliváslova.Slovo se
jeho literárnímetodavyjadfujemodalitu(potenu Weinera sLávámožností,
cialitu)jako ,,zptisobexistence...
Právě ,,rámce..(a tedy literárnídílovrlbec)
jako prostormožné
seadresátovinabízejí
existence,svět,v němžnenístriktně
oddělováno reá|néa možné,
v němžpoznávacímetodavychází Ze snu a
evokativnívzpomínky,tedy z toho,co je jen obtížně
sdělitelnéa vždyindipoznání,k němužm:Ů'Že
vidualizované.
p rojektovan-!adr esár vyplSkutečné
Ďujícírámce dospět,je proto poznánísebesama,vytváťení
vlastníhosvěta.
Vypravěčsměrujeadresáta,,v oblast,kde se nežasne,to jest tam,kde on,
je bohemsám...'Adresátteďyzískáváambivalentní
čtenáť'
rilohuposlušného
poetiky proměnív nezá.
discipula vypravěče,kteqf se aplikacínabídnuté
visléhotvfuce vlastního,uměléhosvěta.Velmi omezen čtenáňskfájem
dobovf i pozdější
ost,atně
ukázal' Žetatonrárďnáprojekceobtížně
nacházela
svéempirickérecipienty,,,rea|izátory
rámcrl...
obdobnédílo,koncipovanéskrytě takéjako ,,instruktivnÍ.
poetika se
objevujeažv polovině tčicátlchlet, na pohled zcela stranouod dobovfch
epickfch tendencí.Tímtodílemje Kulhavj poutníkJosefaČapka(1936).
Kulhavf poutnft je jakousi poetikouzdŮrazřovaně,,neepické..
a ,,neprofesionálnť.literatury'tedyliteratury,která má podlenázoruautorapramalou
nadějina spěchu ,,čtenáťe
kotrzumenta.
svazk ..,literrárního
Kniha vyrristá
pťíběhovostí
nejenz polemiky s dobovoupoetikou,8ale i s dějovostí,
beletrie
je zavrženojakokejklíňství.
pčíběhtl
vrlbec,s epikoujako takovou.Splétání
jen navnadění
publika.
ťemeslnost
sloužící
Projektovanj atlresátje v Kulhavémpoutníkoviod počátkuvymezen
jako oponentautorskéhozáměru.Za nejpodstatnější
díla
rysy literrírního
jímavé
považujetento oponentnapínavfspletitf děj a senzační
a
osudy
hrdinrl,na nichžmrlžepťiživitsvou všednostnebodo nich promítnoutsvé
problémy.Josef Čapektak projektujenejenadresátas čtendťskjm
vkusem,
a|ei zp sob recepce: senzacechtivost
a zvědavostvedouk naivníidentifikaci
s hrďny, k odreagoviíní
se- tojestk,,titěkuod sebe...Autor všakchcečtenáťe
jako nevyčerpatelnému
právě
vést
k sebepoznání
celoživohímuprocesu'
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dobrodružstvím,
s kterfmi se každ!zživoucíchm žena tomto
k ,,největším
P,oiektouanjadresát,,,čtenáŤ
svazk ..,ktenj se hlasitěbrání
světěsetkati..'9
duše.
,,psychologii,meditaci a ffak|áttlm..,je získávánpro dobrodružství
je velmi drlležité:
zŽtvoucích,,
adresát,byébybyl ve svém
označení,,kaŽdy
pÓlovián
poutnfta,je pfiŤazovan
zcela
opačně
než
Kulhavého
autor
vkusu
jimžje smrtelnostspoleč.
společensfví
smrtelníkrl,
k neoddiskutovatelnému
kter.fm
musejí
ridělern,
se
se
všichni
vyrovnávat.
Reflexe životnípouti
nfm
je demonstrovánana postavěKulhavéhopoutníka,zrozenéhoz autorského
hlasu,kter..fse stiívátělesnoupostavou.
dialoguse sebousamfm,z vnitŤního
V tétopostavěse prolínárole mluvčíhoi fiktivníhoadresátaa současně
promlouvái nasloucháautor;hranicemezi těmitorolemi je velmi nejasná,
neboévždyjde vlasÍrěo aktivitujednohosubjektu,o rozvinutouautorskou
stylizaci.
Tím,žesvourivahudiďogizuje,tím,žejednomuze svychhlasťrproprijču.
je postavu-těloa že poznávacíproces metaforizujepojem ,,setkánÍ,,činí
autor de facto tistupekepice, tistupek,,čteniáŤi
svazkú...Pfitom dialogická
stylizace,prostorovypridorysprÓzy, prolnutíputoviání
krajinous pohybem
je
postup
myšlenkov;/m..'
velmi
někdejší
Karla
to
blízk1f
Šlépěji
,,duchovním,
zaČapka,kter! Zdeněk Kožmínvystihl termínem',epizovanárefle*e*.L0
tímcou Karla Čapkabyla tato metodaskrytaza pláštftempÍíběhu(i když
kritika modelovostsituaceodhďila), u Josefa Čapkaje s hrdiny ,,epizace
je seznámens povahoui ričelem
reflexe."tematizována.
konstrukce
ČtenáŤ
ježsloužízprostŤedkování
(=KulhavÝpoutník)'
autorskch niázorri.
Poutnft
je ztělesněnírn
poetiky,polemickou,,antieinrplicitněpÍedstavené
autorské
pickou..post]avou.
Tato polemikase vyhraĎujeve stŤetnutí
s protichrldnfm
horizontemočekávání.
k ďďogičSouvisíto ďejmě s Čapkovymtíhnutím
nosti,provázejícím
celoujehotvorbu'Literárnídílosepodobnějako u Weijako metodick! návod:WeinernabízíčteniáŤi
nerapÍedsf.avuje
Ča,,rámce..,
pek postavu,ježmtzebyt,,obrazem
životajednohokaždého...
Zdánlivětedy
oba ponechávajísvémučtenáÍitvrirčívolnost.Pfitom jej všakmanipulují
mnohemvícenežtradiční
mimetickáprÓza. Nedodávajímu hotovéobsahy,
vnucujímu všaksvou metodu:propojenísnovéhoa zkušenosti,možného
a
ireálného(Weiner)'poznáníběhutohotosvětaobrácenímdo sebe(Čapek).
Tyto texty lzepovaŽovatzajednu větevnoetickyorientované
literatury(po.
někudodlišnoupÍedstavují
dílaKarla Čapka).
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ájem
dobov! i pozdější
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nacházela
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k diďogičhorizontemočekávání.
Souvisíto zÍejměs Čapkovfmtíhnutím
nosti,provázejícím
celoujehotvorbu.Literárnídílosepodobnějako u Weijako metodickf návod:Weiner nabízíčtenáŤi
nerapÍedstavuje
,,rámce..,Čapek postavu,j eŽ mtťze
Zdánlivétedy
b1/t,,obrazem
životajednohokaždého...
oba ponechávajísvémučtenáÍitvrirčívolnost.PÍitomjej všakmanipulují
mnohemvíceneŽtradiční
mimetickáprÓza. Nedodávajímu hotovéobsahy,
možného
vnucujímu všaksvoumetodu:propojení
snového
a zkušenosti,
a
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Projektovanj adresátje v Kulhavémpoutníkoviod počátkuvymezen
jako oponentautorskéhozáměru.Za nejpodst'atnější
rysy literárníhodíla
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a jímavéosudy
hrdinťr,na nichžmrlžepťiživitsvou všednostnebo do nich promítnoutsvé
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jako nevyčerpate|nému
právě
vést
procesu,
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PŤestože
WeinerúvLaz ebnft má v pďtitulu oznďení Poetikaa tentoÚčel
jsme pÍisouďlijako implicitníi ČapkovuKulhavémupoutníkovi,dominuje
v obou dílechaspektpoznávacínadaspektemliterárním.Projektovanf adresátnenívedenpouzek akceptováníurčitfchzpŮsobrlliterárnírecepce,nfbtž
spíšek myšlenkovfm,poznávacímpostupŮm.Literaturaje v těchto dílech
problematizována
jako jedno z možn ch osvojenísvěÍa,poetikaje ,,klíčem
k životu..(Weiner).
P rojektovanj adresát jako nositel konlaétníchčtenáiskÝchzkušeností,
literárníchkonvencía mďelrl všakspolupúsobili jako jeden z prosďedkŮ
oživenížánru'popťípadě
některlch dílčíchstrukturliterárníhodíla.Ve VančurověMarkétěI'azarové(1931)se čtenáťskfvkus projektovanéhé
adresáta
jevíbuďjako naivnía pokleslf, nebonaopaknadneseněintelektuáJní,
snob.
skf. Ironizacečtenráťského
vkusuje součástísuverénníiro
vystupovi.íní
vypra.
věče,kterf pťesun
odjednéscényk druhévysvětlujeochotouvyhovět,jájmu
paní.
sličnlch
o osudymileneckédvojice,s nadhledemkorigujemylnédomněnky čtenrffi(pťedstavuvelkélásky jako dokonďéapod.).
Zp sob'jímžvypravěčnaokovycházívsťícčtenái1lm
rytíiískfchromán
i čtenákám milostnychpiíběhrl,naznačuje
metodu,kteroupozdějirozvinula
Milada Součková.Jejíromán ZakJadate|é
(19a0)je vybudovánna celéťadě
kulturnícha společenskfch
konvencí'stereotyprl
a schémat.
Tentopostupse
častouplatl1ujev názvech kapitol (citáty, hesla, trivializujícímetonymie
apod.),jejichžobsahje pak zce|akontrastrínebopťinejmenším
zklamává
čtenáťské
ďekávání. Některékapitoly pťedsavujímechanismyspolečenskÝch udrálostí
a chování(napť.model ,,návštěva
slavnéosoby v rodišti',),
jindy vlastenecké
čiakademické
uměleckévzory (ochotnické
divadlo.paraleh Čermákovaobrazu Guslara a Černohorkys rodinnou idylkou: tatínek
s dceruškouse oddávajíamatérské
hťena housle aj.). Do strukturytextu
vstupujív parodicképodoběnoÍmytraďčnípoetikyi metodyjinfch umění:
jednohoz hrďnrl je v kapitole,Zpwníchfilrnrl. TajemstvíneÚosebevmžda
pytď, zobrazenajako scénaz něméhohororu,plitom neriplná,neboévrozho.
dujícíchvíti použijeautoÍkaprlsobivéhozcaujícfilo efektu:filmovf pás se
pťenhne.Naivníčtenáňskfvkus je pťedstaven
v popisučtenáiského
vfvoje
jednéz postiav,jež naturalistickf determinismuskonfrontujepffmo se svou
existencí(napťíklad
osudověÍezavoukšticiZolovy Nany čiTerczy se svlmi
pďestně kaštanovfmivlasy).Nejliterárnějšíje všakvyužitíjazykovfch klišé
a syžetov1fch
schématjako ,,návnady..pro konvenčněorientovaného
adre-
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pÍíběhu
zprlsobemjakoby za spoluričasti
nadičním
se generují
sáta.Dflčífáze
je
vyplfvající
vypravěč všakvzápětÍodhďuje jako chybná Íešení
črcnáŤe,
invencea z jehoschematického
uvažoviíní.
z nedostrtkučtenáŤovy
V lyrizovanfch prÓzách Karla Konráda (L92Á, 1930)se s&ídajíparodické
nažámy
románovéfragmentys kabarehímiscénkamia slohovfmi narážIrami
pesEém
kaleidoskopu;
kombinuje
PŤehradě
v
Marie
Májerová
v
všehodruhu
(1929,|932) prvkyutopické.špionážní
i poMdkové;Karel Čapekpracujemontechnikouve Viílce s mloky (1936).Stnlkarní adresátje ve všechtěchto
Lážní
pňpadechkoordinátorem,nuhfm ohniskemscelujícího
vidění.Součkovávšak
postupujeopačně:zapojovánímvyp jčenfchmodelrl(venkovv ZakJadate|ích
sh.fromán, shašidelnfněm1ffilm, antickédrama)zaochybiÍujevcelku homogenni románovf tvar. odpovědnost7A tyto poklesky se pÉnášína projqktonakteéhovyprav&,,líčí.vfchozí
vaného
adresáta,
situacesvádějícíkekonvenje
čníinterpretaci.VypravěčZakladatelrl tal*a''posrnodemď. zlomyslnf.
JaromírJohn v povídcePeruté(1942 pod názvem Nadšenfcyklista)
projektujesvéhoadresátajako zarytéhočtenáťe
ze Života,,,kter!
''pťíběhú
vznášípožadavekpravdivostiv dŮsledkumylnéhochápáníautorskéstylizace: John v vypravěčv prvníosobě (kter! ovšemčastobfvá nezakrytě
autobiogrďizovanf)je těmitočtenáiiztotožřováns osobouautora.Pčitomse
všakjeho literárněztváměnáexistencejevípodezíravfmčtenlffimjako nejakobyvstťíc
pravděpodobná,
pťíliš
VypravěčvycháníčtenáŤi
vylísmyšlená.
jeho
požadavku,
že
čenímskutďné události z m|ádí.Avšak tím, vyhoví
vystavíjej zklamání.Nebot',jak dovozuje,,pravďvá historiezbavenáobraznosti je logickf preparát'v1ftvor,kter' se má k uplynuléa ničímnenahra.
živémukoni......l1
ditelnéskutďnosti asi jako houpacíkúĎk někdejšímu
Projektovanfadresátabsolvujejaklsi kurs literárnívfchovy, jehožvf sledkem by mělo bft uznánísvrchovanostiliterámísmyšlenky.
Projektovanfadresátbyl v pďobě, o nížjsme doposuduvažovali,vymezen v podstatěčtenáiskfmzájmem.Laskavj čtendť'jak jsmesejej pokusili
projekciadresátajakosouboruurčitfch
definovatvfše,ovšempťedstavoval
mravních,pffpadněobčanskfchctností,tedyčlověkaschopného
a oprávně.
jednání
postoj
čtenáče
bylo
néhoposuzovat
hÍdinŮpťíběhu.Drlležitépro
pfitom to, žeklasickf román sice nezastíralsvou zprostčedkovanost,
nepťi.
pouštělvšakodhalováníkonstruovanosti
(tvoťenosti).
nfbržsugerovalautenpťíběhu.
ticitu vypr.ávěného
193

PfestožeWeinertlv Laz ebnft má v podtituluoznďení Poetikaa tentoÚčel
jsme pfisouďli jako implicitníi ČapkovuKulhavémupoutníkovi,dominuje
v obou dílechaspekt poznávacínadaspektemliterárním.hojektovan;f adresátnenívedenpouzek akceptováníurčitfchzprlsobrlliterárnírecepce,nybtž
spíšek myšlenkovfm,poznávacímpostuprlm.Literaturaje v těchto dílech
problematizována
jako jedno z možn ch osvojenísvěÍa,poetikaje ,,klíčem
k životu..(Weiner).
Projektovanj adres t jako nositel konlaétníchčtenáiskÝchzkušeností,
literárníchkonvencía modelrl však spoluprlsobil i jako jeden z prosďedkŮ
oživenížánru,popŤípadě
některlch dílčíchstrukturliterárníhodíla.Ve VančurověMarkétěI y.arové(1931)se čtenáťskf
vkusprojektovanéhé
adresátr
jevíbuďjako naivnía pokleslf, nebonaopaknadneseněintelektuá]ní,
snobskj. Ironizacečtenáťského
vkusuje součástísuverénního
vystupovi.íní
vypra.
věče,kterf pťesun
odjednéscényk druhévysvětlujeochotouvyhovět,gájmu
paní.
sličnlch
o osudymileneckédvojice,s nadhledemkorigujemylnédomněnky čtenáťrl
(pťedstavuvelkélásky jako dokonďéapď.).
Zp sob'jímžvypravěčnaokovycházívsffic čtenáťrlm
rytíťskfchromán
i čtenáitrám
milostnÝchpiíběhrl,naznačuje
metďu, kteroupozdějirozvinula
Milada Součková.Jejíromán ZakJadate|é
(19a0)je vybudovánna celéťadě
kulturnícha společenskfch
konvencí'stereotypŮa schémat.
Tentopostupse
častouplatlÍujev niízvechkapitol (citÁty,hesla, trivializujícímetonymie
apod.),jejichžobsahje pak zce|akontrasrrínebopťinejmenším
zklamává
čtenáťské
ďekávání. Některékapitoly pňďstavují mechanismy společenskfch udáostía chování(napň.model ,,návštěva
slavnéosoby v rodišti''),
jindy vlastenecké
čiakademické
uměleckévzory (ochotnické
divadlo.paraleh Čermákovaobrazu Guslara a Čemohorkys rodinnou idylkou: tatínek
s dceruškouse oddávajíamatérské
hie na housle aj.). Do strukturytextu
vstupujív parodicképodoběnoÍmytraďčnípoetikyi metodyjinfch umění:
sebeuaždajednohoz hrdinrlje v kapitole,Zprvníchfilrnrt.Tajemstvínetopyrď, zobrazenajako scénaz něméhohororu,plttom neríplná,neboévrozho.
dujícíchvíli použijeautorkaprlsobivéhozcuujícfrtoefektu:filmovf pás se
pťenhne.Naivníčtenáťskf
vkus je piedstavenv popisučtenáiského
vfvoje
jednéz postav,jež naturalistickf determinismuskonfrontujepffmo se svou
existencí(hapťíklad
osudověrezavoukšticiZolovy Nany čiTetezy se svfmi
pďestně kaštanovfmivlasy).Nejliterárnějšíjevšakvyužlti jazykovlch klišé
a syžetovfchschématjako ,,návnady'.pro konvenčněorientovaného
adret92

pÍíběhu
zprlsobemjakoby za spoluričasti
nadičním
se generují
sáta.Dflčífáze
je
vyplfvající
vypravěč všakvzápétÍ
odhalujejako chybná Ťešení
čtenáÍe,
invencea z jehoschematického
uvažování.
z nedostatkučtenií}ovy

"i

parodické
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Projektovanfadresátbyl v pďobě, o nížjsme doposuduvažovali,vymezen v podstatěčtenáiskfm zájmem.Laskavj čtendť,jak jsmesejej pokusili
projekciadresátajakosouboruurčitfch
definovatvfše,ovšempťedstavoval
mravních,pffpadněobčanskfchctností,tedyčlověkaschopného
a oprávně.
jednání
bylo
néhoposuzovat
hdinŮ pfiběhu. Drlležitépro postoj čtenáče
piitom to, žeklasickÝ román sice nezastíralsvou zprostčedkovanost,
nepťi.
pouštělvšakodhalováníkonstruovanosti
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Najdemeobdobnouprojekci adresáta jako člověkas vlastnostmiv meziválďné pr6ze?hojekce mravního,hodnotícího
aspektuse uplaÍ.lujev díle
prÓz
(1917)
Lelio
JosefaČapka.Soubor
reagujena zdeformovanouválďnou
reďitu pťenesením
dr1razuna skutečnost
nově zformovanou,sfvoťenou.
Název prÓzy Rukopis nalezenfna ulici signďizuje,žepŮjdeo náhodnésťetnutí
textus náhďnfm adresátem.V prÓze Syn zla je na pďátku definovánčtenái
jako někdo ,,zce|acizí a netičastnf..,
později je mu všakpťisouzenariloha
morálního
emocionálníhoa
ďprlrce. Postupnějak se vyhrarIujeportretvypravěče,jenžje sám sobě inspiracíi vlastnímtématem,
nabfvá určitějších
obrysrli adresít,arakovanfmocnfmi projevy z|oby a nenávisti,z nichžse
podstat'avypravěčovyosobnosti.Zatimco vyprávějícísubjektje v Leutváčí
liovi stylizován většinoujako nositelutrpení,poníŽerí'zkJamání
čiprogramovéhonegativismu(poštihujícího
dobro,mravy i Boha),je adresátučiněn
pochybenfm zastáncemprincipŮ kladnfch. Je provokovánve svémpokryteckémretušovánízla a povrchnímuznáváníetickfch zásad,za nímžse
skrlvá stracha sobectví.Je zastáncemhodnotve světě,v němžjsou pošlapány.Naproti tomu,,synzla..,postavavyrrlstající
z talďta ďábelskéstylizace
zásadníhoodpúrcovství
a popěračství'
konstruujesvrlj svět z negativních
hodnot.Tvoťítím,žeodnímájinfm, mďeluje deformací.

rázu,poukazu3e
na ambivalentaképsychologického
poďáváargumentaci
jež
mohou
zlobu.
i
nálad,
sdružovatbánel!i
Vzápětívšak
tnostlidsképovahy
náladahrdinrl,měníli
seběhudálostí
by senemohlaměnit
k|aďeotázka,proč
zatím,,nemázjevnf
Kdojívšaktytoobrysy
ch
obrystl...
nazločince
a',honbď.
uvědomilsvou
dodá:jedině sám vypravěč,kterf jako by si se zpožděním
jen
psychickfch
záležitostí
reakcí,ďe i
není
hrdinrl
tedy
Chovaní
rilohu.
jejedna
To,
že
rozvíjítím
se
děj
či
oním
směrem,
vypravěčem.
volbyučiněné
púsobí
(i kdyžproti tétotendencisoučasně
nepÍehlédnutelná
z možností
baladickáneodvratnost,,špatnéhokonce..).Vypravěčtuevidentněprojektuje
kterf smíoponovati užívat
slunnjchchvílí
adresátajakosvéhospolečnfta,
vypravěče,jehohodnotovéhierarchii.
pÍíběhu,jevšakpodÍízenrozhodnutím
zjeVy|rraiíovánípodoby vypravěčeje patrněnejcharakterističtějším
hlavně
doposudvyznačen1f
vem prÓzy napočátkutÍicátfchlet:vypravěč,
vyjadÍovacímiprostÍedky,se v tétodobě manifestujenejenjako pozorovatel,ale i manipulátor,tv rce, thackerayovskf,,managerof the performance...Tendencek epičnostije pronikána tendencíodhalovatpŤíběh
jako dílo vypravěče.Projektovanf adresát se zákonitě stiívá současně
svědkempÍíběhu
a dokoncejeho utviáŤení.
Ve VančurověMarkétěLazarové(1931)je adresátprojektovánjako
prototypmdlého,bezkrevnéhočlověkanašídoby v pŤímém
protikladu
jsou
pÍíběhu
pŤedstavovány
k opravdovostipostav.Postavysmyšleného
jako životnější
životase
nežsoudobárealita.
Plochost,šedostsoučasného
vyjevujev konfrontacis ideálníepickou minulostí.Je to všakminulost
je kvalitoučistěliterárpÍiznaněumělá' stvoÍená.
ŽivotnípravdapÍíběhu
ní,tematizacefiktivnostije součástí
vyprávění.odrazem tohoje i pojetí
času:
ztotožnitelné,
styličasvyprávěnía časvyprávěnyjsou zaměnitelné,
zace promluvyjako Ťečivypravěčese stÍídás ,,reprodukcí
slyšeného..
nebo s ,,hlasemvyprávění..:''...jak mluvívypravovánío jeho dcerách?
o nic lépe!Žel, prostfchá se,žeměly povahulitic.....la

Tato pčímákonfrontacemorálníhopostoje vypravěče(postavy)a projektovaného
adresátase objevujeu JosefaČapkai později.Děj Stínukapradiny (1930)pro to vytváťípťedpokladyv motivechprohíešení
proti Ťádu,
zločinua trestu.Projektovanjadresátvystupujev dvojíroli: jednak v roli
čtenáie,pochybujícího
o psychologickémotivovanostijednánípostav,jednak v roli samozvaného
zp sobemzvíčeckfm
a po
,,Zab1|ihajného
,,soudce..:
vykonaném
pďčivostí
činuprchají,toťsprávno.
ten
sEach
svou
/../Nechéjim
vysušíplíce...l2ČEniáísi
osobujeprávorozsudkunadprovinil mi postavami,
pťiťazuje
z pčíběhu:
se ke všem,,soudcúm..
k postavám,jimžtrestata soudit
je povinností,k spolďenstvípoctivfch hdízaÍÍacujících
zlďin, k oběluŽád^jící odplatu za svou smrt, k personifikované
pťírodě,
v konečné
instanci
podrobující
oba provinilcetÍestu.

perspektivizace:
Pfítomnostadresátaje promítnuta
i do prostorové
čtenáŤ
jako
jako
pocit,
má
by byl vedenblížke scéně,
by mu vypravěčzaostÍoval
dalekohled:,,Markétavstává.l...lZ jejírány odkapávákrev, hle poznamenanoupannu!Pláče?Pláče!..lJJako by se Z panoramatického
záběruscény
vyčlenildetailMarkétinyuslzenélíce,kterouzdáLkynebylovidět.Současně
jde o fokusaciv znamovou:detaildokláďídívčinsmutek,kter! je z hlediska

pffrodníidyle (,,Kéž
Čtenátiesice takika zvánkspďinutí v líčené
i my,
čtenáňi,
s myslípokojnou,mohli bychomtotovšev tétochvílividěti!..),13
se sv1fmniírokemna soudje všakvykázán do patiičnfchmezí:nejvyšší
mocíje nadindividuální
ťád,reprezentovanpffrďou. A jak čtenáň
uspěje
se svou kritikou psychologickénevěrojatnosti
postav?Vypravěčzprvu
194
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Najdemeobdobnouprojekci adres ta jakočlověkaS vlastnostmiv meziválďné pr6ze?Projekcemravního,hodnotícího
aspektuse uplatiíujev díle
JosefaČapka.SouborprÓz Lelio (1917)reagujena zdeformovanouválďnou
realitupťenesením
drlrazuna skutečnost
nově zformovanou,stvoťenou.
Název prÓzy Rukopisnďezenf na ulici signalizuje,žepŮjdeo náhodnéstňetnuí
textus náhodnfmadresátem.Y prÓze Syn zla je na pďátku definovánčtenáč
jako někdo ,,zce|acizí a netičastnf..,
pozdějije mu všakpŤisouzenaloha
emocionálníhoa morálníhoodprlrce.Postupnějak se vyhraiÍujeportrétvypravěče,jenžje sám sobě inspiracíi vlastnímtématem,
nabfvá určitějších
obrysrli adresát,atakovanfmocnlmi projevy zloby a nenávisti,z nichžse
utváffpodstaůa
vypravěčovy
osobnosti.Zatímcovyprávějícísubjektje v Lejako
liovi stylizován většinou
nositelutrpení,ponížení,
zklamáníčiprogramovéhonegativismu(poštihujícího
dobro,mravy i Boha)'je adresátučiněn
pochybenlm zastáncemprinciprlkladnfch. Je provokoviínve svémpokryteckémretušovánízla a povrchnímuznáváníetickfch zásad,za nímžse
skrjvá stracha sobectví.Je zasL.íncem
hodnotve světě,v němžjsou pošlapány.Naproti tomu,,synzla...postavavyrústající
z taklkaďábelskéstylizace
zásadníhoďprlrcovství a popěračství,
konstruujesv j svět z negativních
hodnot.Tvoř tím,žeodnímájinfm, modelujedeformací.
Tato pťímákonfrontacemorálníhopostde vypravěče(postavy)a pro.
jektovaného
adresátase objevujeu JosefaČapkai později.Děj Stínukapradiny (1930)pro to vytviáiípťedpokladyv motivechprohťešení
proti ťádu,
zločinua trestu.Projektovanjadresátvystupujev dvojíroll: jednak v roli
pochybujícího
čteniťe,
o psychologickémotivovanostijednrání
postav,jednak v roli samozvaného
zpŮsobemzvíieckyma po
,,soudce..:
,,Zabi|ihajného
vykonanémčinuprchají,toésprávno.
/../Nechťjimtenstrachsvoupalčivostí
vysušíplíce...12Čtenáisi
osobujeprávo
rozsudkunadprovinilfmipostavami,
pťiťazuje
se ke všem,,soudcm..z pŤíběhu:
k postavám,jimžtrestata soudit
je povinností,k spolďenstvípoctivlch |idízatracujících
zlďin, k obětlŽádající odplatu Za svou smrt, k personifikované
pťírodě,
v konečné
instanci
podrobující
oba provinilcetrestu.
Čtenarjesice takťkazván k spďinutí v líčené
pťírodní
idyle (,,Kéž
i my'
čtenáii,s myslípokojnou,mohli bychomtotovšev tétochvílividěti!..),13
se sv1fmniírokemna soudje však vykázán do paťičnlch mezí:nejvyšší
mocíje nadindividuální
ťád,reprezentovan/
pčírodou.
A jak čtenáť
uspěje
se Svou kritikou psychologickénevěrojatnosti
postav?Vypravěčzprvu
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rázl,poukazujena ambivalenpodává arglmentacitaképsychologického
tnostlidsképovahyi nálad,ježmohousdruŽovatbázeĎi zlobu.Vzápětívšak
měníli seběhudálostí
by senemohlaměnitnáladahrdinrl,
kladeotázku,proč
Kdojívšaktytoobrysy
zatím,,nemázjevn1f
chobrysr1...
a',honbď,nazločince
jako
zpožděním
uvědomilsvou
jedině
si
kterf
by
se
vypravěč,
sám
dodá:
jen
psychickjch reakcí,ďe i
zá|ežitostí
rilohu.Chováníhrdinrl nenítedy
rozvíjítím
čionímsměrem,jejedna
To,
že
se
děj
vypravěčem.
volbyučiněné
pŮsobí
nepŤehlédnutelná
(i kdyžproti tétotendencisoučasně
z možností
balaďckáneodvratnost,,špatnéhokonce..).Vypravěčtuevidentněprojektuje
chvílí
smíoponovatiužívatslunnfch
adresátajako svéhospolečnfta,kterf
vypravěče,jehohodnotovéhierarchii.
pÍíběhu,jevšakpodÍízenrozhodnutím
ziepodoby vypravěčeje patrněnejcharakterističtějším
VyfrraiÍování
hlavně
vem prÓzy na počátkutÍicátfchlet:vypravěč,doposudvyznačen1/
vyjaďovacímiprostÍedky'se v tétodoběmanifestujenejenjako pozorovatel,ale i manipulátor,tv rce, thackerayovskf,,managerof the peďormance.".Tendencek epičnostije pronikána tendencíodhalovatpŤíběh
jako dílo vypravěče.Projektovan1/
adresátse zákonitě s|ává současně
jeho
utviáŤení.
a dokonce
svědkempŤíběhu
Ve VančurověMarkétěLazarové(1931)je adresátprojektovánjako
protikladu
člověkanašídoby v pŤímém
prototypmdlého,bezkrevného
jsou
pÍedstavovány
pÍíběhu
postav.
Postavy
smyšleného
k opravdovosti
životase
jako životnější
nežsoudobárealita.Plochost,šedostsoučasného
vyjevuje v konfrontacis ideálníepickou minulostí.Je to všakminulost
je kvalitoučistěliterár.
ŽivotnípravdapÍíběhu
pÍiznaněumělá,stvoÍená.
vyprávění.odrazem tohoje i pojetí
tlí,tematizacefiktivnostije součástí
styliZtotožniteIné,
času:
časvyprávěnía časvyprávěn!jsou zaměnitelné,
slyšeného..
zace promluvy jako Ťečivypravěčese stÍídás ,,reprodukcí
nebo s ,,hlasemvyprávění..:''.'. jak mluvívypravovánío jeho dcerách?
á se,žemělypovahulitic.''..14
o nic lépe!Žel, prosl1fch
perspektivizace:
čtenáŤ
i do prostorové
Pfítomnostadresátaje promítnuta
jako
zaostÍoval
mu
vypravěč
by
jako
ke
má pocit,
by byl vedenblíŽ scéně,
I
vstává.l..,lZ jejírány odkapávákrev, hle poznamedalekohled:
,,Markéta
t
'Í
záběruscény
Jakoby se Z panoramatického
pannu!
Pláče!..15
Pláče?
nanou
Í
{it vyčlenildetailMarkétinyuslzenélíce,kterouzdáky nebylovidět.Současně
il jde o fokusacivfznamovou:detaildokládádívčinsmutek,kterj je z hlediska
I

J
fi
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situaci.Vypravěčtakébrzynatoprosí
mravníhohodnocenínutnf, adekvátrrí
jindy
zvfšenépozornosti,pÍipose dožaduje
obecenstvoo soucits postavou;
odstupod dění,polemizujes jeho pŤedpomínájiŽ známé,reguluječteniáŤrlv
v akci,
nespokojenost
dokoncepÍedstavuje
kládanfmi reakcemi.ČtenáŤovu
jsou
podrobenyzměnám
artefakÍ,,Všechnyvěci
v nížse uplatĎujekonkrétní
a mnohábarvaobsahujebarvydďista vzdálené!Avšakbuďmesnášenlivější'
ježspějevprď'..16Knihou mťrže
rozhoÍudefteknihoua slyštevypravování,
uniknout.
udeÍit,avšakmagickémoci vyprávění,zdáse,nemriže
čenjčtenáŤ
jeho
jeho
jeho
je
mínění,
neboé
pŤes
ričastnftem,
invektivy
vúči
své
osobě
I
je
jen
pffběhu;
někdy vtahovando
ČtenáŤ
souhlasuse vypravěčdožaduje.
nadhled,potě.
neusÍ.ále.
Vypravěčúv
v ,,prostoruvyprávění.je všakpÍítomen
jeho epická
jich
posÍavy
zase
ujímá'
a
se
soucitně
nímž
kritizuje
své
šení,s
Podobi na adťesáta.
poživačnost,
s nížsledujeběhudálostí,to všesepŤenáší
spraveďz jakésižlučovité
ně se mŮžecítiti čtenáŤ
Stínukapradiny,nďčen1f
idyly: fragičnostpÍíběhuse stiále
nosti a vzápětízvan! k vychutnánípŤÍrodní
vyprávění.
sffetiáváa vyrovnává s nadlehčeností
opakoProjektovanjadres Ltje v Markétě|.azarovéurčenjako čtenáí,
vaně nucenj vypravěčemkonfrontovatvědomě zprlsobpoďánís vlastnírn
je obdobněvyprahlf
vkusem.Pťitomvkus, kter'j mu vypravěčpŤisuzuje,
adresátjeproa neautentick$jakozpúsobexistence,kter!je mu pŤipisován:
jektovánjako současnfčlověkstižen;í
deficitemživotníopravdovosti'Pňedideál životníepiky.
stavenf světnaopakreprezentuje
Tento ideál se uchovávái v dalšímVančurověrománuKonec star'.Ích
zpťítomnění,
nybrŽvy(1934),kde všakjiž nenípťedmětem
oslavného
časr1
pťedstavuje
pamětnfta
šlechpravěčovynostalgie.PostavavypravěčeSpery
poměťovana
sťedost-avovslchtivostnájemce
ticklch časŮ,jimižje pťísně
do.
zámku Kratochvíle.I zdán|ivéoživeníhrdinskéminulosti pťíchodem
jako
jako
podvod
plané,
pťíživníka.
Pozice
brodruhaMegalrogovase ukáže
je sťídavě
jehoplebejstvím,
aťuž
vypravěčevúčiadresátovije poznamenána
nebo rispěšněkultivované.Psaníje mu
inzerovánojako bolesnrěpťožité,
jímžsi hodlá vydobft pÍízeři hmotnéuznánípublika.
literánrímťemeslem,
Vypravěčužneníonímmocn1fmvládcem,jehožburácivf smíchpostihuje
kterf sepouští
do
Je sice ironicklm komenLátorem,
slabostipostavi čtenáťe.
lite.
disputaces adresátem,piedevšímna obranuvlastníchcnrostí,pťípadně
rárníhoumění,je všakstižennostalgiípo minulosti.To, načvzpomíná,co
postrádiá,nemŮžesvémučtenáči
vméstdo tváft jako provokaci.Naopak,
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potwzení:,,Znáteten zatrachtilfpach hostin'kdy
touŽípojehosouhlasua
pÍeÍeknutípana
souseda,
lidévs6vajíod stolu?Ještěvám bzučív uchunějaké
jednu
ještě
pěknou
písničku,
pÍipomínáte
vína,
si
na
sklenici
zá|usk
jeŠĚmáte
ale ti ostatníby se užnejraději viděli nad umyvaďem s kar|áčkemna zuby
v ruce.Vy bystesi chtěl zasaditránu do stehnaa spustilbystez plnfch plic:
rŘt pŘBzrY, anebo KDo NEPUE, TEN PRoHLoUPÍ, ďe ostatnílidé
kolem viísmajíobličejedelšío dvě brady a rozpačit!tisměv,kterj vám zkazí
notu."17
disponujÍcíobdobAdresát vyprávěníje projektovánjako harrnonující,
jako
vypravěč.
Spolďně
s nímse stává
zkušenostrni
nfmi sklony a dílčími
rodu ,,šlechtic života..,těch,kdo uméjížíta užít.obrací se
pÍíslušníkem
postavyprovokativně
v níbyly plnokrevné
z
tedy situace MarkétyLazmové:
stavěnyna odiv adresátoviosďenémuz životníochablosti.V Konci strrfch
nenáwatnéminulosti(v Markétěto byla minulost
časrlje iďeáLzéleŽitostí
jeho
a nakonecje to právě
,,stvoÍenď.!), obnoveníje odhďenojako falešné
dar pozemadresát,v něhožvypravěčskládá naděje,člověkschopnfužívat
skéexistence.
SměÍováníprÓzy thcátych let k epičnostise postupněpŤenesloi na
modelovánívypravěče:
epizovanjvypravěčse stiávápostavouplíběhu.Tato
postavavšaknenípouze hrdinou,refertjícímo vlastníchzážitcích,ale je
profesionality.I.{ení
sice vypravěčem-stvoŤiteobohacenarysy v1pravěčské
lem,aledoznávásvézásahy,jistf zprlsoborganizacetoho,co podiívá.Vančupňedstavuje
nlv Konec star$chčasr1
nejvlraznějšítyp takovéprÓzy; prvky
postavy
vyprávéjíci
tohotopoloprofesionálního
vypravěčství
čizliterrárnění
však pronikly napťfl<lad
i do žánrupsychologickéhorománu. Ztotožnéní
- objektupsychologického
pozorování- s vypravěčem,
subhrdiny pčíběhu
jektem ana|fzy,je v něm poměrněčasté
1930,
(DanajskÝdaÍHostovského,
HavlíčkrivNeviditelnf, 1937,ŘezáčovoČerné
světlo' 1940aj.).Vyprávění
ve sťet.
častobyvá jatousi rekapitulacíči ďoznáním,leckdy dosti šokujícím
nutís běžnfmipsychologickfmia mravníminormami.Analytickétisilí,označované
se v tehdejší
obvyklejako ,ponordo temnlchzákrutrllidskéduše..,
psychologicképrÓze většinoupojís atmosférou
podněcujících
nátajemna,
znaktla zlověstnfchznamení.PTvotnízážitky,
klíčové
situacea rŮznémotivy
se opakovaněwacejíjako mementavarujícíposcavy,v druhémplanu pak
pťedstavují
vodítkopro čteniáťe.
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mravníhohodnocenínutn , adekvátnísituaci.Vypravěčtakébtzynatoprosí
zvfšenépozornosti,pŤipoobecenstvoo soucits postavou;jindy se dožaduje
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nemŮžeuniknout.
čenfčtenáŤ
udefit,avšakmagickémoci vypr.ávění,zdáse,
jeho mínění,
jeho
I pÍesinvektivy vrlčisvéosoběje jeho ričastníkem,
neboé
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je
pffběhu;
někdy vtahoviándo
souhlasuse vypravěčdožaduje.
ČtenáŤ
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neustále.Vypravěčrlvnadhled'potěšení,s nímžkritizuje svépostavya zase se jich soucitněujímá'jeho epická
poživačnost,
i na adťesáta.
Pďobs nížsledujeběhudiílostí,
to všesepŤenáší
ně se mŮžecítiti čtenáÍ
spraveďStínukapradiny,nďčenf z jakésižlučovité
nostia vzápětízvwt!k vychutnánípŤírodní
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vyprávění.
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disponující
obdobAdresátvyprávěníje projektovánjako harmonující,
jako
vypravěč'Spolďně s nímse stiívá
nfmi sklony a dílčímizkušenostmi
pffslušnftemrodu ,,šlechtictlživot'a..,
těch,kdo umějížíta užít.obrací se
postavyprovokativně
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nfbržvyčast1
oslavnéhozpťítomnění,
pravěčovynostalgie.PosiavavypravěčeSperypňedstavuje
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dojako
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plané'
podvď
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Pozice
brodruhaMegalrogovase ukáže
jehoplebejstvím,
je stťídavě
vypravěčevrlčiadresátovije poznamenána
aéuž
inzerovánojako boleshě pčožité'
nebo tisp'ěšně
kultivované.Psaníje mu
jímžsi hodlá vydobft pffzelti hmotnéuznánípublika.
literárnímťemeslem,
Vypravěčužneníonímmocn1fmvládcem,jehožburácivf smíchpostihuje
kter! sepouští
slabostipostavi čtenáňe.
Je sice ironickfm komentátorem,
do
pťedevším
ďsputace s adÍesátem,
na obranuvlastníchchostí,pffpadněliterárníhoumění,je všakstižennostalgiípo minulosti.To, načvzpomíná,co
postrádiá,nemŮžesvémučtenáťi
vméstdo tváčejako provokaci.Naopak,
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SměŤovaní
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Neviditelnf, L937,Ře,záčovo
Černé
světlo, 1940aj.).Vyprávění
častoolva jakousirekapitulacíčidoznáním,leckdydosti šokujícím
ve sťetnutís běžnfmipsychologickfmia mravníminormami.Analytickétisilí,označované
obvyklejako ,,ponordo temnfchzákrutrllidskéduše..,
se v tehdejší
psychologicképrÓzevětšinoupojís atmosférou
nátajemna,podněcujících
znakŮa zlověstn;fchznamení,Prvotní
zÁžitky,
klíčové
situacea rŮznémotivy
se opakovaněwacejíjako mementrvarujícípostavy,v druhémplanu pak
pňedstavují
vodítkopro čteniáťe.

.t
a
T

196

I

,Y

-

197

ii

I

l

llll
ll
I

lir

rli
ltl
tll

Lll'l
lil

Zatímcov jinfch prÓzách tyto prostÍedkyimplicitně fungujíjako zdroj
napětí,v HavlíčkověrománuNeviditelnf (1937)jsou v tétofunkci reflektovány. Podavatelpsychologickébilance vždy pracuje s vědomímkonce a
vypravěčNeviditelného
s nímmúžei jednotlivéfáze vyvoje interpretovat,
všakďhďuje áměmost, s nížďávkujeinformace: ,,Ajá stá a hledělsousffeděně do jedněch tupfch očí.Do jedněch rupjch oií!18Avšak ne, nebudu
o nich ještěmluviti. Zbavl| bych svévyprávěnívšeho,čímby mohlo zauhryzávatize svéhovlastníhoosudu,takéjsem
ujmoutil...l KdyŽ jsemzača7
právě tak' jako já jsem nevěděl.Aé
nevěděl,jak to skončí.
Nechénevíčteniá.ť
jen
pěkně
pťekvapiti,
prožívá
mnou ménádhernézážiÚiy!,,Ig
se
se
dá
at
spěníke katasČtenáť
ovšem,,vívíc,.,vedenprávěvšemisignályosudového
trofě, neboťvypravěčjej opakovaněupozorilujena zatímblíženevysvětlenf
je poznamenáni sám proces
míst,událostí.Zlověstností
vlznam pťedmětrl,
psaní:vypravěčsi všímádata' kdy začÍná
psát, a sugestivněupozorřuje
čtenáiena zákeÍn!vzhled číslatči.Z|o neníjen obsahemplíběhu,je znovustváŤeno
i psaním.Vypravěčpíanává,žesvéhoadresátaprojektujejako
jakfsi objekt svépsychologicképomsty:diávánajevo,žejej,využívajesvé
pťevahya čteniťovy
zvědavostia senzacechtivosti,
zíměrné,,tí,rď.,kdyžjej
nutíprožít
to, čímmuselprojítsám.Čtenáňjevtahovándo dění,strachujese
o osudpostav;zárovelÍjejvšakvypravěčnechávápocítit,ževzniklénapětí
neníprostfm vfsledkem běhu věcí,nlbiž i vfsledkem rozmyslněposkytovan1fchinformací.Y závéruvypravěčdokonce doznává,žepťíběhproŽívá
je však
sice vězív zajetípŤíběhu'
užs ironickoudistancí.Poslavavypravěče
záměrurčitého
ričinkuna
čtenáiipťedloží;
svobodnáv tom,jak tentopťíběh
je pťímoobjasĎován.
čtenáťe
Kdybychomměli vymezitvztahfiktivníhoadresátake kategoii adresáta
p rojektovaného, moh|ibychomťíci,žeje konkrétním,,,tělesnf
m'' mďelem
učitéhodruhu adresátavyprávění'Pťitomje regulérnípostavouv pťedstadílechse nejčastěji
setMviímese vztahem
venémsvětě.V jaklch literiárních
v takovfch formách,kterézachycuvypravěč fiktivníadresát?Píedevším
jí tradici ristníhovyprávění,zejména
v typu,kter! bychommohli označitza
je zprosťďkován seskupením
postav,které
dekameronslcj..souborpťíběhrl
a naslouchajících,
vzájemněse soběsvěfu.
se stťídají
v roli promlouvajících
jí, poučujíse a baví.Toto společenství
zkonstruovánopro
bjvá nezťídka
vyprávěnísamo,avšakrámcovásituaceobsahujepravděpodobné
vysvětlení
putoviání
(nucenáizolace a nečinnost,
společné
vzniku dočasného
sdružení
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forma mrlžestěžíprďělat závažnou
apod.).Zdáto by se, žetato tradiční
literárnítrend.PÍestose ukazuje,žejejíuplatnov1Í
změnunebonaznačovat
byt za wčitychpodmíneksymptomatické.
něnímr1že
pÍedevším
Éi díla
oMobí vysfirpujído popŤedí
Y prÓze sledovaného
schématu:
Johnovy Večeryna slamníku
vybudovaná na dekameronském
(1929)
kapsy
a BassoviLidéz maringotek
(Ig2}),ČapkovyPovídkyz druhé
podoběse mu blížíi ČapkúvPovětroĎ.2oModel
09aD; v ,Jedukované..
pravidelného
sďídánívypravěčŮje ve všechďech
a
vyprávění
riámcového
z ťeči
pňpadechobměněn:u Johnai BassejerámecsnadnorekonstruovatelnÝ
je
pomyslnf,
na
slamníku
ve
Večerech
absnakErí;
spíŠe
u
Čapka
vypravěčŮ,
vkládánycitacedopistl,
jsou mezi vyprávění,stylizovanájakobezprostťední,
spojodrobnéscény.SignifikanÍríjevšakvždyzáměrvytvoÍitspglečenství,
momentem.
vanéspolečnfm
ještěčerstvf
Ve Večerechna slamníkuje to shodnáživotnízkušenost,
nepocho.
zdúrazĎujících
prožitekválky: na něj ďkazuje většinavypravěčrl,
pffmo
pro
nepoznali"
ktečí
válku
lidi,
pitelnosturčitychmechanism čiemocí
společenskfchwstev, z nejr znějších
Vypravěčipocházejíz nejrťrznějších
míst,spojujeje všaksnahapňeklenouthrŮznéa bolestnézážiky tím,Že je
stylizované,mnohdyhumornévyprávěnívtahuje
vypovědí.Bezprostňedně
i čtenáťe,
apelujenajeho zkušenost.
V Povídkáchz druhékapsy se spolďenství vypravěčrla posluchač
shodujev určitfchmravních,oManskfch i filozoficklch principech(nejen
v ,,malfch věcech..,jak bylo mnohokrátezdrlrazĎováno);shodujese také
v touze objasĎovatje i za cenu,žes tímbude spojenotrpkésebepoznání.
PŤestožei zde jsou vypravěčisociálně zaÍazeni(alespoř profesně:kriminalista,riťednft,kněz' hudebnftatd.),v podstatěse od tétocharakteristiky
je duchovníhorázu. Vznik povídekje
abstrahuje,sounáležitost
vypravěčri
spojováns autorovymzaměňením
na ztvárněnímluvenéíeči;její vfsledná
podobaje všakv ňďi postavvlastněnivelizována(zatímcov Johnověi Bas.
sově knize je ťď postav vyrazněindividualizována,sociálně i regionálně
diferencována).
Nesouvisítento,,modelhovorovéhojazyka,,právě s mopozdelovánímseskupení
slušnfch,solidníchlidí,kteréspojujeobdobné
je zťejmáz incinávacírisilí?otevťenost
pro dalšíričastnfty
společenství
pitu, v němžjako by mluvčínavazovalzcela samozťejmě
na již ťečené
a
obracelse drivěrněk spťízněnému
publiku.
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Zatímcov jinfch prÓzách tyto prostÍedkyimplicitně fungujíjako zdroj
napětí,v HavlíčkověrománuNeviďtelnf (1937)jsou v tétofunkci reflektovány. Podavatelpsychologickébilance vždy pracuje s vědomímkonce a
s nímmrlžei jednotlivéfáze vlvoje interpretovat,
vypravěčNeviditelného
všakodhďuje záměrnost,s níždávkujeinformace: ,,Ajá stá a hledělsousffeděně do jedněch tupfch očí.Do jedněch npjch aií!18Avšak ne, nebudu
o nich ještěmluviti. Zbavill bych svévyprávěnívšeho,čímby mohlo zaujmouti/.'./Kdyžjsem zača|utryzávatize svéhovlastníhoosudu,takéjsem
nevěděl,jak to skončí.
Nechénevíčtenáč
právě tak,jako já jsem nevěděl.Aé
se jen ďá pťekvapiti,aÍ,proŽívápěkně se mnou ménádhemézáži:ťr.y!,,|g
Čteniáť
právěvšemisignály osudového
ovšem,,vívíc.,,veden
spěníke katasjej opakovaněupozorřujena zatímblíženevysvětlen1f
trofě,neboévypravěč
je poznamenáni sám proces
vlznam pťedmětr1,
míst,událostí.Zlověstností
psaní:vypravěčsi všímádata, kdy začínápsát, a sugestivněupozoriluje
čtenáťe
na zákeÍn!vzhled číslatťi.Z|o neníjen obsahempiíběhu,je znovustváienoi psaním.Vypravěčpťtznává,
žesvéhoadresátaprojektujejako
jakfsi objekt svépsychologicképomsty:diívánajevo,žeje1,využívajesvé
pňevahya čteniťovy
zvědavostia senzacechtivosti,
áměmé ,,tfrď,,kdyžjej
nutíprožít
to, čímmuselprojítsám.Čtenráijevtahovándo děni strachujese
o osudpostav;zároveĎjej všakvypravěčnechávápocítit,ževzniklénapětí
neníprostfm v1fsledkemběhu věcí nlbrž i vlsledkem rozmyslněposkytovan:Ích
informací.V závěru vypravěčdokoncedoznává,žepťíběh
prožívá
užs ironickoudistancí.Postavavypravěče
sice vězív zajetípňběhu'jevšak
svobodnáv tom,jak tentopčíběh
čtenáiipčedloží;
záměrurčitého
ričiriliuna
je pťímoobjasřován.
čtenáťe
Kdybychomměli vymezitvztahft ktivníhoadresáta ke kategoii adresáta
p rojektovaného, moh|ibychom Ííci,žeje konkrétním,,,tělesn!m''
modelem
je
určitého
druhu adresátavyprávění.Pťitom regulérní
postavouv pťedstavenémsvětě.V jakfch literárníchdílechse nejčastěji
setkávámese vztahem
vypravěč- fiktivníadresát?Pťedevším
v takovfch formách,kterézachycují tradici ristníhovyprávění,zejménavtypu'kte4f bychommohli označitza
je zprosťedkovánseskupením
dekameronslc!..
souborpi.íběhú
postav,které
se stčídají
v roli promlouvajících
a naslouchajících,
vájemně se sob.ěsvěfují' poučujíse a baví.Toto společenství
bfvá nezčídka
zkonstruovánopro
vyprávěnísamo,avšakriímcovásituaceobsahujepravděpďobnévysvětlení
vzniku dočasného
(nucenáizo|acea nečinnost,
sdružení
putovaní
společné
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apod.).ZdÍto by se, žetato traďčníforma múžestěžíprodělatzávaŽnou
novf literámítrend.PÍestose ukazuje,žejejíuplatzměnunebonaznačovat
něnímrlžeblt za wčitych podmíneksymptomatické.
pŤedevším
tÍi díla
oMobí vystupujído popŤedí
Y pr6ze sledovaného
na
Večery
slamnftu
Johnovy
schématu:
na
dekameronském
vybudovaná
(|920),ČapkovyPovídkyz druhékapsy(1929)a BassoviLidéz mrningotek
podoběse mu blížíi ČapkŮvPovětroĎ.2oModel
09a1); v ,JedukoYané..
je ve všechťech
pravidelného
sďídánívypravěčrl
rámcovéhovyprávěnía
z ťeči
pffpadechobměněn:u Johnai Basseje rámecsnadnorekonstruovatelnf
na
je
ve
Večerech
slamnftu
pomyslnÝ,
abstraktní;
spfie
Čapka
u
vypravěčrl,
vkláďánycitrce dopisrl,
jsou mezi vyprávění,stylizovanájako bezprostiední,
spojodrobnéscény.Signifikanhíje všakvždyzáměrvytvoŤitspglečenství,
momentem.
vanéspolečn1fm
ještěčerstvf
Ve Večerechna slamnftuje to shodnáživotnízkušenost,
nepochozdrlrazřujících
prožitekválky: na něj odkazujevětšinavypravěčrl,
pčímo
nepoznali.
pro
lidi,
ktečí
válku
mechanismŮčiemocí
pitelnosturčit1fch
společenskfchwstev, z nejrrlznějších
Vypravěčipocházejíz nejrŮznějších
záŽíky tírn,Žeje
míst,spojujeje všaksnahapňeklenouthr znéa bolestrré
vyprávění
vtahuje
humorné
stylizované,mnohdy
vypovědí.Bezprostťedně
i čtenáťe,
apelujenajehozkušenost.
V Povídkáchz druhékapsy se spolďenství vypravěčrla posluchačŮ
mravních,občanskfchi filozofickfch principech(nejen
shodujev určit1/ch
v ''malfch věcech..,jak bylo mnohokrátezd razĎováno);shodujese také
v touze objasĎovatje i za cenu,žes tímbude spojenotrpkésebepoznání.
Píestožei zde jsou vypravěčisociálně zaÍazeni(alespol1profesně:kriminalista' riťedník,
kněz' hudebníkatd.),v podstatěse od tétocharakteristiky
je duchovníhorázu. Vznik povídekje
abstrahuje,souniiležitost
vypravěčri
její vfsledná
na ztvárněnímluvenéťeči;
spojováns autorovymzaměťením
podobaje všakv ťďi postavvlastněnivelizována(zatímcov Johnověi Bassově knize je ťď postav vyrazněindividuďizoviína,sociálně i regionálně
diferencována).Nesouvisítento,,modelhovorovéhojazyka,.právě s mopozdelovánímseskupeníslušnfch,solidníchlidí,kteréspojujeobdobné
je zÍejmáz incinávacírisilí?otevčenost
pro dalšíričastnfty
společenství
pitu, v němžjďio by mluvčínavazovalzcela samozťejmě
na již ťečené
a
obracelse drivěrněk spňízněnému
publiku.
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Bassovy povídkyLidé z maringotekmajínejen svéhofiktivního, ale
i projektovanéhoadresdta - zmínéného
ovšemv autorskémmetatextu:
pťedchozího
v prŮvodnímslově autor pňipisujeknížkučtenáiúm
románu
Cirkus Humberto' čtenáíúm'
kteťísi do|ráží
na základě tétozkušenosti
doplnit prázdná místav osudech lidí z maringotek.
Všichni vypravěčia posluchačipocházejí,,z cirkusové branže,,a
jejich setkání(oslava během jedinénoci) je vzácnou pťfležitostí
vypojež
jejich
jímavé
jako
vědět
i veselépťíběhy, se stejně
cesty protínají
azase rozbíhají.Fiktivní adresát uvnitťplítěhu i projektovanf adresát
v autorsképťedmluvěmají spolďn! zájem o cirkusovéprosďedí. Vypra.
věčise k tomutoprostiedíutftajíjako ke svémuživotnímuosudu,projektovanf adresátjako k točišti, niku z všednosti- a takéze součpsné
životnísituace. Povídky modelujípro čtenáťesrozuměné,uzavťenéa
ježnem{
šéastné
spolďenství spiklencŮ téželásky . cirkusu,společenství,
potťebu
dlouhéhotrvání.Artikulují tak vlastnědobovou
solidarity, touhu
po sdruženía sblížení,ježmŮlŽemítprávě ,,spikleneckf..charakter.Vyprávěcíformaje aktualizovánaužitímv konkrétní
historickésituaci:obraz
(vtahujícího
společenství
člověka,kter.fse nacházímimo ně) měl v době
okupačnínepochybněfunkci stmelující,posilující,jakou měly i hodnoty
pťedstavované
obrazně cirkusovfm uměním:odvaha, vytrvalost, ne stupnost.
Spolďenství fiktivníchadresátrla vypravěčŮsevždyotvírají,,vstupu..
jakousi spolďnou katarzi lidí postičtenáťe:
Vďery na slamníkupŤinášejí
Ženlch válečnfm zážikem; v Povídkách z druhékapsy je nastolován
obecnělidskf a současně,,občanskf..
dialog o určitfchnormácha hodnotách, ježjsousice většinou(namístostabilizace)relativizovány,jednotí.
je všaksnahao jejich poznánía rozlišení.Lidéz marincímpťedpokladem
gotek pak modelujísolidární,srozuměnf celek, naknítkoizolovanf ď
vťaÝyokolníhosvěta:snadby takovéspolečenství
bylo možnochápatjako
povzbudivoušifrukolekivu národníhb.
V Pověnoni se postavy rámcovéhoplíběhu zamfšlejínad možnfmi
osudy PťÍpadu
x.I<ažMpovídkaje ovlivněna osobnímiďspozicemi vypravěčú:
milosrdná sesfrareprodukuježivf sen,jasnovidecpodává parapsycho.
logickf lrykbd, básníkpíŠe
povídktt,pltstupujesem i zkratkovitá ďagnÓza
zkušenéhointernisty. Každá povídkaje takévnímánaza trochu odlišnfch

okolnosí: prvnísituaci dá vypravěčkazáměrněpodobuzpovědi a chirurg se
zpovědnfta;jasnovidec vypráví
ochotněpodrobujeroli tišenaslouchajícího
rozrušena vyčerpánduševnímspojeníms tajemnfm pÍípadema oba posluchačizasahujído vyprávěniv Íůozelékďskéhodozoru.Povídkabásníkova
jen jako dílojednéz postav,vkomponovanédo rámcového
se nepÍedstavuje
pÍíběhu:čtenáÍse s ní seznamujeprosďednictvímčetbyjinéposavy . chi.
rurga,jemužje pfíběhprŮvodnímdopisemadresován'Básníkrozebírápsychicképohnutky k napsánípovídky,pfiznává nevypracovanosttextu v mísza vedlejší,upozoriíujena některétechnicképrosfiedky
tech,kter.ápovažoval
a ospraveďlíujejejich použitís ohledemna profesionálnípodezíravostsvého
pfedpokládanéhočtenáŤe,
pŤedcházíjeho námitMm. Seznamujemese však
nejen s procesempsaní, njbrž i recepce:básníkovupovídkučtemeďima
ve chvfli, kdy se
chintrga,proŽívámes ními všechnavyrušenía.vyfižení:
je
X
vlastně
začte,
k
P
ípadu
a
chirurg
odvolán umírajícímu
,,sehraje''scénu,
kterousi užnapďátku rámcovéhopffběhu
v duchusnovďbásník.Několilaát
pťeruší
četbuv nesouhlasus básnftovfmi tvrzeními,neboéiď faktú,lékď.
skfch zjištění,odporuje vfmyslu. Tento proces je ztvárněn zce|a názomě:
místu,čteznow
chirurg se po vfbuchu nevole nad rukÓpisem vracík témuž
odzačátku.
skeptickéhoadresáta
Básnft projektuje svéhoracionálně uvažujícího,
jako
pak
k ,,obrazuchirurgovu..;
takovf čtenáť
se
tento(z našehohleďska
fiktivnQ adresáttaképrojevuje.Nakonec všakpďléhá básnftovu páníz ,hhoďte tu knihu, nebo se ďdejte nastraženfmoffesúma hledejte za nimi
ježjim odpovídá...2lTato vlzvajako by byla ozvěnou naposkutečnost,
jež
menutí, vznášíke svémučtenáči
vypravěčMarkétylazarové; oba vypra.
věčiňkají: pťijměmetento plíběh za svŮj, sledujme se zatajenfm dechem
Že jej kdosi vytválíjako jednu z možností.
osudy hrdinú,nezapomínajíce,
Modemí vypravěčse sffidánímdokonďé ilrlze a ne prosnéantiiluzívnosti
paradoxněsává pohátlkáňem'kterf pďstatu svéhovyprávěnístavína formuli bylonebylo.
Up|atĚní tematizovaného
adresdtav mezivá|ďnéprÓze souvisís něko.
je spojenos tou linií liteÍatury,v nft se literárníďlo
lika faktory:pťedevším
vědoměÉedstavujejako
svébytráumělecM realita jako swolbnf svět.Ztvár.
něnápfitomnoSt,,,Ptojekce..adresátaje vfsledkem antiiluzívnostitěchtoděl:
adresátse stává svědkem vzniku pťedstaveného
světa,literaturaje zároveit
ylpovědi o tom, ,jak je udělárrď.,je svou vlastrrípoetikou.Adresát je nejen
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Bassovy povídkyLidé z maringotekmajínejen svéhoftktivního,a|e
i projektovanéhoadresáta . zmínéného
ovšemv autorskémmetatextu:
pťedchozího
románu
v prúvodnímslově autor pťipisujeknížkučtenáťrlm
kteff si dokážína základě tétozkušenosti
Cirkus Humberto,čtenáťŮm,
doplnit ptázdná místav osudech lidí z maringotek.
Všichni vypravěčia posluchačipu,házejí,,z citkusové branže,,a
jejich setMní (oslava během jedinénoci) je vzácnou pťfležitostí
vypojež
jímavé
jako
jejich
i veselépťíběhy' se stejně
vědět
cesty protínají
azase rozbíhají.Fiktivní adresát uvnitťplíběhu i projektovanf adresát
v autorsképťedmluvěmajíspolďn! zájem o cirkusovéprosďedí.Vypra.
věčise k tomutoprostťedí
utíkajíjako ke svémuživotnímuosudu,projekjako
k
tovanÝ adresát
točišti'riniku z všednosti- a takéze součpsné
životnísituace. Povídky modelujípro čtenáíe srozuměné,uzavťenéa
- cirlrusu,společenství,
ježnem{
spolďenství spiklencútéže|ásky
šéastné
potŤebu
solidarity, touhu
dlouhéhotrvání.Artikulují tak vlastnědobovou
po sdruženía sblížení,jeŽ mtžemítprávě ,,spikleneckf..charakter.Vy.
právěcíformaje aktualizovánaužitímv konkrétní
historickésituaci:obraz
(vtahujícího
člověka,kterf se nachízímimo ně) měl v době
společenství
okupačnínepochybněfunkci stmelující,posilující'jakou měly i hodnoty
píedstavované
obrazně cirkusov1fmuměním:odvaha, vytrvalost, neÚs.
tupnost.
Spolďenství fiktivníchadresáttla vypravěčrlsevždyotvírají,,vstupu..
Vďery na slamnftu pŤinášejíjakousi
spolďnou katarzi lidí posti.
čtenáťe:
ženlch válečnfm záŽil*.em;v Povídkách z druhékapsy je nastolován
dialog o určitfchnormácha hodno.
obecnělidskf a současně,,občansk1f..
tách, ježjsousice většinou(namístostabilizace)relativizovány,jednotíje všaksnahao jejich poznánía rozlišení.Lidéz marincímpťedpokladem
gotek pak modelujísolidární, srozuměnf celek, nakrátko izolovanf od
bylo možnochápatjako
vťaÝyokolníhosvěta:snadby takovéspolečenství
povzbudivou šifrukolektivu národníhb.
V Pověmoni se postavy rámcovéhoplíběhu zamfšlejínad možnfmi
osudy Pffpadu x,Každá povídkaje ovlivněna osobnímiďspozicemi vypravěčú:
milosrdná sestrareprodukuježivf sen,jasnovidecpodává parapsycho.
logiclcf vÝklad, básnft píšepovídkfu,pfistupujesem i zkratkovitá dtagnÓza
zkušenéhointernisty. Každá povídtraje aké vnímánaza Eochu odlišnfch

okolností:prvnísituaci dá vypravěčkazáměrněpodobuzpovědi a chirurg se
zpovědníka;jasnovidec vypráví
ochotněpodrobujeroli tišenaslouchajícího
a oba poslurozrušena vyčerpánduševnímspojeníms tajemnfm pŤípadem
chačizasahujído vyprávěnív Íloze lékďskéhodozoru.Povídkabásnftova
jen jako dílojednéz post]av,vkomponovanédo rámcového
se nepŤedstavuje
pŤíběhu:
čtenáŤ
se s ní seznamujeprosffďnictvímčetbyjinépostavy- chirurga,jemužje ph,běhpnlvodnímdopisemadresován.Básníkrozebírápsy.
chicképohnutky k napsánípovídky,pŤiznávánevypracovanosttextu v mísupozoriÍujena některétechnicképrosÉedky
tech,lÍer.4považovalzavedlejší,
a ospraveďiÍujejejich použitís ohledemna profesioniílnípodezíravostsvého
jeho námitkám. Seznamujemese však
pÍedchání
pÍedpokládaného
čtenáŤe,
nejen s prgcesempsaní,nlbrž i recepcezbásníkovupovídkučtemeďima
chirurga, prožívámes ním i všechnavynršenía.vytržení:ve chvfli, kdy se
Pňpadu X a vlastně ,,sehraje''scénu,
chirurg zaěte,je odvolán k umírajícímu
v duchusnovalbásnft.Několi}rát
kterousi užnapďátku rámcovéhoplíběhu
pťeruší
četbuv nesouhlasus básníkovfmitvrzeními,neboéťďfakt ,lékďskfch zjištění,odporujevfmyslu. Tento proces je ztváměn zce|a názomé:
místu,čteznovu
chirurg se po vfbuchu nevole nad rukÓpisem vracík témuž
odzďátku.
skeptickéhoadresáta
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koncipovanéhocelku, kterÍ měl završitsvazek věnovanf poetice tématua
kterf v plánovanémrozsahuužpatrněnebuderealizován.

208

Edičnípoznámka
Tato kniha pťedstavujevolnépokračováníknihy, která vyšla pod názvem
Poetika české
meziválečné
literatury(Proměnyžánrrl)roku 1987v Československémspisovateli v haze. Byla koncipována jako sďední část široce
koncipovanéhocelku, ktery měl završitsvazek věnovanf poetice tématua
kterf v plánovanémrozsahuužpatrrrěnebuderealizován.

208

f;"1
'1j

i

ue-l
I b{Í{
l

I

IrcI

lea!
lli

I r
ql>l
1rca*ii

eE---l

['3 {.t ur - fl

_._q,__

