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,,Z kapitána Nilova urobil gubernótora, z Bolšoreckého
pevnosťs množstvomkoaikov a kanónov, vymýšťa
si
dramatickézápletlcy s osobami, ktorénejestvovali' Hoci je
možne,žeNilov mal dcéru Afanóziu, podl|a všetkéhosa s
ňou Beňovsbý nikdy nestretol, pretožežilav ochotsku.,,
Rudolf Skukrílek

esty a památi (l790; resp. Denník, ako znie niízov slovenskéhoprekladu) Mórica Be{T
E
ňovského patria do poriadku textov, ktoý móžeme označiéako denníkovo-memoárovú
prózu, spolu s textami príslušného
žánruod takých autorov, ako napríkladVáclav Šašekz Bířkova, Václav Vratislav z Mitrovic' Jan Chryzostom Pasek, Daniel Krman ml., Johann Georg Forstera i. Z|atko Kláúk zaraďuje Cesty a památi do ,,druhovejformy.. cestopisu, čovšak platí len
pre časé
Beňovskéhotextu (od III. časti'kde sa začínaplavba loďou), preto Zostanempri svojom
vymedzení.Vzéahmemoáre/denník- cestopis je hierarchický, ide o odlišnéúrovne,ako napokonpoznamenávaajKlátik:,,.'.,list,a,denník,súkonštruktívneprincípy,ktorémožnopoužiťv
roz,ličných
druhovýchformdch, a nie súsamostatnédruhovéformy. Je pravda, žesa najčastejšie
uplatňujúako konštruktívnyprincíp v románe z druhov fiktívnych a v cestopise z druhov doku'
mentárnych.,,Túto hierarchiu vyjadrím takto: Denník, memoáre, príp. listy nemusia byt vždy
cestopisom,ale cestopis musí byévždy denníkom(z ciest), memoiírmi alebo epištoliírnouformou
(Iistyz ciest). Túto denníkovo-memoárovúprózu budem pokladaéza žáner,a týmto termínom
mienim istý invariant, identifikovateÍný v konkrétnych textoch a zároveň súborgeneratívnych
pravidiel' ktoré tieto texty umožňujúgenerovaé.žáner ako teoretický konštruktje vŽdy ,,abstrakciouod róznych divergentných rysov, pokladaných za nedóležité,.,ajestvujú rozličnéstupne tejto abstrakcie. Na tom stupni abstrakcie, na ktorom sateraz pohybujeme, postačí,ak túto

Z. K|átik:Vývin s|ovenského
Bratislaval9ó8' s. 58
cestopisu'
T. Todorov:Poetika.ČL l970. s. 5l0.
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denníkovo-memoárovúprózu definujeme ako epickú' ohraničenúsémantickýmipolbmi ,,dobrodružstváz ciest a bojov..,aby sme ju odlíšiliod intímnehodenníka,vyznanía pod.
Žáner memoárovo-denníkovej prózy je teda vyššímstupňom abstrakcie ako žáner cestopisu
(cestopis je jedným z variantov mernoárovodenníkovejptózy), Na nižšejúrovni zistíme, že texÍ
Beňovskéhopamátíje ,,zošitý..z textových segmentov,patriacich k heterogénnymporiadkom.
písanáer-formoua patrído žánruvojenskýchdejín.
na rozdiel od ostatnýchčastí,
,,NuItá..časéje,
',Vojenskédejiny..sa vplietali do všeobecnýchdejínv naratívnejhistoriografii(od antiky cez Streako to' čo
totiždo poriadku udalosti ako ,,odchýtlqod normy,'^
dovek ažpo ctnešok).,,vojna.,patrí
je''hodné zaznamenania,,.
,,Vojenskédejiny.. ako žánerjestvujúaj sarnostatne(dnes napr. Harperova encyklopédia),aj
ako súčasé
u Clausewitza opis konkrótnej bitky
odboru ,,vojenskejtaktiky a stratégie..(napríklad
slúžiako paradigmatickýpríklads intenciouk formulovaniuvšeobecnýchzáverova konštruovaniu
me,.teórievojny..;naopak,pri samostatnýchvojenskýchdejinách slúŽi ,,vojenskástratégia..ako
tóda ana|ýzybitiek v ich spacio-temporálnomirsporiadaní,ako ich usporiadavadiskurz histórie).
v beňovskéhotexte končíveÍou: ,,Tu končímeso zprávami, ktoré
Táto časé,,vojenských<iejín..
sme o grófoých osudoch zozbierali sami, a nasledovaťbude to, čo napísal on sóm vlastnou r*
ja.rozprávanie.Vd'akatejto ,,nultej..časti
netor,r...o
Podpísnenasleduje.Nasleduje ,,Beňovského,,
sie preklad S ' Čerňanského( 1808) názov Památné příhody hraběte Beňovského, na většímdíte
od něho sepsané(zvýr. T. H.). Možno vysloviéniekolko hypotéz:Er-forma ako svedectvoiného
ja-rozprávaniuautentifikovaé,
hlasu móŽe maéza úIohuvo vzéahuk nasledujúcemu
,,zvieryhorlniť.
toto rozprávanie a seba samotnú.Druhá hypotéza:Možno, že Beňovský.skriptor začalpísaév
er.forme a k rozprávaniu v l. osobe bol nútenýprikročié
vo chvíli' keď začaIpísaé,,osobnejšie..
spomienky z vyhnanstva.Po tretie:Pravdepodobneto bol ,'tlak..sarnotného
žánru,generatívne
pravidlá ''vojenskýchdejín..,ktorési vyŽadovali3. osobu a umoŽnili taktogeniálneho ,'vojvodcu..
Beňovskéhopatričneheroizovať-tentožánersi totižvyžaduje3. osobu bez ohťaduna to, kto píše:
Caesar píšeo sebe v Zápiskoch o vojne v Galii v tretej osobe,.,,Zdanie objektívnostimala vzbudzo.
vaťaj forma podania. Hovorí o sebe (Cae'rar) v tretej osobe podťavzoru gréckehohistorika Xeno.
fonta..,, Protipostavme proti tomu Jana Chryzostoma Paska (l7. stor.)' ktorý opisuje boje
ja-formou zb|ízka,a objavísa nám (vterJy)vedome stavanýprotiklad memoárov a histórie. Pasek
nechce privelh opisovaé ,,tamtieprovincie a ich povahu, pretožeja tu nie históriu, a/e cursum
mójho života opísaťproposui (predsavzal som si).',nPasek tu dokonca odmieta príliš sa zdržoval
opisom ,,cudzíchzvykov a mravov..,ktorý je konštitutívnypre cestopisnúprózu(Václav Sašek
vždy velmi podrobne opisuje topografiu kaŽdéhomesta, chrámy a enumeruje svátépozostatky,
ktorésa v nich nacháclzaj(l.,Y.Vratislav zasa napríkladpodrobneopisuje tureckékúpele, ,jančarov.. atd'.).Pasek sa chce zaoberaé
svojimi vlastnýmidobrodruŽstvami.
l. a II. časťBeňovskéhotextu tvoríkompozičnýcelok, ,,makrosekvencitt..,
ktorťtmoŽno schematicky označié
ako ,,vyhnanstvo- prípravavzbury a úteku_ útek..a od III. častitext nadobúda
žánrovúštruktúru,,lodnéhodenníka..,zápiskov z plavby. Klátik píšeo amalgáme faktu a Ílkcie
(,,faktom..je to, čomožnoz Beňovskéhorozprávantaverifikovaéprostredníctvominých textov Skukálek napríkladpíše'že v archíve nenašiel ,,nijakédoklady o tom, žeby niekedy bol Beňovský
- a tieto texty musia maév inštitucionálnejsieti štatút,,doklaclov..,,'dokumentov..):
v Šfuvnici,,,

l
1
j

6

J. M. Lotman: Struktúraumeleckéhotextu. BratisIava 1990. s' 2ó6'
Denník Mórica A. Berjovského,Bratis|ava l9ó6' s. 40.
J. Hrabovský; Doslov' In: G. I, Caesar: Záptsky o vojne v Galii, Bratislava l9óó' s. 2l3
J. Ch' Pasek: Pamietniki. Wroc|aw - Warszawa - Kraków l9ó8. s. ó6.
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,,Autor sa všakneuspokojil s.faktograJickou osnovou, ale nad ňou vybudoval pomerne zložitú
sujetovo-kompozičnú
nadstavbu, ktorá bola plodom literárnej 'fikcie.,,. Ide o fiktívne l'úbostné
pásmo a jemu protipostavenépásmo ,,nenávisti..a ,,zrady,., ,,aby tak obohatil rozprávanie o výrazne sujetové,Iyrickéa dobrodružnémomenty,,,.Pripomeňme de Manovu ana|ýzuautobiografie, kde sa kladie otázka, čizdanie referencie autobiografickéhotextu nieje korelátom rétorickej
figúry mimesis..,;či to níeje skÓr tak, žeto projekt autobiografie produkuje a určuježivot a nie
tak, Že život produkuje autobiograťru;autobiografiaje chápaná ako určitáfigúračítania(kódom
autobiograÍiemóžeme čítaé
akýkolvek text) a za hlavnúfigúruepitďu rovnako ako autobiogratie
označujede Man prozopopeiu, ,fikciu hlasu zo uihrobia.,.,,Autobiografiamá tedarétorickýa fi.
guratívnycharaktera, ako píšePetr A. Bílek' jej subjekt ,je neoddiskuvatelnětakétextovou
pravidlá memoiíropro..''. Písaénapríkladmemoiíre znamenáv prvom rade dodržaťkonštitrrtívne
vej pr6zy, nie písaéto, o čomsi myslím, žeje ,,pravdou,..Napokon, príkladom memoárovej prózy par excellencesúZnamenitéa podivnépříhodypanaPrášílka.Ak budemetedaaj v súvislostis
memoiírmipoužívaé
termín ,,literrírnytopos..(v zmysle intertextovéhoscenáru)'. a sledovať.ako
z Beňovskéhomemoárového textu tieto toposy prechádzajúdo dobrodruŽných románov o Be.
ňovskom od JožaNižnánskehoa Waclawa Sieroszewského,
nejdeo nedorozumenie;Je Íahostajné'Že (resp.či)Forster ,,zaŽI|,'morskú
búrku,o ktorejpíševo svojej Ceste okolo sveta _ búrka
na mori je literrírnymtoposom, ktorý d'alej rozvija semému ,,morská plavba... Je zrejme pravdepodobné'žeÍí,čo
prózu je
absolvujúdlhúplavbu, zažIjírazajbúrku'pre memoárovo-cestopisnú
všakpodstatné,
žemusia tútobúrkuvypovedať:
A niečovypovedaéznamenáuŽ a priori sa situovaťv priestore vypovedatelhého.Takto móžeme sledovaénapríklad intertextový scenár zámeny
listov od NiŽnánskeho a Sieroszewskéhodobrodružnýchrománov cez Beňovskéhomemoáre
trebársaŽ k Hamletovi, ale nielen tomu Zo Shakespearovejdrámy, ale aj k Amletovi zo stredovekejkonikySaxaGrammatica.Štruktúratohtoscenáraje:AchceuškodiéBavysielaCkDslistom, v ktoromje príkaz,aby D uškodilB; B zamieňatentolist za falošný,v ktorom sa píše,aby D
pomiíhalB, príp.aby uškodil C alebo A' Táto zámena potom produkuje v Shakespearovej driíme
onu existenciálnu výpoveď ,,Rosencrantz'a Guildenstern sú mÍtvi,,,ktorá dala názov dráme
Toma Stopparda.
Je to skór tak, Že to život ',napodobňuje..intertextuálnescenáre (keď generujemenarácie
našounaratívnoukompetenciou,a keďich komentu,,toho,čosa nám dnesprihodilo,,,zak|adané
jeme slovami: ,,akov zlej komédii..apod.).
',
,,Zemepisný..opisKamčatkyv beňovskéhotexte zasapatri plne do poriadku Žánru cestopisnej prózy. Celý text (vylúčiacčasé,,vojenskýchdejín.,)má denníkovýcharakter- chronologickéusporiadanieudalostí,označované
dátumamt.
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R. Skukálek: Móric A. Beňovský ajeho památi. In: Denník Mórica A. Beřrovského,Bratis|ava|966, s.228.
Z, Klárik'c. d'' s' 37.
c . d . .s . 3 7 .
P. de Man: Autobiografiajako od-twarzanie.In: PL |986, zv. 2, s. 308.
c.d.,s.315.
P. A. Bílek: MoŽnosti ,já..: Autenticita,autobiografie'autor(skýobrz), Tvar l996' č. l4, s.9.
ij. Eco: I-ectorin fabula,Warszawa I 994, s. I I 8.
DenníkMórica A' I]eriovského's. 74.
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Dobrodružstvá Mórica Beňovského (1933) a Sieroszewskéhorománov beniowski (19L3-|4) a
.lleto
texty majúna istej úrovniabstrakcierovnakúfabulu a na.
ocean (|916-|7), budúidentické:
chádzame aj tie istémotívy (opakovanéStepanovove zrady - jednotlivé texty sa líšialen v ich poč.
te, otrávený cukor pre Beňovského a následnéodhalenie travičaBeňovským pred gubernátorom'
červená stuŽka v liste od Afanázie/lrlastázte, označujúcanebezpečenstvo,hranie šachov, zabitie
gubernátora atd1).V riímci kódu literárnohistorickej chronológie sa celkom automaticky natíska
oÍáZka:Prečo bolo potrebnéešteraz (v tomto prípadehneďdvakrát) prepísaťBeňovskéhodobrodružstvá?Dumasovi Traja mušketieri si zPamátí grófa d'Artagnana od Gatiena Courtilsa de
Sandrasa(mimochodom, ide o pseudopamáti)''vyberajúakuráttrojuholníkd'Artagnan - pani Bonacieuxová - Bonacieux (pričomho rozvíjajúúplneinak) a mená akýchsi troch mušketierov,ktorí
súu de Sandrasaiba zmienení;d'Artagnan zomierainak a inde vo Vikomtovi de Bragelonne neŽ
v bitke pri Mastrichte u de Sandrasa.Jednoduchopovedané,Dumas napísalúplneiný príbeh.odvoláva sa sícena rukopis fóliového formátu Památí grófa de La Fóre, z ktoréhotaktiežčerpal- a
ak by sa náhodou tentorukopis nenašiel,nebolo by to vóbec dókazom, ženejestvuje_ bolo by to
iba dókazom toho, žesa nenašiel. ,,A ako sa hovorí,kmotor býva vraj druhým otcom. Upozorňuje.
mepreto čitateťa,
žeak v našejpróci ndjde zálubu, alebo sa bude pri nej nudiť,nech to pripíšenám,
a nie grógovi de La Fčre.',,o
SúNiŽnánsky a Sieroszewski takisto druhými otcami? Pokúsime sa dhlej ukázat, Že áno.
Ako bola naprogramovaná pragmatická stratégiamemoárovo.denníkovejprózy? Vnuk V. Vratislava z Mitrovic sa v predhovore k Príhodám svojho deda odvoláva na Cicera, ktor.ýpíše,že
,,pro,středkemslavnépověsti a dobréhojména tam se mnohdykrát nachózíme, kde podlé těla přítomni nejsme,anobrž'žei mrruíjsouce skrze chvóly hodnéčinyk obživenípřicház'íme..,',Text sprítomňujejednak nežijúcehoautora,jednak hrdinov, o ktorých píše(toto je vel'mi frekventovaný
rnotívv dejinách západnéhomyslenia)'', pričompri denníkovo-memoárovejpróze súmeno auiora
a meno hrdinu identické (,,umíniljsem k vzděIáníjeho slavnépamátlq a hrdinskézmužilostisepsanéjeho vla'stnírukou.,.na světlo vydati.......,;.
Tento text zároveň ponúka ,,věci, kterése ti tíbitia
časukrátiti moci budou,,'.,.Funkcia tohto textu je teda aj ,,zábavná,,.
Cesty a památi majúdóvod byéprepí.sané:
NiŽnánskehoa Sieroszewskéhoromány ,,dosadzu.
jú,.
fabulu Beňovského Památí do naratívnej štruktúry dobrodružného románu.
Memoiírovo-denníkováich-forma je transformovanádo 3. osoby. Velmi častánepriama rečBeňovskéhotextu je bezvýhradne transformovaná do priamej reči.Týmto sa zosilňuje dynamika narácie (nepriama reč rozpráva ,,o.,, zatiať čo priama prezentuje). ,,Dátumová štruktúra.. je
eliminovaná.
Nižnánskehorománový text častovyuživa (resp.nadužíva)ag,níciu,ktorúUmberto Eco definujeako,,spoznaniepridvochaleboviacerychosobóch,ktorémóžebyťvruijomné(...)alebojednostranné,,,'.Len pre ilustráciu: V chalupe Kováčovcov je situácia taká, že ,,Ntídej,že Móric
Beňovs|cýje eštenažive,pohasla,.,,. Do chalupy prichádza ,,otrlruný,zaprdšenýa zarastený,, ,,tulák.. - a samozrejme: ,, _ T1lsi to, Móric, ty si to! * zvolal zrazu rozradostene.,.'..Ďalej: V jednom
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J. Hrabák: Ctcní o románu' Praha l 98 l ' s. 200.
A. Dumas: Traja mušketieri,Bratislar,al 984' s. 8.
Příhody Váciava Vratis|ava Z Mitrovic, Praha 19.50's. l 3.
Tento motív s|eduje od Grékov po humanizmus práca J. Domanského Tekst jako uobecnienie, Warszawa l 992
Příhody Vác|ava Vratis|avaz Mitrovic, s. l3.
e. d..s. ló.
U' Eco: Supernranw literaturzemasowej, War.szawal99ó, s.29.
J. Nižnánsky: DobrodLužstváMórica Beňovského'Bratislava l988, zv. I., s. 97.
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Z nepriatel'skýchkozákov spoznáva Míkuláš zradcu omachela'o; Beňovský sa spoznáva s dávnym priatelbm svojho nebohého otca,. atd'' Pripomeňme parodické vyuŽitie postupu
rozpoznania*nerozpoznaniav Klimovom Velkom románe, kde napr. v XXXI. kapitole ,/Veumravněníbohovék Lesbii přísnou její maminku přivedou, smysly obou omámí' aby se nepozna.
ly, načežbrzo maminka dceři a dceruška metce prsty do řiti a lůna strká....,,oSieroszewski
postupagnícienevyužívavÓbec. Najednom mieste však využívainý postup, ktorý zasa nenájdeme u Nižnánskeho (a samozrejme ani u Beňovského)_ ide o sujetovtl anticipáciu Nastáziinej
smrti v duchu duchrírskejpoviedky: Beňovský má hrózostrašný sen: Ie v záhrade a alejou sa k
nemublížiNastázia. ,,Keďsa k nej priblížil natoko, žeužk nej natiahol ruku a mal sa jej dotknúť,
odhrnulasi ntihle závoj na dve 'stranya on zazrel strašnúndr... kostlivca' Skerila zuby v straši.
debtomúsmeve.'.A predsa spozná,valpodťaočnýchjamiek, tvaru líc, brady a čela,spozntíval,že
to bola ona.,,z'Kedže tento naratívny segment, ako už bolo povedané,má funkciu anticipácie,
Znamenáto,žeje členomkorelácie'' s naratívnymSegÍnentorn',Nastáziina smrť. a táto anticipáciaje o stotridsaé
strán d'alejiterovaná prostredníctvomzopakovania motívu kostlivca a intenzifikovanátým, že tento raz už nejde o sen. Beňovský ide navštívié
chorúNastáziu: ,,obrótila k
nemuru,nennúnár a usmiala sa, Bol to hrozný úsmev,úsmevkostlivca.,,,,,y mechanizme textu
Beňovskéhomemoiírovje postava ldfan .ázie veťmipresne fuirkčrreýyÍÍLedzerlá:
Rozvíja ťúbostné
pásmo,topos ,'lásky s prekážkami..(ď Beňovský je lerr vyhnanecbezpráv, a vo chvíli, keďgu.
bernátorpovoluje sobáš, prekážkou je bl to, že Beňovský je uŽ ženatý,o čom samozrejme
gubernátornevie) aje pre Beňovskéhopro,striedkom,ako si získaédóverugubernátora a pripravié
útek.Vo chvíli úteku(v časti,ktorúsompracovne označilako ,,lodnýdenník..)užstratilasvoju
naratívnufunkciu _ a tak jednoducho zomiera' Porovnajme toto lakonické konštatovaniev beňovskéhotexte s melodramatickým kódovaním Afanáziinej/Nastáziinej smrti v dobrodružnom
romiíneNiŽnánskeho a Sieroszewského: ,,25. septembra doplatila na prehrešeniesa proti miernosti vjedeníA,fanázia. Jej predčasná smrťma veťmihlboko dojala, a to ým vcičšmi,
žesom tak
prLíielo potešenieodmeniťju za vernúprítulnosťsvadbou s mladým Popovon.l (.'.) u,,,.v beňovskéhomemoiíroch Af.anaziaplne obsadzuje aktant.pomocníka, kto{ pomáha Beňovskému získať.
kompetenciu(,,byťtalcýmaby mohol konať,'',tj. utíecé
so spoluvázňami z vyhnanstva).
V dobrodružnýchrománoch Nižnánskeho a Sieroszewskéhcrpostava Afanázie nestratila po
makrosekvencie ',prípravaúteku_ útek..úplne svoju funkciu v mechanizme narácie:
skončení
Iednak ako člen trojuholníku Beňovský - Atanázia - Stepanov umožňuje neustále iteratívne
znovu-naplňanieaktanta ,,anti-subjektu..(škodcu) Stepanovom a týmto umožňuje generovaé
novéa nové(a vždy tie isté)záp|etky Stepanovovho podnecovania k vzbure proti Beňovskému;
jednakdďej umoŽňuje generovaétopos ,,lásky s prekážkami..,pretoŽev oboch románoch sa Beňovskýdo Afanázie zaťúbi_ a Siercrszewskéhoromán je v tomto ohl'ade menej poplatný kódu
heroizmu.. hrdinu dobrodružnéhorománu (,,Zraz,uz nej začalprudko trhaťšaty'.',,);
,,morálnehcr
Beňovský ako užraz ženatýporušujemanželskúzmluvu..: ,JÝepotrebujemsa skývať!,.. Je mo-
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jou ženou!.,,';a napokon umožňujekooptovaťdo textu topos ,,smrti svátice.. (všetkytie Marinky a
Drímy s kaméliami). V Oceane naratívnysegment ,,smrtNastázie.. kompozičneuzaÍváraromán a
nerovnováŽnu situáciu trasformuje na rovnováhu (antagonistický vztah Beňovského a Stepanova
sa trasformuje ,,zmierením..na ne.antagonistický, a teda prestáva byťgenerátorom príbehu).
(Pripomeňme si, žeTodorov charakterizuje ,,minimdlny kompletrrýsujet (plot),, ako ,,presun
od jednej rovnováhy kdruh,j,u,.)V oboch románoch je Nastiíziina smrépeďormatívnepredvedená
ako umieranie s patričnýmštylistickým arzenálom, patriacim do poriadku sentimentiílnejpr6zy narozdiel od memoiírov,kde je len konštatovanáv rámci denníkovéhozáznamuspolu s dátumom.
Na niekolkých príkladoch toho' ako dobrodruŽné romány Nižnánskeho a Sieroszewského
transformujúBeňovského memorírejednak na úrovni diskurzu (transformácia gramatickej osoby
rozprávania a modality vypovedania _ nepriamej a priamej reči),jednak na úrovniniuatívnejštruktúry(transformácia denníkovej štruktúrydo syntaxe dobrodružnéhorománu - tou sa budem bližšie
zaoberať.
ďalej, transformácia aktančnejroly postavy Afanázie, kooptovanie postupov (agnícia) a
toposov, ktorépatria do poriadku dobrodružnéhorománu), sme si ukázali jednak oprávnenosétohoto aktu pre.písania, jednak sa nám artikulovali štrukturiílnediferencie textových invariantov memoiírovo-denníkovej prózy a dobrodružnéhorománu a ich odlišnégeneratívnepravidlá
(takžeartikulovali sa nám diferencie dvoch žánrov)' Autobiogrďický žáner ,pemoárov a ciest.. sa
však ,,vtláča..do štruktúrydobrodruŽnéhorománu Nižniínskehoa Sieroszewskéhoa táto fúzia generuje životopisný dobrodružnýromán, spríbuznenýs pikareskným románom a s románmi ,,vel'kých ciest..' kde, ako píšeJ. Bachórz, sú,,udalosti, navliekanéna fabulatívnu niťživotopisualebo
,o
ce'sý, spojenéjednoduchou časovoupriťahlosťou(následnosťou)alebo príčinnýmvzťahom,. _ s
touto tradíciou sa radikálne rozlúčilgotický román.,.
Týmto paralelným čítanímtroch textov, ktoým sme artikulova|i žánrovédiferencie, budeme
odhalovaéaj diferencie v riímci poriadku dobrodružnéhorománu medzi Nižnánskeho a Sieroszewskéhotextami. Budeme sa pýtaťna koherenciu príbehov v týchto textoch. Gerald Prince vo svojej
práci Gramatika príbehov píšeo jednom zo spósobov produkovania koherencie uceléhopríbehu:
Jednotlivéjednoduchépríbehy, z ktorých sa tento príbehskladá, musia zdielbťistéspoločnévlastnosti, ,,č'iužto je protagonista, alebo téma,alebo dej, alebo kombinácia všetbýchtroch,,,o.Pokúsrne sa urcbiť niečo na spósob komutačnéhotestu: ,,Při tétokomutačnízkoušce<jišťujeme,
které
znalcyse mohou v danémkontextu objevit a kterénikoli.,,,'Budeme sapýtaťv súvislosti s príbehom
v Nižnánskeho románe, či sa kdekolvek inde nežna konci mÓŽe objaviénaratívnapropozícia ,,Beňovský zomiera., (v tejto forme, alebo dblej naratívnerozvedená,pretože,,propozíciaje nerozložiteťnd len, na určitej úrovni abstrakcie. Na konkrétnejšejúrovni móže byť každó propozícia
reprezentovaná ako sériapropozícií..'*.Musíme odpovedaé:nie. Protagonista Beňovský je svorníkont románu, jeho prežitie v každom ohrozeníje naratívnounevyhnutnosťou,smréouBeňovského
by sa ďalšierozprávaniestďo nemoŽným:,,Beňovskývypi| menšiudávku jedu ako ostatní..,.,;
,,Iy'ašťastievýstrel nezasiahol ani Beňovského,ani n1kohoiného..o.,).
Takže všade,kde situácia ,,nebez-
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pečenstvo..otvára pred postavou Beňovského naratívne možnosti ,,živat,,alebo ,,smrť.,
algoritmusgenerovaniapríbehuumožňujerealizovaéiba možnosé,,život...
Toto mÓŽe znieéako
truizmus,ale umožňujenám to artikulovaéštrukturálnudiferenciu medzi NiŽnánskeho príbehom
a napríkladpríbehomDumasovho románu Gróf Monte Christo. Príbeh Dumasovho románu by
bolo možnérozvijal., aj keby sme doň na určitommieste kooptovali propozíciu ,'DanÍés/}4onte
Christo zomiera.. (užpo útekuDantésaz vázenia)' PretoŽe nevyhnutnou podmienkou moŽnosti
narácieajej koherencie tu nieje protagonista, a\enaratívnyproqram' prechod od porušeniarov.
nováhy k jej znovunastoleniu:,,spráchaniekrivdy - pomsta...Kooptovanímtejto propozíciedo
jeho generatívnepravidlá a
textu Dumasovho románu by sme zmenili jeho naratívnuštruktúru,
príbehbymuselbyéďalejrozvijaný
inak-ale: moholbypokračovaé(vtejtochvílimiímnamysli
generatívnymodel textu ako ,,sériuntisledných rozhodnutíso stóIe viac špecifickýmiselektívnymi inštrukciaml..o'-takto generatívnyproces textu volí napr. na úrovnilexiky z paradigmy systému lexikálnych jednotiek podl'a generatívnychpravidiel; na úrovni naratívnejštruktúryzasa z
par.adigmymoŽných udďostí). V rámci generatívnychpravidiel Nižnánskeho textu je udalosé
,,Beňovskýzomiera.. skór ako v závere (kdeje skutočnerealizovaná), zakózanou volbou' pretože
jej kooptovaniedo textu by bolo ,,naratívnousamovraždou..(Eco)'d'alšiegenerovanietohto príbehuby uŽ nebolo moŽné.V Dumasovom texte,kde ide o naplnenienaratívnehoprogramu'je
pokačovaniepríbehuaj po ,,možnej..smrtiMonte Christa možné,
pretoŽetentoprogram mÓže
naplnié
Monte Christa - aj v naratívnomzmysle
akákol'vekpostava,ktorá by sa stala ,,dedičom..
slova,tj. ktorá by obsadila pozíciu ,,pomstitelh..:
Pokojne by to mohol grófov ,,synovský..pria.
teťMaximilián Morrel, ktorý sa v závere lúčis grófom slovami: ,,Zbohom, mói priateť, mój
otec!,,.,Ak by sme chceli ukázaťdiÍ-erenciu
naratívnejštruktúry
NiŽnánskehotextu a SieroszewskéhotextuBeniowski, trebaukázaé,,volbu..,ktorúrealizuje Sieroszewskéhotextpri prepisovavojenskýchdejín(ktorúNižnánskehotext
ní Beňovskéhomemoárov: odhadzuje ,,nultú..
časé
prepisuje)a vyberá si časé,
ktorej koherenciajekonštituovanátaktiežnielen protagonistom,ale V
prvonrrade naratívnymprogramom ,,vyhnanstvo_ útekz vyhnanstva..(vovšetkýchtextochide
o zorganizovaniesprisahaniavyhnancov a o útekcelej skupiny), takŽeani generatívnepravidlá
Sieroszewskéhotextu Beniowski nezakazujúmoŽnú udalosé ,,Beňovský zomiera,' trebárs v
prostriedkupríbehu.
Nižnánskehoromán končíudaloséou,,Beňovskýzomiera*,čoje koncom (čiskir nemožnos.
éoupokačovaév) príbehu,ktorého koherenciu zaiséujeiba naratívny podmet. Sieroszewského
románBeniowski zasa končírozuzlenímv zmysle Borisa Tomaševského:,,Ak situácia,obsahujúcaprotirečenia,vyvoláva pohyb fabuly, pretožez dvoch bojujúcichprincípovjeden musí získaéprevahu
a ich dlhotrvajúceexistovanieje nemoŽné,vyrovnávajúcasituácia nevyvoláva d'alší
vývin' v čitatelbvinevzbudzujeočakávanie,a preto takáto situácia sa prejavujeako koncová a
volá sa rozuzlením.,..o.
Túto ,,vyrovnávajúcusituáciu..možno'samozrejrne,vel'mi l'ahkozrušiť
(akopotvrdzujepokračovanietohto Sieroszewskéhorománu s názvom Ocean, ktorépre-pisuje
Beňovského,,lodný denník..),inkorporovanímzápletky (Stepanovovopodnecovaniek vzbure
na lodi) a Zmeny miesta (tj. vynrírasa ,,neočakávané..,
ktorésa ,,prihodí..naceste- morská búrka, smád atdl).
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A poďmeešteďalej:RozprávačBeňovskýna konci svojichmemoiírovnezomiera,nie všakpre,,v spokojnostisom
o svojej vlastnejsmrti (ničmi predsanebráninapísaé
to, Žeby nernoholpísaé
própisaéžánet
memoárovo.denníkovej
zornrel..),ale preto,žeo smrti svojhorozprávačanemóže
pravidlá žánrujednoducho
niečotakénedovoÍujú.)
zy. (Generatívne
medzi naratívnymitextamí,v ktoých sa všetkoorganizuje
Deleuzea Guattarirobia rqzlíšenie
a ktorémajúfundamentálnyvzéahk forokolo otázky ,'Čosa stalo?..,,,Čovšetkosa mohlostaé?..
me tajomstva;a tými textami,kde sa čitateťpýa:,,Čosa stane?.,,ktorémajúvzéahk formeobjaDeleuzea Guattaria poznÍrmevuo..Nechajmeterazbokom Žánrovévymedzenie,ktoréponúkajú
sa organizuje
najme,žeokolo otázky .,čosa stalo?..(aleužnie okolo otázky ,,Čosamohlostaé?..)
odpovedena otiízku,,Co sa vóbec
histórie (klasickýmpríkladomnemožnosti
aj diskurznaratívnej
zasazáHaďtá(ajediná)pretentyp
stalo?..jeKurosawovfilmRašómon);otrízka
,,Čosastane?..je
inkriminovanétextyNiŽnánskehoa Sieroszewského.
romiínu,ktoý reprezentujú
dobrodružného
románuUmbertoEco zaraďujek romantickejtradícii(oprotirozprávaniu
Tentotyp dobrodruŽného
co se užstaloa co posluněčeho,
vyprdvění
v ,,dávnychciviliaicióch.., ktoré,,byloskoro ,"ždycfu
chačiznali,,oo,ktorá
,,nabídnevyprávění,v němžhlavnízdjemčtenářesepřesunea upře k nepředvídatelnostitoho, co se stane, a fudížk invenci zópletlq (...) To, co se děje, se nes.talopřed
Táto neautorvlastněani neví,co se stane.,,.,
vyprdvěním,
ale dějese topři vyprávěnía konvenčně
je generované
kódom dobrovšetko,,nepredvídané..
predvídateťnoséje,
samozrejme'predvídaná,
román) už
aspoňjeden dobrodružný
románu a skúsenýčitatef(tj. taký, ktoý prečítal
družného
ako ich mov týchtotextochnaprogramovaný
dopreduvie, čosa budediaéa právetakýtočitateťje
vyplývajúce
delový čitatef:,,Potešenie,
z narócie (.'.)' vyplývaz opakovaniatoho,čoje užz,nó
opakorománu,ktorý,abysomstručne
funkciou..dobrodružného
me,,,o,totoje práve ,,utešiteťskou
na prefabrikátochfabúl,na ústálenej
val užliteri{rnovedný',topos..jehodefinovania,je za|ožený
kombinatorikeustálenýchtoposov,na kombinatorikeužprefabrikovanýchsituačnýchsceniírov,
literatúry,
schematizovanej
charakterovatď.Túto ,,predvídateťnú
nepredvídateťnosť.populárnej,
móžedobreuchopiéteóriainformácie',,PodťaMolesajeinformáciapriarnoúmernáshtpňunepre.
diktability,,a,,alr:ďa,,nepriamoúrnerruÍ/.../pravdepodobnosti,,',,:
,,čímjejednotkapravdepodobje jej stupeň redundancie,,.,,IJsúvztaŽnime
to s už spomenutýmmodelom
nejšia,ým viičší
generovaniatextuako výberuz paradigmyalternatív:
romiínuponúkav procekód dobrodruŽného
segenerovaniatextuvoÍbuz ustálenejparadigmy(toposy,prefabrikáty)a pri kaŽdomkroku výberu
je pravdepodobnosé
vystúpeniadanéhoprvku (toposu,naratívnejsituáciea pod.) veťmivysoká
(pretože
generatívne
pravidláprikazujúvoliéprávez tejtoparadigmyprávetakúa takújednotkua
ju
kombinovaé s práve ta^kými
a takýmijednotkami).Bartoszynskipíše,žetu možnohovoriť,,o
poetilq v zmyslevykoruivaniarozhodnutía
aplikovaní(norcom a adresdtom)určitejgeneratívnej
kombiruiciív rámci určitejýchodiskovejschémy,
ktorouje v tomtoprípadefabulovó matrica,,,,_
tu je to matricadobrodružného
románu(resp.jeho istéhotypu).Rovnako z paraďigmyalternatív
hypotézyo
vyberámodelovýčitateť,
naprogramovaný
romiínu,konštruujúc
textomdobrodružného
v paradigme,
priebehydeja,,,,,alternatívne
dďšomrozvíjanídeja.Tieto ,,možné
scendre,,'',majú
z vázenia,unikz ktorejčitateťvyberá'
charakterdigitnýchopozít(Beňovskýutečiealeboneutečie
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ne alebo neunikne Z vyhnanstYa, Zahynie alebo nezahynie v nebezpečnejsituácii, zoberie alebo
nezoberie si Afanáziu, sprisahanie vyhnancov bude alebo nebude odhalenégubemátorom, Be.
ňovský vyvráti alebo nevyvráti podozrenie gubernátora,atď. atď.) - miera informatívnostije teda
veťminízka a v Nižnánskeho románe ju ešteznižujeužsformulované ,,pravidlo nemožnostismr.
ti Beňovského...Čitateťsvojedohady formuluje vo vzéahuk ,,svetu intertextuality...o- v tomto
prípadeprimiírne vzhlhdom ku kódu dobrodružnéhorománu. Eco potom o dobrodružnomrománe z hťadiskateórie informácie konštatuje.. ,,Pod zdanímmechanizmu,produkujúceho informáciu' sa skýva mechanizmus, produkujúci redundanciu...,,Dochádza tu k fúzii dvoch princípov:
prekvapenia, nevyhnutnosťredundancie diktuje
,JÝevyhnutnosťinformácie si vyžadujeskutočné
opakovanie p rekvapení v p rav ideIných interv alo ch.,óo
Pokračujúcv dosadzovanínašichrománov do tohto všeobecnéhotypologického riímcaďalej
povedzme, že zauaÍčo dobrodružnýromiín (zváčšana pokračovanie- a Nižniánskehoa Sieroszewskéhoromány vychádza|ina pokračovanie)má odstredivúštruktúru.',
tj. kombinuje a strieda viacej sujetových línií, životopisný dobrodružný romrínje zasa,,dostredivý..' rozprávanie
málokedy opúšéa
Beňovského a ak niekedy ukazuje paralelnúdejovúlíniu intrígNovosilova proti Beňovskému,je to okamžite funkčnépre hlavnúdejovúlíniu (postava Beňovský sa ocitá pred
novou prekážkou,ktorú: ď prekoná, alebo b/ neprekoná). odstredivú štruktúruparodicky využil
Josef Váchal vo svojom Krvavom románe navrstvenímparalelných, spolu nesúvisiacich dejových línií.
Prejdime opáéku konkrétnym ana|ýzamnašichrománov na úrovni naratívnejštruktúry.Neznartená to, že by ma nezaujímala štylistická rovina týchto textov, ale minuciózna štylistická
.',
ana|ýzaNižnánskeho textov už bola vypracovaná I. Sulíkom povedzme iba, žetieto texty vytvárajústrnulésémantickéa štylistickéuniverzum s malou mierou informatívnosti a žejazyk je
iba čírymprostriedkom na to, aby sa mohla manifestovaénaratívnaštruktúra.
Sujet sa v týchto textoch váčšinouprekriývas fabulou. Nižnánskeho text však vo váčšejmiere
ako texty Sieroszewskéhopoužívapostupyna generovanie ,,neočakávaného..,
resp. ',tajomného..
_a jednýmz týchto postupov je produkovanie asymetrickéhovzéahufabuly a sujetu (ani Nižnán.
skeho text však tútoasymetriu neprodukuje častoa ak' tak len v malej miere' čo vyplýva z generatívnychpravidiel dobrodruŽnéhorománu' ktoý má síceprodukovaťnapátie, ale ziíroveňmusí
byémodelovémučitatelbvizrozumitelhý). Ukážme si príkladjednej konkrétnejrealizácie synta.
xe udalostí,ktorúzapíšemeako sériu,,naratívnychvýpovedí,,(Chatman):
Beňovský uteká s omachelom pred pandúrmi
Beňovský unikne (útekje úspešný_ ,,vyrovndvajúciprvok,,',,)
Beňovský opáéuteká pred pandúrmi (,,rušiý prvo&..o.,,
napíňanieinteratívnejschémy)
(strih:) Rozhovor zemana Hanskéhoso svojou dcérou(retardácia)
Hanský a dcéranachádzajúneznámeho zraneného(topos falošnéhonezniímeho)
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..Nezniírny zranený,,blúzni;

,,Anna l,enalayová!., (modelový čitateÍvyslovuje hypotézu, že
je
zdan|ivý nezniímy Beňovským alebo omachelom, lebo postava Anny bola členomtrojuholníka
Anna - Beňovský - omachel) a o chvíÍunanený knči: ,,Straťsa mi z očí,omachel...,,o,;v tejto
chvíli to móŽe byéuž len Beňovský). Takto text postupným rozlúštenímtotožnosti,,neznámeho..
zn1Žujemieru informatívnosti (presun: neznámy _ Beňovský alebo omachel _ Beňovský); paradoxne všakmožnopovedaé,že zn1žujetúmieru informatívnosti,ktorúnikdy nemal (pretožemodetohto kódu je
lový čitateťdobrodružného
romiínuje programovaný tak,žepozná jeho kód; súčaséou
jeho znalosémodelovým čitateÍom;
takžečitateÍvo chvíli objavenia sa neznámeho už vie, že ide o
vychódzku,. (Eco) do paraďgmy toposov, kde
Beňovského- a vie to tak, Že si urobi ,,intetferenčnú
si nájde topos ,,falošnéhoneznámeho..).Určitým sebaodhalujúcimgestom tejto štruktúryredundancie je názov kapito|y Zmarenápoprava a boj pred hradbami, čižekeďčítameo prípravách k poprave omachela, už vieme, Že omachel sa zachráni. Túto stratégiu využívď už stredoveký
rytiersky román (napríkladArtušova smrt Thomasa Maloryho), kde názov kapitoly je vždyjej synopsou' Asymetria sujetu a fabuly je v tomto prípadeprodukovaná ,,prázdnym miestom.., ,,dierou..
v sujete,ktorúmusímodelový čitateť
vyplnié(skonštruovať
hypotézutoho, ,,čosa stalo..):sujetovou ,,dierou..sú (v texte nerealizované)naratívnevýpovede ,,Beňovský je nanený pandúrmi..a
,,Beňovskýomdlie v lese..- a čitateťichvyvodzuje ako hypotézuzo vzťahudvoch (v sujeteprilhhlých) udalostí: ,,Beňovský uteká pred pandúrmi..a ,,Je nájdený neznámy zranený.,- o čitateÍovi
text predpokl adá, že identifikuje ,,Beňovského.,z prvej udalosti s ,,neznámym..z druhej udalosti.
Iným spósobom produkovania ,,tajomstva..v Nižnáskeho románe je to, čo šklovskij nazýva
typemtajemstvív románě je vypravovánío situaci předcho,,metódou presunu..:,,Nejobyčejnějším
zí, umístěnépo výkladu o situaci přítomné.,,.Beňovský dostáva varovný list od Zuzany: ,,Akou
z,vldštnounáhodou sa Zuzana dozvedela jeho meno? Aké nebezpečensoomu hrozí?,,".A o stranu
ďa\ej ,,Zuzana mu rozpovedala, ako sa dozvedela, kto je tl aký osud ho stíha.',fu.
DÓležitou diferenciou medzi Beňovskéhorománom a Sieroszewskéhoromiínom ocean súdve
poznámky pod čiarou,kde Sieroszewski cituje Beňovskéhomemoáre a opravujejazykovú správnoséjednéhovýroku -text takto véahujedo svojej štruktúrysvoj akt prepisovania inéhotextu (čou
Nižnánskehonenájdeme).
Tzvetan Todoro.r ,,rozlišuje dve ',,eké kategórie - rozprávania sústredené na sujet
(plot-centered),resp. apsychologickéa rozprávania sústredené
na postavu, resp' psychologické,,o'.
Dobrodružnýromán samozrejme patrído prvej kategórie a jeho postavy sútým, čoTodorov nazýva ,,ťuďmi-rozprávaniami,,,kde
,,postavaje potenciálnympríbehom_príbehomživotadanejpostavy. Každá postava znamená novúzápletku,',uoIe to ,,literatúrapredikátu,.o,, dÓleŽitéje konanie
samo osebe.Naratívnypodmet,ako sme si užukázali, je dÓležitýlen tam, kde je jediným svorníkom, ktorý zabezpečujekoherenciu príbehu(v Nižnánskehorománe) _ a nie preto, Že by akcia bola
jeho symptómom. ako v psvchologických naráciách. ale preto, žepráve predikáty, pripísanéjednému podmetu konštituujútentopodmet ako príbeh(,,príbehljehol života..).Budeme na jednom príklade z NiŽnánskeho románu sledovaékombinatoriku vzéahovmedzi postavami a jej funkciu v
generovanípríbehu. Úlohu, akú hrajúpostavy (aktéri)pri generovanísujetu, dobre sformuloval
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Hendricks (hoci postupovalopačneapýta|sa vlastne,čosujet,,robí..spostaYami):,,Zdkladným
cieťomsujetuje daťpostavy do vzájomnéhovzťahu_ hlavne spojiťprotagonistu a antagonistu v
sihlticii, na ktorej majúobaja zdujem. Sujetje dynamiclq v tom, že,,rozpína,,alebo temporalizu.
je priestorový (paradigmaticbý) konflikt /.../..*' Ak miímeparadigmatický vzéah
X (obojstrannénepriateÍstvo)Y,
tento paradigmatický vzéahm6žegenerovaécelésériesyntagmatických expanzlí(napríklad:
Y škodíX, X sa bráni Y, Y už neškodíX). Postavy sú v naráciách, zameraných na ďej, ,,skór
prostriedkami nežcieťompríbehu,,o,.Pri analýze týchto textov je teda vhodnéich chápaéako
,,čistoštrukturtÍlneelemenry..(M. Mathieu'.,)- na úrovni syntagmatiky je postava ,,operátorom
naratívnej syntaxe,,,, v paradigmatickej rovine sú postavy navzájom vymedzené (spojené)
štrukturálne.nevyhnutnýmivzéahmi ,,tak,ako súdve dištiktívnevlastnosti vo fonologickom sys.
témespojenésvojou vztijomnouopozíciou,',,.Postava,ktorá napíňaaktantškodcuinej postavy,
jestvuje (ako elernent narácie) len vo vzéahuk tejto inej postave (a ostatným relevantným posta.
vám) a opačne.Postavy súteda vymeďzenéčistovzéahovo_ to platí pre každúúroveňnarácie rovnako aj pre úroveňudalostí.Todorov píše:,,Každýelementfabuly je určenýči.stovzťahovo:
ým, čoho určuje,sú vzťahyk iným vyrozprdvaným udalostiam.,,,,,
Narácia I. častiNižnánskeho románu Poplach vo Vrbovom je generovaná paradigmatickou
štruktúrouvzéahovpostáv, vymedzených vzájomnými vzťahmi,napr.
Beňovský (láska) Anna
omachel (láska) Anna
Beňovský (rrepriatel'stvo)
omachel,
a syntaktickými pravidlami, ktoréumožňujúprojekciu tejto paradigmatickej osi na syntagmatickúos prilhhlých naratívnychvýpovedí:Zák|adnýmpravidlom je ,,sínusoidálna(syntaktic.
lui)štruktúra,,:,,napcitie_.riešenie_novénapc)tie_novériešenie,,,o_včastiVovyhnanstveje
to interovanie syntaktickej štruktúry(na konkrétnejšejúrovni):
Škodca(tento aktant napína1ripostavy Omachel, Stepanov,Kanceliír)obviňuje Beňovského
pred gubernátorom Z prípravy úteku,
Beňovský sa obhajujepred gubernátorom'
Beňovský presviedčagubernátorao svojej nevine,
Škodcaznovu obviňuje Beňovskéhopred gubernátorom.
Beňovský sa znovu obhajujepred gubernátorom,
Beňovský znovu presviedčagubernátorao svojej nevine, atdl, atď.
Zoberme si opáéI. časé
so zjednodušenouparadigmou (viď vyššie)vzájomných vzéahovpostáv (pretoŽepostáv je viac) a preskúmajmenaraúvnemožnosti,resp. syntagmatickéexpanzie,
ktorétáto paradigmaumožňuje:omachel miluje Annu azároveň Beňovský miluje Annu, omachel škodíBeňovskému, Beňovský sa bráni pred omachelom. Táto syntagmatická štruktúra
mÓŽe byéiterovaná,s tým pravidlom, žepostavaBeňovský nemóŽe obsadiéaktantantisubjektu
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(tj. nemožnovygenerovaťnaratívnuvýpoveď ,,Beňovskýškodíomachelovi..), a|e vŽdy len sub.
jektu. Po vyčerpanísyntagmatických expanzií, ktorétáto paradigma umoŽňuje, sa móže transformovaésamotná paraďgma (vzéahymedzi postavami) - to práve robíNižnrínskehotext: Najprv, aby
som čisto ,,sumarizovď.., čo ,,sadeje v románe..: omachel sa zrieka Anny a nútiBeňovského,aby
sa s ňou teda oŽenil a Beňovský odmieta. Transfotmovaná paradigma je takáto:
Beňovský (ne-lríska)Anna.
omachel (ne-láska) Anna.
Beňovský (nepriateÍstvo)omachel.
Možnosépráve tých syntagmatických expanziív Nižnánskeho texte, ktoréboli opísanévyššie,
vyplýva z určitej spoločnej štrukturálnej vlastnosti oboch paradigiem: Dvaja aktéri (Beňovský,
a súv identlcomachel) súspojenínavzájorn štrukturálne-nevyhnutnýmvzťahom ,,nepriateťstvo..
kom štrukturálne-nevyhnutnomvzťahus tretímaktérom(Annou) _ v jednej paradigme je to ,'láska.., v druhej ',ne-láska...' Sieé štrukturálne-nevyhnutných vzéahov medzi aktérmi (,,na
úrovnianalýzy [) ,*"umožňuje formulovaéaj pravidlá na syntaktickej úrovni,čiže
,,.fonémickej,,
,,opis spósobov, ktoými sa tieto elementymóžuspájať,aby vytvorili naráciu,,,o:Táto sieéumoŽňuje
generovaéna Syntagmatickej úrovni naratívnuvýpoveď ,,omachel škodíBeňovskému..,ale zaka.
zuje naratívnu výpoveď ,,omachel škodíAnne.. (pretožev rámci paradigrny nie sú omachel a
Anna spojeníštrukturálne-nevyhnutným
vzéahom,,nepriatefstvo..).
Pre ciele ana|ýzy som schematizovaI a zjednodušiltieto vzéahy,postavu Anny som (v prvej paradigme) bral tak, ženaplňďa aktant ,,predmetu..,ktoý chce aktant ,,operátor,.získaéabráni mu v
tom ,,antisubjekt...Naratívna štruktúratohto segmentuNižnánskeho textuje zložitejšia- pokúsim
presnejšímodel siete štrukturálne-nevyhnutnýchvzéahovpostáv (v tom momente
sa skonšÍruovaé
narácie, keďsa omachel vzdáva Anny a Beňovský ju tiežodmieta). vzéahymedzi postavami nie sú
totiž vzájomne identické _ čižekeďnapíšem:omachel (láska, ne-láska) Anna, znamená to: omachel miluje Annu, ale Anna nemíluje omachela. Tu je model druhej paradigmy:
Beňovský (ne.láska,láska) Anna.
omachel (ne.láska, ne-láska) Anna.
Beňovský (nepriatel'stvo,nepriatel'stvo)omachel.
Táto paradigma umožňujev NiŽnánskeho románe generovaétopos,,nešéastnej
lásky..zo strany
postavy Anny k Beňovskému (Anna miluje Beňovského,ale ten ju odmieta) a následnúnaraúvnu
výpoveď ,,Anna ochorie (z nešťastnej
lásky) a zomiera.. a transformovaťomachela (na úrovni toposov) zo ,'soka v láske.. na ''pomstiteťa..(eho aktančnárola zostávca rovnaká - antisubjekt,
,'škodcď.).Postava omachela je vÓbec zaujímavá - je odkazom k romantickémutoposu démonic.
kéhopomstitefa,prenasledovatel'a,,,tieňa.,,dvojníka a precbádzapozoruhodnými transformáciami
_ od akéhosi ,,čudného
nadčloveka..,,,svojho boha človeka..s vlastným chápaním spravodlivosti,
(keďsa vzdáva Anny v prospech Beňovského) záhadného,diabolsky odvážneho- cez
,,férového..
diabolskéhopomstiteťa(zachraňuje Beňovskéhopred pandúrmi,aby ho mohol dhlej prenasledovaé
_ a prenasleduje ho po celom svete: v Poťsku,na Kamčatke)- ažpo ,,strašného
nečlol,eka,.,,
' zbabelého ,,podliaka,,(zabije bezbrannóhoMikuláša'*,mnohonásobného
zradcu a vo vázenísa mení
na ,,zviera,,,,.stráca poslednézvyšky l'udskej<lóstojnosti- a napokon na ,,škriekajúcu
babu,,,,,,
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zbabelca, ktorý na kolenách prosí o svoj život, aby mohol zozadll toho' kto mu ho darovď, opáé
pohrýzéa opáéprosiéo milosé(napíňanieiteratívnejschémy).Nehťadajte,ako by možno vyplýva.
lo z napísanéÍto,
závratnéhlbiny l'udskejduše,ale štrukturiílnufunkciu omachela z mechanizme
narácie: omacheljednoducho napíňaaktant ,,anti-subjektu..v každejnovej rozprávke vzéahov
postáv _ žeje ,,čistoštrukturálnymelementom..demonštrujesegment,keďje omachel odsúdený
Beňovským na smrť,ale podarí sa mu utiecé,Beňovský odpláva na lo di _ a zrazu bez vysvetlenia
sa na lodi zjavuje omachel a pripravuje vzburu. Postava ,,omachela.. nemá vzor v beňovského
memoároch (tam funkciu škodcu napíňa Stepanov) _keú.e však Nižnánskeho text rozvíja aj
,,Vorgeschichte..memoárov, bolo pouebnépre konštituovanienarácie obsadiťfunkciu ,,škodcu..
a Stepanov to nemohol by( kedžes ním sa Beňovský v memoárochzoznamuje ažvo vyhnanstve
(prečotolká úzkostlivosépri dodržiavanífabuly, ak do textu možno kooptovaépostavu, ktorá
v memoároch,nevystupuje?). Aktant ,,škodcu..potom od častiVo vyhnanstve u Nižnánskeho
striedavonaplňajúomachel a Stepanov. Iteruje sa trojuholník (teraz v z|oŽeni Beňovský - Afanázía- Stepanov).
Ukána|i sme si, ako paradigma vzÍahovpostáv a Syntakticképravidlá umoŽňujúgenerovaé
naráciu určitejrelatívneuzavretej sekvencie dobrodružnéhorománu. Treba však ukázaťeštejed.
Ak budeme hovoriéo paradigme ako o moŽnom svete s určitýmpočtomindivíduí,
nu možnosé.
spojených vzájomnými vzéahmia o tom, že tieto vztaby mlžu byétransformované,rezervoár
možnýchudalostí(moŽných naratívnychvýpovedí,ktorémoŽno generovať)sa dá rozšírié
ešteaj
takým spÓsobom, Že do tejto paradigmy pribudnú nové indivíduá a tým aj nové vzéahy,alebo
Íým,žesa táto paradigma jednoducho odhodí a vygeneruje sa nová (postavajednoducho zmení
Nižnánskeho romámiesto,je dosadená do inej siete vzéahovmedzi inými postavami)' Prvú časé
nu generujepráve takáto paradigma s určitýmpočtomindivíduí a transformáciami ich vzéahov.
Ak sa Beňovský v I. častipremiestňuje, dokonca aj na koni, toto ,,premiestnenie..nie je odchodom' ide vždy o prerniestňovanie v rámci tohto ohraničenéhouniverza. Do tohto univerza je {začínasa II. čast)inkorporovaná ,,zvonku.. nová postava so ',zatykačom..na Beňovského, čo
naratívneodÓvodňuje odchod z tohto univerza.
Román je vždy ,,malým svetom.., ,,zariadeným,.určitýmpočtomindivíduí,ale tento počet
poznáme ažpojeho dočítani:Pričitaníaprigenerovanínarácie dobrodružnéhorománu je to skór
tak, že ,,svet,.chápemevo fenomenologicko-hermeneutickom zmysle ako horizont, ktorý je neohraničený,pretožehorizont sa mi vzďaluje práve tým pohybom, akým sa k nemu približujem:
Svet ako horizont, z ktoréhosa mi vyniírajúindivíduá, a teda ničnebráni tomu, aby sa v akomkoÍvek naratívnomsegmente objavílo zrazu novéindivíduum (nejaký ,,pomstiteťz Ďalekého východu..,aby sme dali konkrétnypríklad toposu)' Práve konštituovanieklasického detektívneho
románuanglickéhotypu sa muselo vysporiadaés ýmto charakterom ,,textovéhosveta...Pravidlá
pátera Knoxa (ktorésú de facto generatívnymi pravidlami Žánru) na prvom mieste uvádzajú:
,,Zločinecmusí byťněkdo, o němžje zmínkabrzo na začtitkupříběhu,,,, a Van Dine vo svojich
pravidlách Zasa na prvom mieste wádza: ,,Všechnystopy musíbýt uvedenyjasně a popsány.,,*,obidvepravid|ázabezpečujúuzavretie tohto univerza eštepred riešením:Detektív pri rozlúštení
záhadynesmie použiéfakty, ktoréneboli čitateťovik dispozícii a nesmie odhaliévraha v nezná.
mej osobe,ktorá doteraz v príbehunevystupovďa. Ellery Queen uvádzal(i) častov určitejchvíli
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výzvu čitateÍovi,ktorý má práve k dispozícii všetky Í.akty,potrebnéna rozriešenie ziíhady (čo
znarnená,že univerzum indivíduí a faktor sa práve uzavrelo). (,,Tajomnými pomstitermi zYýchodu.. ďebo ,,novými osobami.. ako páchateťmisi pomiíhalešteConan ooyle - Štúdiav červenom
nie súdetektívkou (skór ,'policajným románom..), ďe Pes baskervillský už áno.)
Dosial', keďsme sa zaoberali naratívnousyntaxou, zaoberali sme sa hiavne jedným typom ,,fabulovej figúry..,ktorej konštrukciu K. Bartoszynski popisuje ako skladajúcusa z elementov: ,,cieť
konania ako prekročeniejestvujúcehostavu, séria operócií prekonóvania preluÍžokalebo realizovania ,,ýmen,,, dosiahnutie (alebo nedosiahnutie) cieťu,čiževytvorenie novej situúcie- pozitívnej alebo negatívnej,,.r'Tútofabulovú figúru vlastne realizuje celý Sieroszewskéhoromán
Beniowski na najvyššejúrovniabstrakcie(vyhnanci súvo vyhnanstve,vyhnanci sa usilujúutiecé,
vyhnanci utekajú)- táto makosekvencia je na nižšejúrovni rea|izovaná celou sériou sekvencií
prekonávania prekiížok_ spomeňme si opáéna citát z Hendricksa , žepropoziciamilŽe byéna nižšej
úrovni abstrakcie reprezentovaná sérioupropozícií;to istéplatí aj pre sekvencie, ktoré sil ,,vynóranéniekolbými propozíciami,,,o.Terazpreskúmamerea|tzáciu inej ,,fabulovej figúry..v Nižnánskeho texte, ktorú Bartoszynski popisuje ako ,,figúru,ktorej modelom je konflikt rypu hry, t.j.
súborkonanís protikladnými intenciami, vykonóvanýmipodťaurčiýchpravidiel a pri použitíurčitej stratégie,,,''
Postavy v Nižnánskeho texte rozvíjajúparalelnéintrigy _ to je zápLetka_ arozuzlením bude výslednica týchto intríg. omachel rovnako ako kanceliír hovoria nepravdivým spósobom pravdu;
Chcú dokázaé,žeBeňovský s vyhnancami pripravuje útek(čoje pravda)' ale robia to pomocou fa.
lošných svedkov a nesprávnych interpretáciíudalostí(pretoŽev ich ,,svetepresvedčenia..na tému
fabuly je ,,Beňovskéhoprípravaúteku..nimi vykonštruovanouintrigou _ nevedia,žeje zhodná so
,,svetomfabuly").
(nerealizovanýplán):
KanceliírovaStratégia
l. ciel':Zlikvidovaéatamana.
Prostriedok: falošnísvedkovia, ktorí dosvedčia,žeataman chcel zvrhnúésubernátora.
Predpokladaná reakcia: gubernátor dá popraviéatamana.
2. cieť:odstrániégubernátora.
Prostriedok: dezinterpretovaépopravu atamana,ktorúprikázal gubernátor, týmto spÓsobom;
Ataman sa dozvedel o sprisahanívytnancov (ktoréje z hladiska,,svetafabuly..pravda),ale gubernátor ho clal popravi( aby zachrániťBeňovského(svojho nastávajúceho ,uť4. óubernátor 'á bud"
odvolávaťna falošných svedkov, ktorí hovorili o atamanovej zrade, a|e oni budúdvojnásobne falošní:Poprú svoje predchádzajúcefalošnésvedectvo - ergo budúhovoriépravdu (pretože ataman
vo ,,svetefabuly.. naozaj nechystal zvrhnutie gubernátora)a ť'ýmtogestom zároveň poprú,žefďošne svedčili,čižebudúzároveň klamať(edným rečovýmaktom hovoriÍzároveřtpravdu a klamaé,to
je sila tejto intrigy).

Beňovsk
ktorejsa poh
Beňovsk
Cieť:Zlil
Prostried
Predpokl
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celrírovejlog
pravých!,,,,
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častoneuved
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tentosegmen
láska (kot
a syntagn
nia sl'ubu)lá
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p
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Predpokladaná reakcia: Pád gubernátora.
Predchádzajúci cieť(likvidácia atamana)je v štruktúreintrigy zároveřtprostriedkom dblšieho
cieťa.
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Beňovský produkuje protiintrigu, ktorou sa vpisuje do tejto logiky pravdy-nepravdy, v rámci
ktorejsa pohybuje kancelár:
Beňovskéhostratégia(ako odpoveď na nerealizovanýkanceliírovplán):
Cieli Zlikvidovaé kancelára.
Prostriedok Atamanovi prezradia, čo naňho chystá kancelár.
Predpokladaná reakcia: Ataman kanceliírovi ,,u gubernátoraporiadne podkúri..a gubernátor
potomkancelárovi ',neuveríani slovo..'o.Tuje tá diležitá veta,ktorou sa Beňovský situujev kanceliírovejlogike: /Gubernátor/ ,,Bude pokladať všetbýchsvedkov za falošných: aj kúpených,aj
pravých!,,,,
Kedže dobrodružný román musí byé ,,mechaniilnom, produkujúcim redurulanciu,, (Eco),
(tj. poztextje ,,zhotovený..tak,Že užvopred vieme' ktorázdvoch alternatívnychintrigzviť'azí
námerozuz|enie):Beňovskéhoplánje predsaužodpoveďouna kanceliírovuešte nerealizovaní
svojho vlastnéhomechanizmu.
intrigu,ktorúrobí súčaséou
poznánrok o naratívnejštruktúredobrodružného
Na záver kapitoly niekolko všeobecnejších
románu' Semiotika narácie ukáaala,že ,,zókladnó gramatika,, je ,fundamentdlnou paradigmatikou', nasácie, ,'a preto zároveň detenninuje synta8matiku..,'. sú to logický štvorec(,,konštitu'.,,
taxonomický model (model
tívtrymodel,.), modelujúci logické vztahy medzi sémami
aktantov),ktorý definuj e vzÍahyaktantovu.,- oba modely sú Greimasove * a sieé(paradigma)
vzéahovpostáv' ktoré ako rozličnéúrovne paradigmatickej osi
štrukturálne-nevyhnutných
generovaétransformačnýmr
umožňujú
operáciami (ktorésúvymedzené ,,súboromsyntaktických
os narácie.
algoritmov,,,,,
sériepril'ahlýchnaratívnychvýpovedí,tj. Syntagmatickú
Pokúsnresa určié
diferenciu štruktúrydobrodružnéhorománu a štruktúrymýtu. Lévi-Strauss
'Pre anaukázal' že ,,účelom
mýtuje poskytnúťlogicbý model, schopý prekonaťprotirečenie,.,,,
|ýzuto znamená,píšeGreimas, Že ,,čítaniemýtu nemá byťsyntaqmatické(...); ide o uchopenie,
častoneuvedomovanéadresantorn a adresátom, vzťahovmedzi jednotkami mýtickéhosignifié,
rozmiestnenýmiv toku celého rozprdvania.,.o'Naopak, dobrodružnýromán (nielen pri ,,dobrodružnom..čítaní,
len k tomu, aby
ale aj pri analýze),je trebačítaéSyntagmaticky.
,,Signifié..slúži
štruktúra
bola moŽná' Ak napríkladčítame'žeBeňovský je nútenýopustiémansyntagmatické
Želku,ktorúmiluje, aby odišielpomáhaépol'skýmpovstalcom,ktorým dal slovo, mohli by sme
čítaéako
artikulujúcisématickú
tentosegmentna úrovnioznačovaného
opozíciu
láska (kontra)dodrŽaniesl'ubu
ako artikuláciu nadradenosticti, povinnosti (dodrŽa.
a syntagmuBeňovskéhoodchodu čítaé
nia sl'ubu)láske. V skutočnostije tento odchod podmienený sínusoidálnousyntagmatickou
štruktúrou
napátie-riešenie-napátie.riešenie:
totižto,je trebaopustié
rovnovážnusituáciu (šéastné
(,,napátie..).
manŽelstvo;,,riešenie..)
v prospech nerozvážnej
,,Yýznamy,,v tejtoopozícii súzapokiaťby savýznam ,,dodržanie
sl'ubu..semiotickyviazal v konkrótnom segmenteS
mieňatelhé,
rovnováŽnou situáciou; a význam ,,láska..s nerovnovážnou,Beňovský by porušil
,,riešením..,
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sl'ub a cválal za láskou (napokon, postava Beňovský ako typický dvojitý agent sl'ubmnohokrát porušuje- napríklad sl'ubmanželstvas Afanáziou atď.)' Jednoducho, tento dobrodružnýromán tu nie
je na to, aby nám artikuloval nejakévýznamy (že ,,dodrŽatsl'ubje prvoradé,láska je aŽ na druhom
mieste..),naopak,významy sútu len preto,aby umožnilinaratívnusyntax.Všetkomusíbyépodriadenézákladnej otá.zke,na kto1útento typ dobrodružnéhorománu odpovedá: ,,Jsme stóle puzeni
otázkou: Jak je to dál? - Ano, teďrozwním; ale jak je to dál?,č*
ltÍ ÁtIÁ
..!.l...
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Zamerianre sa teraz na jeden aspekt dobrodruŽných románov, o ktoých srne hovorili. Keby nejestvovalo tolko definícií historického románu, bolo by možnériskovaé tvrdenie, že ide o
historicko-dobrodružnéromány. Tieto texty prepisujúBeňovskéhomemoáre (text,patriaci v rámci
nášhokultúrnehokódu do poriadku textov ,,faktickej reprezentácie..)anachádzame v nich odkazy
k tzv. historickým udalostiam.Lenže iba toto váčšineliteri{rnych vedcov nestačí,aby text zaradi|i
do žánru historického románu. Eco hovorí o ,,románe kepeňa a meča,.,dumasovskom románe,
ktorý ,,sl vyberá reálnu, spoznateťnú
minulost,,, zaťudňujeju historickými postavami _ toto vytvá(
ra rámec a ',do tohto rómca ,,skutočného,.)
súzasadenévymyslenépostavy, prejavujúce cit1,
ktoréby sa dali pripísaťaj postavám z iných obdobť,,,'.Sem by sme pokojne mohli zaradiťinkriminovanéromány o Beňovskom.
Referenciahistorickéhorománu tedanebývachápanáprílišprvoplánovo, ,,čistodenotačne...
U
GyÓrgya Lukácsa nachádzarneniečo,čoby sme mohli nazvaé,,interpretačným..
chápanímreferencie historického románu. ,,Ako to skutočnebolo.. v historickom románe neznamená ,'vernosť.
historickým faktom (len toto sa naozaj odohralo, len tieto osoby skutočnejestovaIi atď.), ale znamená určitýmodus interpretácie: historický román musíodhaliépomersíl,historickúnevyhnutnosé
a ,,dejinnéhybnésily.,,,o.
',To, čosa sta|o..v istom zmysle slova nie je tým, čosa stalo skutočne,
,,sovy nejsou, čímse zdají být,,; ,,to, čo sa stalo..,je javom, na ktoréhopodstatuje treba sa pýtaé:
touto podstatou súdejinnétriedne konflikty, ktoréumožňujúna povrchovej rovine ,,to, čosa sta|o,,.,,ScottovahistorickÍvernosťspočívavzobrazovaníhistorickejnevyhnutnosti(...)Poprinevyhnutnosti vóbec neprichódza do úvahy,čijednotlivé detaily alebo skutočnostihistoriclq súhlasia
alebo nie.,,,,,
' Tieto Lukácsove postuláty vytyčujúten typ literárneho realizmu, ktoý by v markiewiczovej typológii spadal pod model homologickej reprezentatívnosti: ,,fikcionálna skutočnosť
zobrazuje podstatnéznalq štruktúryalebo zákonitostíprtsfušnejoblasti reálneho sveta,,,,,.To, čo
je nespochybniteťné
V takejto koncepcii, je samotná možnosé
referencie, referencie ako vzéahumedzi modelom a tým, čoje modelované.V ri{mci štruktúryhistorickéhorománu vóbec neprekáža,ak
sújej súčaséou
prvky fukcie, za predpokladu, Žeje zachovanázakladajúcahomológia (zakladajúca
u Lukácsa samotný žánerhistorickéhorománu). A ak podÍaLukácsa W. Scott ,,primerane vnútorným uikonom historického románu pretvára významnédejinnéosobnosti na vedťajšie
postavy fabuly,,,,,,,robí to nielen primerane zákonom historického románu, ale aj lukácsóvsky chápanej
histórie, v ktorej mechanizme sa uskutočňujehistorická nevyhnutnosé:akokol'vek ýznamná dejin-
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ná osobnosťmusíbyév rámci fabuly histórie vedlajšoupostavou.Hlavnou je práve dejinná nevyhnutnosé.
Ďatsim motívom súčasnejliteriírnejteórie, na ktorý treba upozornié'je pokus o formuláciu
vzéahovhistorického a fikčnéhopísania. Na jednej strane _ ako upozorňujú Hayden White a
Louis o. Mink - historicképísaniemusívyužívať
techniky fikcie, generovaéakýkolVek text (teda
aj historickú naráciu) umožňujúpravidlá písania;postštrukturalistickýmheslom sa sÍáva ,,,,Ja.
zyk ako pÓvod histórie,, (implikujúce,aful ukazujúvšetlqDerridove analýzy v práci Z gramato.
lógie a inde, žeto vóbec nie je ,,póvod..)(||x|.
Na druhej Strane_ John Hillis Miller, inšpirovaný
románopiscom Henrym Jamesom, hovorí o tom, žeromán si musí vždy nasadiéistúmasku, a najčastejšie
je to maska histórie, čomu jednak zabezpečivážnepijatiečitateťmi,.'',
jednak samotné
tvrdeniana témufikcie súprevzatými tvrdeniami o histórii (,,pojmy začiatku akonca(,,archeológia,,a ,,teleológia,,)/...fil,,'.To istédokazujeWalter L. Reed, keďtvrdí,že románimituje metódy
písanejhistórie'.,.,základnú opozíciu medzi románom a textom historiografie vidí v ich referenčnejalebo reprezentačnejfunkcii; ,,Ale kde história vyvodzuje z dokumentu mimotexto'vé
fenomény,činiteťova udalosti, písanie románu obracia tútoreferencialitu k sebe samému'',!,,,
Ak sa
všakz faktu imitovania histórie románom vyvodzuje, že termin ,,historický román.. je potom
nadbytočný)..,.,stratísajedno rozlíšenie,ktoréje funkčné(ajedine funkčnos{operatívnoséje,
nazdávam sa, kritériom oprávnenosti akéhokolvek rozlišovania, typo|ogizácie: to, čo s tým
móžemďalej ',urobiť.):Takýmto spÓsobom by sme v rámci textov nerozlišovali typy takých postáv ako napr. Malý Bobeš a kardinál fuchelieu, ktorév riímci nášho kultúrnehokódu patria do
odlišnýchporiadkov: kardinála Richelieua pokladáme za historickú postavu, zatiaÍčo Bobeša
nie.Bolo by taktiežnemožnérozlišov ať.
medzi textami, o ktorých by Lukács poveda|, že zobrazujúhistorickúnevyhnutnoséa napríkladTolkienovou históriou Stredozeme, ktoráje skutočneza|oženána imitovaní postupov písania histórie, akurát že ide o fiktívnu históriu. Nebudem sa
pokúšaé
o (operatívnu)definíciu historickéhorománu, pre našeciele (aby sme preskúmali vzéah
románov o Beňovskom s diskurzom histórie) postačí,ak skonštatujeme, že tieto romány využí
vajúto, čo v rámci našejencyklopédie patrí do poriadku ,'historickéhofaktu.._ napr. samotná
postavaBeňovského,rusko-poťskávojna atd'.Budem sa pýtaéna funkciu týchto tzv. historických
faktov v texte týchto románov' o jednej funkcii kooptovania mien (patriacich do poriadku histórie) do fikčnéhouniverza hovorí Lyotard _je ním dosahovanie efektu reďity - ako príklad Lyotatduvádza mená Waterloo a Napoleon v Kartúze parmskej: ,,Toto prinajmenšomdokazuje, že
jeden indikótor vo Svetemien, zahrnurých Stendhalovou fikciou a
to istémeno móže zabezpečiť
ďalšívo svete mien, verifikovaných historickou vedou _ a to bez ukrivdenia jednéhoz ýchto sve.
tov, Toto zauzlenie ponúka dobrý príklad na différend/rozpor/: je Napoleon cisárom Francúz.
ska,alebo je ideáIom politického rozumu pre Fabrica a Juliena?,.,,,oPre Lyotarda totiž nemÓže
byézachovaná identita reÍ.erentav heterogénnychreŽimoch v1ýpovedí.
Avšak skúmaé,,realitu..referenta a vóbec možnoséreÍ.erenciepresahuje zámer tejto štúdieod tohto problému možno (pre tútochvíl'u,z hl'adiska semiotiky) abstrahovaé'Semiotiku' píše
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Eco, zaujíma spoločenskýchalakter znakov a ,problém lži (alebo nepravdy), ktoý vyvstdvapre lo. Napríklad výrok,,Napoleon zomrel 5. mája 1821
gikov ýz,namu, je pre. alebo post^semioticlý,,,o,
'.,',
na ostrove svátej Heleny.. v našomkultúrnomkóde konotuje ,,historickúskutočnosé.. bez ohl'adu na jeho faktickú referenciďitu. Problém signifikátu ako kultúrnejjednotky je ,,nezóvislý od empirictcých podmienok pravdivosti výpovede, t.j. od existencie alebo neexistencie referenta,.,,,.
,,Výraz Napoleon denotuje dobre známu kultúrnujednotku, ktorá zaujímapozíciu v sémantickom
poti historicbých veličín,,,,,,'
Práve takto treba chápaťďalšieúvahyo tom, čov riímci nášhokultúrne.
ho kódu konotuje ''historický fakť.' ktor.ýpotom využívajúdobrodružnéromány o Beňovskom.
Postava Mórica Beňovského patrív riímci našejencyklopédiedo poriadku historických postáv
a f.abulajeho ,,života.,v Nižnánskeho a Sieroszewskéhorománoch je totožnás fabulou Beňovského památí. NiŽniínskeho text eštedo svojej štruktúrykooptuje historický fakt Beňovského smrti:
,,Stalo sa to 23. mája I786..n,,Tento dátum je identický s ým, ktoý uvádzajíencyklopedické prí
ručky,'' Tieto romány teda poskytujúistépenzum ,Boznatkov.., patriacich do poriadku historické.
v konzumovateÍnejšom ,,balení..než učebnice dejepisu: Jestvuje anekdota o
ho vedenia,
Dumasovi otcovi - keďsa ho pýtali, prečoznrísilňujehistóriu, odpovedal: ,,Aby som s ňou mohol
m,aťkrásne deti',,
Prečítajmesi tento fragment z Nižnrínskehorománu: ,,A Jdn Beňovsky načrtol svojmu synovcovi obraz rozvrdtenéhoPoťska,ktorésa od smrti Jána Sobieskeho rútido zihuby. Vyslanci rozlič.
ných mocností,najmii pru'rxs,a,.francúzslcy'
anglicbý, holandsr1aa dánslE, ani čoby do Varšavy boli
prišli len na to, aby prehlbovali rozvrat, anarchiu. Vyslanec ruslcý,kniežaRepnin, sa zas usiluje čoraz vtičšmiposilniťvplyv, nastoliťvlódu, poslušnúPetrohradu. Rusko vidí,žeanarchia vedie k roztrhaniu Pol]ska, a rusbým zÍujmom je, aby Poťsko ostalo celé, konsolidované, ale pod jeho
vplyvom. (...) A nepriatelia len číhajúna príležitosťvrhnúťsa na rozhašterenéPoťsko,roztrhaťa
rozdetiťsi ho, alebo z,hltnúťho
celé.,,,,,Pokiaťby sme zmenili prítomnýčas(ide o prítomnosťz hladiska rozprávaných udalostí)na minulý, tento fragment dodržujekonštitutívnepravidlá historickej
narácie, mohol by sa pokojne ocitnúév učebnicidejepisu (možnoje práve odtiďodpísaný). Takéto
v rámci dobrodružnéhorománu vpisujúdo jeho štruktúryredundancie; Za,,historické..pasáže-sa
kladajúce otázka ,,Co sa stane?..je aj tu uŽ vopred zodpovedaná: Ak si urobíme ,,inferenčnúvychádzku.. do histonckej encyklopédie' vieme' čoz hťadiskarozprávaných udalostíbttde, pretožeÍo
v rámci udalostí,patriacich do historickej encyklopédie, bolo: PoÍskosvoj boj prehrá (v romríne)'
pretožeprehralo (v histórii) Poťskobude (bolo) rozdelenénazábory, ktorésa ocitnúpod cudzou nadvládou. Túto stratégiu
,,vopred poznanej budúcnosti..mÓže v riímci dobrodruŽnéhorománu odhaliésamotnéfutúrum v
historických p asážach_ uvediem príklad z románu Josefa S vátka Tajnosti Pražské: ,,* Demokra.
tickó strana v Prešpurskémsněmu dostala se již úplněna povrch, _ sděloval president, - a táhne
sněmovnou magnátů beze všehoodporu za sebou. Advokát Košut l.ájoš vypracoval ntí.vrhnové
ústavyuherské,kteró, bude-li ve Vídni ponrzena, učiníz Uher samostatnékróIovství, vedle něhož
ostatnízeměrakouskéjenfigurovatibudou.(...)Teprvenajaře, kdy celdEvropaaveškeréjednotli-
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vézemě revolučnítnruchem sa otřesou, (.'.) pak teprve zatlukou Maďaři ve Víclnia věru, žejim
pak nová ústal,ajejir:h bez odporu potvr?'enabude.,,,,o
aj
Rovnako ako román využíva ,,historickéfakty.. (mená, ale aj príbehy). m6že využ'ívať'
fakty..:jeho text sa mÓže rovnako vpisovaédo textu histórie ako aj do textu fikcií, a do.
,,fikčné
fakty..móžetext' ktorý sa na ne odvoláva, autentifikovaé.
Eco o tclm
koncaodvolávka na ',fikčné
postavy vdžne,budeme maťdočineniaso zvlcíštnymdruhom interpíše:,Ák budeme braťfikčné
textuality:postllv(l z'určitéhodiel.afikcie sa móžeobjaviťv inom diele.fikcie a talq,mtospósobom
ako signól pravdivosti.',',,A takýmtospÓsobom sa ,,zreálňuje.,aj inkriminovaná Íikčná
Jung,ovať
postclvy začínajúmigrovaťz jednéhotextu do druhého,znarnená to, ž.ezís.
postava: ,,Ked,.fikčné
kali občianstvov reálnom svetea oslollodili sa od pút rozprávania, ktoréich vytvorilo',,,,uSpo.
meňme si na Sherlocka Holmesa' ktoý rieši prípady (a častodosť stupídne)'o ktorých sa
Samotný
Conanovi Doylovi ani nesnívaloa ktoréhodom na Baker Street221 B nrožnonavštíviť.
Eco v románe ostrov včerajšiehodňa rozohráva takútohru. Popri historickýchfaktoch nachá(kardinál Richelieu ako historická postava azároyeřt
dzamefakty' resp. postavy na ,,rozmedzí..
postavaz Troch mušketierov) a fikčnépostavy- nie všakťubovolhé,
a|enacbádzajúcesa v dob.
rodruŽnonrománe,ktoý tematizujeto istéhistorickéobdobiea krajinu ako Ecov román (gardisboji načrtávamečomkruh
ta Biscaratopáéz Troch mušketierov:scéna,ako Biscarat po zúÍ.alom
na,zemia prednášasvoje slová, je identická s Dumasovou;jej pokračovanieje všakiné_ a z6,roveňpostavy,s ktorými bojoval Biscarat súiné- u Dumasa šermovals Porthosom.Je všakmoŽné,Že Biscarat vŽdy v beznádejnejsituácii opakova| toto teatrálnegesto- potom sa nám vynára
otázkaudalosti a iteratívnosti* ale o tom vlastne bola stále reč).
(Pozn. Tu nájdený rukopis náhle končí')
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