Jankov;iě

Mílan

osudů ctobrého vojé.ka Švejka

Nad' Weric}rovýn vyprávěnín

Švejkova mánj-e vtrrprávět na kažctén kroku
.. . ltrá v sgbě rozkoš'

nesmysJ-né hístorky
potěšení

z v;rprávěnébo, navíc
pravouo

dad'aismu epiěností

je přÍ

svén

Bana Y sobě.

Spoěívá

Růžena Grebeníěková

chtě1
vé' který
tivaceti
na

bycb po letech
jsem uvedl
je

letech

zaěátku

aktuá]ní".]e

šed.esátých let.
státnín

konstrBkcímo

ve$níru

prorok'.
krát

listy

roě"

sytvie
XIV'

d.ěJin'

a v jÍstýgfu *Ífřl*tk
sěcg

d o bré

}984'

zkušenosto

\

\'
\'

9

r:ď.

také řeěí

oťlpovědndsti,

není jen proroken

Á1e tu je potřeba

je Cha1upeckému krlntesencí
a vyprávěním,

|'slepýn prorokemí

a ce1ý romtín je

ěo 1/o Nevín. čet]- jsen
řeěi

JI-

zobecňu-

génius a jeho

s1epý

Švejka mnoho-

obráŽí

a koneentruje

totožnost1

subjektu

jevdobrénvojákuŠvejkovir

I h1asy moudrér jako hlas

.'yr

švejk

JasnozÍivý

I když se v jeho

odkaz

jakýnsi

dí1a k nepod1roŽenýa

nomentech i rozpacl firrrkce řeěi,

ho

než byl

se opět , í kďyž z

anon5rnní Íd.iocie

ind.iviťiuální

vracímegĚ$gýřýiyrryřykytnrffir
ětenářská

vzd'aIujícín

Ricb'terová,

a by1o mí s ním dobřeo

rozpaťl mys1u

po více než

který

, z druhé strany

Pgd.1e jedné z nícin je třeba

/

Růženy Grebeníěko-

d'nes tlokonce aktuálnější,

způaobu bytí

d.onekoneěna reflektované

l|epopeJí blbosti"

poetře}ru,

id.eo}ogimem

j.deologimem,

intelektuálníe

výroku

To proto 1 že z Jeťlné strarry, by1 svěží

ných ťtůvoťtů1
oťl vlastního
jícín

platnoot

jako motoo Platnogt

stá1e

Haškova d.íla zavaIen
ndontn

potvrdit

Jďr

d,ovozuJe autorkao

Pro co gekněmu
ApokalJrPsý.

To potvrzuJe

poťtrobit reflexil

Chalupeck{ho,

zůsta1y roz1omeny"

evropského nihilismu,-

které ná svou hodnotu / J.

švejk

a].e je pro něho
Chalupecký,

Pod.irný

I je

smyelu

tam9 kde jsou

skuteěně

ěova1

Grebeníěkové
getkáBí

na mezÍnárgdnín

prací'

prozaiků
pr6zy,

ěs.

terá:m'íbo

dí1a;

Era
L966/"

episovatel

s v5rprávěním /ve

sbonríku
jak

zůstalo1

Přeato

v Praze

jatá

prá,rě

bala1

''proud' řeěi|t,

Jako

zpětně

to'

ozářiIa

byoh podat

mne zapůsob1Io

do j1sté

tÍerichovo

SBr Že zatím nabízím
Na sednnáct1
vojáka

jen

za

řatly Ínterpretací
příspěvkrlm

zcela

pokuťt jde
přínýn

o postavu

výrokem

ělověk,
R. Pyt1ík

které hodnoty

si

jak na

švejka'

omlouvám

ťlo důcb'od.uo

Osud'y dobrého

přednesen jenon zěástí,

o tou,

dí].e

okl1kouo

o tom,

sÍ necMvám

Jarr Werich

po-

díIa

výběrově,
považuje

ť1onekončící

v ní - 1 vzb'ledem k
ř.

BYOu váhuo

švejka,

co chceo Yí,

, Švejk d.obývá svět,
nez tentg

zprávu

kterou

Švejka a uchovává
-

díIa

3ohrrni-1a Era-

cestu

Wer1ch'ovo pottríní ta'k vstupuje

: fl Švejk přece

Švejk ví,

Zajímavéjsí
Přesvěděil

nedávnýn

11-

poJ-e nedoorarré

Osu.tů dobrébg vojáka

z práce,

před'stavu

Eaškova

a mysl

stylu'

k tomuto žlvénu jádru

vy.právění

tgzLtodující"

struktura

na orá1ním

d.eskách Supraphonu vypráví

dává pŤednes doetateěnou

še. ,

opuštěné" Na druhé strarrě

míry kontro}ovatelnou

úryvek

víz

L967t

a co zůstává, t Eaškově vrchoIném

Í když je Eaškův text

švejka.

1nterpret

co bylo

eplěna

ceLá řada

u nás předevšín nové terty

jsem tentokrát

talr ži-té" ZvoliJ.
chtěl

tl'í1a zaloŽená

J.iterární

:a'arln,a-

T prrlběhu

Lg6,/"

ee zd'é, toto

a v ťtalšín průběbu b'aškovskébo bád'ání skoro
však dal.ší výrlznó

v ledrru

tsaškova dí1a přihlásila

J'et se k ta]covému pojetí

ta.ké moje

hoctnoty

romá:r a kt1ze

totte:ní

a kritiků

její

bletlat

gměr Ínterpretace

tento

pŤíspe}u

/ t

a perspektivy

SouvÍsloctj.
tlesátýcb

u1oženýo A právě

Eaškovo

mecí|' a Y tomto

vlastní

ucbvátí

potom bucte třeba

pr6za,,

to noderní

YýTĎk

íětenáře

, která

řeěit,

dílo'tproudem

vša.k op"u'rrao j.

Jestliže

L9a7, 2 /o

sborrrík

Eašek, Krítícký

vyjédřÍ1

Jan Terích

není hrd'ina ne8ace.

své stano\risko

Švejk je

kladný

kde je rozum a kd'e je bloupo st.n/Y].:z
L983g s.

86-|./

rítrrnný soutl je ovšem sám Wer1chův přednes.

rnne mimo jiné poznovu o tom,že jisté

význanové a hodrrotové

:r.\

1*,

^L.-

1
potence

jen v prožitku

se mohou plně uplatnít

textu

že sama je tvorbou'

nás k němu obrací už proto,

Žv,axolá' realizace

vžťly znovu

tertu

wýznamy a bodnoty

která

volbou

a bierarcbizací.

otvírá

a uvád.í do pobybu. Co když v tomto pobybu a právě

dí1o svůj podstatd

étedí/

je na

výsletlné

významy ne-

význan1 vžtly bobatší 1 blubší než jaou

energetický

svtlj

redrrkovatehý,

, který

smysl

jen v něu

přeťiaes nebo ticbé

/aÍ uŽ aán jeho spoluprgŽívárLí navoclí hlasltý
vydává

díIao

utváření

významy ustá]-ené
z poslecbu

Ún:rrny dojen

: jak to,

tto protikladu

kteró,

ž,e navzdory všemu 1 o ěem ge zde v5rprárÍ a co
nÍjak potěšitelné,

není většinou

Eamo o sobě

ae u}azuje

se ní zkoaoentroval

vyprávění

ťerichova

zrcadIe

v karikujícín

šené vědoní převahy
jinýn

vitr.ltán niěín
Iátky'

životního

kladu

přímo bytostně

? [ento

obraz

Jeho wldění

skuteěnosti

uréLté tloby|l / Dos1ov autorův k prvnínu
- a tento

a prezentuje

význam je v tvaru

Odtuťl ta}é pocházejí

tážaé tenatický

z.ů.stává nad hgdnotoým

s prázdnýna

rukana,

aktuaJ-izovaL

slyšite1né/

před'evším tak'

jÍný přístup.

že náa jej

světem

nom gema řeě'

by by1 jinak

jen

destruktívní

která

/ v síl:ném slova
přirozených

snyslu,

světů,

svět

znovu po svém rytváří.

předvátlí

Světů vzdáIených1

a přece

lneÍhy"

soudí7 ale

tatto

přesabu

spíée

/éi

předve-

přes

pouze

to někdy je-

neumrtvený žÍvot, v níŽ pŤežívá

jako odolnost,

ne jako

, neznámých,

blízkých,

i

Do světa

pro autera netematizovatelný.Je

bezpoěetnýcb

pře-

náboj

: všeho ae zd.e viti1te}ně

aktivita,

v níŽ se rozsvětluje

také zabudovár-

Osudů d.obrébo vojáka

ťieného se ovšem vejd.e i akoent osvobodivé d'istarrce,
clarré, který

v zázeaí1

díli

nnobá nedorozrrmění ; přístup

anebo zdůrazňuje

detýká fo::nuJící

díla

též

ioez ,ívéžníku nějakého

jakoby

se

vyššího smyslu.

Jan iÍerich

t\

Žívotní

ztvárné.ní aktualízovarrébo přetlnesemo HaĚek ovšem usiloval

se vyhýbá idea].ízac1

.-'

zatou-

význam nán nenůže být

než si.Iou epického a komického ztvárnění

o ||historický

švejka

všednodennostig

bezperspektivní

neopouští nás po cefou tlobu poslech.u nepochybné'

ťlěJin9

obluclnostÍ

navzdory

skrěení

a přece

posilujících

t/

id.entita

ne arron3m'ních.

lidskou

aadějio

tuto

a

afgr

pu1zující

ilaškova textu

tkáli

I{ebude syetematícké,
ukázat;

nejrůznější

zací

blasen

teoric

ned.ostatky

poťtává,

evého pokusuo Budu ae zabýtú

Stranou

ného výkladu

reaIi-

tvl'rěÍ

ve evýcb výzaaneob

a hodnotách

WerÍchevo vlttění

o tom1 odkud' e jak

gesto rozhotllo

zase

s chařaaterÍstikamí

zůstaÍre také tvů.rěí ogobnost
úe právě

i když te samozřejné,

a jeho osobité

jej

Uvědomuji

aktualizuJeo

; nejedrrou budu muset vystaěit

jenom ciojnovýni.

zůstane

textu

rrrči-

přeřlrrašeěe bez dogtateěné opory v něJa}é vyttovující

deklamace

Jana Yer1obal

jak

Werich s Eaškovýn textem dělá'

a význal"otvorné mohgst1

sÍ předen

by něly

sond, které

omez! se na někĎlik

co vtastně

které kvality

textu

pozoratání.

teě od celkového dojuu k podrobnějšínu

Přejdene

tějÍ

vyprávění"'

nán odkrývá Werichovo

znovu otevřeno

Předněten
gvětla

Eaškovo d.í1o postavené ť1ourěitého

světa

by1 HašHrv text
nébe pozorování

způsoben Wericbova

podárl.í.
Nejdříve
éástí tertur

bych se něl

By}o by to vša.k líce

na výběr prá,vě těchto
bIo]rů textu;
nelogícké

vyjáťlřit

neŽ problenatickéo

a ne jĎných pasááí,

ce1ých kapitol,

/ t"y

k výběru a uspořáctání před.nesenýoh

například'

ze svých ťtějin bataliJnu

meko Ten něI
zaoi

také na starosti
přetlevšín

íago Josef

Ciac1bus'.

od roku 1954 d'o roku

Musíme se spokojit

režijní

obstarai

o Desky r-ycbázely

jen konstatovat,

mluvené řeči

'l

nu před.evšín příIežitost

Šrá-

rea}i-

u řady

nďrrávek

trvalo

s pŤestávkami

T

až d'o roku 1!B1.

že ce}ková

před'stavit

n'eprokazate1ný1

rcŽLjrrí koncepce

osutlů dobrého vojrí,ka Švejka v něčem podstatném Werichovi
Poskytovala

Jiří

lea]-,j-zaci d'eseke RežíjaÍ

tecbnickoý

co je

tín'

z nícb ||vybral a sestavil|í

I když zů.gtává llerÍchův podí1 na výběru a uspořádání
můžemesnad přece

ěasto

d.obrovoIník Marets úryvky

Na}rrávání lÍericb'ova vyprávění
1!6l

náeIednosti,

rrež je vůbec ustaÍtoven tlbataliongesehits-

tlesek" Yětšinu

snímkrl' /zŤejpě

jejich

přeťtěítá jednoroění

schreíberem|, aŤp./ ne1ze dnes prokázat.
uvedeno na gbalech

v51pouštění ce1ých rozsáhlýob'

nebo zpřebázenl-

clřív,

Wericbův vIÍv

nďrrávky

vyhovovala"

rr bohatén rozlišení

ce}é univerzum žívotních zkušeností,

socj-álních

postojů1

^\-_

I
t,

lid.ských

povah i náIado

fi}novýn

inscenacín,/

které většinou

nových ě].ánků' propagatatiistických
tiay

neby1y předtín

jeĚtě

tak výrazně

ja"ko v přednesu Jarra Wericha.
že rnán vlaetně
před.ěítaných

arrÍ pří1iě

Jejich

nevadí

paaáŽí" Ty jednotlívé

jí ve Werj.chově 1nterpretaci

šveik v bLáztnc1,

ještě

opi1ecké b1á.

je natolik

oživení

textu

vrstry

1pterpretscí

ucbopeny uněleckou

sugestivní'

zpŤeLtázení clrronofogícké

posloupnoetÍ

prt}'řezy mnohoh1asou skuteěností

nán í pozapomenout

Pro zajínavost

apod./.

0sudů1 patnáct

d'].ouhohrajících

výběru

městnal-o

/apalu

ee ŠvejkovýnÍ nehodami ve vJ.aku/ obsazuje

ce1é clvě deskyo Na způsob pottání švejkovy

oĎsto-

scény' které zde nenajdeme

se nabízející

jedno porovnání ; ce1ý první díl
třech

defo::mované ěeš.

Zďá se1 že tyto

Katy u nadporučíka lukáše

na

novi-

úřea'.rícn zpráv,

sarny o soběo A dávají

na slarmé a vž<lyznovu vděěně

a konfrgnta-

potyěkácb

je pŤedváděno

rozhovorů' atd"

aikdy

epizoťlemi'

projevů., karikatura

důstoJníků ; autenticky

rakouskýcb

bo1eaí1 cbaos telefonních

/

jazyka

S cbutí je podávána též parodíe

cícb.

zábava a qrprávění

konverzace,

jsou zaloŽeny aa slgvních

stejně

pasáŽe

statícké

jen drobnými konfliktníni

vnějškově

vojáJrů., zpestřované

poněrně

5sou ve výběru zastoupeny

o odjezdu ešalonu na frontu'

a kapitoly

d.ívad'elním a,

V nebývalé míŤe /oprott

deskách"

se Ye

kapito}'

arrabaae

Budějovická

ve l[erichově

butlěJovické

vyilrávění

anabaae se teó

pod'ív:íne důk1adnějl o
Daleko urěitěji
kapitol
tách

aeí v celkové koncepci

se Werichovo pojetí

přettnesuo S jistýn

rázem Werichova

přednesu
posun
m}uYené
.,

I

ve vlastních

vykazují

vyhovující
Haškova

vyprávéaých
kval1-

vJry.ravěčotví pak souvigejí

; připisujene

je Werj.choví, i když arri

nemůžemepodí1 težj-e na.brávky zceLa vyIouěit.

drobné změny tertu

'L- r

a sestřihu

Eaškova d.íla up1atni].o

drobaé úpravy původního textu
u nich

výběru

Jisté

je,

Že tyto

společnou a osobitému způsobu lÍerichova

tenclenci-n I'ze jÍ jednoduše pojmenovat jďro
textu

b1íže

k

po.lobě

řeě1"

,\'

'.5.

'6
Tento posun se musel v prvé řadě projevit
v pásmu autorského textu,

r5rpravěěe,

Fr.

bo vojáka

Švejkal l{aše řeě

k1ad -alespoň
přednesu

jazykelé

v

l 1954 l ?6

budějov1cká

jen v rá,nci

třeba

patří

tendeac1

/

z roku

1980'

k různýn kategoriín

cl.tují

být ebklíěen
o tgm

Bo

nepř{.tell
o ěenž

k tgmu

kttyby9 použiv

.

Náoledující

Ús.

vša.lr tutéž
spisoťateli

nísto

být obklíěenýn

nepřátel1

/zga/

nu pozdrav /loz1

m" tsd'yžwříd'il

tlro v němž /zJ+/

/rřechoarríkové
\
mít stylístický

.

v

ve1ba

/zga/

se ševcovsk.ýmí m-j.stry
a p!:-p-ojil

zcle.přispívaJ{

zmén, prokazují

takovýcb'

švejkova

Í/1,

É- n. Jíú, /zga/
ktlvž nu wříťH.1 poz4ral
ve kterém

srovrrání

i syntaktícké1

uváttÍn ped1e vydání

a stránkorrání

svazek

ja.k ěasto

přípaclně v5mecbávk; nebo cloplňky'

slovÍrího výrazu,

příklady

letné

proti-

tento

zvolené kapÍtoly

tvarové

k žÍvěJšínu v-yjadřovéní zněny bláskové'
jiného

Postaěí

abycbom se přesvě.lěí1i'

anabaze,

a šedý / vtz

lÍerÍcbův přednes

/.

- oslabuje.

rovině

s půvotlrrím textem,

jako nevýle,zný

jazyka a s]-ohu Eaškových nosudů dobré-

k poznání

Darreš, Příspěvek

autorskébo

by1 chara.kterizován

který

řeěí .

- Y protÍkIaťtu k ž1vest1 příných

v řeěi

m. s obumickými

II1r přÍpo.iiv

koastrukce
efekt

mÍstry hz+/

k t.onu /lzs/

ponecbává

evĚem Werich

tan,

: udav f1nggvanré jnéne /lzo7,

jeho noění nepřítonncst1,

Přiťtávé k v5frazu

pro fo:na

Ytrnneohává naopa},

například

žÍtěj Úí rozvíjení

věty

ještě

r rtebo vĚicbni

ti

nebo t

ten tady. prcbl

ryevětIující

bned v prvníB

kde nohou
Což

/lzs/)

aby se Egřeklo

odstavci

/sza7,
g1o.

kap1toly,

1oupežaí kmenevé, kteří

přiš}t /zge/"
Poťlobně nahrazuje
tu

a retr

kn'ižní a topor^aé vyjátlření

t

en

1

; a koneěně'
prostýn

chtěje

obrateu

:

pak poví9.é /tza1.

Pod'obný úěínea nají da1ší takové zněny l by1 optimista

n. Eyu!-9+*i9tuu

^\-

a obrinll

ho

a zařval

tgrk

vodaěku9

zdolg

m. aařvav

mezl autgrskou

řeěí

a přínou

cbarakterístikán

patnaý.

Spíše ae těni- drobnýni

živostj.

ganotaébo dctu

se jďro

a projevuje

v;4grévění'

stylové

bazi

rystupuje

projevu
kář'

je

epoIeěnýn

zaněření

dezertéřj.

postav/

ve vlastnín

Ťada postav

ve otohu,

ví třeba
jejich

artiku1ací,

l\

jea aěkoIika

si lÍerich příno

Předvádí ta rozlišení

je před.ná-

se nám před.stavují

Ve švejkově budějorické
zvláštnostni

družný vand'ráJc, .starý

větam1,

g;ezí

kontrast

parrtáta lfelichárek,

v PutínÍ.a

nebo figurky,

vrátímeo

Zatímco řeě autora

které

rozmlouvajÍ,

d.o bezvýrazaé

ověák,

se

jednoana-

nluvního
opilý

b'atmonÍ-

bába Pejz1erka9

v Pískuo Jgou to,

pravda1

ve vytrtrávěrrí Jen mihnou,

vedeu svou řeě.

nenechávé upadnout a.rri ty.nejclrobnější

projevu

pohrává.

.;

epízoclní postavy

zněn

změn Werich obě pésna

rozIišených

nedůvěřivý

vša.k sany ta.ké vyprávějí,

vyprávění

eristeaoi

textoqÍch

K tomu se ještě

v příné řeěi

Pepek Yyskoě a ovšem také ěetnÍci

které

ov1átlé

zámén'é do pozad'í

sbJ:j'žuje, zes11uje

s ce nejvétší uýraznostío
celá

reaJ-Lzaci

Jmenovatelen

textuo

přednesu.

neutrálně,

: hoťlná babiěka,

převážně

ve zvukcvé

l clojen

kd.e ovšem ]Íerícbovy rípravy jen pos11ují9

řeě a příné řeěi

t1ivé postavy

k

zů'stává ovšem nadá1e

zís}:átá aěco aarío

aa úrovai d'robných jazykových

šena většinou klittně,

patří

který

nenápaťirrý ttoprovod'ný hJ.,as/"

tlůsledaěji

nÍni na jiné rovině,

postav'

řeěí

aeuvěd'omujeme /ustupuje

řeěí,

Jestliže

který

/ra7

pří- tíchém ěteraí sí sanestatnou

zatígco

tďcé v pásnu přínýcb
rea1izují

nogg.s.ig!

Haškova d'íla,

úpravani

Z1vá potloba mluvené řeěi

/autorekou

/sll/

o9epnout

autorgkého vJ4lravěěe příIíš

J

/zzl/

opět

všechna pásna textu'

i

ta}

nusí

zékIadrrín rty1ovýn

,l

/lsl/

g1!qšE4-4Ě

n.

že je /pouta/
Rozilíl

obv1ňu'.ie b

mr

figurky,

Beriohovo

které se proje-

anrorr5mity. S rozclÍlngstí

s rozkoší,/rypravěěskou

nebo bereckoa ?/

h}asem, timbrem, jntonací,

exp1rací,

teÍnpem' a].e také v3malézavou d.oprovodnou hlasovou

mÍmikou

1

-t

II

Jn

I
ěÍ gestiku].ací1

případnutí

opalrování,

v řeěi,

zvukrl

Jazykových

zvukových

fsrlrídn, uchichtnutí,

složek

krkání,

jenen ve zkratce

nezi

a Ý názn.aku, chara}terízováay

/saciáLné,indiviťtuálně,

Jgou však tínto

před.staveay

jeboŽ

ve

zaéJlcím nrrebohlasu,

bednotá'rn Werichovy

lealízace.

není jen detailem,

který

Ce1ek a jeho mysl

zd.e trvá

pod.statný

zaslecb.neme. J€
nalých

světů.

ta.kový svět.

ná.n představen
Ža ie

a JÁK

Ále právě

zfalšovat'

kde se

tento

je,

uchovávat

a sdílet

M. Bachtínd

/termín

itleologické
urohgblas

se stává
ho fr:nkci

a protiklad.ností

skládající

převlátlá

docela

rrnělecký

id'entitu

pr.okazuJe

tidskýcb

ironii1

v nÍ opravdu

na tím x čnru ;e

jsou

To věděI

zacbycovány

colzeovIádata
Ťeé je pak médiem ,
komuni-

í svou ngbutrrou

schopŮst

abý by1y před.vedeny ívšechny soRonán jako

dialog,198o,

epi.cký. Beprve

s.L77/o

jako ta"koqý

falešnéb'o spoleěenského vědgní. Tuto je-

komikao Z jejích

prostřed'}rů vyzveťlá [erj.chova

a karÍkaturu.

vívavé, pobavené nebo otevřeně

jako málo-

íM1krokogmo6 ril'znořeěíí

h1asy tlobyí / M'.M. Bacbtj"n,

paroclii

b'lasůo Tento

Kromě své funkce

tak

bytostío

zd,e není jen proto,

usvěd.ěujícín protějšken

zace hlawně

Žtyá

zámér na světlo.

snysIu /

a zmízí v celkuo

zfalšovate]néo

t ín,

je v prvé řad.ě pro sebe jsoucí,

vyhrocuje

urě1tě

ty rozr&zněné hlasy
před'

eŽívá sán o sobě,

se z bezpoěetnýcb p}ošek

to |tk ěemur| je nejsnadnějí

ukazujíještě

/ v béžném slova

fiohu

interpretace

b1ízko svému bezprostřeťlreímu bytí.

jínž příchází
kaění

lÍerichova

svět

Eašek a věťlěl to i Wericho Proto
vprojevecb'

k rozhodujícín

jenom v té bohaté rozlišenosti

ŽLvota v jeho šíři

Mnohohlas

patří

zážítek

svou prekreslující

rys Haškova d'í1a vyzvedla

jiná.

způsebem zároveň

KaŽdý h'1as v této po1yfon1i

sehraje

byř

co nejurěítěj19

co d'e okanžitébo psych1ckého atavý.

lento

doprovodných ne-

i

chrapot'poIykání

Jsou jednot].1vé postavy

Zníněn1ýrniprostředky

ciá1ně

rejstříts

široký

obŤížr.ý d.ecb otd./.

oIovy,

která

/zadrltlutí

. uplatňuje

na pravé slove/

jazykoých

defo:mací

nejrůznějších

průběhu řeči

napodobením bezprostředního

Jejícb

zesnrěšňujíc!

roz1Íěné odotíny,

a útoěné tazpoznáme ve

rea]-ishotreri-

----

9

a

I

chově přednesu

I

Pokud všalr jde o postavy,

i
I
{
j

I

.l

nou karikaturour

Také jejich

a to nejen

svýni

akcenty

-předevšín

v řeě1.

I
I
I

lživéhe

a rhlupujíoí.no

leprve

pocr:n k

příných

řeěí.Těch

drobrých

úprav

PřÍ.bližují

zbytlců aeživého
při

téxt

Jazykcvě

jeme

svůj rýkIaa

nůžeme v7tbrout

zesi1ují

sty1evou

které by všat při

9 který

nejrůanějších

je doninantou
textových

mocÍ /attář'místr

švejkao lÍěkol1k příkladrl

te.iden

ť, \ '

t

ožrale.i

t !g{

d'enu

předs.esu

interpretace

úprav v pásmu přímých

m. s cepy
ng ožralý

ověá^k, vandrák

a zátcttěí v Put1mi,

/ve
vá1ek

/ v Ťeéí závodélbg
; ktgrýhg

a to jak u

i v příné řeěi

aJ./,

rytnistr
do-

;

m. !$-donu

n. !ÍŠs4 ; za lusitskejch

g Eepama

které s1

Yerichovy

ěeštÍny,

v PÍgku" Peormy v tomto gměru zaza'*merréa.eďrkrrrcg

u" !Í9

jej

ztavují

blasitem

nebo d.eklasovaných /ualiětan

tak u představůte1ů nístní

bejt

1ntenci

l

výrazné 11dových

brébo vojáka

, kd'e Jene v předltegu
taJcé v páomu

řeěícb' d'oet, vlagtně

ttrrešaí bevoiové řeěí,

a,/ aůstedn'ějěí up1atňovríní prvkr!' gbecné
postav

šve5tovy budě-

k níbtu

je i v přínýcb

fua}a1

h1avní frrnkcí je však opét lstrlolrýýtvéřet

zn'éjící mnohohlas

J1ko společné rysy
řeěí

tctiž

1yjadřovérr'í nebe auterovýcb. nedůcledností,

mob'1y působ1t ruš1vě. Jejícb

I

pooeudit

pcd'obě mIuvea'é řeěi

ticbém ěteuÍ ani aeuvětlemujene,

přesvěděiý

se stévé

aepřJ.roza,éhe,

uůžene spránrě

až neěekaně nrreho. Nenění ovšem ; po[ze
textuo

zenéa v ělověku

Můžene se teň Yrátit

co aejživější

an1ž je.

ovětafr'

vědoní"

pozorovánín

ar.abaze aapoěal-io

kenstatoval1

l.to přiro

spoleěeaského
gouris}ostecb

v těchtc

ony sí uchovávají

svého 'tpřirozeného

l

Jednoznaě.

do epické polyfeuie'

Dokonce i

bezd'ěěuě prot1bráěen

zméa9 jej1chž

tertovýeb
jovické

zákIadní

a ja}cby

aa každ,én krcku

předotaveny

ee vplétají

ideologickýlni.

raějaké zbytky

protj.k}ad

tím osIabea

I

hIasy

v}ádnoucí mocio

vládnoucí moc na aejr&znějších

které tuto

jsou jen některé z nicb

stupnícb reprezentují'

I
II

kde je tIr:moěen jazyk

ze|mér.a tan'

m. !!gého
7-v žiěí

vyprávění

vand.rákové,7o8/

frl Z& busítskýcb

válek

;

l 32)/
i praobyěejrlJ
n -,P#!J.ě.9;!r1rtla.irtrevě. )5a,14I/

10
já

rrlr já

tv nísjgJĚsgbny

si

m. 99 srr1iho

vod svýho

/ v Ťeéi- švejka,5l2,5471

apod'.

Také lÍerichův způsob ryslovování

přibližuje

pgalrou poťlobu textu

t

v tomdle
?řednes

Do

9 JaIo jsou

živý hovor

je

MJ.qY'aí gestace

/ v Ťeéí vandráka,

v tomble
tert

rozb.oJřuje

cbárek,

nluvené řeěi

n jó,

týrazy

zdůraoaěrra

vandráJc /,

u postav

nejen

rovněž v řeěi

aLe

stl.ážn1stroYě

kěe Jen9 prosín

j1ch9 př1š11 na takovou
obřlsrorrr

růžeme zazlaýet.af,

oběasné v5rpouštění uvozovacích
voru

postav.

líťtoÝých /

od. nás na jih9

vidíte,

vět

slova

rba jóí. l onou .', íěéčei apodo
J6n ,

1co

b/ýLe

Ťeéi babÍěkyr]Oo/

5o5/

n].uvně gestická

o vkláclarrá

rlapříkLad:-$!:

/

všude, kde jen uůže,

m. j.1!g přímo ; to .sog' m. to ii.sou / t

příno

$3

mígta všechna i

sí ta

nór

je Protiv.Ín;
}Jol

,

k ttialogizaci

a přechod' k reprod'ukci

Ia.kovýcb úprav není v předrreeu

ileli-

nebo ryfui.strově

hloupost

tendenci

paltó.ta

nebo

11o/"
textu,

živého roz}ro-

aby výrazaěj1

tolik,

ovlÍv-

'
i

podobu textu

ni1y

, přece všďr je jejich

't Á proě nenosíte

s sebou aparát

|' Poaěvad,ú EáMej

nenán,il

úěinet nezanedbatelný

;

.

?''

Í A kdybyste ho mě}, talr bystá fotogra'foval

?|' ly!!-"ý_-sg-s-tqážnístr./

Í Kriyby' to jaou ty cbybyl' o..gtd.
c/ rerae
té

"úseky

stírá

autorské řeěí

o zíž autor
zapja}

přednes

mezi nepřímou a přínou

jsou Werichen

n1uví / aapřík1att

poklopecl

př{mo,)Z9/o

htan1ci

kdvž vitlí

r

pottánÍ ja}o příné řeě poatavy1

a švejka

napomenrrla'

ženskou - poslední

Potlobeýcb případů je

víc'

řečí. Urěí-

aby s1 aspoi'

s].ova zajeéí bába Pejzlerka

na některé

i
l

|

..

ještě narazíne.
.

Detailnější

pohletl vět-rujeme d'věna epízod.1ckým postaván:

a švarceaberskénu
Babiěka,
představí

[1r

která

lidovou

babíěce

ověákori.
zastaví
řeěí

,
Švejka na cestě

s prvky

od Květova

jihoěeskéb'o nářeěí

/

do Vráže'

ge

vrz Darreš;}95 4ts.Lfr/o

.

11
Yerích podává text

takřka

jadntosti

a dáyá ta.k qnai}rrout
bu vyzd.viblí,|/.

plně

/

,, , vonÍ bo z tobo urlá-

pauzami Y přednesu

jalcoby aastavovaaé n1uvy a jisté

neov}óťlarrého1 ai.e aázo:nltébo projevu

příbuzaaj1

eeteře

pojnenoÝání

1 přeclevšín

PosiJ.uje

doJen bezprostřední1
logikon

Yýrazně ě1ení promluvové úseky

dosfovné.

1 nebo z nUž paal

a vodjelí

/

a změn'ou tempa3

neurovlaaostt

ovoa je vod nojí
Ee je raaěrrejg

z frontyl

ná aobu 1ryé.,/ Ve druhén případě v;mecbal trerich spojku íže|' před
slory íuá nohu p"yěol abý ještě více vyn1kI úěfu,ek proetéb.o přiřazení
drastickébo
Přednes

fattu"
pos1luje

k land.vérÍ prokreslí
k landvério
ěiaě
vě

gestická

3 Í |[en něl

Podobně vkláťtá tio nístaíbo
poněkuťl stroae

s1ova 3 ||na

razy nebo opatováním
zykorýni

takto

Werich

řeěÍ v textu

Sedlec,

se babiěka

přeťIaes ďgÍnr (loJen

/

je

ťláme' že ji

svýn předResem

touaišeaí/
z rowiny

vys1orri1a
v řeěl

autorského

se všemi náIežitostni

'..-.-1 9,\

setkání

tlík takové aktualizaci

co v5rpráví/

neja-

sugeruJe
poěkajg

na RatlomygJ-,,/o Kťlyž ba.

pantátou

Melichárkem,

opakuje

raclu, aby si

podobu polopříné

a1e v textu

llericb

vojáka

tónu,

Švejk koupil

řeě1;

je obsažena /aez

d'o

předpoklágrafíckého

pozvedrre závéreóaé svéŽí pojmenování

a přectrrese je jďro

jejÍbo

a

na něco

Zťtůvodi,ující ved.lejší věta.poněvad'ž

osobitěho

do Radomyšle, tan je dloJů!í níIe. € l .oubá
Epizod.ické

vý-

prvky

i zvutovými

akce 3 ''l[o dou radši9

bab1ěěinu

babiěka,

textu

v babiě.

vkládarrýni

když ten, ktlo n1uví,klade

má v textu

autorao

do P}zně

ctobře rozuněaoo Pod.obně, a}e v jinén

důraz nebo chcee aby nu bylo

Radonyšle .ie d'lou|rá míle

do PLzn'é

vyznívajícího

toau,

t íJdou rad'ěji

článkuje Jeho jnéno' jak to bývá'

na cegtu.

1ntonací

uchíchtne

b1ěka posí].á švejka za svým bratrem;

v Matěíně kořelku

r:rěení'

ta.k1e'

tg 'ie u HorďáovicÍo

spontáJÍmí nluvaí

d.ou na Rad'omyšIff / v textu

ject;

ject

,, nu Sedlec u Eoražd.ovJ-c||/ hovoro-

přísIušnou

slov,

/ několíkrát

ožívuje Wericb

Větu i |[en něI

mimiku žÍvé mluvy.

bab1ěčÍnu přínou

spád.u a zabarvení
níle'

vojáěku

řeě

; poněvattž

.

Švejka e d'obromyslnou bab1čkou zasvítí

clalšínri.skryt;fimi význany.

Jeden z ních

je

l

I
I

II

/5:

rl

l

I

L2
tatly je švejk doma. IÍeríctr tento
Švejkových kupod1vu Iakonicky

struěných

zprl'sobuje zjevným oproštěním své řeěi
t{nto

krajen

nentu'

.rrálky|t, řÍká

cto tej

jaro

tats,

Terich

s nioít

těch'

|

se aa cestě

d'o Butiějovic

babiěko'

při-

švejk se v nich

replík.
světu

t í Al.e jdu ván'

setkává

mimo jiné tónen

význam naanaěuje

k regi-

by se tj, dva potxali

v ně;aké

|

pobádce.
Řeě epizott.icrýcb
starébo

postav

švarcenberského

přechází

ovEáka

Švejka k ovčákovi na nocleh,
Iterj-ch naplno

výaílrgout

tvořivé

l ja} poton

síle

Jak musel ...nejprYe

get rarr holena'

náne přÍ pos}echu

chovárrí' všechny

řeěi"

starébo ověáka ťl'ává
ově:í.k vypráví

dostaJ. v ?ísku

o tom,

rozsekali
za

zbébnutí

běžet u].icí vojáků a dosta1 šest
přednesu

lYerichova

Stařecká,

trochu

provázená

v orÍglnální

pIačtívá

skuěivýni

ty pnl.vodaí pŤtznaky

WerÍchov5rn v1pravěěstvím

Kdyř

Jareše

pracb a volovo'

Jeho defor.movaná yýslovrnost

přlvede

a ja.k nu za, to ve Vodňanech

dědeěek starýho

samotného aktu ryprávění.

lýké. se to

ťtružného vand.ráka1 který

Zejména v proJevu

ja.k jebo ttědeček d'ezentýroval
prtleI

i

něktte ve vJrpráváeí.

ověákova

zážítek
intonace

ze
ověákova,

zvuky obtížného naťlestáŤí jsou

zapoJeny

pottríaÍ, které je přÍ všech zmí-

něrrých clefo::nacícb' neobyěejně

p1astické9

přehleťtné v ěIenění představ9

vemlouvavé v důrazecb a intonaďch"

sy prvky

ttefomující

ve lÍericbově

při}éhavé v pojnenování,

přednesu

neruší,

naopak příspívají

k touu'

že v ověákově m1uvěr v jeho vJrprávění vyvstávají

význany

a významové gouvis]'ostÍ

Staěí
snrt
.výraz

si

poslechrrout

tyta

|rsmrt byla|'1

sIov

, Jak Werích řÍká

ještě

smrt v3/slovuje
slova

ee d'oslova

neryčerpává
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