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. Á otivy' Líčici džezovy

|lYl Jo,efa Skvoreckého

lením celého piíběhu:

hudební projev, jsou v tvorbě
zpravid|a kornpozičním vyvrclro-

..Potom, k prilnoci, nasadili tkliv1f a sentimentální slow-

fox a saxofonista roŽvŽlykal altov;i saxofon neikoncentfo-

r.z-rnějším sentimentem, jehož je schopen tento. nejdokona-

icjší plod n:istrojového šlechtění, a Enroke pĚcstala zpívat

l začal isem mluvit já' odněkud z povědorní nesčetn ch

il lues' která mč kdy vzrušol,ala' noi.i ly se mi verše v tfoi-

r-elších, Iako se l 'ynor'ují černym kytaristťrm, rozsvícenym

llkoholem, jako já byl rozsvícen vínem, a Ťíkal jsem EmÓke

clo šéastného" líbezného ouška verše iediného blues, které
jscnr kdy na světě složil, podmalované tím venkovskym
saxofonistou, jcnž anl nezna| tajemstvi černošské synkopy
zr proměáoval saxofon r, kvíliv,v nástroj cukcrínového sen-
rimentu, zkrásnělého primitivní a odvěkou krásou té kie.
čovité, alkolrolické chvíle, r' níž alkohol, nepiítel' aie mno-
hem spíše také piítel člověka dává mu zvědět pravdu o so-
bě samém' pravdu o Enrijke... (Legenda Emoke; str. 48-49)

Na tento citá-t v textu navazuie paraltáze klasického čer-
nošského blues' zachovávajicí jeho p vodní trojveršovou
stÍukťuru _ opakované zvo|áni a oclpověď - i jeho melan-
cholickou intonaci.

Čelné postavení ma,ií hudebni motiv1 i v románu Zba-
bělci. Motiv clžezové exaltace vy|adĚuie zcle hrdiniiv životní

ilocit i ieho postoj k okolr-rímu dění:

,,Ale pak, kclyž |sem pĚišel ke svému sÓlu, iek isern si já vťrl
a mám jenom Irenu a miluiu jerrom Irenu aIrena ie lepší než

r,šechny ostatní holky a Irer-ra je driležitější ncž všechno a

,-cii lo se nri, že rrě|ak hrdirrnč umiu a Ircně to bude impono.
-,at, a že by bylo fa|rr lrrdinně umr.ít, ale tak' aby to lrena

i.čděla, a byl jsem si riplně i ist, že Trenu miluju, pÍotože to

bvlo velké blaho, b.vt si timhle uplnč iist... (15)l

1 Všcchny c i tátv.  označenc pouzc čís1cnt stÍánky, jsou z prvníhrr vy-
c láni  Zbabčlcťr (Čs. spisovatel ,  1958).
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Jde většinou o rozsáhlou monologickou v1fpověď, iež ie
chankterizována oslabením větn;i'ch pňízv uk a mezivětn ch
piedělri, takže ve svém celkovém vyzněni prisobí jako mo.
notÓnní, jednowárné plynutí. Tento dojem ie zesílen osla-
bením vnitiního členění promlur,7 a nepi.ehlednym odstup-
Ďováním větné závislosti. Navzdory svému driležitému po-
stavení jsou tyto motivy vyznamově má|o zatiženy: 1íčí se
v nich nerozlišené, globá\fií pocity, jež jsou spíše exaltaci
a z;y4náním nei intelektuálni analy1ou.

MonotÓnní opakování rytmick ch konstant spolu s osla-
bením vyznamové v1fstavby dává plně vyznít intonační,
melodické stránce věty. Vzniká intonace neobyčejné nalé-
havosti, piipomínající litanii nebo biblické ža|my, zdtlraz-
itujicí na pravidelném rytmickém podkladě paralelismus
zvukovfch pieryvri, intonace skr vající vzrušenou expresi-
vitu hlasu a témbru pravidelnj'm rcz|ožením piízvukov"}ch
center a odevzdanfm klidem záv&ečnych kadencí.

okolnost, že rytmus nekoliduje s melodií, ale pžímo
podmiřuje jist zprisob rczvijení intonační linie, piipomíná
vlastnosti hudby. Tento typ monologické vfpovědi \ze, a|es-
poĎ metaforicky, piirovnat k typu džezové hudby, kterou
paraf'rázuje, k černo š s ké mu blues.

Ábychom se dobrali pramenri džezové inspirace Josefa
Škvoreckého, museli bychom rozvést tuto paralelu v obšírné
muzikologické pojednáni.2 Zmí me se alespoĚ o mystickém
kultickém privodu černošské hudby, k jejímž n.j,tu.ií* d..,.
hťrm blues patií. Jeho piedchridci nejsou známi. Snad to
byly trestanecké a pracovní písně, tzv. ho\|ery, a ještě pŤed
nimi náboženské písně černfch lidí, spirituály. Budeme-li
hledat praprivod amerikanizovan;fch a evropeizovanfch spi_
rituál , doideme až k akick.ím m trim a písním, zpivanlm

. 
2 Áutor ie spolu s hudebním teoretikem Lubomírem Dorrižkou vy-

davatelem. iady d ležitfch džezovfch publikací. Na |iném miste, v á..
Nesr-ozumitelnf Faulkner (Světová lk. jg$, č. 3) zmiriuie se o existenci
tzv. lite-rárniho sluchu, ienž je piepokladem pro estetické vnímání dila:
''Jeno.mz.e .trteratuťa se pÍece dokonce ani neskládá z tacionálnícll v!-
znamri slov, ale piinejmenším z poloviny také z jeiich wfznamri cmocio-
nalntcn a asocracnich, ve zvláštním spojení slov, iímž vznikaií nové
kvality citu, Íantazie, krásy, rozkoše i Á"oho,gznÁmného smyslu...
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a vytleskávan m pŤi kultovních slavnostech, spojen ch

s extatick mi erotickfmi orgiemi (woo-doo).

V Legendě Emcike, v niž básnická oslava mj'tu woťí pŤi.

fozenou obranu touhy vriči nepŤátelskému světu násilí
a polovzdětanosti, vriči všedrrí a mrtvé banalitě okamžiku,

ie asociace, navozená piítomností hudebního motivu blues,
klíčem k pochopení smyslu celého piíběhu.

Mriže se však zdát pÍehnané odvolávat se pŤi rozboÍu
modefní pr6zy na mytickf privod folklÓrní kultury, která
je vytazem primitivní, pudové podstaty člověka. Omezme
své srovnání Ía strukturni a Íunkčni olastnosti'blues. B\ues
jsou charakter'izována pravidelnfm, monotÓnním a většinou
pomal;im rytmem. Na rytmickém pridorysu, jenž sám o sobě
pri s obí rielanchoÍick y aktua|izaci pravidelného čas ového sle.
du, jeho up|jváni a prcháni, se v.frazlě r1fsuie melodie, nese-
ná lidskfm hlasem, nebo nástroj em, jenž se hlasové technice
piizplisobuje (blue-tÓny, vibrací, glissandem apod.)' ostie
nasazeny, hrdelně zabaweny hlas, jehož melodie je více než
kantilénou vj'kŤikem, lomí se v náhlém, až kiečovitém spádu
do melancholické hloubky tzv.b|ue intonace.

Driležitfm znakem černošského blues ie ieho blizkost
rnluz.lenému slozsu, intonaci hovorového proievu. Poetika
či spíše estetika této hudby tkví v bezprostiednosti citu,
v okamžité wrirčí inspiraci,ktetá vycházi z dtobnfch radostí
všedního života i z chmurnfch, baladick ch nálad.

Zatímco spirituály a náboženské písně isou exaltací kultic-
kého celku, ie blues nejdrivěrnější niternou xpor:ědí' jedi.nce,
jeho melancholické nostalgie, prameníci z osamocenosti, bez-
naděje, nebo, pieskočíme-li iiž pÍimo do slovníku Danny
Smičického,,,lidsk;fch trablri...

Džezová inspirace nezasahuje jen vnitiní stfuktufu pfÓzy,
ale je klíčem k pochopení její estetické činnosti. Zák|adni
vlastností džezu, jíž se liší a vymyká z ttadice evropské
hudby, ie totiž improoi7ace. Tento tlrirčí postup nevypllvá

ien z lhostejnosti k technice a z nedostatkl Íotmá|ni váza-
nosti, ale ie spíše vyrazem zvláštního vztahu zpěváka (či
kazatele) k publiku, které ie nejen svědkem, ale i bezděčn;fm
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ríčastníkem tvrirčího činu.3 Mnozí autoči dokonce hovoií

o tom, že v džezu mizi rozdi| meŽi autofem a interpretem'

že inter'ptet, nebo spíše atanžét, tvočí tím, že improvizuie,

že rozvíji iiž hotol-y motiv, pÍevzaty odjinud (z náboženské,

lidové či taneční melodie).

Z těchto a podobnfch drivodri inspiru|e se džezem ceIá

poválečná americká generace (tzv. beatnici - slovo beat

piipominá horečnatj.fytmus džezu). Všimněme si, jak jeden

z iejích pÍíslušníkri 1íčí objev nezachytitelného motivu, ienž

ie současně vnitiním principem džezové hudby a současně

apelem k nalezení emocionálního kontaktu s publikem:

,,Teda člověče, ten altkai včera večer, ten To měl - když

to našel' tak to dr'žel; jakživ jsem neviděi ch|apa, kterf by

To tak dlouho udržel... Chtěl jsem vědět co zflameÍ:'á ,,to,,.

,,Ale no.. _ Dean se zasmál - ,,to se mě ptáš na nenra-ži-

tel-nét Tady ie chlápek a tamhle jsou všichni, že? On má

'"ryslovit, co maií všichni na srdci. Začnepwnichorus, potom

shrne svoie lápady,lidi, áno, áno, a|e dostane To, a potom

se postaví svému osudu a musí hrát tak, aby se s ním vy-

rovnal. Naiednou někdo uprostÍed chorusu To dostane,

každf se podívá a ví; poslouchají, on To zvedne a nese. Čas

še zastavi, vyplĎuje prázdnf pfostor podstatou našich živo-

tri, zpověďmi svfch napiatych vnitĚností, upamatováním

nápadtl, obnovováním toho, co hrál pŤed tím.'Musí hrát pŤes

mosty a Ýtacet se a udělat to s takov.fm nekonečnj.m citem

dušezpytu pro tu skladbu chvíle, aby každ! poznal, že nezá-

|ežínaToM... (J. Kerouac: Na cestě, Svět. l it. 7959, č.6.)

Americká ,,džezová,, geneface chce obrodit tradiční lite.

3 Sociální smysl této imptovizace popisuie saxofonista MezŽrolP; liči

e*tazi huáebni produkce, v níž citovf stav hudebníka koresponduie s ci-

tovou hladinou obecensťva:-- 
,z"íionto mi bjt blaženě a nabyl isem strašné sebeiistoty: Mohl lsem

d.'';ého ."*ofoáu nabrat všechno zIé a nebezpečné na světě, zahrát

io v perfektní harmonii a piinést tím všem sklíčenj'm a zoufaljm lidem

;.: i"d;;; 
"ápoiin.t.. 

iuču| i'"^ saxofonem kázat o spasení a v čele

hiišníkr] isem se vydal k nebeské slávě.'.
B|izkj vztah Ludebníka k obecensrvu, kter zieimě ia azuie..na

p'i.iii"íi .yti"ke formy lidového umění, oqvětluie nesmírnou oblibu

ie,o tuary v složité moderní civilizaci i sklony k téměi kultickému

obdivováni džezov! ch hvězd zvlášté mezi m|ádeži.
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tární tltvar spontánností a bezprostÍ'edností džezové exa|.
tace. Prcblém formy pro ni neexistuje. Imptovizace vmož-
Ďuje ,,vypsat.. se svobodně ze sv ch pocitri, byé nezávisle
na ftadici, byť by se tato závislost proievovala jennegaci,pa.

rodicky' S tím souvisí i rozrušení citové hladiny individua'
|ite rnim vyznáni zmíněného ptozaika čteme: ,,Poddej

se každému doimu, otevri se' naslouchej. Buď zamilován do
života. To, co cítíš, si najde vlastní vltaz. Vydej se jak
chceš z nejhlouběiší hloubi. Piš, co se ti zlíbí be.e dl,*a ze
dna mysli, nevyslovitelné vize člověka. Na poezii není času,

|en piesně to co je . . '...
Pojmenovat ono nevyččené, jež je mostem mezi zjitÍenjm

citov m stavem a Litetárním vytazem, iistě není lehké' Jde
o cel1f trs vj,znami, které u riznlch autofii nabfvajifilznych
odstínri. Od navození kontaktu se čtenáiem líčením prcha-
qfch citovfch extázi sahají až k pokusrim vyjádÍit mytic-
kou hloubku života'

Jedním z nejvytazněiších rysri této literatury je odpot
k anglosaské puritánské ttadici, k cizí, automatizované wáÍi
moderní civi|izace, ke konformismu a morálnímu pokry-
tectvi, Džez ie pro tuto geleraci vlrazent krainí spontán-
nosti' touhy po ideálech, neuskutečnitelnfch ve věku ztra-
cenfch i|uzi' Možno jej právem nazvat romantikou dva-
cátého století.

Z emotivního bohatswí černošské hudby je tĚeba vy-
zdvihnout též vysokf stupeí osobni a?l7ažooanosti, s niž
tvrirce vystupuie na veŤeinost. ,,Nikdy bych nenapsal ali
jediné blues, kdybych byl bílf. Blues nemrižete psát, musíte

ie citit. Je to ná|ada, y niž jste,.. píše černf hudebník. Svr-
chovaně osobní a osobit vyraz citu nablvá ve své umělec-
ké rca|izaci rysy nadosobní, funkční' Je piehodnocován pou.
tem sociability, jež spoiuje hudebnika s publikem, ťvťrrce
s vnímatelem. Piíslušníci ,,džezové geneface.. se záměrně
obracejí ke sv m pŤíznivcrim a k m|ádeži, piičemž nutně
počitaji s tím, že jejich umělecké proievy se setkají s ne-
libostí starší, ,,otcovské.. geneface. Citujeme op&. z wprá.
vění Danny SmiŤického: ,,... ivali jsme fortissimo, až se

35



kráčejíci občané z kostela ohlíželi, a viděli isme, iak vrtí

hlavama a huby |im povída!í : že to mriže někdo poslouchat,

ale ti pod náma (mlád ež, pozn' R. P.) to poslouchali, a ne.

poslouchali to, polykali to, vstĚebávali to do sebe . . ...4

Od lrudebnosti jako pÍiznakl Škvoreckého monologické

vfpovědi vede piímá cesta k vyprávěrrí iako celku. Také

ono ie laděno podle monotÓnní intonační osnovy, v níž

,,myšlení na lrenu, pražsky dixieland a holku, kterou po-

tkám,,, hraje roli hudebního piedznamenání i leitmotivu,

ierrž v kompozici díla prisobí iako rytmická konstanta. Ry-

sem pravidelného opakováli a hojnj'mi paralelismy vyzna.

čuií se i iiné složky' (Vzpomeřme namátkou stereotypních

závěri |ednotlivfch kapitol, budících doiem neustáIych ná-

vratri do iedné zák\adní polohy.) Motivy stálosti a trvá-

ní se promítají do stylu i do kompozice díla.s

Intonační a rytmícká poloha vypávění určuie i charakter

hrdiny a vypravěče' Vypravěč Zbabě|ci Danny Smičickj' ie

mluvčím protektorátní džezové generace. Jeho monologická

v1fpověď ie ve vrcholnych okamžicích vytazem touhy

tehdeiších mladj.ch lidí osvo'bodit se ze stísněn1ich poměrťr

a ziskat alespoĎ v hudbě možnost k svobodnému vyžíti.

Láska k džezu ie romantick]ím rinikem ze zak|etí protekto-

rátního strachu, i vzpourou proti měšéácké pňizprisobivosti.

Jí se měňí hodnoty okolního světa, ieiichž zahnívátti a krize

isou již navfsost patfny; ona živi odpor k pseudorevoluční

aktivitě, k neupŤímnosti a Í.rázi, ona se stává vyrazem spíše

tušen ch než uvědomělj.ch sympatií s dělnfmi lidmi i sou-

částí ieho lázorové orientace. (Srovn.šcénu, v níž si Danny

a V druhém vydání ZbabéIcri (1964) podtrhuje Škvoreckf buiičskf

vlznam džezové hudby, coz ziejmě souvisí,nejcn.s.ptonikáním vlivri no-

vá amcrické literatur1 ale i se studiem černošského folk1Óru, kterj' se

živí duchem o"pou'y. V motu uvádí napÍíklad citát z pamětí Me'zz

T,Í;,,;;;^, .r, ně.ž ie líčí protiměšťáck;f, provokativní nástup tzv' chi-

cagského ážezu. Smyslem těchto i iinfch doplókri je. zditaznit, že dže.

zoíy nonkonformismus m že za jistfch okolnpstí nabft v znamu spole-

čenské revolty.- 
i Ťu.o 't'di" bylu dokončena počátkem listopadu 1964' Ve ste|né

době piinesl časopis Plamen čbnék zdeika HeÍmana Pt6za džezem

tr,ena. (tqo+, e. it), v ilž je rovněž uvedena pataÍe|a mezi blues a

inionu.i.Škvoreckého věty, vznesená spíše z hlediska muzikologického..
(Heiman považuie dějové scény románu za projev rytmu boogi-woogi.)
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uvědomuie své sympatie k rudoarměicrim prostiednictvím

ieiich lidové hudby.) Ke své oddanosti a lásce k džezu se

Danny hlásí s bezohlednou uprímností, jež je zátoveh opozi-

cí k maloměšťáckému opatfnictví: ,,Pro ně (měšéáky - pozn.

R. P.) isme byli flákači a džez byla vfstiednost a bláznivina.
Ale pro nás ne. Pro nás to by| život. A pro mě jediny život.

Jedinj' možny a nejlepší...
Danny se upŤímně v,Jznává i z rozpotŮ své generační

vrstvy.
Láska k džezu, ktetá je jejím citoq,ím bohatstvím, zá-

foveĚ do značÍé mky omeztlie její zkušenost. Spád dějin-

nych událostí je zastihl nepŤipraveny, takže v nich syrová

skutečnost života vyvoIává spíše rczpaky a vnitiní zmatek

než uspokojení. Teprve poznenáhlu, pod tlakem svého ,,re.
r'olučního.. pžiběhu, procitají z romantického snění.

il

Typ monologické v.ipovědi, kter jsme ana|yzovali, ie
clominantním melodick1im pÍiznakem mnohem složitější v -

stavby textu. Podle slov autora samého jde o román-ana|yzu

životního pocitu, |ehož šíĚe pčer stá rámec určité ná|ady,
o pňíběh, jenž je situován uprostred pievratnfch společen-
sk ch události. Rozvíjení monotÓnní irtonační linie se stií-

dá s dramatickfm spádem dějri, plynulé tempo monolo.
gické piecházi volně v risečné, hovorové dialogy dějovj.ch
scén. Jak ieště ukážeme, je strohy civiiismus clialogri nástfo-
jem depatetizace a demystifikace skutečnosti, zahalené le-
gendou a oslavnym patosem.6

Napětí obou zdánlivě protikladnych postupri, hudební

exaltace a rlsečného dialogu, je vyrovnáváno, oypraoěčem.

Hlavní postava ZbaběIc , Danny, není ien objektem, ale
6 Označuieme meloclickou intorraci za h|avní pĚíznak Škvoreckého

stylu, ncboé je vyvrcholenim Dannyho niterrré zpovědi; soudě poclle
frekvence nemá ovšem kvantitativní pÍcvahu. Na námitku, zda tedy
Ircpieceřujeme vlznam tohoto piíznaku pro rozbor cclého dila, lze
oclpovědět slovy Lea Spizeta: ,,Teorctik ná začít rozbot dí1a pouka-
Žcm na to, co ho ohromilo, nc čekat na v;isledky kompletního vyčisleni...
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i subiektem líčení. osoby a události nazfuáme pod zotnyn
hlem jeho vidění, jeho pocitri, ieho názot'u na svěť: Zďá se,

že osobní stanovisko vypravěče je někdy dÍiežitější než
věcn obsah sdělení.

Vyprávění v první osobě, tzv, icherzáhlung, |e |edním
z nejužívanějších postupri moderní p zy. Jebo zvláštnim
pÍipadem je zprisob, kdy autor splfvá s vypravěčem-posta-
vou, atiž si vyhtazuje právo jeii pocity zevně komentovat,
hodnotit, nebo soudit. Svět nitern ch pocitri je podáván
s autentičnos tí ptožitk:Ů', svědectví, zp ov ědi, S ub i ektivizované
vyptávěni, udržujicí se kdysi jen v rámci vyhraněnlch žánrÍt
a forem (napň' v romantické citové konfesi, v dopisovém
románu) rozšiiuje svou oblast prisobení i na piíběh. Pče-
sunem vyprávěného do minulosti ziskává dílo epick1i cha.
rakter, pÍičemž si zachovává plnou subjektivní angažova-
nost. Užitím tohoto zprisobu vyprávěni vzniká dojem ,,iako
by zdroje umění nespočívaly ve fikci a fantazíi, ale v životě
samém, v opravdovosti prožitku... (Marcel Proust)

Škvoreckého Danny vyprávi svrij pňíběh jako skutečnou
událost, jako by šlo o piímé sdělení, o vypsání vlastních
pt ožitk .z Akcent na,,autobiograf ickou.. věrohodno s t, naho u
pravdu' či holou skutečnost, ie v současné p ze namížen
pfoti konvenční |iterární stylizaci, ktetá užitím tradičních té-
mat a postupri docházela k neosobní ,,objektivitě.. umělec-
kého v.irazu. Autentičnost a subjektivnost qÍpovědi je tedy
současně i snahou odlišit se od konformni pr6zy a strnul ch
fabulačních schémat piedchozích let. Jen naprostá upiímnost
vyznáni je s to rozrušit automatismus vnímání ,,zvnějšnělé
skutečnosti..; proto \,:ypravěč stupáuie vyznavačství své zpo-
vědi až k iistému exlcibicionisnu a srnyslooému rozkošnictoí.
Hledá kontakt se čtenáŤem na podkladě drivěrně sdělené
intimní zkušenosti.

7 ]e zajimavé, že tento literární postup ie veiini často piíznačnj pro
hudební cítění 'autoÍa-vypravěče a počitá s existencí |akéhosi ,,|itetár-
ního sluchu... Šklovskii uvádí napi' citát z Rozanovov ch konfesí:
,, . . . abych v témž okamžiku, kdy tekou slzy a duše ie pohnuta, cítil
nezvyklj'm uchem posluchače, že tekou |itetátně, muzikálně, jen ie za-
psat, a piece jsem je ienom proto zapisoval." (Teorie pr zy, Praha 7948,
str. 229)
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Autobiografickf z vyprávění, které se nespokoiuie s tra.

dičními tématy a snaži se o nitern;i záb& života, zprisobuie

na druhé straně i nutné omezení ve vfběru fakt a' reá|ií.

Pro silnou emocionální činnost vlrazu ocitá se mnohdy
v rozpotu s noÍmami obecné mfavnosti či historické pl.

nosti. Vzniká dojem, jako by citowf obsah doby byl postaven
do protikladu k ieiím racionálním formám.

Akcent na ,,hodnověÍnost.. Dannyho zpovědi není však

ien pÍímym drisledkem upĚímnosti mládi (autor napsal kni-
hu ve čtyiiadvaceti letech); má svri| vfzna,m strukturní.
Vlastním tématem ZbaběÍci neni totiž niterná ana|yza, aIe
parodie na ,,brdinské,| cboz';áni znaloměšťák ae cboiti dějin-
nébo pžeoratu. Rozv|něná hladina subiektivizovaného vy'
ptávéni hraje roli citlivé zr'cadlovky, v niž se odtáží ostrá
krize hodnot na pielomu protektorátu a revoluce. Dannyho
spontánní a bezohledná vnitÍní pravdivost je prostiedkem
k odhalení ,,odcizené,, vněišnosti Ír'ázi, dogmat a poimri,
pžedevším poimri hrdinswí a revoÍuční aktivity, jenž je

v ristech měšéáckfch kolaborantri ien zástěrkou k zaktytí
zbabělosti a hiíchri 2 okupace. ,,mnoho lidí mělo záiem
o.revoluci a mnoho pánri na ní mělo záiern a mnoho pánri
se potiebovalo očistit... (36)

Společensko-kritickf aspekt Dannyho vyprávění, zesíIeny
v druhém vydáni rozvedením některfch epizodních postav
(iako je napŤ. stafosta Prudiv"Í), yysvítá zeiména zÍ'ete|né
tam, kde jsou konfrontovány ',autentické.. zážitky Dannyho
s pateticky zvněišněl m, odosobněnfm,,historickfm.. obra-
zem; ,,.. . pod momentkou chudáka Hroba, Hečíciho za
rozbitym bunkrem s pancerfaustem v ruce, vymyslela nej
pochopitelná Bertíkova Íantazie moto: Ni zisk, ni slávu -

nic než Národ ! Bylo vidět, že Betta byl syn svého otce.
Ale fotka Hroba vypada|a doiemně' Vzpomněl jsem si na
tu scénu včeta a vystoupily mi slzy do očí. Jestli někdo, tak
tenhle za néco stál, ale nechtělo se mi číci o něm, tĚeba

ien v duchu, vlastenec. To si nezaslouži|.,, (346)

Všimněme si, že k parodickému z ratu docházi věcn m
a stÍiz|ivym líčením Í'akt a okolností. Propast mezi skuteč-
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n ou u d á1o s tí a jejim dod atečně vy tv áÍ eny m patetick1f m vf kla-
dem je ve vyprávění odhalena nikoliv vnitiní motivací, aIe ja-
koby náhodnou, paradoxní konfrontací fakt, w.irok a iednáni.

Škvoreckého vypravěč nás činí svědky své všední kaž.
dodennosti, stavěje pompézni slávu a historick1f vyznam
událostí do nepňímého, umělecky však vytazného kontrastu
k monotÓnni, 4oufale ošedni banalitě dní.8 Téma každoden-
nosti rozšiŤuje kompoziční osnovu knihy o cel]i' trs dalších
témat a vyznami. Detailně podrobná Dannyho v}pověď
svědčí napi. o jisté zá|ibé v líčení biologické stránky žtvota,
o citové jednoduchosti,ktoužici v okruhu záHadnich život-
ních ričelri, o neujasněn ch touhách a trpk;|'ch zklamáních,
a 1.e obohacována pčítomností motivri existenciálních.

Rovina každodennosti je pčitom konfrontována s téma-
tem mravní a ideologické kritiky jakoby mimoděk, bez
zjevného záměru. Tim ziskává konfrontace značny epicky
prostoť' životni pravdivost a piesvědčivost. zásluhou ne.
smífně pčesného líčení Dannyho pocitri' zabihajiciho až do
nejvšednějších, nejbanálnějších detailri, ie měšťácká menta-
tita obnažována nejen ideologicky, a|e na bá7i, kaidodennicb
iiaotnicb kon , kdy se zmenšuje možnost cokoliv piedstí-
tat a okázale zahalovat.

Nezvyklá věcnost a stčízlivost pozorováni, posunujíci vy-
právěni na hranici dokumentu, detailní popis banalit všed-
niho života a v neposlední mite i užiti ,,autentického.. 1azyka
protektorátni mládeže zprisobily, že dobová kritika nepo-
chopila knihu jako odvážny a do jisté míry riskantní pokus
o prolomení norem lite tnich a estetick1fch , ale jako mravní
a ideologickf lapsus. Teprve později si kritika uvědomila,že
každá nová a nezvyk|á styiizace, tedy i ,,zlirazněná* upiím-
nost, ie součástí estetické a sénantické struktury díLa a m:iuže
bft jen v rámci této struktury správně interpretována.9

8 Srov. Josef Vohryzck: Zbabělci po šesti letech, Host do domu
1,964.

9 Konfrontace rrizn;ich ,,biologick ch,. detailri s vnějšími událostmi
se ovšem někcly vymyká z rámce daného kriticko-společenského tématu
a je spiše kontrastním obtazem iist ch existenciálíích pocitli na jejich
spo1ečensko.historickém pozadi.
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,'Cynismus.. vypravěčova podáni zdiraz uii i vulgarismy a

slangové vfrazy. Tyto vynzy nejsou ien nositelem auten-

tické ,,ne1iterárnosti.. (i když právě u neoďel]ich slov lze

oačitat s tim, že ukazuii velmi bezprostňedně ke skutečnosti

mimoliterární), nejsou jen drikazem tvrdé, drsné ťváňnosti

Života. Jsou provokativním gestem, strhávajicím roušku

z pečlivě utajovanych měšťáck1ich m;ftri.

Protože polohou svého vyprávěni z stává Danny měšéá-

k m nablizku, vyjadŤuje sv j odpor k jejich ,,revoluční..

aktivitě s karikujíci nenáz:isti. Citová melancholie, pocit

marnosti, jež jsou navozeny celistvosti a stylovou iednotou

vyprávěni, isou básnickym umocněním ostie kritického ná-

zoru: ,,Vlaiky visely z kostela a spoiitelny a vypadaly iako

28. Íiina v poledne. Z těch vlaiek na mě padla marnost.

Skoro se mi zdá|o, že ze všech domrj voní pečené husy. To

ie ono' A zaručeně budou píct. Tak to chodí. Strach, sláva,

kutálka,.čeči a liusaknedlíkze|i. Zas to bude tak. Vribec

nic se v tom ovšem nezmění. Pár vzrušenych dní a pak zase

ta kaše, poňád steiná a lepkavá a tahavá, Á krkání po

obědě. . . (75)
Parodií na měšéáky však možnosti vypravěče ve Skvo-

reckého románu nekončí. V rozboru Sterna upozoróuie Šklov-

skii, že Íomán vněsyžetovy, fomán zpověď, mění se snadno

v román parodicky, a|e že vztah mezi vypta-věčem a téma-

tem nebyvá vždy steině pňímočar . Někdy vypravěč postu-

puie jakoby proti tématu. (Vypravěč Tristrama Shandyho

napÍíklad svou zastírací technikou ironizuie námět, jímž |sou

,,žtvot a názory,,.) Také mnohé iiné piíklady ze světové

prÓzy svědčí o tom, že pr:ncip lryprávění ztělesněny posta-

vou _ vypravěčem _ nelze chápat jen v souvislosti s od.

halením tématu.10

10 Vypravěč Zpovědi hochštaplera Krulla ,pňijimá v dějové ' linii

p,y.t,otá!ii mezináiodního hotelového z|odéje (což svědči jak 9 d9|o-

noio.ti ..-ěl".kého vciéování autora, tak o rafinovaném využití pika-

i"'t.irlo schématu), zatímco svym těžk1fm, ornamentálním stylem, plnym

secesní vážnosti a reflexivnosti sc autor od svélro htdiny ironicky distan.

cuie. Také Haškova Švejka lze pochopit jen 
'jako. složitou, grotcskně

iránickou masku, která iei povyšuie nad absurditu doby, ačkoliv piitom

zristává jcjím typick1im picdstavitelem,
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Kdyby se Škvoreckého Danny v duchu r.-ichovn ch poža.davkri na literaťutu změnil v čítankového hrdinu a byljen a jen kritikem sÚ1h měšéáckfch protějškti, nikdy by ne.mohl nazfuat s tak zničují cí negací, šmy.l vyp,"věčovy iro'nie tkví btiž v tom, že.sám sebe 'tvli,u,jako floutka, pás-ka, dandyho a své pocity vyslovuje s p.o.,ot"ti.,,ni naivitou,cynickou samolibostí a se zálibou ve filmové vnějškovosti.
?!? *, že rysy eu|:Tátí chvástavqsti' touhy po snadném,lehkém životě, po dívkách, t.u, a,naii- ̂  ji*i.l"ndu, zkrátkavšechno, co na sebvla s fu ě ;.n'u. t.o,i,. "' #'#r#. T'T:1T 1 i,T#i ;) f"i sarna sebe, vlastni porrr.hnort , n.,rl"ri,nost, aby na ro_zeHané, Lomící se hladině ao,pi,,1_iii,o charakteru lépevynikla nicota hodnot, kťeré a.*ry '"J; 

"enMasku tozeznáví.me ne podle toho, 
.co 

napovrch pied-stavuje, ale podle toho, co skrÝvá.
Klíčov..im místemkteráseáar..-"l.",:L::;I:;il:]:í:;:i:J;::;T:

zujici ptvni setkání s rrenou na ko.teLcké poště. Je vyznam-nfm kompozičním uzlem, neboé ,,zd^Í,náláska k Ireně jevlastně jakfmsi paralehnim ,,.,nitrnm.| il'u,.rn celého ro-mánu. Danny se jeví Ireně, jejímu omezenému Ženskému mo-zečku, jako cynik, jemuž nic není svaté, tím méně ,,hrdin-ství.. kosteleck ch občanti . Ličí toto setkjní s notnou dávkousebeironie. Irena však není schopna po.r,opi, jeho názoty,neboé jsou zpiwoÍeny- g,ima,ou, napodobující filmovfclarkgableovs kf rísměv. Danny j e zk|am in*ito, tny- n erispě-chem, ale protože se Irenu boji zttatit, pot.."euj. v zastltacíhie. Jakoby zábleskem odhalu|e ,u1.*.il,i-,l,é masky: ,,Bylb.ych d věděl, iestli je.na světě u,po,i ;"anu , kteráby po-chopila. Nejenom, co člověk Ííká, aie i ,o, .o tím myslí'A že tim myslí něco jiného, než tÍeba Ííká.,, (54)

. 
Z pocitu nepochopení roste u něho trval1f ko.pl"* melan-

cholie, ptovázeny pocitem vy1azeni, o."-á..no,,i, neschop-
nosti ptoživat radost:.Všechno, co jsem si pamatoval, bylyvšelijaké nepÍíjemnosti a nesnáze a pocity,'Ííká na jednom
místě své zpovědi.

12

K cynické masce' pronásledované nemožností citové Íezo-

naÍlce, která stupĚuie hrdinovu nechuť k měšéákrim v nedoč.

kavou, až zběsiÍou nenávist a Yztek, poií se i jistf nihilismus,

iimž ,,rozhoÍ'čenf mladj. muž,, ziskává pčevahu nad dobou
i okolím: ,,PÍed chvílí mi bylo dobŤe a piíjemno a teď isem
byl najednou ottáven. Aspoř že mám džez, A|e ani to v té
chvíli nepomohlo. Aspoř priidem do Prahy na universitu.
Nepomohlo to. Sakra' Aspoř lrena! Nic. Bylo mi riplně

tupě. Hrriza mě zachvátila. Bylo mi jako kdybych ochrnul
a oslepl a už nikdy neměl vidět, vlastně cítit, nic, ani pií-

iemné, ani nepčíjemné, ienom tuhou, tupou monotÓnnost

životabez vfhledu. Honem! Těšit se na něco! Mít z něčeho
radost! Milovat něco! Nebo mít na něco vztek. Ale

nic !" (75)

V románu padesát ch let sloužila psychoiogie hrdiny vět-

šinou jen k motivaci činu a rozhodnutí. Na tom by|o za|o-

ženo tozvijení dějové linie i ,,vnitňní.. hrdinriv vfvoi. Škvo-

reckého vypravěč zobnalje svět eookaci alastnicb pžedstaa.

Rezignuie tldíž na vnější vztahy. NeplÝrvá energií na to,

aby se ,,vysvětlil.., motivoval, aby odhalil pÍípadné t,ozpoÍy

mezi vlastními vfroky a iednánim, Jeho ,,hrdinství.. spočívá

ve vnitÍní, mravní opravdovosti zpovědi, nemá iednoznač-
nost činu a navenek se mriže |evit jako zce|a ,,tehrdinské..,
pasívní.

odpsychologizováním hrdiny a uvolněním pÍímé závis-

losti postavy na rcalrizaci syžetu vrací se piíběh k některj.m

základnim epickfm moment m, jež jsou pÍíznačné pfo mo.

derni pr6zu.
Schopnost spojovat myšlenky a události s intenzívním

lyrickfm cítěním piírody a kosmu, jež ie chatakteristickfm

rysem vypraYěčova podání, dává této epice nol životní

prostof. Bezprostiední cítění je vlastně jen impulsem k evo-

kaci hlubšího životního zážitku, filosofie či mftll, iimž
hrdina-rypravěč reaguje na banalitu byti. MonotÓnním

rozvijením epické linie se aktua|izuje tnotio časa, ienž je

zárove.h pojítkem pÍítomnosti a zátoveí vzbuzuie pocit osu.

dově neriprosného plynutí.
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obraznost vypravěče opírá se dále o rekonstrukci udá.lostí v paměti. Parodick , kritick;f plán p piekr]fván plánemširším, všestrannějším, uměníln ,,,p*,,J." vnimat svět pro-stňednictvím vzpominky u kou".iie nostalgie snění.Znovu si piiponerime náladu blues, o niž jsme se zminilipÍi hledání pramenri Škvoreckého <Jžezové inspirace:
,,.. ' zdáld, se mi, že pčede mnou není už nic tak skvělého,nic tak senzačního, nic tak nazlátlého a v zlatych rámechvzpomínek. To všechno, co jsem ptožil,bylo hezké a šéastné.To, co jsem zrovna žil, ta litost ̂  

"o,ra,*i, 
v němž jsemvězel, bylo blbé. Ál-e.sorva isem to prožiJ,, uŽ to bylo krásné.Takové to bylo vžďycky. Věděl ;,.;_;o. Věděl jsem tozattaceně dobče, že člověk nem že bft nikdy šéastn , pro-toŽe štěsti je skrz naskrz věcí minulos:ci.,, (sog)

Vrcholn estetick]Í ričin vyprávěni ,poči.,á tedy v nostal-gii, s niž je opěvována krása ot.umziki, l" nž ptchá, i mar-nost ťouhy, snažici se zadtžet nez,adržjte!Áou proměnu hod.not vnitční opravdovostí citu. Neivlastnější hodnoty životaspočívají v jeho jednotě, celistoosii, z'l to)ze po bartlovjj.I|
MonotÓnní epická Linie, wznač.na .r, h.,a.b nim vyzněnivěty, je spolu s maskou vyiravěče .,.1ait.zitcisím činite-lem'vyznamové vystavby.o,nánu. p"JJp*" ri stále a stáleopakovan motiv ,,takovy by! zi,o,. áž"|,,, dívky a vzpo-mínky.. jako domin antní znak ,v7pravěčorry sebeironickémasky' spojujici z.; sobě nostalgii ,,e)i , pžesnosti a r.lěcnostipo2otooání, ziskáme klíč k celému dílu. }"dnotu života aupiímnost zpovědi, epicky vyiadreni vypravěčem, jehovzpomínkou, sněním a sebepozorováním, kánt.u,tuj" s vněj.ši, konjunkturálni, a tudiž zce?a absur,|n; )k,;,;,o,u pierodu,s ,'hrdinskym.. patosem' jenž zakrj,vá mravni nicotu vnějšípčizprisobivostí'

Škvoreckého román je pokusem využit subjektivizova-ného vyprávěni k zobrazeni mravnir," .iu,"t."ru č'lověkastojícího na rozhtani dvou epoch' vyp.u,,ct, oscilující mezi
1t Subjektivizace času n

t.ovná se 8 kapitol), n,. 
',o.,'}j^..::1c.n rozčlenčnj epickélro celku (8 dni

(pondělí, rc.J..'..#ir b:'" 
' osnovou kompozice. Nejkratš.í ka;it;i;

w"nu."uj..e.u'."qu"rí"..l.'' 
na iLižku) ie sice dějově nejchudsi, aic
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pÓiem snu a žívotni

:.ítl, ieiíž zásluhou

ní zkoušky.

i l l

každodennosti, vyvolává ilodnoticí akti.

nabyvá děiinnf pievrat charakteru mrav.

Tajemswí evokace niternfch pocitri patií k tt,ejvyrazněj-

šim rysrim moderní epiky. Je magick;fm zakLinad|em, iehož

mocí se probouzí sám génius epiky, ,,mcihutn;i a maiestátní

duch, expanzívní, bohad na život, širokf jako moÍe, vlnící

se ve své iednotvárnosti, současně velkolep;i a pŤesnf, zpěv-

ny a rnoudie rozvážny,, (Th. Mann). Zvlznarnnění intimní

každodennosti, využiti subiektivně angažované zpovědi

k zobrazeni společenského dění nebo postavení člověka ve

světě bfvá velmi časÉo uskutečněno .r,ryprávěním v prvé

bsobě, ztotožněním vypravěče a a!ťota románu. V současné

situaci románu, kteá ie charakterizoÝáÍa ,,ztfátou vypra-

věče.., atomizací skutečnosti a ieiím odcizerrím člověku, |e

tento zplisob vyprávění pokusem najít nové možnosti, obro.

dit románov! žánr, Na rozdíl od románu piedchozi epo.

chy nerozděluie se vyprávěni na oblast intimní a veieinou,

občanskou a sentimentální' Piekonává se i omezení psycho.

logickych postupri, jež spočivá v izo\aci psychického stavu

;.áin." oá společenskfch vztahri. Autentičnost osobního

zážitku vytváií novou dimenzi pravdivosti, která pieko.

nává možnosti dosavadní literání tradice.L2 Hodnotící

akcent získany subiektivizací vypr'ávéni se zvyšuie sebeiro-

nickou maskou, hrou mezi pÍibližováním a distancí, iíž se

autor k vypravěči hlásí a současně se mu vysmívá.

Epickou aktivitu takového postupu lze kombinovat s his.

torickfm syžetem, když se r,yprávění zaměÍ e ke klíčowj'm

okamžikrim, k pÍevratnj.m událostem, znamenajicim z(om

dvou epoch. (Srovn. napÍ. Bt1llovu novelu První a po,slední

Lz Ie známo, že napÍ. Babel- psal většinu svj'ch črt ze sbírky Rudá

iizaa poate skutečnfch historick}ch faktrj a z. vlastní zkušenosti. To

l.ik,",ai- neoslabuie, 
"Ýbíi 

Á",pak zesiluic v!'znam ieho básnického

umění.
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den války') Také. Škvore;|Ý soustieďuie Danny ho vyznánik historickfm dnlim, 4,_1.1' 5. 1ga5,íieré r7značují konecnacistické okupace a piíchod nude u.m}ay.
Šíie tohoto záb&i ovšem o'.;;h";1.anice parodickéhonámětu i zvolenéL

lf za'životniho";:!.:,1?;::::T,ffi :T:"*,.J:l*T1.torického děni ana\yzorr doby, roma'.i', ,, němž chtě ne-chtě v1wstávají nečekani r'.ai'""e, Je;'nn. uaao,.i. V těch.to i podobn ch pčípadech, uzij.m"-ii ir"" rr,' Manna, ,,rnádílo vlastní ctižádost, která mriže 
"ui**u daleko pčeryšo-vat... (Spisovatel a spoločnost str. 2'2i; j; tÍeba Ííci, že Dan-nyho citová zpověď není jen n",a,á]n-,u snovou evokací.ZvLášt.ě na některych mi,t..h, ;"l."l."".""pomínky z dětstvína židovského učitele, n.bo .vioz.n2 .r,,o.u.,un, Lexy o mi.lostném setkání s nacisticky sm}'šteiícl ;;vkou, objevuje sehodnotící akcent, rcagujicí na aj;innoo Jut.čno,t prostčed-nicťvím společensko

svědomí upod. Po".:.ravních 
kategorií, jako je napč. soucit,

rihlu, zjistím., u. .::].::]'-'-]"i"'T 
vyprávění z tohoto

kiiven éh o " b;;;##ilffi :Ť ;''iT*, T*tÍ" : iln;ffpocity isou zároveř i sftazem;"r," 
"r"',.,i. h rczpaktt i rcz-porti, objevujících se spolu s revolučními uaalo,trni. Pňíběhnám totiž odkťwá momenty' jež nestači zaktft ani dandy-ovská maska, ani dávka s.beiránie, 

"...esr';i.'naivní chla.peckou ohraničenost Dannyho 
"a,o,t,.p,iiv okamžiku, kdynem že nepoaoroYatr st nové 'pon'anni 

"nergie, kdy se oci.tá mezi osvobozen m i zajatci, běž;.i ;;;oarmejci, ztazujeho nedostatek spontánnosd, cizi iet,o zitiLtienecidivosti' ,,Ano,bylo to samozňeimě dobré, ž.,'. p; Ň;;cích, ale neměljsem z toho zdaleka tak bláznivo; ;;; abych dokáza|ňvát' Nemohl jsem se k tomu d"';;l;. Ň.byl jsem dostspontánní...
Neschopnost ričastnit se spontánně davového hnutí, jež jevyvoláno dějinnou proměnou, jistě souvisí s Dannyho po-cito''n-fmi ,,trab7i,, v mi1ostném,"hr.J;. ';..u ovšem i jinástránka věci. Škvoreckého hrdino,i wativ tuaň nové skuteč-nosti náhle chybí obranná, sebeironická ;",l;. Své individua.
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listické cítění, postoj diváka stoiicího stíanou, pociéuje iako
osudové tozpo|ceni, jako bolestně tragické vyÍazeni.' ,,Yždy-
cky jsem musel někam jit, když se mi chtělo z&stat, a

vždycky jsem musel Žústat, když by bylo skvělé někam jít.

Do všeho mi vždycky něco pĚišlo, ale to jsem byl já. Ano,
snad jsem na to doopfavdy nebyl udělán, ani na lásku, ani
na štěstí, ani na nic. Byl jsem udělán na to nějak si to odžít.
Nějak si to odžit a vidět to a b1ft v tom'..

Nějak si ta odžit. Trpce prožívat zak|eti svéhq pocitového

okruhu. Jako by byl Danny svou senzibilitou dohnán k tomu,
aby svrij živottti pocit vyiádril melancholií a nostalgií, spo-

ienou se zftátou všeho špatného, ale i krásnéhq v životě,
kterf odchází, a aby tuto náladu pienášel i na čas, kterf
piijde. Nějak si to odžít a vidět to. Jako by pro schopnost
piesně pozorovat zttácel možnost svobodně vyžít svrii po-
cit, v určitém okamžiku a v iisté situaci, možnost, která se
otevirá jen spfunutittl olastnicb proiitk s prožitkern dru-
b cb: ,,Anebo jsem byl jen sám a trpěl jsem depresívni me-
lancholií, jak tomu iika|i, a život měl něiakj' smysl, ienže
já jsem byl jen živouci mrťvola. Všíchni jsme byli živouci
mrwoly. Já, pal Kaldoun, pan Moutelik. Udělali ze mě
živguci mftvolu, a brihví, neviděl jsem, iestli je někde ně-
jaká živá voda, která mě vrátí živottl.,, (335)

V jeho spíše tušenfch než uvědomělfch sympatiích k no.

vému životu neni zachycena radost, nj'brž stesk. Stesk
nejen z minulosti, a|e i z budoucnosti, stesk z osamocení,

kteqf se mriže |evit i iako skrytá, romantická a neuskutečni-

telná touha po noajcb sociálnicb kontaktecb, po nors cb !i-
z;otnicb f ormácb: ,,. . . mně se v této chvíli po něčem hrozně

zastesklo, nevěděl isenr po čem, po životě snad, čert ví, nebo
po rreně, po životě nějak |iném než byl tenhle... (356)

PÍev|ádaiící motiv nostalgie ie vytazem napětí mezi mo-

notÓnní intonací, která je do,minantním znakem vyprávěni,

a mezi dynamismem společenského pohybu, ktery nutně,
jako reakce na povahu pÍíběhu a líčené životní zkušenosti,

do díla vstupuie.
Neide ovšem o to, abychom kladli na tohoto lrrdinu tra-
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diční požadavky ,,pĚerodu...13 Danny, vydany svym bez-
prostiedním pocitrim a zaklety melancholií protektorátní,
totálně nasazené mládeže, rremohl zradit Dannyho - vypra-
věče kostelecké revoluce, A Danny vypravěč i vypravěčská
maska, plnící svou roli vuči parodovanému tématu, nemohl
se radikálně pňerodit, aniž by ztfatLl sám sebe.Í4

Stane se, že ctižádost pĚíběhu piekračuje hranice vyprá-
vění.

Ve víru revolučních dějri snímá Danny masku svého dan-
dysmu, dokonce zjevněji a vyraznějt než l. ohledu milost-
ném. Pňíběh rcalialje motiv ,,skutečného.. skrytého hrdin-
stvi, motiv běžící po strohé dějové linii, kte už neparoduje
,,hru na tevoluci.., ale nese r}sy 6fi|6o..pé romantiky. Jakmi-
le z ,,revo1učního.. sklepení vy\eze začerněny, gangstersk]Í
Piema, od okamžiku, kdy se ,,|de do toho,., až po vyÍízení
německého tanku a stydlivé zamIčení vlastního jména pĚed
osvoboditeli má vyvoj syžetu povahu dobrodružné četby.
Psychologická motivace Dannyho,,skrytého hrdinství.. spo.
čívá většinou ve vágních stereotypech iako ,,chtělo se mi,
zachtěLo se mi b;it pĚitom.. apod.15

Stržen bojem, opojen jeho rušností, rytmem a rizikem
dobrodružstvi, zapomínáDanny na svou melancholickou ná-
ladu, dokonce i na Irenu' Je to. jen okamžíté ohlušení, nikoli
zlom vnitční, povahovy. Jakmile vlna vzrušení opadne, ob|e-
vuje se opět zák|adní citovy stav' nostalgická melancholie.
Zivot po revoluci se mu dáte jeví jen iako ,,nová' nově
marná kapitola věčně stejného žívota*.

Evokace životní stálosti, která pomáhá distancovat se od

13 Krátkozrakost takového požadavku, ncčírrícího rczd,il mez vyjád-
Ťením -tendencc v agitce a v uměleckém clíle, vystihl Bcrtolt Btecht.
V cloďovu k! 

,':é.|i"..n"p-sal, že není d lcžité, žda Matka Kutáž po-
chopí,-jako-u' bidu- jí prinesla válka. Drllcžité jc, aby to pochopil diíák.1a Vystihl to Z, HeÍnan v citovaném člínku:,,,Vyiravěj odktfvá
celou svou osobnost, aniž by vlastně chtěl. Nemížc 

-jinak: 
sklaába

je v.proudu a jcho improvizace, jeho sÓlo ho zrazuje.,,
^ 

15 Tzv, autentické vyprávčni ncvylučujc .u.o o ,ábě dějovou fabuli.
P.1':ooo,'k.,Di:ě.l 

vc vyprávění, ziskaná věrností detailu, ie často nej.
le!s:Í,n 

, 
predp:kladem p'ro volné tozvíjcní fabule. To znala poetika

ponadek, a chceme-li zŮstat v rámci iá_vyprávční, i piihody barona
Prášila.
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piíliš snadného společenského a mravního pÍerodu, aldalu-
je Dannyho dynanilsnzu události, bere mu možnost steině
bezprostÍedně, spontánně, a tldiž i piesně nazirat na lrybné
síiy dění. Dav se mu mění v bczťvarcu masu. odcizerré,
mytizované se mu icví i síly, s nimiž chce SympatiŽovat (ko.
munisté zde vystupuií jako moudií, dobÍí démoni), odcizená,
myt|zoYaná je i víta v bucloucnost. (oni, miadí, to zaiídí
I é p e _ 2 6 4 a c 1 . )

Dynamismus společenskych zvrati cítí Danny jako osudo-
vou nutnost' kterou t|eba bát tak, jak je, kterou možno
piijmout, ale s níž se nelze vnitĚně ztotožnit.

Z hlediska vnitiní strukťury díIa vzniká rozpor me1i bra-
nicemi námětu a Oypr1oěčskébo postu1ltl. VyprazsěčoL)a no-
stalgie,7aloiená na pocitu sttilosti, neltěnné troalosti žioota,
fteni s to oystibnout dynamickou pooabu skutečnosti, aniž
by 1plisobila odtržení složky dějooé od pocitooé, na7i-
raci.tB

Drama \'nitiního pÍerodu hrdiny' bohatá dialektika in-
dividuálních a kolektivních pocitri' nabyvá povahu moralis-
mu, mění se v sled morálních postoj .

Mnohov1iznamností svého vypravěčského podáni, dtama-
tick;i.m, byé i problematickfm laděním pÍíběhu ve vŽtahu
k dobovému pozadi, nastoluie Škvoreckf otázky, které jeho

dílu dáva|í novdu aktuální platnost. Je to pžedevším lidská
složitost vypravěče, jeho,,nehrdinská.. pocitová intimita,
která je obranou ptoti zjednodušu|ícím schématrim, iluzím
a Ítázím, proti velikášskému patosu společenské proměny.

,,Neboť sám člověk je tajemství,,, praví Thomas Mann, ,,a
každá lidskost spočívá v rictě pňed tajemstvím člověka...

Drisledkem takového pŤístupu ie sklon vidět mravní a
charakterovou iistotrr v akcentu na stálost, iiootní a pudo.

16 Tento rys snad souvisi i s okolnostmi, kdy román vznikl; jc dato.
ván iíjen 7948_1'949, vycházi až v roce 1958. Bylo lzc piedpokládat,
že společensko.kritickf osten, namíienf proti měšťáckj'm mj.tum, bude
pochopen iako vj'směch mltrim a iluzim vribec. Dannyho činy maji
powrdit logiku vyptávčnÍ, nají púsobit jako mravní ospravcdlnění jeho
,,neangažovanosti.., rozpolcenosti, neuvčdomělosti. V druhém vydání ie
tento apologetickf ráz ještě zesílen (srov. stt' 24I, 2. v.)
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Oou podstatu čloz':ěka, což byvá spojeno někdy s mytizací

hybnfch sil společensk1fch.
Básnicky sugestivním položením otázky vybízí tak Škvo-

reckého román k prověÉení dobor{.ch iluzi o samozieimosti

a samočinnosti dě|inného pokroku, 1|lzí, kter,é jsou vzhle-

dem k současnym vědeckfm poznatkrim neldržite|né' Zá-

roveř však dílo svou rozporností ukazuje i na to, že dyna-

mickou skutečnost nelze vidět iako nehybnou moralitu, ani
jako rea|izaci abstraktních ideálri, ale iako konkrétní pied-

mětnou lidskou činnost. Bez bezprostŤedního vztahu v této

piedmětné praxi nelze porozumět ani událostem a čin m,

odhalujícim smysl společenského dění.

Ve w.fvoji naší poválečné literatury ie Škvoreckého román

vyznamnym mezníkem. S nebfvalou intenzitou nastoluie

hodnoty pravdivosti, upĚímnosti a citové spontánnosti lite-

rárního vyrazu, a svou subjektivní angažovaností je piímou

polemikou s ilustrativním,,zobrazováním.. obiektivních his-

torickj'ch dějri a společenslich autorit, jak bylo zvykem

v padesárfch letech.
Z vfdobytkri moderniho vypravěčswí vytéží| Škvoreckf

umění iemně odstínit duševní stavy ve chvíli nejvyšši toz-

iitňenosti, v okamžiku citového dospívání. Jeh<l Danny není

silnf v tom, ,,iak ptomitá navenek pčedmět svfch tužeb'

ale v tom, jak se pokouší lryloupnout z uplynulfch let pev-

nou usedlinu zvykri, vášní, které by mohl považovat za

charakteristické a stálé.. (M. Proust). PňipomeĚme ještě tvo-

iivou schopnost vypravěče, ieho umění prolnout nostalgic-

kou melancholii a evokaci minulosti vzrušenou bezprostied.

ní citovostí, kteá je vy|ádĚena láskou k džezl, k cítění mla-

dého člověka, a která je vyslovována splyvavou melodií

jeho hudebně laděné věty: ,,Vstal isem, pozdvihl isem slav-

nostně saxofon a rozvz|yka| jsem se na počest vitézství a

konce války, na počest tohohle města a všech ieho krásn1ích

divek a na počest veliké, bezedné, věčné, pitomé, krásné

Iásky... (363)

V tom smyslu vede Škvoreckého rornán nadá|e svri| dia-

|og mezi pravdou a krásou iako každé umělecké dílo.
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