
ArnNl Zacnovl,

NnrmcloNÁLxÍ pŘÍnĚHy

ebývalé množství memoárové' biografické nebo autobiografické literatury

nejrůznější kvality a provenience objevující se na kniŽním trhu v posledním

desetiletí Lze wézL do souvislosti iednak s celosvětovým trendem (vzoo-

meňme např' na záplavu titulů ze zákulisí královských rodin nebo konjunkturá|ních

textů vycházejících v době úntrtí princezny Diarry, u nás na desítky vzpomínkový'ch

kníŽek populárních herců a umělců předkládaných čtenářům v nejrůznější kvalitě
- od kultivovaných textů, napÍ. Pojednání o mé radostné cesÍě od koLébk1l ke krema-

toriu od Vladimíra Komárka, až po úplný brak, např' tituly týkající se našeho prezi-

dentského páru), ale vydávání tohoto typu |iteratury souvisí také s naší konkrétní

situací (po uvolnění cenzury začíná řada lidí vydávat svědectví především o politic-

kých perzekucích, poclobně, jako tomu bylo po skončení druhé světové vá|ky, za

všechny připomeňme např. vzpomínky o politických procesech a vězení od Dagmar

Šimkové B.vIy jsme tctm taky).| Zároveň začínaji vycházct zajimavé vzpomínky a au-

tobiografie napsané již dříve' avšak u nás dosud nevydávané - jmenujme např.

Terleckého Curriculum vitae nebo Canettiho literární autobiografii (Zachrdněný ja-

zyk, Pochodeň v uchu a Hra očfl.,

Z žánrového hlediska uvedený memoár.ový a autobiogratický typ Iiteratury již, tra-

dičně ko|ísá mezi Í-aktogratií a uměleckým zpracováním'] Různorodému a kvantita-

' Viz V' KoMÁREK' k|ednúni o né radostné ce.stě otl koléblq ke krematoriu, Praha l998; D. ŠIMKo.
YÁ, Bvlv jstne tant taiq. Praha l 99 l . Popťvé text vyše| v nakladatelství Sixty.Eight Publishers v Torontu
l  980,

rVizN. IERLECKÝ,Curr iculutnvia le.Praha|997,E. CANETTI, ZachrútLěný jaz1,k.  Praha i995;týŽ,
Pochotleňv uclut. Ptaha |996;týž' Hru očí. Praha l998.

'Slovníky liteňrní teorie označují tento žánrobvyklejako non-fiction, stojící na pomezí tnezi be|etrií a tex-
tern infbrmujícím o skutečné události tak, aby byl i přes dokulnentárnost umělccky zajimavý' Viz Š. VLA.
ŠIN, SkrvlrÍt litetúrní teorie. Praha l984, str.247_218, Nefikcionďní literaturu tze chápat iako šir.ší termín,
zahmujicí jednotlivé typy nebo varianty nefiktivních příběhů'
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tivně objemnému množství textů odpovídá také zájem čtenářů. Ukazuje se, že nejde

pouze o přechodnou móclní záležitost, ale ve zvýšeném zájmu o individuální osudy

druhých i svoje vlastní se odráží hlubší problernatika současné doby.

V minulosti byla přirozená narativní aktivita člověka postupně nahrazována ab.

straktnějšírni rnetodami, např. historiograÍií. Paul Ricoeur hovoří o přenosu jejího

předmětu z ,,jednajícího jedince,, na ,,celkové spclečenské faktum,,, univerzální

zkušenost tak byla povýšena nad subjektivní zkušenost jedinců,o nyní jako by do-

cháze|o k zpětnému posunu v tom smyslu, že osobní jednání již není kladeno do

protikladu ke společenskému dění, ale oba přístupy začinaji být vnímány jako stej.

ně významné, dokonce paralelní. Subjektivní výpověď o sobě nebo o vlastní rodi-

ně se stávájedním z platných způsobů sebepoznávání, ale i poznáváni vůbec. Tento

typ výpovědi zaznamenává důležité osobní události nebo životní příběhy nejčastě.
ji jtž z určitého odstupu. I když bývá podpořen reálnou faktografií, jde především

o subjektivní přístup, obvykle se silným emocionálním nábojem' Protože však ob-

sahuje i jistý stupeň fiktivních prostředků, např. dornněnek, pocitů nebo představ

autorů uvedených výpovědí' můžeme tento typ literatury označit spíše než tradič-

ním názvem non.fiction příhodněji jako neÍrkcionální příběhy ' Zabýváme.li se to-

tiŽ tímto typem literatury, vnucuje se nám Tyňanovova otázka, co je ještě Íakt

literární a co fakt životní., Stejně jako v minulosti platí i dnes, Že pro posun v l i-

terárním syStému a v jednotlivých žánrech můŽe být určující i kvantita určitého ty.

pu textů' Ty rnohou zpětně, jak dokazuje Tyňanov na příkladu episto|ární literatury

l9. století' svými _ dokonce i druhotnými - rysy podstatně ovlivnit způsob umě-

leckého vyjadřování.

Řada titulů vycházejici autobiografické literatury jistě časem zapadne do zapo-

mnění, některé všakiiž nyní začínají vytvářet zajimavý literární typ.Za připomenutí

stojí především dva z těchto typů, první můžeme označit jako literaturu pokoušející

se rekonstruovat především vnější fakta, druhý typ jednu událost rekonstruuje z vý.
povědí více účastníků a zaměřuje se převážně na vnitřní skutečnosti a prožívání.

V souvislosti s úvahami o žánrových posunech je příznačné, že jde ve stejné míře

o texty domácích autorů i texty Ze zahraniční produkce.

Za reprezentativní tituly prvního okuhu můžeme pokládat například vzpomínky

A|bíny Palkoskové Tři životy, s podtitulem osrrdy žen staropražského rodu z roku

. P. RICOEUR, Život, pruvda, symbol. Praha |993, sÍÍ,22.
5 K problematice žánrových posunů blíže V. ŠKL0VSKIJ, I-itefatura vně sujetu.
Praha 1933, str.223-243. o literárním faktu dále J. N. TYŇANoY. Literúrní fakt
125-142.
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1998 a knihu Heleny Epsteinové Nalezená minulost, vydanou v letošnírrr roce..' Pro

obě autorky je typické, že popisují rodinnou historii tří generací žen.7 Albína

Paikosková popisuje osudy babičky, matky a svoje v|astní, He|ena Epsteinová je

Američanka, ale osudy její prababičky, babičky a matky se odehrávají převážně u nás.

Přes veškerou odlišnost jsou si tyto životní příběhy velmi podobné. Babička A|bíny

se v rninulém století přivdala z venkova do rodiny pražského advokáta a představuje

první generaci žen' která zajišťuje pro ty následující vzestup, matka již patřila mezi

pražskou srnetánkou aAlbína, narozená v roce l908, se jižzce|a emancipovala, zís-

kala kva|itní vzdě|átli a začala se realizovat v zaměstnání iako nor,inářka a rozhlaso-

vá pracovnice.

V případě Heleny Epsteinové, jejíž roctina má Židovský původ,.ie to opět praba-

bička, přicházející z venkova pracovatjako švadlena, babička sejiž vypracovala na

ředitelku módního salonu a nakonec si založi|a i vlastní mÓdní salon v centru Prahy'

Matka, narozená v roce l920, jiŽ získala kvalitní vzdělání, připravovala se na pře-

vzetí rodinného podniku a na dráhu módní návrhářky. Rodinný příběh Albíny

PaIkoskovó je násiině přetržen jejírn zatčením a jedenácti lety proŽitými v komu-

nistickém vězení, příběh Heleny Epsteinové je nási|ně přetrŽen nacismem. Z celé

rodiny přežila holocaust pouze matka, která se po návratu z koncentračního tábora
provdala a po únoru l948 se rodina i s tříměsíční dcerou Helenou vystěhovala do

Spojených států.

obě knihy zachycují zajímavé Životní osudy konkrétních lidí na pozadí historie

našÍ země běheIn přibližně jednoho století. Pro <-rbě autorky je také typické, že rodin-

nou historii musely pracně rekonst'ruovat, protože přišly nejen o své nejbližší, ale

i o veškerý majetek a materiály, zůstala jim pouze část fotograÍii. ZvlášÍé v případě

Heleny Epsteinové jde téměř o detektivní pátráni, neboť většina dokumentů žiclov-

ských obcí byla během druhé světové války zničena. Příběhy obou autorek jsou přes-

to velmi přitažlivé i pro nerodinné příslušníky' protože popisované osudy jsou stejně

bouřlivé a tragické jako zrněny, jirniŽ naše země za posledních sto let procházela.

Jejich výjimečrrost zdaleka tolik nesouvisí s nevšedním osudem hlavních postav,jak-

koliv zajímavým, jako spíše až s apokalypticky násilným přetrŽením jejich životů.

, A. PALKosKo\A ,.[ři životv (osud.'- ř'en sturupražskeho ndu)' Praha l998; rI' EPs.tEINoVÁ, h,ule;'tnú
minuktst. Praha 2000.

'Typ generačních příběhů se téměř ve stejné době objevuje i ve výsostně rrnrělecké poriobě, viz např. ro-
mánor,á kronika rodiny Pénielů od S. GERMAINoVÉ nazvaná Kniha not'í z roklJ 1985. česky
Dauphin, Praha*Liberec l997. K ''osobnínr příběhůrn.,v umělecké literatuře blíže A. ZACHOVÁ, Nová
podoba rnýtů nebo postmoderní hra? In. .,UněIý čklvěk,. dvclcútého sklle!í' Hradec Králové 2000'
s . 1 6 9 - 1 7 4 .
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Nepředstavitelným, ale i neočekávaným zásahem zvenčí, který přirozený generační

vývoj brutálně přetrhne, Podobný typ výpovědí je čtenářsky tak přitaŽlivý především

proto, Že představuje dů|ežité svědectví, které nám může pomoci nal'ézt odpověd' na

otázku, co se to ve 20. století s člověkem vlastně stalo a hlavně, proč k podobným ná-

silnostem vůbec mohlo docházet.

Pro čtenářeje působivý především fakt, že popisované příběhyjsou autentické,je-
jich aktéři skutečně Žili' mají pravdivá jména a známe i jejich podobu, Tím se přes

veškerou dramatičnost tyto nefikcionální příběhy odlišují od fikce, v níž může autor

např. z fotografií neznámý'ch lidí vytvořit ',skutečný..příběh moudrého Engelberta ne-

bo Miian Kundera ze zactlyceného gesta sestavit životní drama jeho nositelky.8
Nefikcionální příběhy nekonkurují vlastní umělecké literatuře, postrádají uměleckou
záměrnost a mnohovrstevnatost textu, Zato zcela odpovídají dnešním snahám člově.

ka dobrat se vlastní jedinečnosti a úsilí o obnovení nebo sebepotvrzení identity. Tato
potřeba bývá nazývána také jako odysea identity.o A právě výše uvedená literatura, re-

konstruující rodinné kořeny a snažící se pochopit sama sebe skrze osobní zpovědi
a příběhy předků, jejedním z evidentních příkladů této odysey a nefikcionální příbě.

hy tak nalézají v literatuře svoje přirozené místo.

Druhému typu nejlépe odpovídá např. titul Svazek, s podtitulem osobní příběh,

z roku 1997, u nás vydaný o rok později, jehož autorem je Timothy Garton Ash, z do.
mácí produkce jde např.' o Svatojdnský výlet autorú Ivana M. Hav|a, Martina Palouše
aZdeřka Neubauera, který vyšel v loňském roce.'0

Anglický novinář a historik Garton Ash, shromaŽd'ující v Berlíně materiál na svou
práci o nacismu, se koncem sedmdesátých let sta| předmětem zájmu německé státní
bezpečnosti, která o něm vedla tajný svazek. Záměremjeho knihy bylo porovnat to,
co po letech odhalil ve svém svazku s osobními zkušenostmi získanými v této doby
ve východní Evropě' Proto svoje vzpomínky, deníky a pracovní poznámky kontion-
Íu.je se záznarny Stasi. Nejzajímavější bylo jeho setkání se svými tehdejšími inÍbrmá-
tory' jeŽ mohl díky svazku identifikovat, a pokud byli ochotní se s ním setkat, snažil
se zjistit pohnutky jejich jednání. Dále popisuje pátrání a pokus spojit se s řídícími
důstojníky, kteří byli přímými nadřízenýmijeho inÍbrmátorů. Garton Ash tak rozkrý-
vá udá|osti tehdejší doby, nehodnotí je, pouze předkládá l.akta a pokouší se rekon-

8 Yiz MoudŇ Engelbert J. JOHNA a Nesmftelnlst M. KUNDERY
., B|iŽe viz BLUMFELD' Konec stereotypů' věk osobnosti . |n: Technokulturu 2 l , století a pnměny (nuž-
ské) identit'lt. In. Prostor 2000' č. 45_46' s. 99-l0l'

," T. GARToN ASH, Svaze* (oxlbní příběh). Praha l998; l. M' HAVEL - M' PAL0UŠ _ Z' NEUBAU.
ER, Svutojtinsfi v13let, Praha Í999.
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Struovat a pochopit, co Se kolem něj tehdy oclehrávalo' Stejná událost, studijní pobyt

Ang|ičana v bývalé NDR' je nahlížena skrze osobní vzpomínky hlavního aktéra, zprá.

vyjeho informátorů a zahrnuje i dncšní pohled na celou tehdejší zá|eŽitost -'s odstu-
pem |et a ve změněné politické situaci.

osobní příběh konkrétního čIověka vypovídá z lidského hlediska o dané situaci,

konkrétně o praktikách totalitních systémů, daleko intenzivněji než faktografická prá-

ce s přesnými Statistickými ú<laji. Subjektivní zpověď zaznamenávající uvedené zku-

šenosti je jednou z možností' jak čltlvěk, společností obvykle vtěsnaný do předem

daných rolí' může prožívat život opět jako smysluplný příběh.

Zvláštností Svatojeinského výletu atrtorů Ivana M' Havla, Martina Palouše
a Zdeňka Neubauera je ' že každý z uvedených autorů popisuje a zároveň s odstupem
let reflektuje vlastní verzi výletu, který trojice uskutečnila na začátku osmdesátých
let. Svatojánský výlet propojuje řadu clějových i významových rovin' popisuje Íak-

tické putování, výlet přátel v předvečer svátku sv. Jana, popisuje i jejich vzájemnou

komunikaci, fozpravu a inspiraci, stejně důležitou jako sanrotné putování, a v nepo-
slední řadě Laké zaznamenává obyčejnou radost a uvo|nění v přírodě. Jejich diskuse
nad zajimavými texty z různých vědních oborů takových autorů jako Capra, Hof-
stadter, Pirsig nebo She|drak přerůstají svým významem subjektivní rovinu a disku-
se se stává zdrojem infbrmací o filozofických trendech, které se v době uskutečnění
výletu začaly objevovat jako aktuální, avšak během téměř dvaceti dalších let se
z nich stala témata stěžcjní nejen pro odboI.nou práci např. filoztlf.a Zdeňka Neubau-
era' ale obecně vůbeo. Mnoha|etý odstup od uskutečněného výletu se stal příležitos-

tí k domýšlení, zpřesňování a dofbrmulování tehdy počatých myšIenek a nápadů pro
všechny autory a zároveň hlavní postavy skutečného i obrazného putování. Popis
jednoho výietu tak nemá smysl pouze pro jeho protagonisty' ale ziskává obecnější
platnost' Zvláště v tomto textu vytvářejí významnou stylovou rovinu osoby autorů
realizu.jící sc vzhledem k žánru v komplikovanější podobě, v rolích tvůrců textu, vy-
pravěčů, průvodců a postav. I kdyŽ i v tomto případě je vyuŽita ich-forma, míra sty.
lizace je náročnější.

Do popředí vystupuje v jejich textu poznání za|ožené na si|ném osobním proŽit-
ku, který je na rozdíl od vědecké metody nezobecnitelný, Zato umoŽňuje dobrodruž-
ství reÍlexe, ttl Znamená umožňuje přernýšlct o souvislostcch a odhaluje smysl situací,
které se nás bezprostředně dotýkají. KaŽdý takový záŽitek připouští řadu výkladů
a všechny můžeme označit za stejně platné - podobně jako tři verze jednoho příběhu
ve Svatojánském výletu _ podstatná.1e v t'omto pojetí nikoliv jejich pravdivost, proto-
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že jde o subjektivní prožívání, ale opravdovosÍ'|| Svatojtinsbý výlet tak propojuje

osobní příběh s výkladem a filozofickým objevováním.'2 Důvodem tohoto způsobu

podání není podle autorů skutečnost, že narativní formaje čtivější a dostupnější, ale

tato Íbrma oživuje jiný, prastarý, avšak zapomenutý, způsob myšlení a dorozumívá-

ní.':.

Tento druhý typ příběhů tvoříjakýsi kontrast, protipól k typu předcházejícich ge-

neračních výpovědí. Nedochází v nich k přímému násilnému zásahu z vnějšího pro.

středí, situace aktérů se zdánlivě nemění' biografické prvky se však stávají

prostředkem k individualizaci vyprávění' Banální téma - např. výlet kamarádů - se

tak proměňuje v téma jedinečné a neopakovatelné. Stejně jako první typ nefikcionál.

ních příběhů se i Svatojánský výlet stává dobovým svědectvím. Vypovídá o tom, Že

uniknout uniformitě v totalitním Systému a tím i pokleslosti Životů, lze především

prostřednictvím vnitřního prožív áni.

Všechny uvedené texty, ať již z prvního nebo druhého okruhu, mají char.akter

osobních výpovědí, stojí na pomezí mezi faktografickou, esejistickou a beletristickou

literaturou, přesto svým významem přesahují subjektivni rovinu. Jsou příkladem ody-

sey za identitou, což je zvláště důležité v době, kdy se identita stává více věcí osob.

ního výběru a méně věcí společenského konsensu.'a Kontaktem s prožitky jiných lze

řešit i vlastní soukromé problémyl5, snad také proto patří v posledním desetiletí vzpo-

mínkové a autobiografické texty, které můžeme označit společný'm názvem jako ne-

Ílkcionální příběhy' k ne.ižádanějšímu typu literatury.

'' K ténatu blíže t. M. ř{AVEL - M' PALOUŠ - Z. NEUBAUER, SvaÍojtinsbj uýle/' c. d.' s' 8.
'! Sami autoři tento způsob prezentace, tj. odbonré poznatky předávané esejistickým nebo beletristickým

stylem' označují jako literaturu fi.fi _ filozofická |rkce. Jako příklad uvádějí texty R. M. PIRSIGA' jehož
Zenuuměníúdtžbymufucykluzroku|9.|4unásvydalonakladatelstvíVolvoxglobatorvroce l99ó.

l. I. M' HAVEL - M. PALoUŠ _ Z. NEUBAUER, Svatojtinsfr výlet, c' d., s. l9l.
'r Viz pozn. č' 9.
'' G. LIPOVETSKY, Eru prúz'dnoty. Úvahy o současném indi,-iduttlismu, Praha s. 18-19'
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