
Historické motivy a postmoderní proza

ALES  HAMAN

Historická prÓza má v českém písemnictví svou tradici sahající h|uboko do mi-
nulosti. NěkteŤí historikové, napŤ' Miroslav Hroch (l987)' spojují její existenci
s potŤebou historického rozměru vědomí národní identity. Thkové vědomí se po.
dle Hrochovlch názor pohybuje v dia|ektické polaritě a napětí mezi mytem
(ideologií) a historiografickym věděním. Beletric.je v tomto ohledu chápána jako
jeden z v1iznamn;/ch Íaktorri pŤispívajících k utvái.ení dějinného povědomí v da-
ném společenství. Takto viděna se ovšem stává pouhou s|ožkou zkoumaného
pĚedmětu, dějinného vědomí ajejí specilické estetické rysy pozbyvají závažnosti.

Je však možné volit takov! pŤístup' jenž respektuje zvláštnost uměleckého
sdělení a dokáŽe pĚitom vypovídat o povaze zkoumanéhojevu - historické prÓ-
zy - z hlediska hodnotového vědomí, jež je v pozadí její produkce i recepce. Th-
kov! pŤístup nabízí hledisko žánrově tematické.

Historická prÓza (pŤedevším historick)i román) se jeví jako součást Žántově
tematického systému' tvoÍícího škálu žánrově tematick1ich modiÍlkací určova-
n;ich dominancí jedné ze složek uměleckého obrazu: postavy, děje, prostÍedí;
rámec systému tvoÍí polarita Žánru psychologického na jedné a historického na
druhé straně. Historická prÓza pŤedstavuje žánrově tematickou oblast, v níŽ do-
minuje faktor dějinného prostŤedí' historického rámce' Ten také doposud do
značné míry omezoval imaginační volnost tvúrc ' vázanych na motivickou ob-
last dějinn ch fakt.

V poslední době vznikly diskuse o vztahu historické be|etrie a historiogra-
|re.l Z vědomí relativity spočívajícího na poznání' Že historické koncepty jsou
konstrukty vědomí vznikající v určitém momentu a kontextu vyvodili někteŤí fi-
|ozoÍbvé závěr,že tyto historické konceptyjsou vlastně také fikce svého druhu'
coŽ je pňibližuje beletri i.

Není sporu o tom, Že některé historiograíické práce se čtou s podobn1im zau-
jetím jako romány (Hájkova Kronikct ostatně byla inspirací pro Ťadu be|etristri,
Palackého Dějiny považují někteŤí literární historikové, napŤ. Vladimír Macura,
za v pravné dí|o; srov. Macura l995: l9)' avšak tendence ke sblíŽení historio-
grafie s beletristickou Íikcí jsou spíše dokladem re|ativistické skepse vriči mož-

Souborně se k této prob|emaIice vysloviI napŤ. P Ricoeur (l983_85)l viz l Zima |991
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nostem historiograÍického poznání (a poznání vribec), prosazované dnes post-
moderními fi|ozofy, než projeven kritické sebercflexe historikrj'

Sklon k estetizaci vědy a Í]lozofle, k jejich sblíŽení s uměním, není totiž ie-vem novym ani ryze současnym; prosazoval se vŽdy v dobách epistemologl.-
kych krizí, od baroka pŤes romantismus až po Friedricha Nietzscheho'

Thkovéto rnyšlení opomíjí zásadní r<lzdí|, jcnžodděluje umění, jakkoliv jeho
hranice jsou pohyblivé, oc| oblasti mirnoumělecké. Ten vyp|,!vá,jak prozíravě
ukáza| už Mukaňovsk! ( l966), z, rozr]í|u Íunkční dominanty. Ý umÉní je jí Í.unk-
ce estetická (podle Jakobsona funkce poetická; Jakobson |995), ztvárŤtu.;ící ar-
tefakt v nositele estetickych vyznamŮ. V historiograÍli, ve vědě dominuje Íunk-
ce noetická.

PŤijmeme-|i tedy myšlenku zvláštnosti historické belctrie odlišující1i od his-
toriografie, m žeme z proměn postavení této Žánrově tematické oulasti v dobo-
vé Žánrově tenratické struktuÍe beletristické produkce usuzovat i na proměny
dobového hodnotového vědorní. V období romantismu byla historická beletrie
v popňedí zájmu, v generaci májovcrl naopak tato oblast ustoupila zájmu o sou-
časnost' Ani ve 20. století proměny postavení historické beleirie v žánrově te-
ntatické struktuŤe dobové produkce neustaly, což se promítlo i v jejích tvaro-
v ch prorněnách (Durychovo Bloudění, Vančurova Markéta ktulrovd atd.).

Ve|mi zĚete|n;i byl hierarchick! posun této žánrově tenratické oblasti i ve
druhé polovině 20' sto|etí v naší prÓze. V padesát]/ch letech byl historick! rcl-
mán v roli tvtirce m tu dějinného směŤování kc komunismu na vrcholné pozici.
ovlivnilo to napííklad i tendenci beletrie k tvorbě širok1ich románov]ich fresek
ilustrujících ideotogick]/ koncept dějin (Kubka, M. V. Kratochví| aa). v seae-
sát ch letech, v době jistého ideového uvolnění a počátkŮ uměleckého expert-
mentování, ustupovala historická belctrie c|o pozadí (princip i|ustrace ideolo-
gick]/ch koncepoí p eŽíval) a pňesouvala se spíše do oblasti románu Životopis-
néIro (Hanuš, JeÍábek ad.). V prŮběhu tohoto desetiletí ovšem vznikly iiŽ také
první par<-rdie historické prÓzy (Micha|: Čest a sl vu).

Y závěru šedesát]ich |et pňinesl znrěnu pozice historické beletrie ŠotolŮv ro-
mán Tovary,j,tvo Ježíšovo' Rehabilitace historické beletrie souvise|a s promě-
nou perspektivy,zníž byly dějinyjako oblast makrospolečensk]/ch pohybri na.
hlíženy. Jejím dia|ektickjm protějškem se stala každodennost, Řonkiétní život-
ní praxe, ,,všední den.., jak;./ vyzdvih|i už autoŤi skupiny kolem časopi su Květen
a jejžh|oz'oficky zobecni| Kare| Kosík v Dialektice konkrétního (Kosík l963).

Pozornost se pŤesunula k ob|asti kažcloclenní životní praxejedince, do níž ony
makrospolečenské pohyby, motivované mocensk mi zájmy, zasahovaly s ničivy-
mi dris|edky. Šotola rozvinul toto své pojetí v ňadě dalšíclr prÓz z rtlzi,lch histo-
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.ickÝch období (KuŤe na rcžni, Svat! n,a nostě, osmruict jeruzaléntk ad.). Po-

lo5íe poiur historii jako makrospolečenskou sílu tragicky ovlivřující osudy je-

Jin"6 iviuamír KÓrner, motivicky čerpající ze zlomovych období dávné i b]íz-

ke minulosti (Písečnd kosa, LékaÍ umírajícího času, Post bellwn ad.).

Historicky dezi|uzivni povahy nabyly v té době i romány Václava Erbena

Gaměti českého krtile JiŤíkrl z Poděbrad) či o|dŤicha Dařka (Krdl bez pŤilb;,'

Vražd'a v olomouci). Všem byl spo|ečn;}i rys opozice vŮči stále ještě pŤežívající

normě mytotvorné Íunkce historického románu jako ilustrace ideologického

t.on""p,u ju. V. Kratochv í1,' Evto1la tcnčila valčík, Evropa v z.rikopech; B. Ří-

ha: Píede mnou poklekni, Čekdní na krcíle, A zbyl jen nte). _ Je tĚeba pozna-

menat, že demytizující trend se objevil i v tvorbě exilové, v románu Ferdinanda

Peroutky Poslední život Panny, motivicky čerpajícím z Životních osudri |egen-

dární Johanky z Arku.
Vedle antinormativní a clemytizující linie se v tehdejší historické beletrii po-

čaly prosazovaÍ téŽ rysy nového pŤístupu, jejž někteŤí literární historikové spo-

juji s nástupem postmoderny (HoÍ.fmann l995). Kromě exilové prÓzy Karla Mi-

cha|a Rodn!,kruj, pokračující v groteskní stylizaci z šedesát]iclr let, to byla pŤe-

devším trilogie Vladimíra Neffa Krdlovny nemají n,oh),, Prsten Borgiú a Krtísttcí

čarodějkn. Neff se rozhocll devalvovat historickou be|etrii parodií Žánru. Vytvo-

Ťil románovou f.ikci dumasovského typu, jež se odhaluje ve své |rktivní kon-

struovanosti (NeÍT použil napÍíklad metodu anachronismú). By|o by ovšem pŤe-

hnané vidět v těchto prÓzách vyjádŤení postmoderní teze o ,,deÍlnitivním se|há-

ní projektu pokroku.., jaké spatÍoval v NeÍTov]ich románech M. Skolil (l989).

Spíše šlo o rafinovanou subverzi Žánrové normy' coŽ dokládá i skutečnost, Že to

nebyl Neffiiv první pokus - uŽ v roce 1953 vyda| román Srpnovští ptinj, za\o-

žen1/ na podobném filozoticky ironickém pojetí Žánru.
Dílem podobně subverzivní povahy by| IéŽ Fuksriv román Vévodkl,ně a ktl-

chaíka; ten nes| již zŤetelnější rysy postmoderní hry s fikcí zavádějící čtenáŤe

neustále do mystiÍ.ikačních pastí a mísící rťrzné stylové postupy (realismus, de-

kadence apod.). Jako pŤíznaky postmodernismu bychom mohli chápat četné |i-

terární i mimoliterární odkazy a naráŽky obnažující konstrukci Írkce.

Historie ve své f.akticitě tu ustoupila do pozadí, dějinné motivy pouze navo-

zují prostorov! rámec, v němž se rozvíjí imaginativní hra s fikcí vytváŤející bo-

hatě zvrstvenou a neurčitou v znamovou ,,naclstavbu.. umožřující rrizné inter.

pretační pŤístupy od společensko-historick]ich aŽ po symbolické (Haman l993).

Fuksriv román se stal pŤeclzvěstí další proměny tohoto žánru, k níž došlo

v souvislosti s postmoderní krizí ctějinného věclomí a která vedla k anínéné re-

|ativizaci hranice mezi historiografií a historickou be|etrií.
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nostem historiograÍického poznání (a poznání v bec), prosazované dnes post-
moderními filozoÍy, než projevent kritické sebereÍlexe historikri.

Sklon k estetizaci vědy a Í'i|ozofie, k jejich sblížení s uměním, není totiž je-
vem novym ani ryze současn;ím; prosazoval se vŽdy v clobách epistemologic-
kych krizí' od baroka pÍes romantismus aŽ po Friedricha Nietzscheho.

Thkovéto rnyšlení opomíjí zásaclní rozdí|, jenŽ oddě|uje umění, jakkoliv jeho
hranice jsou pohyblivé, oc| oblasti mirnoumělecké. Ten vyplyvá, jak prozíravě
ukáza| už Mukaňovsk]i (|966), z rozdí|u Íunkční dominanty. Ý umĚni Je;i tunt-
ce estetická (podle Jakobsona Íunkce poetická; Jakobson |995), ztváiňlující ar-
tefakt v nositele esteticklch v znamri. V historiograÍli, ve vědě dominuie Íunk-
ce noet ická.

PŤijmeme-li tedy myšlenku zvláštnosti historické beletrie oc|lišující ji od his-
toriografie, m žeme z proměn postavení této žánrově tematické ob|asti v dobo.
vé Žánrově tematické struktuŤe beletristické produkce usuzovat i na proměny
dobového hodnotového vědorní. V období romantismu byla historická beletrie
v popňedí zájmu' v generaci májovcri naopak tato ob|ast ustoupila zájmu o sou-
časnost. Ani ve 20. století proměny postavení historické be|eirie v iánrově te-
ntatické struktuŤe dobové produkcc neusta|y, což se promítlo i v jejích tvaro-
v ch proměnách (Durychovo Bkludění, Vančurova Markéta Laavivti atd.).

Velmi zÍeteln:i byl hierar.chicky posun této Žánrově tematické oblasti i ve
druhé polovině 20. století v naší prÓze. V padesát;.ich letech byl historick]i ro-
mán v roli tvúrce m tu dějinného srněŤování ke komunismu na vrcholné pozici.
ovlivnilo to napÍíklad i tendenci beletrie k tvorbě širok ch románov ch fresek
ilustrujících ideologicky koncept dějin (Kubka' M. V. KratocltvíI aa). v seae-
sát ch letech, v době jistého ideového uvolnění a počátkri uměleckého experi-
mentování, ustupova|a historická beletrie do pozadí (princip i|ustrace ideolo.
gick]ych koncepcí pňeŽíva|) a pÍesouvala se spíše do oblasti románu životopis-
nélro (Hanuš, JeŤábek ad.). V pr běhu tohoto desetiletí ovšern vznikly již také
první parodie historické prÓzy (Micha|: Čest a slcíva).

V závěru šedesát]lich let pŤinesl znrěnu pozice historické be|etrie Šotoluv ro-
mán Tovary,šstvo Ježíšovo. Rehabilitace historické beletrie souvisela s promě-
nou perspektivy, z niž byly dějiny jako ob|ast makrospolečenskych pohybri na-
h|iženy. Jejím dialekticklm protějškem se sta|a kaŽdodennost, konkiétní život-
ní praxe, ',všední den.., jaky vyzdvihli už autoÍi skupiny ko|em časopi su Květen
a jejž filozoÍicky zobecnil Karel Kosík v Dialektice konkrétního (Kosík 1963).

Pozornost se pŤesunula k ob|asti kaŽdodenní životní praxejedince, do níž ony
makrospoleče.nské pohyby, motivované mocensk/mi zájmy, zasahovaly s ničivy-
mi drisledky. Šotola rozvinul toto své pojetí v Ťadě dalších pr67zrŮzn,lch histo-
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"ickÝch 
období (Kuíe na tožni, Svat!, na mostě, osnmáct jeruzctléntkťt ad.). Po-

ioiíe po:ur historii jako makrospolečenskou sílu tragicky ovlivĎující osudy je-

iin".: iviuai'ír KÓrner, motivicky čerpající ze zlomovlch období dávné i b|íz-

t<J minutosti (Písečnd kosa, LékaŤ umírajícílrc času, Post belllun ad.).

Historicky dez1|uzivní povahy nabyly v té době i romány Václava Erbena

(Paněti českého krcÍle JiŤíka z Poděbrad) či oldňicha Dařka (Krdl bez pŤilb1,'

iražda v olomouci)' Všem by| společn;Í rys opozice vriči stále ještě pŤežívající

normě m totvorné íunkce historického románu jako i|ustrace ideologického

i""""p*ir'a. V. Kratochví|.' Evtrlpa tančila valčík, Evropa v zdkopech; B. Ří-

ha: Piede mnou poklekni, Čekdní na krtile, A zbyl jen mel. _ Je tŤeba pozna-

menat, že demytizujicí trend se objevil i v tvorbě exilové, v románu Ferdinanda

Peroutky Poslední život Pann1,, motivicky čerpajícím z Životních osudťr |egen-

dární Johanky z Arku.
Vedle antinormativní a clemytizující |inie se v tehdejší historické beletrii po-

čaly prosazovat též rysy nového pŤístupu' jejž někteŤí |iterární historikové spo-

juji s nástupem postmoderny (Hof.fmann l995). Kromě exilové prÓzy Karla Mi.
-cha|a 

Rodn|, kraj, pokračující v groteskní stylizaci z šedesát;i ch let, to byla pŤe-

devším trilogie Vladimíra Neffa Krdlovn\, netnají n,ohy,, Prsten Borgiú a Krdsnti

čarodějka. Nefť se rozhod| devalvovat historickou beletrii parodií žánru. Vytvo.

Ťil románovou fikci dumasovského typu, jež se odhaluje ve své fiktivní kon-

struovanosti (NefT použil napŤíklad metodu anachronismrj). By|o by ovšem pÍe-

hnané vidět v těchto prÓzách vyjádŤení postmoderní teze o ',deÍlnitivním selhá.

ní projektu pokroku.., jaké spatŤoval v NeÍTov]/ch románech M. Skolil (l989)'

Spíše šlo o rafinovanou subverzi Žánrové normy' což dokládá i skutečnost, Že to

nebyl Neffriv první pokus - už v roce l953 vydal román Srpnovští p ni, za]lo-

Žen,! na podobném ÍilozoÍicky ironickém pojetí žánru.

Dílem podobně subverzivní povahy byl ÍéŽ Fuksrjv román Vévodk1,ně a ku-

chaŤka; ten nesl již zÍete|nější rysy postmoclerní hry s Íikcí zavádějící čtenáŤe

neustále do mystifikačních pastí a mísící rŮzné stylové postupy (realismus' de-

kadence apod). Jako pŤíznaky postmodernismu bychom mohli chápat četné li.

terární i mimoliterární odkazy anaráŽky obnaŽující konstrukci Írkce.

Historie ve své f.akticitě tu ustoupila do pozadí, dějinné mot|vy pouze navo.

zují prostorov rámec, v němŽ se rozvíjí imaginativní hra s íjkcí vytváŤející bo-

hatě zvrstvenou a neurčitou v znamovou ,,nadstavbu.. umožřující rťrzné inter-

pretační pŤístupy od spo|ečensko-historick5ích až po symbolické (Haman l993).

Fuksriv román se stal pŤedzvěstí další proměny tohoto Žánru, k níž došlo

v souvislosti s postmoderní krizí dějinného vědomí a která ved|a k zmíněné re-

lativizaci hranice mezi historiograÍlí a historickou beletrií'
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Dokladem této proměny jsou zejména prÓzy tíi autorrj - V. Macury, V' Vo.
kolka a M. Urbana. Na prvnírn místě je tŤeba uvést tetralogii pŤedčasně zemŤe-
lého Vladimíra Macury, literárního historika a beletristy, jehož činnost jako by
potvrzovala tezi o relativnosti hranice mezi historií a beletrií. Jako celek vyšla
jeho románová tetralogie pod názvem Ten, kte$ pŤijde.L]Ž sám název celkuja-
ko by skr1iva| ironick]i odstup od zaměňení na budoucnost, pŤíznačného pro mo-
dernu a její pŤedstavu pokroku. Macurrjv pohled je zaměŤen do minulosti, do dě-
jin národní kultury' Rámcem je život české společnosti od doby pŤedbŤeznové,
pÍedcházející bouŤlivému roku l848, aŽ po šedesátá|éta 19. století. První díl
(Informátor) je zasazen do doby vlasteneckého kvasu čtyŤicát;lich let, druh;/
(Komandant) je zarámován dobou revoluční, tŤetí (Guvernantka) se píenáší do
Vratislavi, místa pťrsobení F. L. Čelakovského a jeho druhé ženy Antonie Rei-
sové-Rajské a uzavírá se rimrtím Čelakovského ( l852); konečně čtvrt! díl na-
zvan Medikus doplĚuje dějov! rámec obdobím obnoveného národního ruchu
v šedesátlch |etech až po prusko-rakouskou válku (l866)'

Už recenzenÍi konstatovali, že spisovate| zvolil speciÍicky zprisob zrcadlení
minulosti prizmatem literárních forem. V;istižně to zformuloval napŤíklad
B. Dokoupil v recenzi románu Guventantka: ,,Macuru pŤitahuje rozpor mezi ak-
tuálně žit].Ím a životem reflektovan1i m, proš|;/m jiŽfiltrem aiměrnych a bezděč.
nych stylizací [...] Jeho postavy se vesměs pohybují v ptlněkud umělém pro-
stŤedí|iteratury a literátri [...] vnímají dění v sobě a ko|em sebe tak trochu jako
soubor text " (Dokoupil 1998; zv'lraznil A. H.). Recenzent postihl podstatny
rys' jenž vymezuje postmoderní rysy Macurovy historizující beletrie - totiž je-
jí znakovou zprostňedkovanost, sémiotizovanost. Souvisí to zŤejmě s celkovym
autorov m pojetím života jako kontextu znakri podmíněn1ich kÓdy společen-
skych pÍedsudk a iluzí, jež určují chování jedincŮ. Respektování těchto pravi-
de| jim umožřuje rozumět těmto znak m a reagovat na ně. Toto Macurovo sé-
miotické pojetí života potvrzují ijeho další knihy ,,sémiotickfch.. fejetonŮ (Mct-
sarykovy boty ad.) a esej (Česky sen).

Yize vŽitého světa jako (kon)textu znakrj má vliv také na pojetí románovfch
postav. Autor tetralogie jako by pokračoval ve Fuksově nebo Kunderově pojetí
románové fikce jako aplikace určit1ich, někdy možná jen tušen;i ch, jindy zŤetel-
ně reflektovanych relativizujících postojŮ.

U Macury se to projevilo v loutkovitosti postav jeho fiktivního světa, o níž se
zmínil také Dokoupil: ,,Zpravidla zakoušejí pocit, že nejsou strrijci svého osudu
[.''] Že jejich kroky jsou k;Ímsi nebo čímsi ov|ádány a reŽirovány,. (Dokoupil
l998). PŤíznačné pro tyto postavyje vystĚízlivění nebo smíňení s porážkou snah
vzdorovat oné osudové síle,jeŽ si s nimi pohrává (na rozdíl od Šotoly nebo Krir-
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l-''""."' ;'orŽ |hostejného hráče usmívajícího se nad hemžením figurek).

""'n;;;;; iosledním díle tetralogie se s motivem |outek setkáváme v několike-

,e,Jn-e' u.podobě loutkovlch pÍedstavení pro mentálně retardovaného excísa-

}"."."""l-"an1/ch česklrn dvorním lékaŤem' Ten chce hrát roli historického
.1']-Ž.""li"nz 

*unipuru.;e svého pacienta ačiní z něho loutku svlch pošetilfch

ffiil';i;' intrik. To je druna iovina loutkovitosti. Sám se ovšem jako reŽi-

'u' 
j"r"t"Jun1ého spiknutí ,1eŽ má za cíl osamostatnění českého království' na-

i""".."ar'ar jako loutka svlch fantasmagorick;ich pŤedstav' jež mu diktuje je.

r,o."t'o'y moiek' Své paměti píše v blázinci v KateŤinkách.

Postmoderní hravost ve vztahu k historicklm reáliím (které autor, profesí lite-

rarni trlstorit, dokonale ovládal) se projevila ještě jinak: jako v recenzích. zmíněn]/

iJ"*"i ,'filtr.., pÍesněji Ťečeno Žánrovy kÓd, kter;/ qislovně zdúrazřuje literárnost

n["" t"""' to ouš"* kÓd jedin!: Macura užívá i hudebních ,,pŤedznamenání.. udá-

vajících náladovou atmosféru jednotliv./ch pÍíběhri). Pro první díl je takov./m kÓ-

aáíl'* principem novela, vyt;áÍející pÍeludnou hru literární fikce ve Íikci 'reálné..

tp,*"ou"i pro to mají q/raz ,,mettre en abime*); druh! díl je určen Žánrem tzv.

,,Živychobraz 
.., detoratívních scénicklch instalací clramaticklch v jevťr z národ-

íi"n ac.1in, oblíbenlch v 19. století' Zde se prolínají horečnaté snY a radikální uto-

pie mladeho bouÍliváka J. V. Friče s životopisnjmi Í'aktickfmi motivy. TÍetí díl je

vystavěn na principu elegie, prostupující ',život a báseř..druhé manželky F. L' Če-

lakovského Antonie na.;ite..zaucrern1i ait pak prozrazuje nejzŤetelněji Macur v

pÍístup k historické motivice jako repertoáru prvkri, s nimiž si lze pohrávat pŤi tvor-

bě fiktivního světa. KÓdov!* p,ln"ip"*.;e tu zanr pamětí. Nápadn! je dtraz, jejŽ

postava-pisatel klade nu pr",no,t darace Íiktivních i Í.aktick]Ích událostí, jež ovšem

nu po"uáii"t,o narušené psychiky prisobí tím paradoxněji.

Tu se projevit autorrjv 't"pti"ly vztah nejen k schopnostem |idské paměti'

jeŽ mt ereprodukovat zaŽitá faktapouze v subjektivním zkreslení (Macura vy-

cháze| z PamětíFričov;ích), n;/brž i vr)či historiograÍii, jejíž koncepty jsou z 1e-

ho pohledu rovněŽ ,ziv :ii manipulovány dobovlm kÓdem diskursu (Íbucaul-

tovské ,,epistémé..).
Tetralogienavazujenaněkdejšímodernistickyvzdorv čiminulostiavopo-

zici vrjči mytizujícím ,,vyprávěním..o velklch dějinách v odporu pÍoti ideolo.

gizaci dějin ho dovádi aí i. dekonst.uktivistické skepsi a ironii, v níž vidí jedi.

n! zprisob, jak se s minulostí vyrovnat. Jeho vztah vystihují slova Umberta Eca

v poznám\ách k románu Jn no rúže,,

va jícím,žern inu los t , je l i kožnenímožnéj i zn ič i t '

neboť by to vedlo k m|čení, musí bft pojata novlrn zpŮsobem _ ironicky, bez nevinnosti., (Eco l986: 78).
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Dokladem této proměny jsou zejména pr6zy tíí autor _ V. Macury, V. Vo.
ko|ka a M. Urbana. Na prvnírn místě je tŤeba uvést tetralogii pŤedčasně zemňe-
lého Vladimíra Macury, l iterárního historika a be|etristy, jehož činnost jako by
potvrzovala tezi o relativnosti hranice mezi historií a beletrií. Jako celek vyšla
jeho románová tetralogie pod názvem Ten, ktery pŤijde,|]ž sám název celkuja-
ko by skr1ival ironick;i odstup od zaměňení na budoucnost, pŤíznačného pro mo-
dernu a její pÍedstavu pokroku. MacurŮv pohled je zaměŤen do minulosti, do dě-
jin národní ku|tury' Rárncem je Život" české spo|ečnosti od doby pŤedbÍeznové,
pÍedcházejici bouÍlivému roku l848' aŽ po šedesátá|éta |9. století. První díl
(InÍbrmátor) je zasazen do doby vlasteneckého kvasu čtyŤicát]lich let, druh;i
(Komandant) je zarámován dobou revoluční, tŤetí (Guvernantka) se pŤenáší do
Vratislavi, místa p sobení F. L. Čelakovského a jeho druhé Ženy Antonie Rei-
sové-Rajské a uzavírá se mrtím Čelakovského ( l852); konečně čtvrt1i díl na-
zvan1l Medikus doplřuje dějov;Í rámec obdobím obnoveného národního ruohu
v šedesát1ich letech až po prusko-rakouskou válku (|866).

UŽ recenzenti konstatovali, že spisovate| zvolil specilick1/ zprisob zrcadlení
minulosti prizmatem literárních forem. V1/stižně to zÍbrmuloval napŤíklad
B. Dokoupil v recenzi románu Guverncattka: ,,Macuru pŤitahuje rozpor mezi ak-
tuálně žitÝm a Životem reÍ1ektovanym, proš|; m jiŽfiltrem ain rnych a bezděč-
nych stylizací [...] Jeho postavy se vesměs pohybují v poněkud umělém pro-
stŤedí|tteratury a |iterátri ['.'] vnímají dění v sobě a ko|em sebe tak trochu jako
soubor texhi (Dokoupil 1998; zv,lraznil A. H.). Recenzent postihl podstatny
rys' jenž vymezuje postmoderní rysy Macurovy historizující beletrie - totiž je-
jí znakovou zprostŤedkovanost, sémiotizovanost' Souvisí to zŤejmě s celkovym
autorovym pojetím života jako kontextu znak podmíněnlch kÓdy společen-
sklch pŤedsudkrj a iluzí, jež určují chování jedincŮ. Respektování těchto pravi-
del jim umožřuje rozumět těmto znakťrm a reagovat na ně. Toto Macurovo sé-
miotické pojetí Života potvrzují ijeho da|ší knihy ,,sémiotick/ch.. fejetonŮ (Mct-
sarykovy boty ad.) a esej (Česky sen)'

Yize vŽitého světa jako (kon)textu znakri má vliv také na pojetí románov ch
postav. Autor tetralogie jako by pokračova| ve Fuksově nebo Kunderově pojetí
románové Íikce jako aplikace určit1 ch, někdy možná jen tušen ch, jindy zŤetel-
ně refl ektovan;ích relativizujících postojŮ.

U Macury se to projevilo v loutkovitosti postav jeho Ílktivního světa, o níž se
zmínil také Dokoupil: ,,Zpravid|a zakoušejí pocit, že nejsou strrijci svého osudu
L.,.] Že jejich kroky jsou k1/msi nebo čírnsi ov|ádány a režírovány,. (Dokoupil
1998). PÍíznačné pro tyto postavy je vystĚízlivění nebo smíĚení s poráŽkou snah
vzdorovat oné osudrrvé síle, jeŽ si s nimi pohrává (na rozdíl od Šotoly nebo KÓr-
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i-''""."' "'orž 
lhostejného hráče usmívajícího se nad hemžením figurek).

"T;;;;; ioslednim díle tetra|ogie se s motivem loutek setkáváme v několike-

,e .Jno. v podobě loutkovlch pŤedstavení pro mentálně retardovaného excísa-
,ri, 

",,^"ni,anych 
česk;/rn dvorním lékaŤem' Ten chce hrát roli historického

."":']-?'^;. 
i"nz muniputu;e svého pacienta ačini z něho loutku sv./ch pošetilfch

;i;;il-i;' intrik. To je druna rovina loutkovitosti. Sám se ovšem jako reži-

,á, 
jái"t"'unlého spiknutí ' jeŽ má za cíl osamostatnění českého království, na-

i""""."Jt'a' jako loutka svlch fantasmagorick.ich pŤedstav, jež mu diktuje je-

r,o 
"t'o'y 

mozek. Své paměti píše v blázinci v KateŤinkách.

Postmoderní hravost ve vztahu k historicklm reáliím (které autor, profesí lite-

rárnlhistorik,dokonaleovládal)seprojevilaještějinak:jakovrecenzích.zmíněn:i
ii.".a,"i,,filtr.., pÍesněji Ťečeno Žánrovj, kÓcl, kter:/ vlslovně zdrirazĎuje literárnost

nt"" (n"ni to ovšem kÓd jedin!: Macura užívá i hudebních ,,pŤedznamenání.. udá-

vajících náladovou atmosféru jednotliv]/ch pŤíběhri). Pro první díl je takov]/m kÓ-

a"ív* principem novela, vytváÍející pňeludnou hru literární fikce ve Íikci ,,reálné..

ie'í""*"i pro to rnají v:iraz ,,mettre en abime.); druh]/ díl je určen Žánrem tzv.

,,Živychobraz 
.., oetoratívních scénicklch instalací clramaticklch vljevri z národ.

íi"n ae1in, oblíbenlch v 19. století. Zde se prolínají horečnaté snY a radikální uto-

pie mtaaeho bouŤliváka J. V. Friče s Životopisnfmi Í'aktickfmi motivy. TŤetí díl je

vystavěn na principu elegie, prostupující ,,život a báseř..druhé manželky F. L. Če-

lakovského Antonie na;!te'.zavei"rny oit pak prozrazuje nejzŤetelněji Macurriv

pÍístup k historické motivice jako repertoáru prvkri, s nimiž si lze pohrávat pňi tvor-

bě fiktivního světa' KÓdov.i ' p,ln"ip"* je tu Žánr pamětí. Nápadn! je diraz, jejŽ

postava-pisatel k|ade nu pr",ná,t datace fiktivních i f.aktick./ch událostí, jež ovšem

nu po"udí.1"ho narušené psychiky prisobí tím paradoxněji.

Tu se projevil autorťrv *t"pti.ly vztalr nejen k schopnostem |idské paměti,

jeŽmilŽereprodukovatzaŽitáfaktapouzevsubjektivnínrzkreslení(Macuravy-
cháze lzPamětíFr ičov;/ch),n1/brživŮčihistor iograÍi i , je jížkonceptyjsouzje-
ho pohledu rovněŽ ,zav jii manipulovány dobovlm kÓdem diskursu (tbucaul-

tovSké ,,epistémé..).
Tetralogie navazuje na někdejší modernistick! vzdor vriči minulosti a v opo-

zici vrjči mytizujícím ,,vyprávěním..o ve|kfch dějinách v odporu proti ideolo-

gizaci dějin ho dovaoi aj 
.k 

dekonst.uktivistické skepsi a ironii, v níž vidí jedi-

n;i zprisob, jak se s minulostí vyrovnat. Jeho vztah vystihují slova Umberta Eca

v poznámkách k románu Jméno r že,.

va jícÍm,žern inu los t , je | i kožnenímožnéj i zn ič i t ,

neboť by to vedlo k m|čení, musí b1!t pojata novlm zpŮsobem _ ironicky, bez nevinnosti., (Eco l986: 78)'
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Podobn:im zprisobern, ale na poněkucl jinénr principu je bu<lována i prÓza
Václava Vokolka Cesta tlo pekel.Také u ni,. vracíme do po|oviny l9. století,
do období končícího I.oInantislnu a nastupujícího věku ,""*,nil.y a prtmyslu.
Historickym rnotivick1im rátncetn je stavba železnice spojující seuerní drahou
Vídeř s Berlínem pŤes Prahu v seku z Dččína do Drážá'an.

Na tomto ptlzadí rtlzvinul aulor l.antasmagoricky clěj, jcnž je tentokrát sty|i-
zován vy'varně (autor sárn je takÓ vytvarník)' r u Votolta jsou postauy bytost-
mi ovládan mi f.atáIními silanri. Na rozc|íl od Macury n",nnji páuahu vyloŽeně
loutkovitr-ru, nybrŽ stávají se nástroji c|ábelského spiknutí *ánipuru;i"ir,o l idmi
pŤi realizaci záměru zničit dílo boží a upevnit panství z|a na zemí. Navenek má
toto spiknutí rysy špionáŽní hry rriznych vyzvědni7clr centrál v politicky citl i-
vém pohraničí.

Fiktivní ,,rea|ita.. je tu.|en jednou rovinou obraz,né v;ístavby; clruhou je gr.o-
teskní, |.antasmagorick! svět dáb| schopnlch rněnit podobu od Živočisne 1nej-častěji jsou lravrany - odkaz na Poeovu báseř) aŽ po lidskou či rnytickou. Hra
proměn|ivych podob se tyká i bytostí |idsk]'ch (Ženy se ntění v ločky, muŽi
v kocour.y). Proměny ro|í a funkcí jsou tu v oentru pozornosti a zatlaču1í do po-
zadí pŤíběh, děj, respektive jeho historickou motiviku (dokončení tunelrj v Dě-
číně a zahájení provozu železnicejako symbo| nástupu nové doby).

Postmoderní rysy posilují v románu citáty a odkazy (napŤ. jedna postava
nese jméno pÍevzaÍé z Kaíkova Procesu - inženyr Titore|lij. Vyskytují se tu
t scény bakchaná|ních orgií vec|le žánrovych idylek. Román je táteiaosto-
pem r zn1ich stylti. Celková cstetická stylizace není však literární. nr'brŽ vr'-
tvar.ná; jednotlivé kapitoly jsou esteticky ,,kÓclovány.. jnrény rrizn]icn aouá_
v ch ulnělcti, většinou něnreck ch (takÓ <lbá|ka kníŽky nese pe.ouku typ,c-
kéhtl romantickéIro malíŤe Moritze von Schwinda a navozuje iak clojem sty-
lr-rvého rázu dí|a)'

Podobně jako u Macury se tu setkáváme s ještě silnějšínr d razem na umě-
lost a í.antaskní lrravost. Motivy histofick]ich reírlií se stávají součástí hry s Íik-
cí podněcující pŤedstavivost čtenáŤe a ukazující konstruovanost Í.abu|ace. Na
rozdíl o<l agnostickélro ,,skcptika..Macury tu však lzc v hloubce pŤíběhu sledo-
vat f'abulační pIán dějinného pťocesu za|oženéh<l mctalyzicky jako spiknutí zla
proti boŽímu stvoÍení.

TŤetí prozaické dílo, Urbanovo Sedntikostelí, lze k pŤedchozim prÓzám pÍi-
členit jen s jistou licencí' Vnější děj sc totiž odehrává ve flktivní pŤítomnosti, jež
Je pouze korrfiontována se světcm gotické minulosti ' Spíše neŽ k historické prÓ-
Zc se autor hlásí k tradici hrrjzostrašného ,,gotického.. románu a k <la|ším ro-
lnantickynl díl rn.

152

V Urbanově prÓze rovněž na|ézámc kÓctová určeníjednotlivlch částí v podobě

mott, která naznačují entotivně obraznou atmosÍéru. o většinu z nich se podělil

6ru,init sunealistické Velké hry Richarcl Weiner s apokalyptikem T. S. Eliotem'

Úuoani citáty na pŤedsádce usměrřují čtenáŤe iednak k žánrovérnu rázu díla, jed-

nat-c i tatemzNietzscheho-kezdrazněníumě|covaznechucenípÍítomností
(Ňi"t","t.," ovšem míŤil pŤes stŤeclověk k anticc' kdežto Urban se zastavil u gotiky).

Dě j j ebudovánnap r i nc i pude tek t i vního románu(odha|ování t ro jnásobné
vraŽdii,ale zároveř naznačuje postnodcrní zá|ibu v tzv. ',poklesl1ich.. žánrech,

vmíšenínáročnéatr iv iá lnírov inysty| izace.Dalšísty lovouvrstvupŤedstavují
populárně-vědné vlklady z oblasti architektury (architektonicky je vymezen

ip.o,tor.ou1i pridorys obrazu _ stavbami sednri kostelŮ na zemí Nového Města

piažského _ sedmá stavba se ovšem nedochova|a).

Právětytov1/k ladyjsounesenyvlraznlmstaromi|sk nrpatosemodmítají-

cím ,,barbarskou.. moderní architekturu jako symbol konzumní spo|ečnosti ne-

o i t l i v é n e j e n k d u c h o v n í m h o d n o t á n , n y b r Ž i k e s t e t i c k  m k v a l i t á m ž i v o t a

(ostatně i vraždy v pŤíběhu jsou motivovány esteticky jako pomsta Inodernis-

itm). orazate konzervativni ob<tiv ke gotick1/m chrámovlm panrátkám karo-

l inskéepochy(umocněn!vzávěru idy l ickourekonstrukcístŤedověkéhoživota
v Sedmikostelí, tvoiícím enklávu v okolním moderním světě) však v sobě skrj-

vá osten ironie pohrávající si s nryš|enkou návratu do idealizovaného, mytlzo-

vaného světa stňedověku, jak ho viděla ronrantika.

Jde tedy i v pŤípadě prozy Urbanovy o ironick1i vztah k nrinulosti, jejíž po-

cloba k nám pŤicházi ill u uioite znakové stylizaci, v určitém estetickém ,,pŤe-

kladu.._ v piipadě Urbanovy prÓzy ve stylizaci architektonické'

Společn;./rnrysem všech irí.autorri se pak jeví právě jejich estetizující pŤístup

k rninulosti; estetické ,'kÓdovirní.. historick1/ch motivli odkr)/vající jejich Íiktiv-

nost .Zdalekatunejdeohistor ickouprt izuvpojetíLukácsově 'kdy.mělaus i lo-
vat o ,,odvození chování |idí z historické zv|áštnostijejich doby..; nejde však ani

ov;/šezmíněnouant inormat ivníopoz ic ivr ičioktrojovanémužánrovémukáno-
nu. Historick á pr6za v postmoderním pojetí se stává esteticky stylizovanou

mystiÍikační hrou s historick;/mi reáliemi. Dějiny jsou pro postmodernisty Ie-

pertoárem partiku|árních motlvŮ, s niniŽ je možné si ironicky pohrávat. Histo-

rická zkušenost je pro ně zastí.ena liltry diskursŮ, které mění Í.akta ve znaky, je-

jichŽ kÓdem je ideologick1/ koncept. obava z idcologizace vede k estetickému

,'pŤekÓdování.. tlistonct1ioh motivú oclhalujícírnu jejich fikcionalizaci. S tím

souvisí i rozklad ao;oveho ,,vyprávění.., jeni historickou prÓzu mění v grotesk-

ní labyr int;vněmděníztrácí-smys|avědomíhistor ick!rozměr.V]/znamtěch-
to ievťr zhodnotí ovšem zase jen historie.
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Podobnym zp sobern, ale na poněkud jinénr principu je bu<lována i pr(-lza
VáclavaVoko|ka Cesta clo pekel.Také v ní se vracínre clo poloviny l9. století,
do období končícího I.oInantistnu a nastupujícího věku .""nnity a prrimyslu.
Historick1inl rnotivickym rátncetn je stavba železnice SPdujíci seuerní drahou
Vídeř s Berlínem pÍes Prahu v seku z Děčína do Drážd'an.

Na tomto pozadí rozvinul autor Í.antasmagoricky c|ěj, jenŽ je tentokrát styli-
zován vytvarně (autor sárn jc takÓ vytvarník). I u Vokolka.isou postauy bytost-
mi ovládan;imi Í.atálními silanri. Na rozclíI od Macury n",*.ji páuohu vyloŽeně
Ir-rutkovitou, nybrŽ stávají se náslroji clábelského spi[nutí manipulujícího lidmi
pŤi realizaci zátněru zničit dílo boŽí a upevnit panství z|a na zemi. Navenek má
toto spiknutí rysy špionáŽní lrry rrizn;ích vyzvědnlclr centráI v politicky citl i-
vém pohraničí.

Fiktivní ,,rea|ita.. je tu.|en jednou rovinou obraz,né v stavby; <lruhou Je gťo-
teskní, Í.antasmagorick svět dáb| schclpn ch nrěnit podobu od Živočisné (nej-
častěji jsou lravrany - odkaz na Poeovu báseř) aŽ po lidskou či mytickou. Hra
proměn|ivych podob se tyká i bytostí |i<Jsk]ich (ženy se ntění v ločky, muŽi
v kocoury). Proměny ro|í a funkcíjsou tu v centru pozornosti a zatlaču1í do po-
zadí pŤíběh' děj, respektive jeho historickou motiviku (dokončení tunel v Dě-
číně a zahájení provozu Železnicejako syrnbo| nástupu nové doby).

Postmoderní rysy posilují v románu citáty a oclkazy (napŤ. jedna postava
nese jméno pÍevzaté z Kalkova Procesu - inženyr Titore|lij. vyskytuji se tu
I scény bakchaná|ních orgií vedle Žánrov;ích idylek. Román;e táteioosto-
pem r.rizn;ích stylri. Celková cstetická stylizace není však literární' n,Ýbrž vÝ-
tvarná: jednot l ivé kapi to ly jsou estet icky , ,kÓc lovány. . jn lény rtznycn aouá-
v ch unrělc , většinou něnreck ch (také ilbá|ka kníŽky nese perovku typic-
kéhcl romantického malíňe Moritze von Schwinda a navozuje tak clojenl sty-
lového rázu dí|a)'

Podobně jako u Macury se tu setkáváme s ještě silnějším d razem na umě-
lost a Íántaskní hravost. Motivy historicklch reírlií se stávají součástí hry s Íik-
cí podněcující pŤedstavivost čtenáŤe a ukazující konstruovanost Í'abulace. Na
rozdíl od agnostickéIro ,,skcptika..Macury tu však lze v hloubce p íběhu s|edo-
vat fabulační plán dějinného procesu za|<lženéh<l metaíyzicky jako spiknutí zla
proti boŽímu stvoňení.

TÍetí prozaické dílo, Urbanovo Sedtnikostelí, lze k pŤe<lchozim pr6zám pÍi-
č|enit jen s jistou licencí. Vnější děj sc totiŽ odehrává ve ílktivní pÍítomnosti, jež
Je pouze konfiontována se světem gotické minulosti. Spíše neŽ k historické prÓ-
Zc se autor h|ásí k tradici hrrjzostrašného ,,gotického.. románu a k clalším ro-
lnantickynl díl rn.
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V Urbanově prÓze rovněž na|ézámc kÓctová určení jednotliv]/ch částí v podobě

mott, která naznačují entotivně obraznou atmosÍéru. o většinu z nich se podělil

Jru,init. sunealistické Velké hry Richard Weiner s apokalyptikem T. S' Eliotem'

Úuoani citáty na pŤedsádce usměrřují čtenáí.e jednak k žánrovétnu rázu díla, jed-

nat<-c i tatemzNietzscheho-kezdrazněníuntě|covaznechucenípŤítomností
(Ňi"t","t.," ovšenr míŤil pŤes stÍedověk k antice' kdcŽto Urban se zastavil u gotiky).

Dě j j ebudovánnap r i nc i pude tek t i vního románu(odha lování t ro jnásobné
vrazaii,ale zároveř naznačuje postnodcrní zá|ibu v tzv. ',poklesl1ich.. žánrech,

v míšení náročné a triviá|ní iclviny stylizace. Další stylovou vrstvu pŤedstavují

populárně-vědnti vlklady z oblasti architektury (architektonicky je vymezen

ip.o,to,ouy pridorys obrazu _ stavbami sednri kostelri na zemí Nového Města

piažského _ sedmá Stavba Se ovšem nedochovala).

Právě tyto v]íklady jsou neseny vlraznlm staromi|skfm patosem odmítají-

cím ,,barbarskou.. moderní architekturu jako symbol konzumní společnosti ne-

c i t l i v é n e j e n k d u c h o v n í m h o d n o t á r n ' n y b r Ž i k e s t e t i c k  m k v a l i t á m ž i v o t a

(ostatně i vraždy v pŤíběhu jsou motivovány esteticky jako pomsta Inodernis-

trlm)' okázale konzervativni obtliv ke gotick1/m chrámovlm panrátkám karo-

l inskéepochy(umocněn!vzávěru idy l ickourekonstrukcístÍedověkéhoživota
v Sedmikostelí, tvoŤícím enklávu v okolním rnoderním světě) však v sobě skrj-

váostenironiepohrávajícís isnryš|enkounávratudoideal izovarrého,myt izo-
vaného světa stÍedověku, jak ho vidě|a ronrantika.

Jde tedy i v pŤípadě prozy Urbanovy o ironick vztah k nrinulosti,jejíž po-

doba k nám pÍicházi i l i u ureite znakové stylizaci, v určitém cstetickém ,,pŤe-

kladu.._ v piípadě Urbanovy prÓzy ve stylizaci architektonické'

Společn;/rnrysem všech irí autorú se pak jeví právě jejich estetizující pŤístup

k rninulosti; estetické ,,kÓdování.. historick:/ch motivli odkr;/vajícíjejich fiktiv-

nost .Z( la|ekatunejdeohistor ickouprt izuvpojetíLukácsově,kdy.mělaus i lo-
vat o ,,odvození chování |idí z historické zvláštnostijejich doby..; nejde však ani

ov!šezmíněnouant inormat ivníopoz ic ivr ičioktrojovanémužánrovémukáno-
nu. Historická prÓza v postmoclerním pojetí se stává esteticky stylizovanou

mystiÍikační hrou s historick;/mi reáliemi. Dějiny jsou pro postmodernisty re-

pertoárempart iku|árníchmot ivŮ,sn inr iŽjemožnési i ronickypohrávat .Histo-
rická zkušenost je pro ně zastÍena liltry diskursŮ, které mění Í.akta ve znaky, je-

jichŽ kÓdem je ideologicky koncept. oba1a 1 
idcologizace vede k estetickému

',pŤekÓdování.. nistorrctycir motivri orlhalujícírnu jejich fikcionalizaci. S tím

souvisí i rozklad tlějového ,,vyprávění,., jenž historickou prÓzu mění v grotesk-

ní labyr int;vněmděníztrácí.smyslavědomíhistor ickj rozměr.V1iznamtěch-
to ievťr zhodnotí ovšem zase jen historie.
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