zvláštěv posledrríkapitole' kdy se hrdirrayracíz vězenídonrŮ,subjektivizaci,,piítomnostněkolika vyraznych, ale rozpqi|en1ychsignálri subjektivnísénran(Doležell992, s. 98):
tiky..,kteréukončují,,vláduobjektivníIro
r,ypravěče..

ogleKrvNírprxrz
JiríH.Ho|y

Vojta stál za svojí chalupott.'.
Tu je stodola _ tam se proběltivtÍ stěna íaíínkovuvejn nku.., /'../
Ten vejměnek je tck smutnjl, tntavy _ a na rlruhé straně ve stavení bude
beztoltotaky tak. 1../
Rychleji pi,ešel dvorek- opí.else o starottjabložl,.ježse skláněla ke stŤeše
nad světnicí, a jako na pŤivítanou sypala nažl chttmelenici bíléhokvítí
sněhového'
Vystoltpiv na špičlq,,tělo naklonil vpied a zíral do světnice' /.../
Aj - na lavici pod oknem na návsi sedípanímáma a směje se - Ťehtcn,ě
se
snlěje, a očijí svítí.
Krok stačil a Vojta stál u saméstěny' /..'/
IÝa okamžikzahléd]Karlu - něco hovoÍila, ale ne k panínlánlě - Ještě někdo tam bvl.
(Rais 1940,s.235-236,podtrhlL. D.)

Vyprávění v er-fornrě,tj. v 3. granratickéosobě' je spolu s iclr-forr|ormou
epice. (N.(Mardvojí základnívypravěčskoupololrou;obě nacházíntejiŽ v nejstarší
tinez_ Scheffel l999) Rozdíl mezi nimi se tradičněvyntezujejako rozdíl sub-;ubjektivní a objektivnív.jpovědi.Z tohotohlediska pak pouŽitíer-fornryve .r,ypráurávění
znanrenáneosobnísdělení.
Novějšíteoretickénáhledy takovéschémaponěkudproblematizují.Pt. Podle
Lubomíra DoleŽela sice vede uplatněníer-formy, posuzovánoze stanovioviska
komunikace, k tendenci k tzv. objektivnímu textu, tedy k věcnéIrrusděldělení,
odkazy k mluvícíntua pňijíliijínrav jazykové v..istavběpronrlulry potlačujícímu
jícímusubjektu.(DoleŽel l993, s. l2) Nicméně DoleŽel povaŽuje,,objektektivní
er-formu..za narativninrodus v čistépodobě více méněhypoteticky a vedl.edlení
rryprávění.Je to jednak ,,rétoritorická
zpŮsoby er-forrl.rového
uvádí mnohenrčastější
je
er-forma..,v nÍž zrušenaobjektivita vyprávění' neboťrrypravěčskáprombmluva
nejen konstruuje fikčnísvět, ale takéjej komentuje,hodnotía soudí,a jedjednak
,,subjektivníer-forma..,v níŽlryprávěnípiijímá osobnísémantickouperspektektivu.
(DoleŽel I976;DoIeže|1992,s, 4441)
,,objektivníhovypravěče..pak dokládá DoleŽel v ana|yzerománu Kl Karla
Václava Raise Kalibw zločin (časopiseckyl892, kniŽně l895). Zjišťujev rv něnr
je
funkce lyprávějícíltosubjektu:,,r,ypravělvěč
akčnía interpretační
nepŤítonrnost
(DoleŽe|
ls.
1992,
s.
nezaujatosti..
87),
drisledně věrny principu nestrannostia
lypravěč nehodnotípiedstaven1ifikčnísvět, nezasalrujedo konstrukceduševnevního
má druhotnou lt tilohu
světa postav,je piísně chronologick ' v konstruktupŤíběhrr
podobnou roli reportéraatp. PŤecevšak DoleŽel zjišťujei v tonlto vyprávrávění,
152

Domnívánrse však,Že v Kalibově zločinttnajdenreobdobnésignály nejen
v závěrečné
kapitole,o níŽse zmiĎuje Doležel,ale i jinde. Platíto tŤebauŽ pro
druhou kapitolu, kde se líčíKaliboly ná.mluly. NapŤíkladpŤizmínceo ql'minku,
po pronrluvě budoucíKalibovy tchyně Boučkové,se líčíreakce zetě Konopáče,
s jehoŽ rodinou BoučkováŽije:
Konopáč zasykl, ale honem se vyplil pod stťtl.Smrž naíl bystí.epohlédl a
oči nltt zasvítily.
,'A to si kuchtítesánt?,, rychle se ptal Konopáč,jako by se nic nebylo
stalo.
( R a i s 1 9 4 0 .s . 3 6 )
PŤi zmínce o Karlině blvalénr nápadníku,kter;i narukoval na vojnu, se
konstatuje:Karlastálezíraladooknaaíladrasejíprudcep
itonlzdvíhala'(Rais
1940, s. 38) Tyto a mnohéobdobné narážkyjiž od počátkurománu naznačují
pozdějšíkonflikry, kterépak ristív tragickénrzávěru. V prvnínrpiípaděje to spor
Konopáčes Boučkovou o vyminek, kteryiBoučková ve svéhamižnostiženeaŽ
je to ukryvan! Karlin
k soudu a ruinuje tak Kalibriv statek.Ve druhémpŤípadě
vztah k Rachotovi (viz dále zejménav osmé kapitole), s ktery7m,jak později
\ysvítá, čekádítě,jeŽ pak vydává za Kalibovo. ,,Signály subjektivnísémantiky..
jsou tak roztroušenyv celénrtextu románu, jen v nestejnénríŤe.S postupujícírn
dějenr a vyhrocujícímise konflikry jich stále piibfvá' až v někteq/'chpasážích,
zvláštěod zrníněnéosmékapitoly, získává ',subjektivnívypravěč..dominanci.
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zvláštěv posledrríkapitole,kdy se hrdirrayracíz vězenídorrrŮ,subjektivizaciněko|ika vyraznych, ale rozpt len;ich signál subjektivnísénran,,pŤítomnost
tiky..,kteréukončují,,v|ádu
objektivního.vypravěče..(DoleŽel
l992, s. 98):

osleKnvilÍrrxrz
JiťíHo|y

Vojta stál za svojí chalupott...
Tu je stodola _ Íon,se proběIt,tvtistěna Íatínkovetvejn nku.. /.../
Ten vejměnek je tak snwlnjl, tntavy _ a nu dnilté straně ve staveníbude
beztoho tok! tilk. /.../
Rychleji pŤešeldyorek_ op el se o staroujabloř,jež se skláněla ke stžeše
nad světnicí, a jako na pživítanou sypala na chumelenici bíléhokvítí
sněhového.
Vystoupiv na špičlql,tělo naklonil vpÍed a zíral do světnice. /..'/
Aj - na lavici pod oknen na návsi sedípanítnámaa směje se - Ťehtm,ě
se
snlěje, a očijí svítí.
Krok stačil a Vojta sÍáI u saméstěny. /.../
Na okanlžikzahlédl Karlu - něco hovo ila, ale ne k panímán _ Ještě někdo tam bvl.
(Rais 1940,s.235-236,podtrhlL. D.)

Vyprávění v er-fornrě,tj. v 3. granratickéosobě.je spolu s ich-formou
dvojí základnívypravěčskoupolo|rou;obě nacházímejiŽ v nejstarší
epice. (Mar.
tinez - Scheffel l 999) Rozdíl mezi ninri se tradičněvynrezujejako rozdíl subjektivní a objektivnírn.ipovědi.Z tohotohlediska pak pouŽitíer-fornryve lyprávění
znanrenáneosobnísdělení.
náhledytakovéschémaponěkudproblenratizují.
Novějšíteoretické
Podle
Lubomíra DoleŽela sice vede uplatněníer-formy, posrrzováno ze stanoviska
konunikace, k tendenci k tzv. objektivnínrutextu, tedy k věcnérnusdě|ení,
v jazykové v.-istavběpronrlulry potlačujícímu
odkazy k mluvícínrua piijínrajícímusubjektu.(DoleŽel l993, s. l2) NicméněDoleŽel povaŽLrje,,objektivní
er.fornlu..za narativnínrodus v čistépodobě více méněhypoteticky a vedle ní
zpúsobyer-forrrrového
uvádí mnohem častější
vyprávění.Je tojednak,,rétorická
er-forma..,v nížje zrušenaobjektivita ryprávění,neboťrypravěčskápromluva
nejen konstruuje fikčnísvět, ale takéjej komentuje,hodnotía soudí,a jednak
,,subjektivníer-forma..,v níŽvyprávěnípiijímá osobnísémantickouperspektivu.
(Doležel|976;Do|eže||992, s. 4447)
,,objektivníhovypravěče..pak dokládá Doležel v analyze románu Karla
Václava Raise Kalibťrvzločin(časopiseckyl892, knižně l895). Zjišťujev něnr
akčnía interpretační
funkce lyprávějícílrosubjektu:,,vypravěčje
nepŤítonrnost
(DoleŽe| |992, s. 87),
dŮsledně věrn;íprincipu nestrannostia nezaujatosti..
fikčnísvět,nezasahujedo konstrukceduševního
r'ypravěčnehodnotípŤedstaveny
světa postav,je pŤísněchronologicky, v konstruktupŤíběhu
nlá druhotnourilohu
podobnou roli reportéraatp. PŤecevšak DoleŽel zjišťujei v tonlto r,yprávění,
t52

Dornnívánrse však,Že v Ka]ibově zločinunajdenreobdobnésignály nejen
v závěrečné
kapito|e,o níŽse zmiĎuje DoleŽel,ale i jinde. Platíto tĚebaužpro
druhou kapitolu, kde se líčíKalibovy nárnluvy. NapŤíktadpŤizmínceo qiminku,
po pronrluvě budoucíKaliboly tchyně Boučkové,se líčíreakce zetě Konopáče,
s jehoŽ rodinouBoučkovážije:
Konopáč zasykl, ale honem se vyplil pod st l. Smrž nait bysÍi,epohlédl a
oči nlu zasvítily,.
,,A to si htchtíte sánt?,, rychle se ptal Konopáč,jako by se nic nebylo
stalo.
(Rais 1940,s. 36)
PĚi zmínce o Karlině byvaléni nápadníku'kteryinarukoval na vojnu, se
konstatuje:Karla stále zírala do okna a adra sejí prudce p.itonl zdvíhala. (Rais
l940, s.38) Tyto a mnohéobdobné naráŽý jiŽ od počátkurománu naznačují
pozdějšíkonflikty' kterépak ustív tragickéntzávěru' V prvnín piípaděje to spor
Konopáčes Boučkovou o vyminek, kteqi Boučková ve svéhamižnostiženeaŽ
k soudu a ruinuje tak Kalibťrv statek.Ve druhémpŤípadě
je to ukn-ivanyKarlin
vztah k Rachotovi (viz dále zejménav osmé kapitole), s kterym, jak později
vysvítá,čekádítě,jež pak vydává za Kalibovo. ,,Signály subjektivnísémantiky..
jsou tak roztroušenyv celémtextu románu, jen v nestejnéntíŤe.S postupujícím
dějenr a vyhrocujícímise konflikty jiclr stále pŤibfvá, až v některych pasáŽích,
zvláštěod zmíněnéosmékapitoly, získává,,subjektivní
vypravěč..
dominanci.
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ostatně jiŽ z povahy literatury jakoŽto estetickéhosdělení lyp|yvá, Že
,,objektivnítext..je krajnost' která se mriŽe uplatnit jen q/jinrečně,častějijako
reakce na nadrrrěrnousubjektivizaci, a že ani v takovrj'clrpŤípadechnelze roli
subjektu lyloučit. Tento lyhraněn/ zpŮsob er-formy je spíšepotenciální ten- zejména
vlvojovlch obdobía Žárr:ú
dencí,která se projevujev rámci určit'./ch
a
faktografické
prÓze
století
a
v
dokumentární
L9.
v realisticko.naturalistické
prÓze 20 ' století.
Projevilo se to právě v českémvenkovském a historickém románu na
konci l9. a na počátku20. století,kanr náležíi zmíněn! Kalibiry zločin,v dílech
Jiráskovyclr,Klosternannovych, Raisoqich, Novákové aj. PŤevládalv nich kronikáŤskypodávany, pravidelně plynoucí děj, neosobnízprisob vyprávění,věmé
zachycení mluvy i zlykri, realistická drobnokresba. (srov. Janáčková 1967;
Janáčkovál998) Rovněž MukaĚovsh-/psal v tétosouvislosti o tzv. objektivnosti
vyprávění,jeŽ podle něho nerozlišujedost zÍetelně,,událostsamu.. a ,,zprál'tto
události..:''...\ypravovatelipŤipadá- zdánlivě ovšem_ nejv'.šefunkce objektivu
ve fotografickémaparátu......(MukaŤovsky l948 II, s. 329)
V dílech,tíhnoucíchk ,,objektivnímutextu..'jsou potlačeny vahy a kopostavy' věci a událosmentáŤevyprávějícíhosubjektu.Prisobit majípŤedstavené
ti sanry. ovšent jiŽ sanrotnyjejich l"-iběr a dále jejich rozvrŽení,akcentování
pŤítomnostinarativníhosubjektu.
a podánívždy svědčío latentní,byť ukr..fvané
Z novějšíchprÓz, kteréjsou za|oženyna dokumentárnosti,,,non fiction..,
mŮŽemeuvéstjako pÍíkladknihu Trumana Capota Chladnokrevně (|966).Y době vydání byla vnímánajako zánrěrn1i,teoreticky podloženypokus o novy typ
literatury'Autor neosobněa faktograÍickyvěcně popsal bestiálnívraŽduv staroa odsouzeníviníkri.Po lydání
světskéanterickévesnici,jejínáslednévyšetŤování
z lhostejnosti,senzačnosti,cynismu. o jeho,,zainteresovanosti..
knihy byl naŤčen
však svědčíjiŽ kompozičnístavba díla (paralelnístňídánídvou dějoqlch linií,
kterésledujínejprve budoucívralry ajejich budoucíoběti, později vrahy a lynemluvě o nenápadn1ichhodnotícíclrinstrukcích, Tak napĚ. ve
šetŤovatele),
chví|i, kdy Dick Hickock sedí v cele smrti, snažíse však o záchranu, revizi
proceSuapod.,dodává autor lakonicky: Nakonec,t,šakvisel.(Capote |968, s.266)
Toto tzv. jistépiedznanrenánído budcucnosti (Lánrnrert l968, s. l40 an'),jinak
donrénaautorskéholypravěče' narušujedramatickédějové napětí,ale stejnou
měrou takézdánlivě neosobní,jen fakta registrujícílyprávění. VyprávějícísubPotvr.
jekt lystupuje z fikčníhosvěta,jelrožse zdál byt nerozlišitelnousoučástí.
zují se tak názory, podle nichŽ je ,,vypravěčvždy pÍítomenve všech dílech
umění..(Kayser l958, s. 90), protožezánik vypravěčeby znamenal
narativníl'to
zánik ronránu (Kayser 1978, s. l98 an.), nebo jinjnri sloly: v jakémkoliv
lryprávění,je autorsky soud vždy pŤítomen...
@ooth l96 l ' s. 20)

154

PRAMENY
CAPOTE, Truman
|968 Chladnokrevně, pÍe|.Stanislav Mareš (Praha:odeon)

RAIS, Karel Václav
|940Kalib vzločin.obra4- zpodhoŤí.l3.vyd.'Raisovyspisy'sv' l (Praha:Čes.
graÍickáUnie)

LITERATURA
BOOTH,

Wayne Clayton

|96| The Rhetoric of Fictíon (Chicago)
D]LEŽEL,

Lubomír

I 976 ,,The Typology of the Narrator: Point of View in Fiction", in To Honor RonranJakobson 1 (Den Haag), s. 54 l-552
|993 Narativní zpúsobyv českéliteratuže(Praha:Čs.spisovatel,1
JANÁČKoVÁ,

Jaroslava

|967 Cesbj,rontán na sklonku I9. sÍoletí(Praha:Academia)
1998 Ceská literatura II, od romantismu do q,nlbolisnu (Praha: Nakladatelství
Lidovénoviny)
KAYSER,

Wolfgang

l958,'Wer erzáhlt den Roman?..' in W. K., Vortragsreise(Bern). s. 82_l0|
l978 ,,Das Problem des Erzáhlers im Roman.., in Zur Slruktur des Ronlans, ed.B.
Hillebrand (Darmstadt:Wissenschaftliche Buchgesellschaft).s. 188-202

LÁMMERT, E'berhard
1968Bauforntendes Erzcihlens(Stuttgart:
J. B. MezlerscheVerlagsbuchhandlung)
MARTINEZ, Matias - SCHEFFEL, Michael
1999Einftihrungin die Erzcihltheorie(Mtinchen:C. H. Beck)
MUKAŘoVSKÝ,
Jan
|948 Kapitoly z české
poeti|q,I - III (Praha..Svoboda)

r55

ostatně jiŽ z povahy literatury jakožto estetickéhosdě|enívyplyvá, Že
,,objektivnítext..je krajnost,která se mŮže uplatnitjen l".ijinrečně,častějijako
reakce na nadnrěrnousubjektivizact, a Že ani v takoqiclr pĚípadechnelze roli
subjektu vyloučit.Tento vyhraněn! zprisob er-formy je spíšepotenciální tendencí,která se projevujev rámci určirychq/vojoqfch obdobía žánrri_ zejména
v realisticko.naturalisticképrÓze |9. stoletía v dokumentámí a faktografické
prÓze 20. století.
Projevilo se to právě v českémvenkovském a historickém románu na
konci l9. a na počátku20. století,kam náleŽíi zmíněnf Kalibtiv zločin,v dílech
Jiráskov,.ich,K|ostemrannov clr, Raisoqich, Novákové aj. PŤevládalv nich kronikáŤskypodávan , pravidelně plynoucí děj, neosobnízprisob vyprávění,věrné
zachycení mluvy i zvykti, realistická drobnokresba. (srov. Janáčková l967;
Janáčková1998)RovněŽ MukaŤovslg7psal v tétosouvislosti o tzv. objektivnosti
vyprávění,jeŽ podle něho nerozlišujedost zŤetelně,,událost Samu..a ,,zpráw o
funkce objektivu
události..:''...vypravovatelipŤipadá- zdánlivě ovšem- nejvrj'še
ve fotografickémaparátu......(MukaĚovsh-/l 948 II, s. 329)
V dílech,tíhnoucíchk ,,objektivnímutextu..,jsou potlačenyrivahy a kopostavy,věci a událosmentáŤevyprávějícíhosubjektu.PŮsobit majípŤedstavené
ti sanry. ovšent jiŽ sanrotnyjejich v'.iběr a dále jejich rozvrŽení,akcentování
a podánívždy svědčío latentní,byť ukryvanépňítomnostinarativníhosubjektu.
Z novějšíchprÓz, kteréjsou zaloŽeny na dokumentárnosti,,,non fiction..,
mŮŽemeuvéstjako piíklad knihu Trumana Capota Chladnokrevně (|966).Y doteoreticky podloženy pokus o novy typ
bě lrydáníbyla vnímánajako zánrěrn17,
literatury.Autor neosobněa faktograficky věcně popsal bestiálnívraŽduv staroa odsouzeníviníkri.Po lydání
světskéanterickévesnici,jejínáslednévyšetŤování
z lhostejnosti,senzačnosti,cynismu. o jeho,,zainteresovanosti..
knihy byl naŤčen
však svědčíjiŽ kompozičnístavba díla (paralelnístiídánídvou dějol".ich linií,
kterésledujínejprve budoucívrahy ajejiclr budoucíoběti, později vrahy a vynenr|uvě o nenápadnych hodnotícíclrinstrukcích. Tak napŤ.ve
šetŤovatele)'
chvíli, kdy Dick Hickock sedí v cele smrti, snažíse však o záclrranu,revizi
procesuapod.,dodává autorlakonicky: Nakonect'šakvisel.(Capote 1968,s.266)
do budcucnosti (Lámnrert l968, s. l40 an.),jinak
Toto tzv. jistépŤedznamenání
narušujedramatickédějové napětí,ale stejnou
vypravěče,
doménaautorského
jen
fakta registrujícílyprávění. Vyprávějícísubneosobní,
měrou takézdánlivě
Potvrjekt vystupujez fikčníhosvěta,jehoŽ se zdál b]it nerozlišitelnousoučástí.
je
dílech
pŤítomen
všech
ve
vždy
pod|e
nichž
názory,
zují se tak
,,vypravěč
by
Zlamenal
protoŽe
(Kayser
zánik
vypravěče
s.
90),
l958,
umění..
narativníl.to
zánik románu (Kayser 1978, s. l98 an.), nebo jinlmi slovy: v jakémkoliv
(Booth 196l, s. 20)
vyprávění,je autorslqisoud vŽdy pŤítomen...
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