Budíntnodlícíse poutnici. ona povstarte,,vysoká posÍava'
,,Kanl tak pozdě na nodlení?,' tážise.
,,Tanl naho e nocleh náš,,,odpoví dutym hlasen, vez|ne nťtši
a volnym
kt'okentzmizív ouzkébráně;jájsem kráčel dol po hoÍea po la.átkénlčase
byljsem ve vsi.
(Obrazy, s. 122)
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Večerna Bezdězu je krátk! text psan)' ich-fornrou.Jeho první beznrála
polovinu zaujímá rivahová pasáŽ, zarámovaná autorskyni v'.irokry,pŤedstavujícími text jako obraz ze života mého. Ye vlastním lyprávění vzniká dvojí
Já.. (Stanzel l988, s. 265), v naší
perspektiva',mezi lyprávějícím a proŽívajícím
'vypravěčem
proŽivatelenr.
Pievládající neutrální vypraa
ternrinologii nrezi
nrodifikovánauŽitínradverbia
nejprve
dvakrát
perspektivaje
věčská(préteritální)
pŤiprawjících
dějovéjádro ,,obrazu...
teprve
secích,
leď v popisně-vyprávěcích
vy'jádŤenou
proŽivatelovou
myšlenkou,
se
začíná
scéna
Dějově nejexponovanější
ještě
perspektivě,
posunem
časové
diíve
v
ba
věty,
uvozovací
piímou Ťečí
bez
která se uplatĎujezpnrr jen u těch sloves,jejichŽ agentemje proživatel:Vycházím
ze brány, dole pode mnou míhala se světylka'.. (obrazy ze živoÍanrého,dále
obrazy s. |22) Jsou to v tu chvílijediná dějová slovesa,zbytekje popis, protoŽe
tu neníjiného subjektu,kten./by molrlblt nositelem děje. Jakmile je probuzena
je vy'jádŤen
nevětně),
druhá postava,popis ustupuje do pozadí (a je-li pĚítomen,
děj se na ma|émprostoruzrychluje, postavy spolu vedou kratičk! dialog (re)proa pak se od sebe vzdalují.S ukončenímkolize postavklesá
dukovanf pŤímouŤečí
podávajícíhosubjektuz místatétokolize uŽ
i dějotvorná záyaŽnosta pŤemístění
je q'jádÍenoznolu préteritem:

t)o

Vzápětí se dostavuje druhy dě;oly vrchol, ktery/je zároveĎ vrcholem
ideoqim. Závažnostse opět pronrítá do změny času na aktuálněji prisobící
prézens(aneboje touto změnou signalizována)' Perspektiva se pootáčísnrěrem
k proživateliiužitímnev|astní
pŤímé
Ťečipro reprodukcijeho myšlenkya lysvět.
lenímmotivace tétomyš|enky,tj. drivodu,kten.ik ní proŽivateleved!....,ttttojest
hospoda, zdálo se nli, neb pravě tak ohražená byla hospoda, z kteréjsem pŤed
večeremna horu vyšel.(obrazy, s. |22-23) Takové vysvětleníje tu možné,
protožeděj uŽ není tak exponovan1i,tedy tak rychl . DalšípŤedpokladospravedl ujícíproŽivatelornrmylnou domněnku uŽ je do textu vložen pŤínrolypravěčem'snad z ohledu ke čtenáĚi:
vícejsem pro šeronemohl rozeznati.(Obrazy,
s. 123)DalšíčástproŽivatelovauvaŽováníje ry.jádŤenaŤečí
pŤímou.Do bezprostŤedního
pokračováníděje, stále v prézentu,je vloŽen citát prekladu Dělvigoly
básně: vkládá-li jej tarn proŽivate|či vypravěč,nelze určitjednoznačně.Scéna
(a tedy i perspektivníposun ve vyprávěcím čase)se pak končíuvnitčsouvětí,
kten-imje završenolyprávění dějri večerních:Zaražen se vrátint zpět a teprv po
dlouhéclwíli nalezl jsem hospodu mou. (Obrazy, s. 123) Krátky dovětek ranní'
kteq.í
následuje,jepodánznovuz odstupu,v préteritu.
II.
V prvnímdějstvíMarinlry vchází osobnílypravěč na scénuaŽ po rivodrrí
uvaze a popisu korza v Kanálské zahradě. V té chvíli se vyprávění začíná
v perspektivěproživatele,takžejelio myšlenky,vy'jádŤené
nevlastnípiínrouŤečí
Jaká to směšnápostava?, Proč ale sem zasedl? (obra,zy, s. 126, 127),jsou do
vyprávěnízapojeny zcela organicky. PŤi popisu žebrákase prézensmění v préteritum a nastává zápas obou perspektiv'kten-/trvá až do konce prvníhodějství.
Perspektivarypravěčenrá v tomto zápasenavrch, lypravěč uvažujeo motivaci
Žebrákovajednání a tím si udrŽujeod vyprávěnélroděje odstup. Jeho angaŽovanost v piíběhu se však takovénruodstupu vzpouzí: nejprve se vyprávění
onrezujena zpětn! záznam toho, co proŽivatel smyslově vníma|,a pak už se
vypravěčneubráníobčasnému
prulonru perspektivy proživateledo vyprávění.
Kronrě znrěn nrluvnickéhočasuto dokládá i dalšíuŽití nevlastní pÍírléčeči,
tentokrátuuo,.né' ,..tedymne se tykalaprosba ná, potnyslín. (obraiy, s. l28)
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Budíntnodlícíse pouttlici. ona povstane,.vysoká posÍava'
,,Kanl tak pozdě na nrcdlení?,'tážise.
,,Tanl naho e nocleh náš,,,odpoví dutym hlasenl, vezme núšia volnym
kt.okemzmizív ouzkébráně;já jsem kráčel dolťtpo ho e a po lq.átkénlčase
byljsem ve vsi.
(Obrazy, s. 122)
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Večerna Bezdězu je krátk! text psany ich-fornrou.Jelro první beznrála
polovinu zaujímá uvahová pasáŽ, zarámovaná autorskyni v'.irokry,piedstavujícínti text jako obraz ze života mého. Ye vlastním lyprávění vzniká dvojí
Já.. (Stanzel 1988,s. 265), v naší
perspektiva,,mezilyprávějícím a proŽívajícím
proŽivatelenr.
Pievládající neutrální vypraa
ternrinologii nrezi q'pravěčenr
nrodifikovánauŽitínradverbia
nejprve
dvakrát
perspektivaje
věčská(préteritální)
pŤiprawjících
dějovéjádro ,,obrazu...
teprve
secích,
teď v popisně-vyprávěcích
vy'jádŤenou
proŽivatelovou
myšlenkou,
se
začíná
scéna
Dějově nejexponovanější
ještě
perspektivě,
posunem
časové
v
diíve
ba
věty,
uvozovací
pŤímouŤečí
bez
která se uplatĎujezpnrr jen u těch sloves,jejichŽ agentemje proŽivatel:Vycházím
ze brány, dole pode mnou míhala se světylka...(obrazy ze živoÍanrého,dále
obrazy s, |22) Jsou to v tu chvílijediná dějová slovesa' zbytekje popis, protoŽe
tu neníjiného subjektu,kten./by molrlblt nositelem děje. Jakmile je probuzena
je vy'jádŤen
nevětně),
druhá postava,popis ustupujedo pozadí (a je-li pĚítomen,
děj se na malémprostoruzrychluje, postavy spolu vedou kratičkj dialog (re)proa pak se od sebe vzdalují.S ukončenímkolize postavklesá
dukovany pŤímouŤečí
podávajícíhosubjektuz místatétokolize uŽ
i dějotvorná závaŽnosta pŤemístění
je q'jádieno znolu préteritem:
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Yzápětí se dostaluje druh;i dě;ol".i vrchol, kteF-ije zároveĎ vrcholem
ideoqym' Závažnostse opět pronrítá do změny času na aktuálněji prisobící
prézens(aneboje touto změnou signalizována). Perspektiva se pootáčísměrem
k proŽivateliiužitímnev|astní
pŤímé
Ťečipro reprodukcijeho myšlenkya lysvět.
lenímmotivace tétomyšlenky,tj. drivodu,kten.ik ní proŽivateleved!....,tutojest
hospoda, zdálo se nli, neb pravě tak ohražená byla hospoda, z kteréjsem pŤecl
večeremna horu vyšel.(obrazy, s. |22)3) Takové vysvětleníje tu možné'
protoŽe děj uŽ není tak exponovanj, tedy tak ryclrl . DalšípŤedpokladospravedltiujícíproŽivatelornrmylnou domněnku uŽ je do textu vložen pŤínrolypravěčem,snad z ohledu ke čtenáĚi;
vícejsenr pro šeronemohl rozeznati.(Obrazy,
s. l23) DalšíčástproŽivatelovauvaŽováníje ry'jáďena Ťečí
pŤímou.Do bezprostŤedního
pokračováníděje, stále v prézentu'je vloŽen citát prekladu Dělvigoly
básně: vkládá-li jej tarn proŽivatelči vypravěč'nelze určitjednoznačně.Scéna
(a tedy i perspektivníposun ve r,yprávěcímčase)se pak končíuvnitčsouvětí,
ktenymje završenovyprávění dějri večerních:Zaražen , se vrátim zpět a teprv po
dlouhéc}wíli nalezl jsenl hospodu mou. (obrazy, s. I23) Krátky dovětek ranní,
kteq/následuje,jepodánznovuz odstupu'v préteritu.
II.
V prvnímdějstvíMarinlql vchází osobnír,ypravěčna scénuaŽ po rivodrrí
uvaze a popisu korza v Kanálské zahradě. V té chvíli se vyprávění začÍná
v perspektivěproživatele,takŽejelio myšlenky,vy'jádŤené
nevlastnípiínrouŤečí
Jaká to směšnápostava?, Proč ale sem zasedl? (obrazy, s. 126, 127),jsou do
vyprávěnízapojeny zcela organicky. PŤi popisu Žebráka se prézensmění v préteritum a nastává zápas obou perspektiv,kten.itrvá až do konce prvníhodějství.
Perspektivarypravěčenrá v tomto zápasenavrch, lypravěč uvažujeo motivaci
Žebrákovajednání a tím si udržujeod vyprávěnélroděje odstup. Jeho angaŽovanost v piíběhu se však takovénu odstupu vzpouzí: nejprve se vyprávění
omezuje na zpětn! záznam toho, co proŽivatel smyslově vnímal, a pak už se
vypravěčneubráníobčasnému
prulonru perspektivy proživateledo qlprávění.
Kronrě změn nrluvnickéhočasuto dokládá i dalšíuŽití nevlastní pÍíméŤeči'
tentokrátuuo,.né.,,.tedymne se tykala prosba ná, potnyslín. (obraiy, s. l28)
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dějstvíje rrapětí
mezivyprávěcímisituacentipodobné.
VypraV drulrérrr
věčse snažíudrŽetvyprávěnív epickémodstupu,neuchyluje se k prézentnímu
vy'jaďováníani pii popisu místa osob,dokonce vkládá do textu autorskéreflexe:
l...l onen hudebník,- pročse zpouzípérométo psáti? _ onen_ žebrákv Kanálské
zahradě..' (obrary, s. l33) Citová angaŽovanostjej však strhává k perspektivě
proŽivatele na exponovan ch místech, zejménave scénách setkání s titulní
postavou.Prézentníperspektivase nejdriraznějiuplatřuje v dialozích (u sloves
praveníve větách, kteréuvozujípiímou Ťeč)a u sloves pohybu. Právě ta blvají
pro svou si|nou dějotvornostprvními,na nichŽ v daném seku textu ke změně
perspektily dochází, K zpŤítomřováníslouŽí kromě změny vyprávěcího času
i uŽití pÍímédeixe: Teď novou rakev pŤinášeli hrobníci k šachtě... (obrazy,
s. l4l)
Y Marince také ve většímíie než v pŤedchozíchMáchou-ích dílech
prvky postav do ieči vypravěče.PŤímáŤečje arci nejčastější
pronikajíŤečové
fornrou reprodukce promluvení postav, ale rejstŤíktěchto forem se rozšiĚuje
o prostou parafrázi sdělení(ona mi vyÍ.klasvou dávnou touhu ně seznati, Obrazy,
V pronrluveníchpostav repros. l33) azejménao bohatšílyuŽití ŤečinepŤímé.
se objevujesnahao posílenísignálri cizosti, konkrétně
nepňímouňečí
dukovanyích
expresea subjektivnílrohodnocenípomocípĚíslovce,,tak..(napŤ./...lslyšeIjsem
o starém muži, ktety na novoměstskémhžbitově tak smutně na housle hrává,
obrazy, s. l41). Zvyraznění subjektivníhohlediska posta\Y slouŽíik vytvoŤení
kontrastudvou pohledrina titulnípostavu,vypravěčovaa macešina l.../nemohla
pochopiti, proč by takovyto pán, kteréhopro neobyčejnyoděv za cizince držela,
se po té,jak se s d nryslnym usmáním vyjádžila, nedochcíplédevce doptaval.
(obrazy, s. l3 l) Závěr druhéhodějstvítvoŤív|astněrovněž nepŤímáŤeč,která
pÍecházív rozsáhlou paraťrázi,,pověsti..,v níŽ se uŽ poněkolikáté doslova
opakujerivodnípopis Žebráka.Zdeje vnějšíperspektivalhostejnéveňejnostiopět
kontrapunktemk (explicitně nelyjádŤenym)pocitŮnrvypravěčovynr'
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V druhénrdějstvíje napětímezi vyprávěcímisituacentipodobné.Vypravěčse snaŽíudrŽetlyprávění v epickémodstupu,neuchyluje se k prézentnímu
vyjaďování ani pŤipopisu místa osob, dokoncevk|ádá do texťuautorskéreflexe:
/...lonen hudebník,_ pročse zpottzípérométo psáti? _ onen_ žebrákv Kanálské
zahradě... (obrazy, s. l33) Citová angažovanostjejvšak strhává k perspektivě
proŽivatele na exponovanych místech,zejménave scénách setkání s titulní
up|atřuje v dialozích (u sloves
postavou.Prézentníperspektivase nejdťrrazněji
praveníve větáclr, kteréuvozujípÍímouŤeč)a u sloves pohybu. Právě ta b;/vají
pro svou silnou dějotvornostprvními,na nichŽ v daném seku textu ke znrěně
perspektivy ďochází. K zpŤítomĎováníslouŽí kromě změny vyprávěcího času
i užití pĚímédeixe: Teď novou rakev pžinášeli hrobníci k šachtě... (obrazy,
s.l4l)
Y Marince také ve většímíŤeneŽ v pĚedchozíchMácho''"./ch dílech
prvky postav do Ťečivypravěče.Piímá Ťečje arci nejčastější
pronikajíŤečové
fonrrou reprodukce promluvení postav, ale rejstiík těchto forem se rozšiiuje
o prostou parafrázi sdělení(ona mi vy kla svou dávnou touhu ntě seznati, Obrary,
V promluveníchpostav repros. l33) azejménao bohatšívyuŽitíĚečinepŤímé.
dukovanlch nepĚímouiečíse objevujesnahao posílenísignálúcizosti, konkrétně
expresea subjektivnílrohodnocenípomocípĚíslovce,,tak..(napŤ./...lslyšeljsem
o starém muži, ktety na novoměstskémhŤbitově tak smutně na hottsle hrává,
Obrazy, s. l4l). Zvyraznění subjektivníhohlediska posta\y slouŽíi k vytvoŤení
kontrastudvou pohled na titulnípostavu,vypravěčovaa macešna:l.../nenlohla
pochopiti, proč by takouj,topán, kteréhopro neobyčejnyoděv za cizince držela,
se po lé,jak se s d ntyslnym usmáním vyjádŤila, nedochcípléděvce doptaval.
(obrazy, s. 13l) Závěr druhéltodějstvítvoií v|astněrovněŽ nepŤímáŤeč,která
pŤecházív rozsáhlou paraťrázi,,pověsti..,v níŽ se už poněkolikáté doslova
opak-ujerivodnípopis Žebráka.Zde je vnějšíperspektivalhostejnéveňejnostiopět
kontrapunktemk (explicitně nelyjáďen;lm) pocit m vypravěčovynr.
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