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l poui5eh čtu'ilee!'" ].ctaeh tryeirází ::iit kriÍh vi..r1r L1r.!:prtové: i,lgzÍ-

pr5ekum ne$blÍž uplynuléh,o iL}*4/, i}rostor k r.gg}j.,ienÍ /L964/, icz-

Fnve o zcviž1 /L969l, Přestcřeř /1966/ a ::'.5xa ll leko 173{::3/i :]gj:rnu-

iÍ$í t.exiY c rlzných let, r:e;iot*r;";ť it pť.e]"ougu let p,:lcesl1t.!eh Ě ieLle-

rót.Íctr.l V české liter*tuře zr:sucn..ly tyto En1}ry výrttzné r-]ovu&t $ v

uohén snčrtn a.lstaly irnauc*enjn zjeven .1oi1ne3. ]:j}řeae v nte}r lpatřo-

tat /;' l v niis].e,1ujíeÍn v;'tr3'n: u Í!e tuto tezi po}.usÍn'e {c].oŽit/ neje:t.-

lrónn{.jJÍ reake1 ntl ren}isttexcu 1íter.nt'uru ceÍicrgl.:i1zu;!íeího ty;rur

tter.í v české ]'iteriíituře převli i.]' lg v Fu*cst1týe}: 3.oteeh, tl aúrcveř'

nel:r speeíťíeký l. '., l;jev gví-tcvého |mutí tgv. ,l:.uhé Í]vant1,ari1y1 5iic-

tné FFáv i ;9 ' : :n jesá týn l  a ; ;ede: rútýn l .  l e ty .  Tot 'o  } l r :u t{  se  v  ] " l1 ;er " i i r -

Í oblastl ' pře't:;tavi]'o předev;}Íaa tzv. expe'.i:;entú].nÍ nceaií, v pró-

I pčrk :.r"uncouzsiryn ''novýa roniíngno. l'{* r"oz:1í1 ol! exř:er1nrnt.j1n{ Poe-

tr, kter:,l v tjbské liter"atuřo 3eJesl.lt}ieh }et l;y1s pcr::i i.rnř. hojnč zirstou-

ma ./dospr:la vreholu . díleeh E. rlul . še, J. i..olrÍř.e, J. I{Írš;:la a

r Or|li]erové/1 rnový romilno tu tehťly nevanl'kel & texty trt. l,lnl:nrto-

I s nÍn souvlsejí jBn někter.ýnl rysy gvé poettky, l l le ;lako e*lelc

histavují r1tv*r zeela oíl.Í.šný. Po}:us{me Íje iejl.etr speelťíku r: snysl

thallt rra nnerl.ýze text'3 z ln1hy i'ieal.prlzkug nejblíii uplynu1dho, piae-

nším n"lk $ t,oxtu rjvc:1ního niiuvť}r:éha Co nojvÍc še*é, s tÍn, ťle o-

hn ijudepe t:ř1hlíŽet' t k text}ra ,Ja]'$ín.

lined' n:l e*č:itku a.{íšřujeue, !,e je vo].o1 ne:lnadné :^ekonstrucvat

ii ěi syžet iohoto textu. F-r*n"1ouvajícÍ osoba se v ůls].edku otún-

', kterou gi v prw{ včtč klr::]e íJok 
"je 

to .3dl?'|, c*ltú na joicdsl.

ů g poté sic]'ouune za aeán i<.de 3e cno Ídl1l-,t^ozkl:ícrs gatín v pei{obif

[čeho"' nlďčně nl;inél:o prostřc.tr{, v n'jnž r:'e;tcmějsÍm boJen je ona

Be Polstupuje un zdí ;jakous1' p?oeťinu1 spočívajÍeí n1rao ;l,nť l. v

q že tckÍiŽo o postupu, jímř ge tnto pnoněna ul l :Í}n, ! ,ovo'E1t.  Čte-
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nářl z.lstúvá :kryto, eo ;ie vlnstni*. uíněno onou ztlí, zda }:rtrnlee ř,1-

lota a gn:rtl. nebo prostČ: ponysl'ná nea áč]"{eÍ stanou po'lobu pr:om.l.ou-

vajieí osoby od nové. Pokrr* 3e př1kloníne k prvníru rykladu, pak set-

táB{ prorrlouvojíeť osoby s ni.ko]"Íka brytogtmí ve světě aa zdí., které

jsou středea svýď" vltrstníeř: i;rrrjín,/f].éryš a qlu].1e Geriníová v Le-

nátské krajÍ.nč, FlamnarÍon v k:lajínři hvčgd'né, t.1aty3.ka v řrrrrer řros-

pr v pobaoInÍ t]tw.tl' j:rkéhosl' ve1konaěsta./, 3e :no3né etiápat j*ko va-

tlaei tgv. 1ro1svťtnúeh hovoy-.l ,/př1pomaňpe Luk{ana a ,)antovy {ialogy

lnrtv:Íní ogoban1 v .'pek!.e'' v johc iloř:gké k.rrnedííl. Ťonu věak odpo-

rujt charakte:" t.=ehto po:ltav, rohybujéeíeh 5e n{} !:y.anl.ex skutečnoc.

|l a ťl'kee' v r"5ané mí:o'e prolrlášenýeh z* výtvor prs&l.ouvajíeí osoby

/o iXryšov1: ".]sta,tníg je, r.iyslínl e1j rrlvodoe l..';..tost po výtee Sa-

nstatná, nařklr-].í rowtou, řo je rným rrfmysle*.nz/. Julíe 0rlrl.ntovó,

ltelsk.j iierečkar -ic i:ak vÍtvorem . dr".yšovýru /jehir prostřeďn1ctvíEl o-

ňon pronlOuvrlj{eí osoby,/l i.ertylktlr jejíhož ',&rodu'' jsne v textu pří.

u w'ť:ďty' je :;Ez{v" výtvcrelm proplouvejíeí oooby. .'jtvoř1telství"

.tvorba postav tl vytv:jjlenÍ v].ustní krajlny' '1st}í neroapl}rrout se

t kre;lnáeh jrnýeh csob, á tedy Frrivř Í ve sťeh výtvoreeli, osllš1t

lc svotl L:ytostÍ ol okrln{hg neut.čitého' iedého nrostředí, l.rytvo:*.it

nou rxigteneí e'? ne;jv' ir*znčjší shluk' eo nejtemě;ší otlstín šedé

l'eo nejvíe šedé"/1 tak ky snad bylo nožnd zjednodušen6 sh:.nout syžet

lohoto tortu, rrre}iolíeí v g$véru vr.aiidou Pnospena, va*ípstÍ ovšem 2p$-

hyhěnou: 'Tek:že by ni l.:y].o vlastnř' nn,ghen lépe' kcytiyeti Pt.ospera

htočni9 zabl'].. ii.lyby tot1ř Frosper skutečně ž11. Xdyby to vileehno

[a opr"evdovská .lravda n nejenon qrprágění, svět pocl1vrrhodného qý-
2

Itlu. 
trJ

' 
Char^rlkterl.stlka syžetu š€l jak vtdíne' ."ltává souěástí Íntenpne-

.hg 
t.:xtu. 'J;'ř:ot tu tvoř{ nlkoll :rled uáálostí, keuaá].ně propoje-

!ob' n].e jakdsi plynutí :4'*1oní fr í'eči' slcdování tohoto tohr1 jeho

hne*e, cct!'rnrjíeí '/često expl1e1tně/ nové setkání, znšnu krajlr5r
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podr Yyi:'r*3.Í. jsme tenta text {il.ceÉ$* př*tůt *e v něg v$ak přest* *a*

ýal syáet v t::adíčnÍ;'' glova srysl"u laa rekonEtr'ilovat, antÍm'ss V řg-

lě text'} Ll,n}':*rtovd uř toto sl"ovo *cgJ'a at,rscí *vé opo.dstnt.&s&í- je-

tgoa e hlc}Ynť ull,ti].irgtÍ se v ních stdvd řeč, 'ud*f'ogtil Ť.eč1, r:kt pro-

[uw' v néá ss ocví$í příběh ror}íšené, který jsna odtralÍ}Í' Í" v tax.

u ťo nejv{e Jg1d. Pt"o ponrsov$ní trt:dlční pť.edstavy € i{ějt a *yĚetu

lt pek v tčg}rt'o textae}r a takd v textu ťo **jvée ěet1é *hnrekterr*.*tÍ.g-

É' ře je gted |tr.rdá3.ost,{" nebo prout s}uv neusdá3.e přerusován ot3boě*

muj. ,/přéanačný je n tchoto hle'Íígke n*aev Fovírlka nesouvÍs].* a knl.-

y Ft.osto: k Fcr,l1šen{ - tde to by ge ov*eua nohly ;m*novat p:"rrktt"ek3r

ňeehny t'oxt5r Línhart'gvé/. tge tské říe!,r ;i;e $€ 4*j tsehto textil ne-

pn o&ví$í' pogtupuje or3 znánébo k nennánémr, e'lle *a se čErsto spíš aa-

tíjí ve var'iacéch ht*vnťh* tdaatu' přtb]"{ÉujÍ*{ch $g a vzda]'ujťeíeh
'qž ve sryslu popřeníl *d na počrltku vymesgnéh* tdngtu č1 rryt*ené t6-

0 o

Fod{vejme se r1et*i}rrěj'. na některó delsí s}.oĚ$r textu! ne pr.ostor

tčas, na pnmlouvajíc{ ogobu a j6jí řeč* v taxtu f,o nc$víe šecld *e

roblép tvorby v1a6tnílro pr:ostsru*hra;tny jeďn{m a hlavníeh opěrnýeh

nil't syřetu; přtr.ton se nd* tu přesktl1ár:j{ krajÍrry r.l,xšlé, rloeil"ova lf,-

iarsrrrí lnejv:ýraaně$šť je monent umělost'J' v pilťpndč krnjírqr ÍJ:'íneeg.

V $o * jer{rko se pění v uryva*t.* * vodou, ťton*k mú papťrovó střr:y,/.

bajina je tu vl.astně obra*ným qyjádřeném, pr"}nnř:ten pontevp. ?ento

[p pronto:nr je vsgk pro I'inhgrtovstJ. vlastně natgpiek$. };*3čnsteJší

il t,otí.E v ;ie;!{ch textgch ;rrogtor pokoio lv řrostgnr k roa]"{iiení v

[rtu řoicoj' v *estB *o tior a Zápane s *n*lělem z Ptví*ek o čenlcg}ív,

tfiekvÍen ga iiť. íi řdíoarl::ta *j$.; v řron}.uvs rogl.lšen{ & téhoĚ soubo.

u .9e rsí:Yíjí pře..lstnva stá}e aěnsnýeh poko$*/. Pokoj se sYýat asů-

nrněqýni h*$nj'eenÍ" . okneu, sveřnt, stěnnnÍ., d*lo s ngtíven greadla

tstfuů-je tek *gko kna$iryl ůo éaetg prosto:t €&, rorl.tsení, mct*éor{e.

h /proetor"oťn/ ryjdelřeníg u:rČttýe}r teaí a zárgveň r:ecukovearlýx o-



)Pau€n svčta. :lení to vselk svét }rsstvei, l:le pr..i"rii jcn post*vy' i;tg*

'Á je pr5nětem prou,3"ouvnjťeť osotry. Je tc nejen prostor" k jejíuu řoE-

; lšení' ale i  ?rostor její h::y 5e skulečnost'ť,/prcto;le ad&rggnť3na

jaho oddělenost o{ okolního světa./. :ep.5tÍ s nísten, s níni*l sub;jokt

rplývá n v nňnř se rozlíšuje, je zř.e;jui{ í na zá.rlndč faktu, že j.in.

nrtová na konei knĚdého toxt'u uvádÍ nrÍst,o a ť:613 jeh'r napsrlní /v Ia

rjvíe šedé je to i:řee3.av, Pr'nbs a Lednice, bť'egen - llut"ien L,t6a/ i ty-

|o údaje tvor*.í iloslova součást toxtl. !-].&zn,S mÍgta nejsou pro 'J?.onrlcu-

njÍcí osoinr neutrálnírn, prost,ředÍla, i-il'e kaádé nísto k ní v určitén

|ase přtlóbá' stává so nejen výetro'1i:lkeg' al.e 1 součristí jejť ,lPo-

ůut5t.

i.'*cobně tr.isné, nei.'hrli tilsnř:jší s;iojenť ox1stuje [-r €21 pror"lor*va-

jíeÍ osotJou tl i lnsgp nroreluv;y. j,rom}ouvljÍcí osoba ;]c př{eo pcserlls

úsí1ía zaehyttt pťlítcrlný okan'3tk prorsluw, rieustál-e $É proparl*;Ící

do n1nu.]ostÍ a zastar*vajíeí' v d'lsledku ť:ehož se i kas*'á pi'ítonná

podoba prog.]'ouvajÍeí osoby stávd neustále mlnu3"ou, neaktuálnÍ a tedy

nĚ nepravdívou /toto téma je ústtae'lní v tl'tu].nín textu }'ieaipr:1akumr

mjblÍŽ uplynuléh.o/. Fron].ouvající osoba touáí aaehytÍ't prcrnluvou

mé 1 jejÍ ''ttÍ'c ot nuneÚ a neusts!'e v tonto svén r'tnažení pirchopl.te].-

ně ztroskot$vú. }ř Cc najvíc '}edé sc tematlnuje jeiit'ň j1r\ýl fi předc}io.

lín r^ysean souvl.sej{eí rys ].1nhar"tavského pojetí čErsu * okolnost, ře

lc pron.luva děje vilcly na hranJ.e1' na pnahu sm::tl., iíz je tu nožné ::o-

runět 1 cbrazně: '.:rgnluvo í ;ieií subjekt neustá]'e rrnikají' '|ur:rírejís'

potože v da].Síu okanžilru jsou uř pr:onaěněné. V ťo nejvíc iieďé Protrtlu-

ra,]ostáve1 'dos].ova ontoloilleký smysl, .le t{n' čťn se sub;ekt y,ae}ira-

ňuje v sl'tuaei přeehodu u bytÍ cio nebytí, která Í$e právě pronluvol'l .

pronluvou roz].išení - Y iir.$běhu textu přcvracť v sttuaet přeelro8u z

nebytÍ /,ťŤ'"9J pt.cnluvou,/ do bytí - subjekt začíná ex1stovat, stávú sg

dn eebou pnávň pros]"ovovanou proanluvou.
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T{ia pl1eeP:.1*{rne k lt"cl;].drnu 3eť}m]"CIuvtjíeí s$ob3r. t' piqedcl:onÍbo

ffkledu vypl.ynul.o' že jejÍ h].aw:í r1sí1í je zantlil*:o k ntrleuení 1;]en-

tlty. llřttori nťrg tri:i:utá gvJ.{i|itnť jnrrylcoyÍ ríknz' pi*o ] in}:*y.tovou r..i.

noF{dnč piiťzn::Činý: ttřÍ*rir:Í i:r'*n::t1ek;eh oEcb jak,* sul,.;ekt& ;rrc$lu.

týr B].oučíne-ll. přípa,3y, ii,1y .9e tcxt vyp:"ávÍ ;ekoby slia ./n'r..př. v

Iiekvl.am n lly'"**rtoru k r'en,líIen{/ rr kJy $ě;leflrrá * rrtra3"iicný čí.'t:rul*vý

ltupeň" fl::w*tieké ť,ssb3i' nnlég':5ne tu tří ''mns!gF'' 3 ].. osor:rr sri;rá:rrlá-

n ve ťorně é*ratnlna' 1. .oscri;u síryruláŤu Y0 ťormř i.i:s.!iu1in* n ]'. *9o-

h pl.rrrálu" Cn ;]e všnk '3r11eÍÍtd - tyto ťoruy ne;isorr ťhrnsnlt spjaty

s jeáriotlívýpí text'y' nýbrž často coei:oáaí k ;jejj.eh střírlání i urnítř

íeát'ndho textu, i,ckonee i v.;erlíné vyltě č:i v pnlbilrrr nřk*].l"j.;rr vět:

ÍNěkňy vserra.]gpe slt'sl.q i:ře*' .tkelněrrou vl.t,rťnou, rr n:ťi,: by3 rlut';f Fl.

bár - aviřeeí hlava *'l:rtrhd t1síettetí přec;.l.r"isteur' ' }' ieo výiir: t}.vÍ'

glovo Ípť'ívc3'i lJ. - ?tr.atí]. ;sea rlnes vr'čer v tonto s}cvě posleclní
t

lurtev'Ť'*."- 3uLjekt se n:1cr tcd}r $T€frůntujeo í pok,u'Í i,:e Ó .l1".ť1s{l-

|1ekou osobu, jrrko bytost roje'1nozn*čn.{' i.leda;Ící íJro své r5zné Íl0áo-

by r*zl:á '*yj:5'*ť'ení. Foro*ujeme p:Yitono ;:e ;e u;ÍÍtÍ ur'ii itq, ťorny spjg-

to x s určttfn typen textu nebo je}ro úseku: zan"lčený čÍ nul*vý stu-

petr osob'y prrom.1cuvnj{*í}:o subjektu bývd u text.j blížícÍeh se nejvíe

pav{dce,/povÍ'dky o čemko]"i.v, iiekvien Ža'í. Á jlíoanrta n ťiglliíí, př*vťrř-

ně z P:rostonr k roz]-i.liení/ nebo u nÍeh* ]'ze rekgnst:r'^uovat určÍ'tý' t:les-

ld ďnavý oplc{Í syiiet. ]iruhou *ožnou :ťonCI,ou 'l touto tspu text,l *{e

1. osoba Btnx*tr sinf;uláru .ť Jrř.evoiu;ÍeÍ :::nnkul{nnÍ ;:oiiobě. x'uto ,ťor.

ar a,áne před s*bou t'gké v Co nejvíe áe*é, k.-le sa qli:ytu;;e s:rcrlu * }.

o$obou plu:rslu, kterou se text {oiccnea *tvénd: '|.ís&e *t.ále puaenÍ. $o

tárkoul iJr lk je tc dá1?{ť! P0 něko]. l .ka vřtáeh $e:' lul;.ekt něnť; "bJirťle 80

nt stát, kr lyř: ie tnk jednou zeptám...o5 f.. csobe n]u:.á].u 
" ie tu rao;ino

ognnť:lt grl tzv. majostdtní plursl'' aÍ} kter';? tut* fc:.mu I i:rheirtavlí na

jednoa n{sts oariaču;je, nebo l.épe z3 plurá1 rdtort.eký. jlr.Etorka se k td-

to ťonmi 2 Y níř, sJ. nesporně libuje' l;rel"r3i3"uje t*rn, k."ic nad pří}.'i.i:en př6-
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t:gu;ie:.eť].e:{e' n.!ů n.}vÍi]ki}u.3iSkurrs. i: l iL.3i. i" lc. la lí :krývá obeený

Énět ,/pronlou'ra"jíeÍ o.gobs + ogtatní/' :1n*y zr-il.rrnuje gdresúta Dro-

luqy /proa],ouvajťeÍ osol.tt * čten6ř/. v těe}rto případeeh' ir'ly Přon].ou-

dÍeí osoLlu n:"rtrrnujo jo $v6 pronlurry *drestÍta, k,ly ehee, rrbý čter:sř

toJu s nÍ .re;3l"1 ai:rlanou ú].ohu' v }igténo snayr*l'u sc r:& pr"orrluvč Podí.

[' příponÍná t*to plurálov;j ťorrqa neurěttý obeený padnťrt v učebnl*

ieh ty.nu: ''p:ielpo}iiá1ejrie, Íe ú1o}:n aá řeče*í,'r .'s*strojn@or {Josta-

66. pak trpjúhelníko' I.udíii řečeno, ře všecirny tyto význangr uštté

)rry €rg}gatteké ssoby se v textee}i Lj.nbartoYé' pakuil snna tento jev

robjasňuje, záměrně prostupují. l. osoba s!'n6nrl'ánr, kt*rou .lyehoa

hll. oznsčlt za íkgiťeslúlní'| a lexlstenelÉlní|' se střÍďd s inÍioho-

nčnqr }. osobou P1urr.i].u - subjektern zahrnujÍeía čtonalřer ,''ligkut,-

lrnín", rlíllakt1ekýs čÍ lépe pseudo3ielaktíckýn. T.onto drrrlsi" typ íJe

rt v texteeh, v ntďař: převažuje reťlere nad příběhen, kteró jsou j6-

t eelak Brroaluvsu o prron'l'uvě, o$enostatĚuje.

};eurčÍtost ťr nrrohoznaiinrrst proal'ouvajÍeí osoby pl.yne také ?, oko].-

ntÍ, že ndn takřkg nÍc o sobě n€prozrazujo, rr to prúv* 1 v těeh tex.

Bh' kdy uřÍvá on&g&Jrn. }rssob$ sin{:l.rlánrl v l1teratď'e obvyk1"e spjg-

ise svéh'o r]nrhru apoviidír s€ styl.izova&ýn aveřejňovánÍq ál.vot.a vy-

BVěčer |1rorn].auvaj{eí osoba se nr{rn pře:lstavuje jako bytost Praktie-

rbi:z lcinnlostí /v Co nejvíc l.ledé pn'jrre poutr*l agÍnka o prvním obdo-

ijejÍho liÍvota v ''tl.c}rén usebrúní na poušti''r P0 něnŽ náslotlovrr]'a

|oba van'jrovriío./, bea .jonova ./subjgkt z<l'lrazňuje sťou gúll.bu ve aBě.

lnístď,:r^odl.n3l. Tcto trmaení, alespoň pokuťt jde o n1nnlost, Ysilatlu-

tovšeg upřesnění: pronlouvaj{cí osoba negá tradiční eplekou mÍnu.

|!tr kte:rou nají postav3r a vypravěčl v reaIistiekýcb próg.5ehl jejÍ

nulost' stejně jako přítonrrost 1 butloug$ogt tkví právě jen v ť.c-

1Y rr.oaluvě' která je jedl.nou fornou její exÍsteneel jen v Pro-

llvi' 3€ rodť ju].ie s€'|rÍnl.ová a ]'.5ska k ní, stejně jako vznikú i'!a.
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ty3.ua' v i:roli3.uvil je anv:ltliii$n ir vgkť.íseri ibosper. ]:roto i. problén

rozl.l$enén Íůentíty' úsťť'cr1r:i ve vueeh {:cxteelr, .*e tu nlže jen zčiás-

|t ť'ešl.t o*]-1.lerrím o'J o::tgtnÍeh bytrrstÍ zp&sobea ;livota, eil*raj:teren'

wětovýn niiroreul tlpos., jako ;o togtr v tradlčních př{běaích' nýbrii

právs jen v oblasti ť'ečt, v pr:on].uvě a prog]-uVour *en v t'é 3e o.ůel:r:á-

rá zdvojenť sub'iektu v t:5r'R'Ích Cragatiekých osobách tl postnváe}r, icE

opřt nejsou t:"crdiť:nín:[ eptekýnl p*stevnnrí, ale n3.ovesr1ýn1 pnůněty -

{vo$ní}y, ale častÓj1 p::otíeh&i1cl' - irror*]'ouvu:jÍeí osoily. jŤr:n]"ouvají-

cÍ osolra zťskiivá prÓstřed'ntctvÍrn tohoto postupu - svýnn aůvojovánírr a

luložovsnÍs. i]lstarre1 od rr]"rreitní pcltioby' íttr sái(Laďě n{& ni.láe seĚla

gebe nagř{t,! reťlektclvut. jiebot právě moáriost ei s]Čltopnost viúčn{ a

reflexe, nebe.r'eťj.exe v ěečí .je tÍa hlevnťn' o eo v lintrartovsk;ic}l tex-

tecj; j.3eo ti ria;:čtí;irezi i lortobností a i i l.ťr:rencÍ' rj 'a;;eitoŽ zrik]'*ů& se

iottá ro3Í promluva 't:ko po}iyb il, gr$ariěnÍ,' pCIp:ienÍ' .iÍ'ťer"enci' ts o.

#ejuuje pe nebo .3okonee kongtltuuje trq, ťí]'ogoťicky ť'eueno ,'zi;3rtňu-

je se* 5;rron3-cuvojíeí gggba. V .1eta1].nín poil lec'u wíJaúj t'cnLo poÍryb

pronluvy k 11ťerenel., k seberoa].i l iení jgko řetčzee, v riť16ž po tvrae-

ú n:,isledujť &T|.illis €nty pro a protí, p&ii:euá nejČ.usti:ji doeházť k nr;r-

rrúcené plv'lcin{i:o tvrzen{ nebo přhrjnensÍra k ;je}ro pct3sLatné kr:r"eEe1.

31ovo ' 'podezírajÍeí'n, 
11g}yť.t1čujÍcÍ ze.ižJ., apocliybňu;júú{ - t*\y i:y Uý-

lo noili.é označit onen T"orvřtlce$écí .:ivcl linhErrt,ovskei p:r.ouJ.uvy r',V ffá-

[ín kénonu nCI L'řgovskd tdna z . eaipriizkunrr *ajb3'Íii uii1yr'u1d}r's se :Jro-

dtg do podot,iy . ' l. lůsa'o./. ., lova, ale ,3axt' i,1ji věty' oůsLavce' pi!íp*d.ně

rclé povÍck}r /sov{'lky g ie&,ťo].1v,/ t\rnr:uj{ v tt.lxtu 'jako Eřtrú&€nty a

Potíar$ťijů!:ty uri:itd ]'ogl.cko-11rri::vj'sLiekd CII)graČe' jabo tr*.r:$ťolua-

m výetrozÍ teae, v r':ich í:rov:lriirvané, :laouJenc a obqylle zpocbryb.něné.

lurčistí tdtc oilB:rac* ;je irroces' v nť.nř ilromluvra' }{-e*é ;cli:*irk řřo-

ltt'edl+{r k ryj,'i'{ř"epť aaaýi] eného sr4yslu ,/teily v stíll:lolgí:ické trycli

ternínůlop,íl SYtá, '.Tl.finiflant{ - pznučuj íeí/ , jed'nok sv&j :qys3" /svú.,

llgll'ťtéť - ozni:čgvď,&/. 'Pi.1ébřhy lr teae trledaji slovg *.Úb{rqÉřE+pll*l.l
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ffi a n&op..'k sl.ov* iilelL]a;jí si}].fizi| fi příbihy ,rpx#*5pr.,5mť:ty,/, !:te::é

fuefeh 5$tr/'s1'lenon0trovalSF.

Pocléve;jne 5]s v ar:alyzovurrdrymrÍ tcxtu ne;iprve na p?oceÍ!' který

Be oznnčl.].l jako 1og1eko-]-írulrlst1eká op{lrťrce. Y fo ntl;vťc šerlé $9

lt1ř zpoeliylrnřní řr:sto 'iostáv.{ fo:"mslnÍřro r.ryjdclření - jc ur*vilono do

{vorek; n text'} v a*vorkáeh se de ťaetc skl.ó"JÉ ;jakďsr d::uhýr ''bseov-

v" text, kťer.ý první text doplňuje, upřesňuje, korlíiuje nqi}o kte-

ÍjeÚ for,rgou jokégl' ei:ícke 
"u;rjo* no",,*,*Ey,fi",un se rni stá]-o v{e'

t jsen 'okgnee zgča]" rip3.nťr $pntnč: {] Že jrren hned' na slamém počát&nr

út1 všeehno tek, :ie teň už se nikornrr nepodaří z toho .zauzlen{ vy,:lést,

o jsen ně3" vlnstniť na myslÍ..../n i,/|a*čínám se o'..akov*t sr plést a

luvlt přílxš nnolio v aávo]"kóeh. ../n7 - v tomto př{patlťl uř pmralůu-

dÍeí osoba :le ťae*o reÍ"l.ektuje sebe s*lna r"eť].ektujíeÍ text.

Polcud jČe 0 nlilor: pronluvy k '.nobr*govi!ní'', k prron]'uvč prostřed-

letvín urtlit'ýcii op1c}#cir obrr.:a&.pr.1nstr}' o jej{ *ehopnost projeicto-
, a

tt sěg'1 prom'Ítat '3o obrazů, ga'',}žeae pro ni v* s].e:'igvandrn textrr nalczt

ltnó.lokl.ar1yl il ob:losu je tu př*csť,avení. kte::ó::íryš rjrívá p]lo pou-

uÍ pronlouv*jíe{ osoby, vseehrry postnvy jsou poj*ty ;jriko obrgnné

utaca této osoby a konečns eel.;r text je pojat 'iako ''obrazň, exerrp}rrn

l téna rrytčené v poč.áteťiní *ň** otázce* Často raa$í prťaůěty-xtř.Íběhy

Pr;lni9ty*postalry chg::abter eltueí eÍaťeh t,ext,'3 a *Íaťeh posterv, g n1-

úE ovšeg Linhartová zaehází velni svévolně'' ,Její pronltrva je nannoze

ložena aE s].ov takřť'knjíc .,prorrlCIvenýehÚ /i3rleht'Lm/, příčenž liev r'reaí

loqy vlastiiíe'' {r clzínt. je nt}kdy ařetelaý' jÍndý skrytý. ''*l.adr přÍ.

lhy a ''eíaíil s].ova tlodíťíku*Í ,'vlastnť[ příbělr a pronluÝll' v nÍž všaE

tróeojí sYsll jednozncrčnost čl. lépe plvodní snysl' .1eťormr${ $Br nÍgaé.

l vl'adtnÍ pť.e'áuět pronluvy a jojÍ saysl 3e jejl'eb prostředníctvíEl BB-

pak ogřejgují.

Poi1statnýn rysen pronluv.y ;e jeií g*dt.azněná proeeruallta, noaent

ljího vytváření' ''stávefuíň, g nťmi: scuvís}{, jek uĚ *i*Be ss o ton aeÍ*

úl1' konstítuování p:r:on,1ouvajíeí osobJr sp].;lvajÍeí Í} ť.ečís iCo jsen,
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iestllře priívĚ nepÍŠu: }jl.c, ndně nel níe, i.;r.lztv*:r;i obirtrček, pi1ístupný

laádém.r vť,tr:u.''; *t.Jtanu $C sebou' strrrlu*].l" se řeč{. .Igera i1or]Í.o9 ;ixt
'gtávsnť'' pt's&{'u'řy 8 proal'cuva;íeÍ csoi:y s ligbrru ovjerr i1esc ;oko stÍrr

kt apravilll.t: vzúp;tÍ n'is].etlujícÍ .ie:tr.ukce pronrluvy tl taut*.1err|r$kco

lejÍhc r:ub;iei;tu ,/n:taon:ě je tanto ppoees pi|e'svedgn ve Vťc*h].nsda roz-

ů;Í]'eníl kte pTDjekce protslouv.'jÍcÍ osoby .1o iie tnjeh pcstav-''}i].a*ůň

ončí zt;.útou lejé l:lent.lty/* i,j&cir{rktCIrÍstiekou ťÍ'urrrou s ,Jegtruktl.v.

É *mgeí ije v 1l.nirni.tovsltýe}r taxtcch rrnakcl-ut, j{nř vriak v tdto sotl-

tslost1 nerozuníac ;jen rétortckou ill.cu:.'tt qyl;.;eenÍ z vazby, irl"e futerou

u ehttperno v ;ir'ukdn sxy*J.u v r'ovín* t*patlcko.syi:,gtové - jabo Y$bg-

ení pronlUltýo Pronluva neu:Jt*le qytJořuje z irraníc, které sÍ -'6rneaí}a,

poušt{ p.}vo*ntí ténn čí l,í'ji.l' pří,brihu, oc1oí}iá k jrné pror*luvř:, v]"astní

t elrí' vzlialuje se sí}El{l globč * opť:t se b sol"lř ng j1né úrovni vracÍ.

Post'up rrJ'b*čenÍ B pr.onluq1' příbil}iu c. nÍ Prlitrrra pouze postupeat

mykorf,n Č]i }Ésnpca1čnÍ"n' r:ýL.'rř je to 1rrob3.dm ].it*r*irnti tloetl'ctďr Fťo-

lón *kutť.čnoatl a ťikce v 1ite:':i:rrírr.Jíle. i.]Ž rinoilci*rát jsure ira něj

předehozím výk}t:,.iu ngraztlÍ! postr:yy .é ti:cbto L*xtr} r:t 'jsou '' iel]1vo-

lo, rrsbrž igou :prohialovtlny an qý.bvor pr',lm1ouva;ÍcÍ osoi.ty, ,ikrJ 3c

ltají tín, i'c skutelnost, jrterou čten.Íři pi:eljklá'Jr1, jc skutečrrostÍ

ouze ťiirttrnr{' ;iazykovou, $kutei ností xl.r.on1'uvy. jkut,eiinost je tu tu-

Íž speátfieky '1eťcrnovanú, lorne*á, text f\rnguje jgko svóho ť'ruhu ;:rlt-

ltna; poh3.ed a řeč p"CIBlouvujÍeí osot4y jako promítací paprsek3'' '.r

n,lóene pře,'Ípakládut, jako Úy sB ce}é qrpr"úvéni t,ýsal.o spís ;joši.'ě

ho načelro skuteč:né!,o 'l lvotal který ;igrae g..utečnii žÍ11' avšďc Přoš-

|ho jesjinsl loaem, a t{n lonen t,eii pou,or.$vartého",,1} n..1to* vl.,ak ta-

l pron.luvou }omená sku|ečnost je irr:ůle přosvě1čení rn].uv*í}:o olÍĚe

[tečnostl, &q :rénl flkt1vní než skutečgost pÍedk1á'laná čťonrířl. v taY.

talistte$.eh .3íl.och' row:ňř lomanii, tr}e ;:oŮze jínak a nopřÍ.gnen6. tÍrk

Ůo je text u I'inhtl::tové bu{crván jako řetěz teze - ari:uřenQr pro a
\ /

ntl, /exenpl.a - príněty/' tak je rowtiiá bi.lr]ovrÍrr jalko sďrl.e itruaotvor-
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glcři a *xa*tx[ l'r:'t'ii].u::Í.n'Í*l: ::!ti r* i::iT:i:.u nťc:'::"

kuteinosti ír c:]i"l l].erlÍ ťtltl sinrteřrieisti" *rrk* ťik*e ů1 jnko *liuteě.

ostl ryze ll"te:"rir"n{.11

Tía 3:c o;:i it víi]cÍ:]ie i ' i v;í'eho;jj.si:u lnterpnotaee, kter,iru ;:ne gač*-

i tíB' l;e $saa ;;*ee,Jíli.}' I",. Línliir.ť;':vt1 ea*r:{1}.í xam*ex*g r;ítr*il" z,ťž

rovíc}ry, a3.e nil texty. ii.iřame síc* v tř*llttr L*:ltr:c|i ircr.la**v*t ur.':l.tď

ánrové ť1]"j.ace. L povídce r'.v.1irngrli:jt v '}.ost,ti.rr j l:r"r:giÍůerl{/, i; ro-

nneiu AÍ'e+h1rr*d :' 'rurt;i lcnf | ;:]e!tviem :.r* ., 'j. j! l ]..:e*rtal.l ic ť1].oroťíc-

io-lj.rtávistickdmu e:cjí ,/i'rcalirve .T",Ja].iť;cEťn :.,enl.p:^ůzk.un nejll1íii ui?ly-

uldho/' il].e v i:o':lstntéÍ jde v*ůy vícenéni! g irl'u 3 t.imltn !i.*nr3r v r$n-

I textu' ietcr:;l Be aá$srns dist*neuje od t'yn lčnÍeh juz;rkově-1íterár.

tích ťoren, svaru;Íeťc?. .;i :;b*"t,cijngst a p:"onluvtl o ní určltýrr zplr*oben
' t ?

leťcruujících....' Iiru s xs'rnýnÍ :':ťrnqy n*].ó::r{mo Í. v rrineÍ ;jeri'ínť:i:o te;c-

u' jtlltoř jerlna lliist .'přctlstdrún povťůkul jír:ú 5e o'iťrrií ťrrrggu ťi$Čja'

ro;útva o pi1éb$hu se střÍ*ú g ;rron"luvou o sobě.

Ze v;el:c' cŮ iylo iiečigno' {řFLývál že v textu Co r:e;jvíe l*;edé' ietg.

ý isue učlnl.lí střer]e$. t:**eiro nlí;inu' núne pršoň rct.lcru ac*!n r:etrnJÍě.

tí typ 1iterrlr"ního rlílnn iÍ'lřene jej poirl:ielat ag jerl*n x pro;]evs '*n'ě-

t{ tzv. d'ruhd avant1:ardyl o nŽin:1 ;;sne í$a'5sÍn1].1 ::u i:očát!il. '"ouřsst,Í

rpřecpci:1e.le:: t'oi"ctc r*ačné b3}n k::1tl' lrn klasÍ.cktihc w"právění 3 jeho

Ěrí1oni"ní j:auga]'l.tou a t}uzÍrrncstÍ. iiořony t,r*:eJ:to ur*tileeký.*t"l tr:ndencÍr

tjejíeh* oiil.vení ostntnč sochsgť opčt v tsnl.Je *r,rt,ýelr l"eteeh, ].ežl &
{-' .''- '' !. 

:--/

f f i :1vr : ie{ týe i r l .e tee i r ,vo1 i .1obí ř l ' . ' ' l vant5:an{y.VráncÍ

rant6:a:rání poet1ky ie }iter'. |.t1...' ii.l;:i.!* ''r;íec ]"j.tcra:^iauje, st.úvťl se

Eoblanatl.kou ilečír .iejírnil :rrostřet]níetrín ;e ojhr:]"r:vána n *af5.n*vána

pa}1ta. 'iext $e lleí]rerentuje ;!aho errrc}oné, uaavsenén lle#tnítivn{ .3Í.

lo' rrle í}ouŽě jeko i:]'íiienÍ ge dílu' poltus o '.1ť1o, v ntpř není {t].*i:ítý

nnečný tvar a siq,rs3", r.ilo nr;lví* trled*ní toi:oto tvaru r* sryslu;' V př$-

neu prom]"uÝ& nc23natíru.;íaé svori subjekiÍvnotst' ť:rné..tprent.irncstr Wi:o-

|rttčnost'' přibl ížnosto
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T.pto *'*irLl:";". l*:rt.1 ť]*t's1'Ěp{!irt.uj.ť č..l.l**rrou ;:*slŮli:ms$t /p,a:ulne .:-'3nn *i:}e-

linp::rn;:1. L3.i3l 
"j* 

.1.ť]"*n t];uiei;:.:r5 ť;i:i*o"ri"l plrs].**n{tr./.

[ňx.a }.ir:h*rt*vi3,

leri lri; i*y! cs 1354 r

Yřnr: l. inha-tcvú,

Ví::a I. 1nht:r'tcrv*{. o

tičrEr j. J.n}:r.::"tovs,

:'e*t.prňakrri;l nc. j b3. i ii

r:l.t. .]é3"t:, *tt". 3']".

ilexlpt-igbirs} l:* ; Llíli

. crip:r"1tinrrr na; L'lÍž

: .ezíp;,' 3'rtrum n*j b1í*'

*;i1ynr*).*ho, }; n.};]. ťrr"! l i t,cl3 s tvÍ .*e g-

uol)."r*r:liirc|i* r i:1" l. r'1i3"*e *tr. 5S.

t*n11.nu3*}:.":' cJt* *Í]"o' l ltÍ. 3'?4.

rit:";.nulé!:o, *ítl *.j],*, lt, lr. 5.

V &i*c!:ay*:ič 'ř*3.;rv*r'ts:': r'r:iaánu J.:f,i.:${:J"*nť} ..*: . zl.Íiv*rk',lcl.'' tav. l:rli;ine-

uae*vť'*n t*::t. l":|tr;Ín l.,"i.:l i.{k::*ťl.*ktuj* l i:*.íny í} r;1*n:*;t r:*;xi{ r*;aiá-

[čra Lin!::'.:"to.fá,

?  *  t+3"

*zípr*ůnkuii ne'j-iÍil x;:1;l;t,"1p.1di"ll31 *ít. ltÉio, *tr. .í}.

iirlyni s{} *j" "ir;tl: :;*hopn'l*t ].j.nhnrŤ,nvslťd 6rroc,r3.ury **s3.a nn*trl1k p**-

ůnd' :ie jsen * ní osé'*l* e*lgu t,**r!.Í. t,ricitt* t,ext,,.t /"yl"a s. Iia'*rovú,

ní pnojckce, l.*a!-pr:},gk:*m 1Y'i'rry l..J"í*:ny"t.;vd' .i:^ígr:ť:'lq}e 1":}6sÍ -}n ,$tr.

'  ' " 4 /  
'  

. i - .  
" , r .  . .

[tIpg 1.{n}:*.:"i"*vť.' {*+sse{firg :r*a3.5.r;enť, ioll..}i'i í"::$ntr:, }}y'llhx 3.9ňÍil Í.]tr.

I  f t : r , ! , r . i * . : . , :  ' ; : . l t i , ' - . : '  t  . l r ,  - , ' .  ,  " .  : :  .  i , i .  ,  
) , .  : i , , ,

[č:.el Línhť}rtŮ\řář l'lex1pr*ajiu.m nej'r"'}.{é, up}ynu}.dř*o, cít. díl.o, 8Lřr Ť.

PoČobnď'" typ p:'6ay, i:terou ra'3*gms ogn*ť;j""i llt} **bereť].*:xj*rnť, r:en$ v

l!é títe::tltu.i..o ;lraí3.Íš :'*avinutou tr"**l-*í. ř::ti{í l; r.{ *í3.a s. ?JaÉ;:oora

B *ooprav'l}r l,*rebnÍk/n lÍ" .j;ut=:k*'vd /i,:,;L eru:to, ;!ji.$lo í1 i,}sye}r*1 I.'.].a*

umřl*e,/' J. *i*t"ln..l ,y'i;.eul1::ý j,.3l:':*Lb*rt,/ *j. J tom vJ.g ů. I}o{rcrvd,l 3ebe-

lexjvnť :-*a,;lnn rr l;nl.ae ř*etl.]sir čggkd :::eigl.v.j}cčnd liter*tur3. lprselěniF
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lnri l l '  ibnhu 1.'.:i lr $třr i$iip* 177.

|?, tohnto i:lerlllk* ;jEou c!r*.rakt,e-':r"J"gtl"gká oanaienť st,ojígí v aáh].trvť

xt'tl kronň "pcvť'3ek'| tu naldr*ne 'pr0m3.uvlt'', .'xa*ziprů&kunll, ''pr,3nět",

'ačí kdnon"r .'vťcgh].asď :"ozptý}.ení.' lnféra tlu,xcr jE gb]-ílien** ap&oollen

rbraaného'' w;ji'rd,ř*vánť v 3"tnhnrtovof,ýeh t'*xtseh./*




