jestliŽeMatě.jnakonecsvtlu
tč.jovo
Íyzickébloudční
i bloudčnírn
rnetaíyzickym,
jít za neznán]ymcílernpolidštili dŤevěrrÓ
vťrlí
hcrcc svéhopimprlovéhcl
divadla,ve
Svaténln,amostěje témaputováníspojenos ripěnlivčsc navrace.jícím
tcxl'ovym
rc|rénen,,A co tam?..,,Cov Padově/..,
dorna?..;
ten
sugcruje
nestnyslnost
Jo.
,,Co
hánkovabloudění,kterese stávápouh rn pŤcmísťováním,
sugerujeÍakt.žeputováníztratilojakykoli vyššísrnysl.Johánkovy cesty po světčjsou lopotnéa nirvné
ccstybeze srrťr,
byťby je.jichpŤedrněterrr
byla i.;enpověstnáSlaraÍre'kdc létajípečeníholubi rovnou clo Úst' Naproti tonlu ccsty Matěje Kuietc vcdou od reírlné
topclgrallckrajekolemI'itonryšlc
aŽ do polrádkovych
zcní Kesrnura Balaxian,.jstrtr
rozpjatynlezi rcalitoua těšn rni vizemi krtrjinvyšší
lidskostia krásy.
Jolránekse tak trochu stávíičlověkeÍn
tcprvc vc svéslnrti.Ale v epickérrr
r.ánlcimu tcnlatizovanyÍlktivnívypravěč(,,Honzapísač..)
adresujccxplicitní
vytku,žese stal človčkcm
pŤíliš
nrálo.žetclnestačí.
Právě epick;íránreczÍcjrně
zpusobilznačnoučástnedorozurnění
kolem smyslua vyznčníronránuSvat'l,
ttct
tttclstě'YepiloguronránpicrŮstáv reálnoupcllcrnikuSc S\,alojanskou
legenclou.
s jejírnortodoxnírn
katolickyrnpocláním(VítězslavRzounekse nernyliltak riplně),Vedle Johánkaz vliistníhtl
piíběhu,tohrlmalého'pŤičinlivého
románového
piíŽivníčka,
Se V textu objevujeNcpornuk.jezuitské
lcgcndistiky,tcn rl1lciárlní,
Želrnající
zástupťrm.
Ti dva se k sobě majíjako tělo a duše,jedenpotŤebuje
drLr
hÓho.Mize1ív prachupozemsk ch ccst v nckončícím
sporuo to' ktcry z nichjt:
prar,ya ktery lalešn1y.
Fiktivnívypravěčvšakcláváza pravdutŤctírnu
Janovi,t.'nlu lidovÓmu' ktcry byl jen náhradouza dŤívější
pohanskérnocllya kter.ybyval
,'i uplácanyz.jílu..a lrlavurnívalpsí.tomu kter. ,,ponláIlalocl ran osudu..a za
kteryrnsc chodívalos prosbanlio cléšť
neboo záchranubnoucích'Jeclinětonrrr
toÍtŤ'
z'á|eží
na lidech.A lidé'konkrtitrií
malílidcivšcdnílro,
kaŽdodennílro
Živtlta. ktcŤínenlajínic do činěnís velkymi dějinarni,jsou v cpilogu vzyváni jaktl
jcdiná jistotapiemáhající
pooity marnostia bezťrčclnosti'
lTlocl:ZaPrávě v tomto momentuučinilvšakSorlla ristupcknorrnalizační
do soukcl|í
rnlčel,Že i tito konkrétní
malílidévšeclních
životŮse nlolrouclclstat
vclkych dějin' ocltrhlobě sféryod sebe a rralhávalsi, Že lidskírslušnostjc do.
Ježíštlvě
aještěi v Krrs|atečnou
zárukou čcstnélrcl
života.Jcstližev Tovarj,šstvu
í.etin,a tožni poukaz.ovalk tragick m stránkárn lidské existence v dč'jinách"
v cpickémránci Svcttého
nctntostějako by si začalnajednounamlouvat,Žc stačí,aby se člověkncdral nahorua ncmyslcljen na sebe,a ostatnínru bude pii.
prťlzya jecl'
Zcleje myšlenkovátrhlinav organisInuŠotoIovy
clánoautomaticky.
prclčSuar.Ýna mostěvzbuzovaltak diametrálněodlišnéreakcc.
na z pŤíčin,

ZávérečnÝ
akord Neffovavypravěčství
BOHUSLAV

HOFFMANN

akordy NeÍlbvaténrěŤ
Závěrečné
priI sloletíSe prornčiiujíoího
vyprar,ěčství
spa.
da3ído času,rcsp.bczperspcktivnílro
bezčasí
tzv. znclrtnalizovanéhcl
prlsrpnclvého
reálniihosocialisniu.Rorrránov svčttrilogie Krr,ílowt\,
netnajítrtlhy,PrsÍen lJorgi , Krtísttci
čarcdějkaz.|et |9]3,l97.5 a l980,' situované
do clobymiin17ristické
(pozclněrenesanční
a rarrě barokní).a posledrríhtl
grotesknčepickÓho
Ne1.íclvrr
opusuZ t..1981Roucllo p(lttatleBcLl:'ctď.je
naopakv prvémpčípadč
pieplnčnclě.
a v piípadčobou dčl.je pro .jc.jichprotagonistyPetr.aKukarrčz Kukanč:
.1inností
a Jiiího Kavalíra velmi pŤíznačná
prograntrlvánonkonlbrnlita.Po postavácl.r
typick]ich'1imižzaliclnilsvclut.rlrnánovou
kr.onikuS atkl,z |ozu|11t1,
Císai''ské.t'iulb,,
Zlri,krev,Veselt,í
vdova a Krcil,ovskÝvorata.jz|et |951_|9Ó3' ir pcl abs<llutně
kon.
formníma adaptirbilnírn
hrdirroviz rclntánuTrcunpott,pana
Htunbltlz'l.. |967 vymodelovalNc1Ttentokrátpostavyrrtypické,
v1Íjimečné'
odlišující
se oclsvÓl.rookolí,postavyidcální'svobodné
nejenvc svénrrrryšlení,
ale i v činech.
jako hístorickáčihistorizující.pt.Óza
Tr.ilogicbyvá charakterizovárra
z l-ristorie ncbo o lristorii;její pravoupodstatouvšakneníIlistoricita.časdčjin,nybrŽ
časvyprávění'románclvtlst,
Ílktivnost'Jen scÓna,na nížse odchrílvají
velkole.
pédobroclruŽnÓ
iikcc ananíž sc ve<loudialogy či pronášcjíÍ.ilozotlcké
cjitllozolujícíInonology'je vytvoicnaz kulis,.jeŽpiipclrnína.jí
dobovouhistorickourcalitu'VclIni častoje všaktato iluze nlinulosti,historickÓvčrn<lsti
či pravclěpo'
,zádobrrostipcrsilovanáčctnynli.jazykovymiarchaisnly(pčechodníky.
vz'La.Ž't.tÓ
jmenorilt,inÍinitivyna -li apod.),naopaknat.ušclvítna
častyrnitenratickymia lexikálnírnianaclrronisnly(lolografickyapar1rt,
Beethoven<lva
osuclovíi,,,dvanáct
rozl.rněvanyclr
jimiŽ vypriivčč
rnuŽťr..,
sl,rclulvctně
sex\.irpod,),
dcrnonstrujc
svtru
vypravěčskou
suvcrcnitu,svcluvirtu zníhru s historiía dávíitak na.jevrl,
Že- jak
Ťíkal
A. Durnas,k jehožtypu historicko-dobrodružnÓho
rrrInítnu
se NelTcrvatrilogie hlásí_ ,,historieje hčcbík,
na nčjžvěšírne
svéobrazy...3
Ariebo'.jakv době, kdy psal svou trilogii, sdčlclvalNclf sv1inrčtcnír|ťrnl
v clcnnínltisku:
V Neff: rírrílovlr'nenují nohl'' Čs' spisovatc|.l,raha l97]'

['rsten Btlrgit|t.
Č)s's1lisovatel.Praha l975

Krtísntí
čuntlějku' Čs' spisovatel.Pra]ral980.
V' Ncli: Rolr-.lll2rna tlc Bttlz,ut''Čs.spisovate|'|,raha |98|'
Cit' podlc Z' Hrbrta: ,,1Ťirnušketyii...ltl.'Ma:'ít rujtut u (:(lltrcn' UK' I'r.ahal999, s. 90'
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současnost.
Jcn to, co z minulostipŤe.
,,Historicmě zajímápouzejako rozšííerrá
vzrušuje
a inspiruje...o
sahujedo dncška.mě
,,Aťakce méhorománu.jesoučasje
v
rninulosti,
musí
vŽdy
ná, ať situována
b;it
traktovánamoderně,z hlediska
dnešního
č1ověka.,,,
Moclernostchápal Nc|l. v duchu K. Čapkaa V' Vančury,za jejichŽdědice se
pravdivych..o
pÍíběh' jež čtenáie
právem povaŽoval,jako vyprávční,,vnitÍnč
jisté
těchdějovouatraktivitou.
V
disproporčnosti
zaujmouovšemi svou vrrější
_
pÍíběhové
vertikální
a
roviny
to dvou rovin cpickéhovyprávění horizontárlní
- lze spatpravdavyprávěnychpňíběhŮ
roviny, v niŽje zakÓdovánaona vnitŤní
jak
sán uváclí
clěl.VnitÍnípravda,
Ťovaturčitéproblémypňi recepci NeÍ1bv;/oh
ye Večerecl.L
i kritiky NeÍ'Pro některéčtenáŤe
u krbu,,,b1/váhluboko zasunutá..7.
íbv1/chděl byvá vclmi častopŤekrytapiemírou dějov1/chakcí a pÍekvapivych
Aby NefI usnadnilčtenáŤm jejíodhalení'smysluplnouoriettdějov1/chzvratťt.
(neboť
lze snadnozbloudit),kombinujcpŤívc spietijeho pŤíběhťr
taci V textu
pasáŽemi,
v nichŽ explicitněobjasřujejejich kontexta vyznaln.
běhy a akcc s
citovanychz r zpopisn1ich
a reflexivníchpasáŽí,nezŤídka
Těchto nedějov;ich,
text )'
NeÍŤbvych
(čímž
antiiluzivnost
se ovšemtakéakccntuje
n clr pramenri
jelro
pláten.
epickych
vícerozměrnych
pŤib1/vázejménav závěrečnch dílech
Bylo tomu tak už v románovékronice S atky,?' rozumu,je tornu tak v dumahrdi.
o Írktivním
Petra Kukaně z Kukaně' pŤíběhu
sovsky vyprávěnémpŤíběhu
a
huracionality
moderní
poststŤedověké
rrovi,ktery chce pŤedělatsvět v duchu
n r a n i t yp. o t J a n é.m
j a k oh i s t o r i c .
historik' tŤebatypu P. Englunda, ktcry
obdobnějako n'roderní
NeÍTsi počíníi
v
leteclt8napsal ncjen clíloseriÓzválky
Nepokojnjclt
napŤ.v historii tŤicetileté
ale idílo litcrárněnapípramen
z'a|<>Žené,
vědecké,
na
stuiliu
ně dějepisné,
d.
pojrncnovaltoto poVelnli
v1ystiŽně
torrnclu
beletristickou.
navé,podanérnísty
vyk jeho českému
v
Zd.
Hojda
doslovu
dilo
vědecko-beletristické
zoruhcldné
Jakil
prarnenri'
rr]znorodych
z
gobelín...,,
ktery
autor
utkal
dáníiako ,,historick]i
rohistorickygobelínlze vnímati Ne|lbvu trilogii.Je-li pro historikazák]aclní
1inic
je
základní
bcletristu
pro
historického
vinou linie pramennáa v1iklaclová'
cožovšetrl
ta, ktcrouNefTv Rouchu panade Balzao nazyvá,,vymejkapovaná.._
Cit. pot1lcB' Hofftnann: Vkulinír NefJ'.Čs.spisovate]'Praha l982, s. l20'
] h m t é žs' ' 1 Ó 6 '
Praha l986. s. |03.
nakladate|ství'
V Neti _ o. Neff: Vcr--tn.l krĎu. Stiedočeské
Talntéž.s. l03.

neznamenázce|a vyÍ'antazírovaná,
vyspekulovaná.,,Me.jkapovatanglicky znamená nejennatíratsi na obličej|íčidlo,
ale i vym1išletsi historky...'.,Vyrn
šlet,
spiádat, kombinovat, konstruovatje tak, jak se muse|y stát podle pravclyclějin
i podlepravdylidsképovahy,byťtŤebahistorické
pramenyo tom mlčí.NeÍj.od.
kryvá ve svych prÓzách z historie r zné rnoŽnosti,r zrrévarianty tétovnitňní
pravdy vymejkapovanychpŤíběhri.
Princip variace učinil i základním kompozičnímprincipem závěrečného
dílu trilogie: drulrou,tŤetía čtvrtoučástKrcísné
čarodě.jlq,naz'val Variace na valclštejnské
téma(s pocltitulernpro tŤetíčitstPokračovcittí
a pro částčtvrtouDva epibg ).
NeÍ.Íovské
imaginárnívariace ma.jiv Krásnéčatodějcevclmi bohatoua hlubokou ziikrltvenostV liter.ární
tradici.k níŽse NeÍTpňihlašuje,
na niž navazujc.
Iedna z podkapitol nesc název Vz'pourana lorJi Dulcin,ea,Petr KukaĎ .je charaktcrizován jako novodob,ÍRobin Hood čj jako Kouzelny princ (l,e Prittce
Charmant)z fiancouzskychpohádek,titu|níhrclinkaupomenena Grimrnelshausenovysimplicissiánské
spisy,atd.,atd.Táto intcrtextualita
opětposilujelijeŽ je driležitější
terárnost,fiktivnost,vyrnejkapovanost,
neŽ historickápravdivost, věrnost dobov m pramen m či zallxovan m vědeck17mv]íkladťrm.
I s těmi nakládá Nc|| jako beletrista.Využívá rozpornosti v111kladrl
(napŤ.v Prvnínt
epilogucituje z pěti r znych lristorickychpramen , v niclržsc hodnotípozdní
činyAlbrechtaz Valdštejna)
k epicky vtipnérnu
dofabulování
hypotézhistorikrj'
k.jakérnusi
odpatetizování,
demytizclvání
velk ch histor.ickch dějti i osob tzv.
velkÓ historie(napŤ.
vymejkapováním
Valdštejnova
dvojníkaLživaldšte.jna).
oč menšíjsou v NeÍTověpodáníhistorickÓosobnosti(papeŽ,císaŤové,
dijsou postavyÍiktivní,pŤe.
plomaté,vojevťrdci
apod.),o to většía vyzrrarnnější
devšímpostavaristŤední.
Alc i jcjí piíběhy'resp.jejívelkopŤíběh
kryjícíse s ide.
ou moderníchdějin vybudovatsvět na principechrozunlu,pravdy a spravedl.
nosti,se zhroutído ironicképointy.Idea nroderních
dějin a heroick ch aktcrťr,
v niŽještěve tŤicátychlctech věňilV. Vančurav MarkétěLa:'arrlvéav obrazeclt
českéln,sc jevila NeÍŤbvi,
ale i Šotolovi,Darikovi,Michalovi,
z d,ějitttttfuod,a
Fuksovi a dalšímod konce šcdesát;ich
let zcelajinak. Neboťrnytusmoderních
dě1injako Ťíše
svobodnÓhoa rozumnéhorozumu,iíšejednÓ pravdya všeobecnéspravedlnostibyl v troskách.A tak jakcl by Ncl1.,jak inspirativněnaznačil
B. Dokoupil''' navazoval spíšena tradici Čapkov ch ironick;./chapokryÍťr,
v nichŽje obdobnědcrnytizovánaa relativizovánavelká pravdabiblickych,hispanittltorick1ichi literárníchpŤíběh. Takc NeÍTstrhávásvym monumcntálním

rríltr.' Nakladatelstvít,idovénoviny' Praha 2000 (švédskl
P Englund: NepokojtttíttÍil' IIiStoría triceti|ťté

'

I 9 9 3) .
'IanrtÓž.
s. 638'

,

panu ila llulzut:.Cs. spisovatcl.Praha 1981. s.83.
V Neff: Rouc:lto
B' Dokoupi|: .,Historicklipt(lzr...in: J' Políček ako|.: Pr |t|edl tlo t\aské|iterattttl'20'století,CERM, Brno
2 0 0 0 ,s . I 5 - 1 8 .
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současnost.
Jen to. co z rninulostipŤc,,Historicmě zajímápouzcjako rozšíňená
sahujedo clneška,
nrě vzrušujea inspiruje.,..
akce
mÓlro románu.jesoučas,,Ať
ná, ať.ie situovánav rninulosti,musíb t vždy traktovánamodernč,z hlediska
dnešního
č1ověka....
Modernost chápal NetT v duchu K. Čapkaa V Vančury,za 'ic'itchŽ
dčdiccse
právem považoval,.jakovyprávění,,vnitŤně
pravdiv ch...'pÍíběh' jež čteniiic
zaujmouovšemi svou vnějšídě.jovouatraktivitclu.
V jistÓ disproporclnosti
těchvyprárvění
pŤíběhové
vertikirlní
t0 dvou rovin epického
horizontálníroviny
a
rclviny'v níŽje zak dovánaclnavnitinípravclavyprávěnychpÍíbčh lze spat.
Ťovaturčité
problérnypii recepciNeÍlbv;/chclěl.VnitŤnípravda,jak sánr uvádí
ve Večereclt
Pro některéčtenáŤe
i kritiky Neí'.
lt krbu',,b11ivá
hluboko zasunutá..7.
pŤekvapivych
pŤekryta
pŤernírou
1bvych děl b1/vávelmi často
dějovych akcí a
její odhalení'smysluplnouoriendčjovychzvratťr.
Aby Ncli-usrradrril
čtenáŤr]nl
lze snadnozbloudit)'kombinujcpŤítaci v textu (neboťve spletijeho pŤíběhťl
v nicl-rž
bčhya akcc s piisážorni,
explicitněobjasiiujejcjich kontexta vyznnm.
rrezŤídka
citovanlch z r.ťrzTěchto nedějovych,pclpisnycha reÍlexivníchpasážÍ,
text 1.
nyclr pramenŮ (číInž
se clvšenrtakéakcentujeantiiluzivnostNeÍ1bv1ich
pŤiblvá zejrnénav závěrečnychdílechjeho vícerozměrnch epickych pláteii.
Bylo tonlu tak už v rotnánovÓkronice S cltky,zroz]lmLl,jetomu tak v dumapŤíběhu
o ÍjktivnímhrcliPctra Kukaně z Kukaně, pÍíběhu
sclvskyvyprávěnérn
ptlststŤedověkÓ
racionalitya hu
pŤeclělat
nloderní
svět
v
duchu
novi' ktcry chce
h
i
s
t
o
r
.
i
e
.
r r r a n i t yP.o L | l l n é.|j n
aktt
NeÍTsi počínáobdobnějako rnodcrnílristorik,tieba typu P. Englunda.ktcr1,'
letech, napsal nr:jendílo scr.itizválky v Neptlko.jnÝclt
napi. v historii tŤicetileté
pramenri
zttložené,
ale iclílo litcríirněnapí'
vědcckÓ,
na
studiu
ně dčjcpisné.
d.
Vclrni v stiŽněpojmcnovaltoto p().
navé,podanérnístytbrmoubeletristickou.
VydíloZd. Hojda v doslovu k jeho čcskétnu
zoruhodnér,ěciecko-bcletristické
pramen
.
Jaki;
r
znorodych
z
gobelín...,,
ktcrii
autor
utkal
dání.jako,'historick]i
historick gobelínlzc vnímati Nel.l.ovutfilogii. Je-li pro historikazákladníl<lbeletristuzáklaclnílintc
virroulinie pramenníla vykladová,je pro lristorického
cožovšertt
pana
nazyvá,,vymejkapovaná.._
dc
Balzac
ta. kterouNefí v Rouchu
Čs.spisovate|.Praha ]982' s' l20'
Cit' potlJeB. Hotfrnann: Vlldinír Nc.|J''
s '' l 6 6 '
Tirnttéž
nakladatelství,Praha l986. s. l().]'
V NeÍI_ o. Neli: Vc&ll.tr kthr. Stieclclčeské
Talrrtéž,
s' l03.

neznamenázcela vylántazirovaná,vyspekulovaná.,,Mejkapovatanglicky znaale i vymyšletsi historky...l()Vyrnyšlet,
mená nejennatíratsi na obličejlíčídlo'
je tak,jak se tnuselystírtpodle pravdydějin
kombinovat,konstruovat
spŤádat,
pramenyo tom mlčí.NeÍfod.
i podlepravdylidsképovahy,byťt eba lrisl'orické
kr.yváve svych prÓzách z historie rrjznérnožnosti'rŮznévarianty tétovriitŤrrí
pŤíběh. Princip variacc učinili základnímkompopravclyvyrnejkapovirnych
dílu trilogie: drulrou,tŤctía čtvrtoučástKrtí'sné
zičnínprincipem závěrečného
téma(s podtitulernpro tňetíčástPonaz'va|Vctriacena va,ldštejnské
čarodě'jk1,
a pro částčtvl.touDt,cLepilogJ,).
kračovciní
v Krtisnéčtlrodějcevclnri bohatoua hluNeÍlovskéimaginárnívariace rrlrt'ji
na niŽ nirvlzuje.
bokou zakotvenostv literárnítradici.k níŽse NeÍIpŤihlašqe,
Jedna z podkapitol ncsc názcv Vzpoura na l,odiDttlcittea,Pctr Kukaii je charakterizován jakcl novcldobj Robin Hoorl čj jako Kouzclny princ (l,e Pritu:e
Charmant)z Íiancouzskychpohádek,titulníhrclinkaupomenerra Grimme|sopětposilu.jelihausenovysimplicissiánskespisy' atd.'atd.Tato intertextualita
jeŽ .jed leŽitě.jší
nežhistorickápravcliterárnost,Ílktivnost,vyrnejkapovanost,
vost,věrnostdobovym pranrenm či zaÍixovanymvědeckyInr' klirdŮm.I s těmi nakládá Nc|Í.jako beletrista'YyuŽivá rozpornostivykladŮ (napŤ.v Prvníttl
epilogucitujc z pěti rriznychhistorickychpranlenŮ.v nichŽ sc hodnotípozdní
hypotiizhistorikťr,
dofabulování
k epicky vtipnérnu
činyAlbrechtaz Valdštcjna)
velk ch historickychdějťri osob tzv.
<lemytizování
k jakérnusiodpatetizování,
Lživaldšte.Jna).
Valdštejnova
dvo.jníka
velkÓ historie(napŤ.
vymejkapov/rním
(papcž'
dicísaŤové,
osoblrosti
oč menšíjsou v NeÍlbvěpodáníhistorickÓ
.',
jsou
pŤcpostavy
liktivní.
plomatc,vojevridciapod.),o to většín znarnnější
velkopŤíbčh
kryjícíse s icledevšírn
postavar]rstŤední.
Ale ijcjí p íběhy'resp..její
pravcly
ir spravedlprincipcch
rozumu'
ou nloderníchdě.jinvybudovatsvět na
rnoderních
dějin
a
heroick
ch aktÓrťl'
nosti,se zlrroutíclo ironickÓ pointy.Idea
Vančura
v
Markétě
Lctzarové
tlv
obrazet:h
v niŽještčve tŤicátychlctech včŤilV.
jevila
DaĚkovi,
Michalovi,
ale
i
Šotolovi,
Ne1lovi.
se
českého'
z r\ějilttrcirorlct
|eÍzce|ztjinak.Neboťmytus moclerních
Fuksovi a clalšínl
od kclnccšcclesátych
jeclnÓpravdya všcobecrozumu,Ťíše
a rozunrnéhcl
dějinjako Ťíše
svoboclného
jako
jak
naznačil
tak
by
Nc{J.,
inspirativnč
néspravecllnosti
byl v troskách.A
apokryÍŮ,
traclici
Čapkovych
ironickych
B. Dokoupil.,, navirzovalspíšena
a rclativiZovánavelká pravdabiblickych'hisv nichžje clbciobně
clcrnytizovántl
panir.tlTakéNeÍTstrhávásvym nlonutncntálním
torickÝchi literárníchpňíběhŮ.

P Englund: Nepokojtttí|étu'LIisÍoricIiiltílťté rtílÁr.'Naklarlatc]stvíLidor,Ó noviny Praha 2000 (švÚdsk"'.
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ptttttt
ila Bulz'ut:'Čs' spjsovltc|. Praha 198l. s' 83
V Netl: Rottt:lttt
CEI{M. Brno
B' Dokoupi1:.,Historickiiprtiza...in: J' Po]áčekako|''' Pr hlcth'tlo tjt'sktlittruÍutl'20, sÍotť|í'
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nickym vyprávěcírlgestem1yto vclkolcpé,ba velikášsképňíběhydo prachu
(Rytírbezbázrléa hany'ktcry chce reÍbrmovat
všednoslia kaŽdodennosti.
svět,
je zavražděn
ze žárlivclstiŽenou,1ížzachránilŽivot'obclobně.jako
JiŤíKavalír.
hrající
si na geniálníhoBalzaka,si k<lupí
ernbéčko,
oŽcnísc ,,sjeclnouz těchnesčetnych
z,íbavné
Monik..a píšeclítl',ušlechtilé.
a poučné
knížkypro dospívající rnl1rdcŽ...'r)
Prírvčtato ktlnrbinacevclkolepě vyprírvěnych
pŤíběh' jeŽ jsou ocljakŽiva
,,hlavníhnacísilou všícpiky..']a.jcžuspokojujíširokévrstvy čtenáŤri
a zajišťu.
literaturya ncvyvratitelnost
Gutcnberg()vy
ga.jítak _ doul.ejmc- nesnrrtelnost
Iaxic,jak se donrníváU' Eco'.. s ironickyrnvypravěčskln gcsl'cln,jcŽ je pocllc
M. Kundcry poclstatourotníinu'neboťprávčironic nás ,,zbavuje.|istottínr,Že
vytváiíoriginálníz'ávěrečny
odhalujesvětvjcho Innohtlznačnosti..15,
akorclNcÍMyslírrr,Že nejenpro Kunderu,ale i prtl Nt:fl.aplatíKunclelbva vypravěčství.
jehoŽ,,,pravda.
je skryta,ncvy.
unrění..,
rovadeflniccrotn/tnu.1ako
,,ironického
Sem vy stilajedna z Iiniírnodcrníhcl
slovcnaa ncvyslovitelnít...'.'
rornánu.taciy
se otvírají
pcrspektivypro dalšíepické,delnytizační
hry s historií,hry,jeŽ rn .
_.iak je napi.reprezentu.je
Žetncnazvatpostnlodcrní
ve svéhistorickétetI.alogii
|eÍTett,ktery butteV. Macura.
z devadesíitych

V NelI: ,Rorrr:/ro
7l ttuLilt Ru|:uc. Čs.spisor,atcI.Praha l 98 l . s' 23 l '
Cir' podlc l]- Hofflllann: VtttdinírNt'f|'.Čs' spisovate]'Praha I982. s t 6 l
U' Eco: Mr..r/a sall.r/' Morirvia Prcss. BÍeclav 2000' s' I09_t24'
M ' K u n c l e r a ':' S ] o v a . .' .r l o s tl . 5 .č '8 . l 9 9 9 . s . l 8 '
'lanttéŽ.
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Symbo|ické
situace

Podzimníchnove|ách
v Kcirnerovr/ch
PETR KOMENDA

V!stavba symboIické situace
slcdu r'str'rpu.jí
motivy n<lvelyclo pcrspcktivníh<l
V lineárněplynoucírnčasovéIn
na situační
pole postav,aby indiciálnčpouk1izaly
kontexty,clo nichŽjsrlu zaptljcv nrlvele Attelheit!,vyskytu.jíinclicic 1lr.avc
hlediska se napŤíklacl
ny. Z Íohot<l
Ptlkudjc postavár
(Vikt<lr
(pravdivé)
a nepravÓ(|Živé).
Chrltovick ) neclokáŽc
r<lz_
poznata <ldsebeoddělit,nlolroutytolŽivÓ rndiciesvéstclozírhuby.
Za situace.kdy
prlle,sc na scénč
drl zaminovanéhcl
Viktor vstu1-lLlje
objevíjednak inclicielhlešnÓ
zpčvptactva'zcmčvydávírsvou Úrclclu),
(kÍíŽ
s nápiseIn',Dokonirno.jest..,
jeclnak
piícllodncštěstí
(ncpokoscné
piedznarnenáva.jící
indicieprar'é,
polc
zatninované
_naror'dí|<ldvšechostatních
p<llí,
ptircip estan<lu
zpívat,NeirnoipicstanrlupraViktrlrapt.tlcluizc.jícího
nlinovytnpolcnl' ()protipicdcho.
covata mlčkypozoru.jí
V tc chvílipouzc níihodazachriiníVikt<lra
naprostÓticlrcr).
zímhlasúnlpŤírocly.je
pcrspcklivní
pňedsmr1í.
lnclicictaktopieclznanleniivirjí
prllc postavya r.clzčIciiu.ií
je do ptllaritpčírtelskÓ
otevíI.ajíc:í
/ ncp 1rtelské,
/ unvírtt.iící,
vlastní/ cizí.Skrzc
_ dtl
stlulllczIltlst
totopredznantcnání
sc vytr.írií.jakiisi
nlezi člrlvčkern
a krirjirrrlu
jemc'anižbychrlnl<lpanovali
situaci.ba spíše.jc
krajinyvstr"rpu
tonlunaopak.Mcincliciíprclp<lju.jc
tonynlictak prostÍcdnictvíln
clušcvní
stavyhrtlinria p ír.oclní
prona|acleYní,
ktcréobcrnykáčlovčka
měny kra1inycltlcelktlr,Óhtl
i r,ěci:,'Viktorupískletn.Bez jcdinélrornrakusc rozpínala
nal oslnčné
očik rlblclzcZa Zapr.tšcnynt
jakrl picsny oclraz.jchtl
rnyšlene
pustáa zrlrrtvčlii
k.. ís. |2).
slecluindiciísc v novcler<lvněŽ
pa.
V čilincárnč.syntagrrratickélnu
vyhrariu.jí
vznikirjící
na základčclpakujících
radigmatickÓparaleIisrny,
se ln()tiVŮ.
Ty do sesituační
vyznarny,ktcrc.jstlurlírnyprtlŽittluzkube častovstiebávají
protiklaclné
šeností.
(na začátku
děníhnednaclvakr.át
JcstliŽernotivkiíŽr:u ccsty vstupujer-l<l
a na konci piíběhu),jc jcho syrnbrllikaodpuštcšní
prlpienarovnčŽnaclvakrát.
Za.
VK(irrlcr:PlL!:'inníntl'ch'(t1ltlhtit|'Z(ini|i'\duo|\I](rlul'Í,ZnrcnÍhtlrskélnprttnltttt,)'
ha I98.1.
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