118
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FUNKCE JfIZYKOVYCH
PBBSTREDKU
v ČrsxÉ
lgrgrrtvxÍpRozr

Y 60. . 90. LETECH20. ST8LETÍ

etektivníliteratura tvoří proud zábavnéliteratury, ,,literatury konzumní,.',tj' literatury, jejiž
f|
dílajsou považovánapředevšímzazdrojzábavy, uvolnění,a (sekundiírně)zazdrojekono.
mického zisku' Autoři tohoto typu literatury vycházeji zřejmě z předpokladu,že: ,,Lidése nezají.
majío zločinyjen pro jejich literdrní působivost,nýbri pro jejich povšechnoumožnost.Zajímajíse
o ně jako o něco důležitéhoa osobně blízkého.Vzrušujeje hrůzyplná vyhlídka, žese to dá udělat.
Poutá je to jako strašruiodhateníjisých možností.,.
Literiírníteorie 30. a 40. let některéz detektivníchpříběhůřadí ažktzv.Iiteratuře pokleslé,k literatuře brakové,odpovídajíli následujícímuhodnocení:,,Literárnťmbrakem je každýtištěnýuýnor, jehož účelemje poslqtovat za laciný peníz a v nópadné úpravě vzrušeníširobým vrstvám
obecenstva,jestliže toto vzrušeníje hlavním cíIem,jehož hodld dosóhnouti čteruiřa jemuž hodlá
přizpilsobit svéstanovisko vydavatel braku, bez ohledu na uměleckou nebo ideovou cenu tohoto výtvoru...'Přitom je připomínáno, že zdalekane všechnyautory detektivníchpříběhůlze řadit k autorůmliterrírníhobraku. Někteří autoři se všakpodle F. Soldána jimi stávají zejménaz toho důvodu,
Že cizí vzory povrchně napodobují,aniž pochopíjejich skutečnýzpůsobtvorby, práce sjazykem,
jejich postupY, Podstatu (popř. psychologickou motivaci) jejich zápletek; k tomu častopňstupuje i
špatnýpřeklad..
Jazyk chápaný jako ,{unkčnísystémúčelnýchýrazových pro,středků,,'býváv beletrii jednírnz
prostředkůcharakterizujícíchzpůsobmluvy postav, odrážejícijejichpovahovévlastnosti, psychiku, postaveníve společnostiaj., a to v duchu dobovékonvence.Podle M. Krčmovéa F. Soldána
právě schopnost vyuŽítjazyk za tímtoúčelemodlišujetzv. ,,konzumníliteraturu..,kterou autoři některých detektivních příběhůreprezentují,od hodnotnéliteratury. V ,,pokleslé..literatuře podle
F. Soldána je ,,charakteristika slohovými prostředky téměřvyloučena'Tam, kde se o ni snad po.
koušejí,zachózejí do směšností.,,o
,,A tak zůstdvájazykovd strónka brakovéliteratury většinouna
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|iteratury.
ln:
Spisovnáčeština
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,l984,
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překládáme?(Jedenpříkladza všechny)'
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1 9 7 0s, . 3 5 .
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úrovni n,ekultivované,školáckéa častoi mdlo sroz,umitel'né
mluvy, plné ciz'omluvů,hrubých,fraz'eologi,c'kýchclryb, i drobnějšíchmluvniclcýchpoklesků, takžese celým svým rózem zejtnénav
překladecll, ale často i ve výtvorech původních,příčídttchu českého
jaryka.,,, Jiný názor Ííká:
,,Zvldšťčastosi autoři pomáhají prostředlcy z knižníhoa zastaraléhojazyka. K tomu je přivádí
nlvněž ta okolnost, ž,ektlnzumníliteratura velmi častotěžíze zastaralé a někdy hodně pokleslé
romantickéa realisticképrózy, Tím všímse autorskýjao,k a dialo?y ,stávajínepřiroz,ené,nadmínt vz.nešené
a někdy až'smě,|né.,,,
V ó0. letech se zřejrně snaŽído oblasti detektivníliteratury vstoupit různíautoři, kteří často
napodobujínejslavnějšíreprezentantytohotoŽánru(většinou
eizívz,ory)avprácisjazykemjako
postupytypicképro lyrickou prózu nebo básně,ovšemspíšez
by se snaŽili uplatňovatpoetizační
l9. století,popř. přelomu l9. a 20. století.Domnívajíse, žejazyk přizpůsobujípotřebrímkásné
Iiteratury'jejichtz'v.,'poetizace..jevšakspíšenahodilá,nedůslednáa výslednýdojem pťrsobí
spíšekomický;jako by tito autoři potvrzovalijiŽ citovanýnázor o. Sirovátky. Kvalita jejich juzyka
pak skutečněněkdy připclmínáaŽ di|aliteratury,,pokleslé..
(zráměrněse zde raději vylrýbámepojmu ,,literaturabraková..).Na druhéstraněsi všakuvědomujeme,žednesje třeba při vyslovení
taktlvéhohodnoceníjazykaliteraturylet šedesátých
iistá opatrnost.objevují se totiži názory, Ť,e
ve skutečnostirnůŽejít o záměr autorapťtsobitkomicky'.,
Jako konkrétnípříkladtakovénepřílišzda,ři|épráce
s jazykem v literárnímdílemůžemeuvést
poví<Jku
J. KaštánkaSmrt v bítémdomě,'.'Vyprávípříběhz kaŽdodenníhoŤ.ivota.Předpokláclali
bychom tedy, Že jazykovéprostředky by (ve stylizovanépodobě) měly odráŽetkaŽdodenníkontunikaci,popř. komunikaci občanas institucemi.V řečivypravěčese všakspíšenahodile objevujívýrazy knižní'knižníobraty, obraznávyjádření...
Nepřirozeně působínahodile uŽitá knjžnía obrazná vyjádření v řeči jednajících postav obyvatel staršího
domu, policistů(napÍ.panen,skýsníh,bázlivá, patólie'..7,,,kniŤ',,průměrných.'
nívýrazy přitakávací(arciže,inu, popÍ'spojeníknižníhojnu s hovorovým'i,).,,
Promluvy vyjádřenéneutrálnímspisovnýmjazykem jsou prokládány výrazv, kterébychom
nrohli chápatjako prostředky ozvláštnění,výsledek však vyznívá rozpačitě.Není tak vytvořen
ani (styIizovaný)obraz reality každodenního
Života60. a 70. let, nenírealizovánacharakteristika
postav,ovšemtext se svou jazykovou kvalitou nepřibližujeani textu hodnotnéliteratury.
Tento výsledek práce s jazykem v citovanémdíle kontrastujes funkčnímvyužitímjazykovýchprostředkůz různýchstylových rovin a vrstevslovnízásoby ve známýchpovídkáchJ. Marka Panoptikum hříšných|idí'..Autor zde prostřednictvímjazyka vytváří atmosÍéru
20.-30. let
v Praze. Dokreslujíji mj. pojmenovánípovolánía hodností.',V textu se objevujítéŽgermanismy, charakteristicképro běŽnou mluvu 20. _ 30. let.'oV knize J. Muka nechybějí anivýrazy
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O. Sirrvátka: l,iteraturana okraji, Praha l990, s. 55'
V rliskusl |la tuto moŽ|lostupozorniI V. Šaur.
J. Kaštínek:Snrrt v bí|émdomě, Praha l967.
.'matové
Srov,:',Venku se rodilo kalné nrraivé jitro',;
tabu|ky v zasklcných domovních dveřích ztlledly do sinavého
''JakmiIc
..AtelieÍ
stfuu'.l
odIožiIsluchátko,zača|oSe rozbíhatneviditelnépIetivo,v němžměl uvíznoutnezniímývÍah.,.
by| zaíízen právě tak, jak Pecka přcdpokládal. ].u a tam v nepořádku ma|ířskí plátna, v knihovně chudičce knih, ale
bohatstvílahví..'C. d.. s. 1. 3 a 2l
o|evřt4 dveře, tuk y, tiii net htěl,, k bnnt:e' Ii,,kl 'isitl si, že by nnhla být odemr|en'u,A!t:.iuk vk1ín |ot
Stov ',,Jukjvn
,,Třebu,,,
panenský sníh,lak 'isem si řekl, žetud),několik hodin nikdo nešel,u ž'etedu vrútkajstlu z'amčentL..,,
. c. d', s. 5o.,
,Iřebutun
.'To.lsol
patí|ie, rrl
rudhodil podprupon,|íkMllbch,
šlupozdě v not:iu búluse. Ntb,Ia |ukbáz|ivá,/,,,c. d., s. 4;
udělú! A to.iste tum včerujistě tllouho stúla, vid|e!,', c. d. s' l 8.
člověkpro lú"^ku
,'Atto,,,
',|nu
..Arciže,
pune ředital i,,, souhlasil podpruporclík; c' rJ.,s. 5
souhlasil Mlt\oth.
'i0. A il srehlíkovi?'', c. d', s. 4;
J' Marek: Panoptiktrrnhříšnýchlidí' Praha l971 '
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knižnía archaické,
pro charakteristiku,,deklasovaných..postavjsou
všakvyužíványi pejorativně
''
zabarvenévýrazyv příméřeči,popř. i v řečivypravěčské.
Poněkud(ovšemu J. Marka ďej mě záměrně)komicky, aŽironicky působí
uctivá oslovení,uctivépobídky,zejména
tehdy,je.li sdělována skutečnost,
kteráneodpovídázcela společenským
konvencím.'*
V řečikriminďistůnechybíani
prvky černého
humoru.'uCitovanépříkladyukazují,ŽepříběhyJ. Marka sicereprezentují
,,literaturu zábavnou..,,,literaturu
populiírní..,
ovšemrozhodněbychomje neřadilina úroveň,,literaturypokleslé...Jazyk těchtopovídekpostihujedobu, v nížse odehrávají,a zčástije prostředkempro
jednajících
charakteristiku
postav.
Z tohotohlediskabychommohli hodnotiti jazyk detektivních
příběhů70.až90.|et;lzeÍict,že
takó v někteých je zřejmá snahavystihnoutatmosféru
současnosti,
aktuálníproblémyprávě po'.,
mocíj azykovýchprostředků.Zajimavá z tohotohlediskamůže
býtpovídkaZasněženáromance
Nápaditostautorkyse zde projevujeve volbě názvůcestovních
kancelríří
odpovídajících
dnešním
tendencím.',
popř. ve volběnázvůjednotlivýchzájezdůcestovníkanceláře.''Taképroblémysouvisejícíse současným
jsou vystiŽenypomocíjacestovnímruchem's jednánímcestovních
kanceliíří,
zyka typickéhopro vyjadřovánív tétooblasti.'.V jiných povídkáchsloužíjazykovéprostředky
takéke konfrontacisoučasnosti
s nedávnouminulostí'o
Pomocíjazyka můžebýttéžzachycen
politický slovníkminulýchdob,používaný
jako prostředekironie.''
v současnosti
spíše
Vrátíme.lise k citovanémunázoru,žev brakovéliteratuřeje charakteristikaslohovýmiprostředky téměřvyloučena,
můŽeme
jako je
Íict,žeani v detektivnich přibézích
tak známýchautorů,
např.M' Brůhová,sejazyka pro charakteristikupostavpříliščastoneužívá.
V jejíchdetektivních

l5
|ó

l7

t8

20
21
22

24
l)

,,Paní
Srov.
|,Íneřskápřibývlu', , c. d,', s. 57..',kgiobunku, vydechl pun rudu. _ Tuk tedy přece! Vidíte, my fut měli víc
,,Jsou
zmúčktulut,,
tum twhoře u těch hranic moc neoučenlivílidé, . c. d^ s' 37 .
, c. d.' s. 245.246:
Srov.: ,Jerutmie tohle taky lďtymuje, 7'uvrtěl hlavou pan rudu. . Náš doktor Vejvodu - u nmu ndu můžemevěřit t v r d í , ž e s m r t r u s t u l u s p í š e o d p o l e d n e , c, ,. d ' , s . 7 l ; , , T o h l e j e t u k o v e . i v í d t h o | e c , ž e s e t u d y p r o s t ě v r a ž d i t m u s í ,
prohlašovu! pun Mrúzek kdykoliv si v z'atúl7:eúzkéusry trochuvydeth!,.1c' d., s.53 ,,by! jsem luj|nuntem nu italské
.|iontě. AIe abych se přiznul, nikdyjsem rutc nestříIel.,,c. d.,s.74;,puniZuzúnkovú bylu doceluapetit!ich buhku, a ted,tu
Ieží.iakouzlíčekneštěstíu hluvu mj v &rvi.., c. d., s. t 95.
Srov.: ,,VeIkó dopu pozorovulu svýtru krhavýma očim nóvštěwíku u donutila ho, uby podstuně zrychlil krok.,, c. d',
s,361 ,,V tétmě klopýtuli pun Íuír<izek
u pan Brůžeku liše k|eli, Protože tohle neměti rddi,,, c. d., s. 53',,,. No, udělui bunku,
pttvídul mt,.iti nevím'jukou,jti.jsem reď dlouho seděl, u žePrej tam odptásk nějukého oúadu u tukový ty ře<|it|ky,,,
c. d',
s' 245: ,,. Ten se neměl ýrútiÍ' řekl v Íu chvíIi šilhavý Sepl svámu ?uměsÍnuvuteli, když hleděli z tmnlho okltu na onu
.
htni<\ku. To vím tuky, b|bče,odvětil pun Poltz. Ale srim 'jsi říku!' žemluvil s žpleuičúřem. Asi mu řek!, kum jde, ne?,',
c. d..s. 47.
Srov.: ,'Račte dovo|iÍ,pune rudo' tu paní bylu rěhotnú'Zeptu! jste se, kdo z těch dvou vlartně.'' juksi..'..; c. d.' s. 8ó;
', Dttvtll uii si vtíspožúdut,uby policie postuPqvalu se všemtňnou ohleduP!ností u diskrétností, !sou tu z'ahruniční hosté!..,
c. d..s. 147.
Srov.:,,Pěkněprosím,,jó.isemmělužněkolikpřípadťt,žesilidivzutiprúškyprospaní,ahyplynnet:ítiti.Aneboabyjej
nukonec nešIi zuvřít. . Jenomžc, Pune Brůžek,Í0'ie Ívpicképro ženskou, ttt zu Pmá A zu druhé se ro děló nejvít dona, kdy
si doÍy,|nýPěknž l?'hne lu kunupa u rozhtnlne se tt-snou|nuvěky, protože nettlšÍ,ul my li tímpoklm múne ut ouřudtpúní,,,
c.d.,s.300;,,Nupúttyzkomisuřstvísizvykla,alepúnvcivilujínahúně!lruth;nemohlupřekorulpodezření,žejeod
berňúku, Teprve, kd\,žji uklidnil sděIením, žesi můževěci po nebožtíkovi ponechut, ielikož žtidnípříbuzní nej"nu, se puní
trqLhu uklidnilu". c. d.. s. 301.
Ín:J. Moravcová: spiknutí mrtvých duší,Praha l995, s. 20.
S r o v . : , , Á R r ( T / S - ZE F IR T o U R " ' , , T R o P I C - T E A T o U R " .
Srov.: ,,Zasněžpnó rutmance,', ',ostrl,vy lúsky u ledu,,, ,,Po snpúch obievitelů'., ,,Z'emě Fruntišku Josetil..,
,,Kolumbovou cestou".
Srov.:,,Spočítul.jsemsi, žepři tom údujnémaÍjezdu Ko!umfulvou cesbu mohli dútdohromady nejmíňmilkln, Co uděltjte,
kdyžbudete mít milion' o kterěnl víte,ž'ebyste ho měI po ču'tevrútit?,, . ,, t]tožímho někle nu výhotlnúrlrotenta,,,: c' d..
s. 34.
Srov': ,,Emigruce 'fyzicki nebo emigruce ze špičl<ysvého oboru; Před více než dvuceti nlky, koncem šedesdrých a
zutiútkemsedmtlescitýchlet, j.ten měl nu,fakultě jisté problémy',, c. d,, s'7| '
Srov.: ,,JeIn pověst chlúpka, který nenechú fuhdnoupěknou holku nu pokoji. Před časem by! dokonce po7vún před
tukzvanéslož}g. podnikový výbor RoH a KSČ - a dostal ditku kvůlipletkún s.iednou mladou paní přínw ru pracovišti.
Jistě )^ipumutuieIe, že |ukovévnkce se v mravné socialistické společnostipoužívaly.,,:c. c|.,s,76.
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přibězíchpřevládá totiŽ spisovnýjazykjak v řeči vypravěče,tak v řeči postav. To ovšemsouvisí
ďejrně i s vlastnostmi postav, kterév pÍibězic|lvystupují_ vedle kriminalistů předevšímintelektuálové,studenti, popř. úředníci(srov. Stopa Locacorten, Aby svědek neprom|uvi|, téměřse v
nich neobjevujilidéz vrstevoznačovanýchjakospolečenskydeklasované.Vyskytují-li se nespi.
sovnéprvky (|exikální i gramatické),hovorové,výrazy citově zabarvenésignalizují většinoucitovérozrušeníjednajícíchpostav.'6
V novele Muž v ružovévaně se v příméřeči objevují prvky typicképro mluvený jazyk, a to
jak ustálenéobraty, tak výÍazy a gramatickétvary obecnéčeštiny,ovšempouze v projevech některých postav. Současnětématarozhovorů(i jejich jazyk) mohou slouŽitjako prostředky kontrastu, kte{ý se autorka pravděpodobně snažívytvořit rnezi způsobemkomunikace mezi členy
rodiny, kterou tvoří sekretiířka,pokrývača jejich čtyřiadvacetiletýsyn, od z4ůsobukomunikace
se zájmem o malířství.,'
..intelektuílů..
Povídkový soubor nazvaný Kolik tváří má smrt dokazuje, žekompozice a jazykovástránka
některých současnýchdetektivníchpříběhůmůŽepřipomínat ažexperiment; autoři se snažíspojit detektivnípříběh s motivem Známétragédie- důležitýpak neníděj příběhu' ale právě prolínání motivů z rtnných dob. K takovým patří např. povídka J. Tibitanzla Netvor se zelenýma
očima''' Zde známouhru W. Shakespearaevokuje předevšímvolba jmen (Casso a jeho přítelky.
ně _ dívka nevalnépověsti Bianca, Emilie jako domněle nevěrná milenka, provdaná za generá|a
proti vůli svéhootce, hlavnípostava- vypravěč- všakneníothello' ale Jago);typická pro klasickou tragédiijsoui dalšíslova a slovníspojení.'u
V souborechdetektivníchpovídek90. let nenívýjimkou, že práces jazykovými prostředkyje
využívánake komickým efektům,někdy ažk parodii zniímýchmotivů.Jako příkladmůžesloužit
např. povídka z knihy Spiknutí mrtvých duší,nazvaná Případ s prknem. obyčejný zážitekz
cestování(ukradenézavazad|o)je spojen se špatněpochopenýmjevem šumavskéhofolklóru:
prkna s jmenovkou určenána hroby jsou nic netušícícím
jako jmenovky
umělcem umíséována
před domy na vesnici a jedním z hrdinůpovídky interpretována _ mylně _ jako pohrůŽkaod domnělémafie, která pochopitelně neexistuje.Humornémuvyzněnínapomáhá i užitíslov typických pro černoukroniku - 7ang, mafie, nebo i pro horor (umrlčíprkno).',,
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Srov': .,Asi ten její,nevím,co,iezul|.Bylousipt| jedenáctý,múnuthystuluobžd,unaiednoupovídtí,ž'eokolontís
utíkú
ten človék,<tlHluchtlvou nuvštévuie,Dívuli 'isen se zu nín, a on vám letě| tady tou u licíjako pomi nutej' Vyšeljsem před
dům u koukúnt,žebrunku u vedlejšívily.je dokořún u zrovnu tuk tlveře fu předsíně','; M. Brůhová: Stopa Locacorten,
Praha |973. s.22.. ,,Bertemě'iutozÍskok, nít:vít,,'řekl klidně.Jukvíte,přišel'jsemktomupří7tduúplněnevinně'Jt
zkrútka dobu clovolených a příušnic... - ,,Ziskok?,, ušklíblse vulenlu, ,,|ak Í0 tedu ne, Budete makat' Jak dlouho jste
vůbecu Be4lečmlslll.,: l\,l,Brůhová:Aby svědek neprom|uvil,Praha l989' s'.5.
Srov. rozrnluvu v rodině: ,,Eda si to nezaslouží,mami, a ty to dobře víš.Skoro tři roky se rl díe| nabaráku, kterej náš tótu
skoro nropil, Surú se o dědu, a jak dobře. Jc nu něj spoleh. Co bys ještě tlttěIa'l,. _ .To se těiko vy'svžtluje,Muxine,,.
vull,t'hlu u Podívalu se nu ně'j tak, 'iuko by se mu uspoň očima .snužilu tuzmčil, co mú nu mysli' Bylo mu najednou velice
truPně' . ,'Je mi dvuučryřitet.,. připonněla rutkonec'|iše.,,Chtělu'i,ten,ieště nécopěknýho zužít.Edu je primitiv.,, _
,,Dobrej večír... z'uhluholil bodře Eduurd Lukúš,',co ještě ne.spíte?Jdu pozdě, žejo1Muřenko, 'iti mtím hlud, Dáš mi
n ě u l ? , , 1 M . B r ů h o v r í : M u ž v r ů ž o v é v a n ě , P r a h a l 9 8 7 ' R o z r n I u v a i n t e I e k t u á | ů s e z á j m e m o m' a
| íyřssltívmí :s i , ž e p r u n Í
,M
rlojmy býwjí najsilnější'.,_ Upíjelu tonik u mIt|elu'',Nebo ne ? Co nyslíte vy?,' _ ,'Jú se rádu vrucím,kde -jsemužbylu u
kdesemilíbilll.AledoBeneluulc'thnÍuk),PoPrvé,,,-,,ZtholunskýniMisrry?,,_,,HtuvnězuVinten|entaz'uJunemz
Delltu,,, odpot:ěděkt schvúIněponěkud nurlneseně u bylu zvěduwi, juk její monentólní ryole<,níkzureuguje. _ ,Tuky
nuim njd Vemeeru,', řekl, a onu najedtutu útilu, žese v ní zučínúrozlévutpotlívn4 horko.,. M. Brůhová: c. d.
ln: Ko|ik tváří má smít.Praha l990. s. 8.
Srov.:.,sh|edívím'žejsem nikdy nebyI přítelemŠÉstěny.';.,vstoupil
clo služebBenátskérepub|iky..,c. tl. s. 8; ,,Cass
svedl .iehožcnua pak da| šáteksvékonkubíně..,s. l 1..;''Uvo|niI jsem ternnés í|ypek|4 pronik|y na denní s větlo u užje
nemohl nikdo z'ustuyíl,s. l l...
,,A rtízemmi bykl 'iu"^né,
ž,enešh o dúrek něiuké slečně' že v tlm hulíčkunebyl vůbecfuidný špcrk..'žr'jsem prostě hrtíl
urt|iklu roli v nušinérii, o kterénemún uni ponětí, Jenže tukov<imašinérie- aťuž'se ten gangjmenuje nlafie nebo něiuk
iinuk . |u se s nikýnt nena?'lí: Kouke'j ten balil|ek vrúti|u nehrai na nús,žeti to někdo ukrud,l,,,s.81 ,,A ván se nezdó, že
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pokládati detektivnípovídkyautoraJ.
Za parodiek|a-sickýchdetektivníchpříběhůmůŽeme
jsou opětjazykovéa kompoziční
rysy
Margo|iaz knihy Dábe|ský kolotoč.'..
Důležitým
niístrojem
představuskutečně,'klasické..
vyvolávající
detektivky:
- V názvuje vždys|ovopřípad,srov...Případ pravěkéhopivaře, Případ ztracenéhoHamleta, Případ pfftulnéhotygra, Případ zpráchnivělých pi|ulek' Takjsou ostatněpřekládánynázvy
detektivníchpříběhů'ovšcmčastotakových,kterése z velkéčástiodehrávajív
řady zahraničních
povídekjejednoduchá:
v detektivní
Kompozice
ranníatmosféry
soudnísíni.
každázačináobrazem
přinášíkávu a připokancelríři:
soukromýdetektivje momentálněbezpráce,,,výkonnásekretiířka..
(a nečekaný)
plat; náhlézatelefonujenebo pÍichází.'výhodný.,
miná,žejí dlužíněkolikaměsíční
klienta
klienta dopodrobnasdělísvůjproblém.Na ziíkladětohoje zahájenopátrání.Na doporučení
detektivnavštíví
další
osoby'od nichžvedecesta_ často
náhodnáa velicekrátká_ k pachatespíše
- jeho postupje
vstupminimá|nětak dlouhýjako popisvlastníhopátrání
li. Častoje tedyúvodní
jako velicekrátký'rychlý a většinouhnednapoprvé
vylíčen
Jakokomickýfaktorsměřují
úspěšný.
pasáže
detektiva...,Ž
ci aŽkparodiipůsobí
ironizující
,,rekvizity.,klasického
,,velkého
_
jmen
Humornému
vyzněninapomáhái volba
např.soukromýdetektiv,hlavnípostavapovídek J. Margolia,sejmenuje Viktor Rys,je majitelemdetektivní
kancelářeostrovid,klient- cestojméno
pravěkémpivnímkorbelumá
vatelpátrajícipoztraceném
Emil Holub.
Značného
úspěchudosahujídetektivnípříbětryza|oŽené
na autentickýchudálostecha podané
formou literaturyfaktu' formou uměleckéreportáž.e.
Takovéjsou příběhyv knize Jdi a zabíjej
(poslednípitava| český);příběhzačíná
buďjako zpráva,ovšemtakéjakoklasický detektivnípříjedenje podán formou výpovědízúčastněných
běh, většinous předznamenáním
tragédie,
osob
(včetněvraha),.i svědků,osobnáhodnědotázaných.
u příběhu,u citoAutoři většinounezůstávají
váníprotokolů.
Autoři sečastozamýšlejí
nadpohnutkami,kterévedlypachateleke spácháníz|očinu, nad spravedlivostí
či nespravedlivostí
vyneseného
rozsudku(vzhledemk brutalitěvětšiny
případů
popisovaných
z60. _ 80.let nadoprávněností
vynesení
rozsudkutrestu
čismysluplností
pohledlidína konkrétní
smrti)'srovnávají
zločinv dobějehospáchánía dnes.Závěryjsou málo.
kdy jednoznačné,
a to i co se týká posouzenívraha_ téměřnikdy neníjednoznačně
odsouzen.
Kombinacereportážních
postupůinformačních'
popisných,vyprávěcíchs autentickýmipromluvami osobZúčastněných
i nezúčastněných
anázoryautorů
vyzníváčastopůsobivěji,
nežpromyšleně
prokomponovaný,,napínavý..
detektivnípříběhz oblastikrásnéliteratury.
příběhů
Několik ukázekdetektivních
60.- 90.let 20.stoletíjen ukázalo,Žehodnocení
místade.
tektivnípovídkyv literatuřeneníjednoznačné.
konferencev diskuJak upozorniliněkteříúčastníci
si' je třebamítna zřeteliodlišné
vnímánidílav doběvznikua v současnosti,
stejnějako je třeba
jen velmi maiéprocento
opatrněposuzovatziíměrautora.Ačkolivjde o druh,,zábavné
literatury..,
bychompovažovaliza skutečně
Naopakse objevujíi díla,v nichŽseprojevujejistá ná,,pokleslé...
paditostspisovatelů
v práci s jazykovýmiprostředky.Některéknihy bychommohli přiřadit k literatuřehodnotné,
ze1ména
ty, kterápatříspíše
do oblastiliteraturyfaktu.Zdá se totiž,žeprávě tyto
příběhyzískávajístrílevětšízájem čtenrířů.
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různ! ty mafie u gangy tukovéhle romantitké postupy občas volí? Vy se snud nedívúte na televizi! V kuždé tJruhé
detektivce něcq tukového je, v kuž'dédruhé inÍbrnwci o vydírání ruzných podnikate|i i u nús se obieví to, žebyli nejprve
vanlvútli,.,,,,
s.9,
J. Margolius: Ďábe|sky kototoč, Praha t 994.
Srov': ''Zapá|i| jsem si lu|ku. Klienti to mají rádi. Rekvizity knižníchhrdinů, Sher|ockem Ho|mesem počínajea
Maigretem konče,na ně působízkIidňujícím dojmem. Mají Poci|, žese ocitIiv povolaných rukúch.Jójim to sannzřejmě
nevymktuvtim, i kdyžmě vUycky po takové exhibici silně škrúbe v krku.,,; c. d., s. 7.
Pos|ednípitaval český'Praha |994' s. I l-32.

