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tům slovesného ur

, Čeští spisovatelé 1
Cesta krásy, in: S
ó82-683; Soldán,

, Všechny citáty K.

ovídková tvorba J. Čepa bývá srovnávána s tvorbou jeho současníků _ "/.
Durycha, , popř. i J. Demla2. Hodnocení Čepova přístupu k postavám krát-

kých próz však dává možnost srovnání s krátkými prózamijeho dalšího sou-

časníka katolické orientace - K. Schulze. Nabízí je charakteristika Schulzova

slovesného umění vyjádřená slovy L. Soldána; ,,Právě lóska k bídě tohoto světa,

k jeho ubožtikům, bezprizorným a žebrdkům patřila k zd'kladním stimulům při zro-

du ndboženské víry Karla Schulze, při jeho konverzi ke katolicní,,3; ,,Jestliže jako

vyznavač poetismu chtěl Schulz nachózet a denxonstrovat novou kruisu civilizace

a exotilq (přestože ,novot'l,, přece je vnější), jde mu nyní o objevovdní, odkývdní

a ve shodě s katolickým vyznáním doslova ,zjevovd'ní, krdsy vnitřní, duchovní, Ano,

bezpochyby je to leckdy hleddní krdsy ,šklebu,, nalézání krásy přímo bizarní' Nutno

však neztrtícet ze zřetele, že prostředkem i cílem stdvd se tu symbolika kruisy, zdů-

raznění její pomíjivosti, gesta krdsy' lomu, aiblesku krásy v šedi reality,,o. K.

Schulz často postihuje především intenzivní emocionální zážitky svých postav'

v nichž někdy splývá vnímání reálných jevů na straně jedné a zdánlivost a snové

představy na straně druhé. Důraz na vnitřní proŽívání člověka je nápadný i v po.

'Med, J.: Jan Čep. Básníkjitřniho zraku, List pro literaturu 1990, č. 4, s. 8.
rZ,acba,E: Slovo o Janu Čepovi, Proglas l990, č. 2, s. l04-l05.
'Soldán' L.: Doslov, in: Schulz, K.: Tvář nezniímého ajiné prózy, Třebíč.Rosice u Brna 1998' s. 212.
n Tamtéž, s.213_214.
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vídkách J. Čepa,' jeho hrdinové se někdy dostávají aŽ do zajeti silných pocitů osa-

mělosti, stesku a úzkostiu. P. Hora poukáza| na skutečnost, že I. Čep využívá ob.

razných emocionálně zabarvených výrazi a nevyhýbá se ani slovům zabarveným

pejorativně (kolohnát, hovado, chamrad', fldrua, fiflena, coura, šmudla, bestie,

šlumpna, ksichty, fakani, hďan..'); jejich negativní vyznění v textu vyvažují eufe-

mismy, napí' vrucel se nepříliš časně; mdlým odleskem kalných jiter; nenašel kliku

napoprvé,7

Negativní citové zabarvení jednotlivých jazykových prostředků i ce|ých textových

pasáží působí jako výraznější spíše u K. Schulze než u J. Čepa. V Schulzových po-

vídkách bývají do popředí stavěny neobvyklé rysy postav, prostředí, zvláštnost až bi-

zarnost situací ajejich negativní stránky8, srov.:
(|) Do Brna přijel pozdě večer byla zima, uochu blátivého sttěhu leželo v ulicích

a do něho kalně svítily lucerny, nažloutlé jak boule hnisu' První dojem byl ze všeho

nejodpornější, Byl špinavý zimní večeI ulice od nddraží byla šedivd a výkladní skří-

ně svítily mdle a napůL osteplé. ohavné činždlq trčely do tmy a po nich běhaly skvr-

ny světla' Díval se překvapeně do tvtÍří lidí, a tyto tvdře byly netečné, unavené

a lhostejné. Pak později tam potkdval lidi s umělým veselím a lidi na nekonečných
cestdch, a všichtli byli takoví, (K. Schulz: Per amica silentia lunae, s. 55n).

(2) Město bylo stdle temné, ač podle toho, co viděl kolem sebe, by se zddlo, že ži-
vot je veselý' Nik"dy tomu nerozuměl, Ulice pulzovaly klidným tetnpem| prostor v nich

se úžil, vzduch byl suchý a bavlněný prach vyletoval z tkalcovslqch továrních stýťt,

bdsníci se zde vraždili pro severskou nemoc a olejovitti sedlina továrních ulic čpěla

do listnarj,ch lesů, rozehřdých neustdle se měnícími barvami' I hříchy zde byly ole-
jovité, i pnice olejovitti. (K. Schulz: Per amica silentia lunae, s. 55)'

Nepříjemná, až depresivní atmosféra večerního Brna je postihována slor'y vytvá-
řejícími obraz nevlídného počasí (zima, bldtivý sníh, špinavý zirnní večer), nečistého
nočního města (kalně svítily lucerny, skvrny světla, šedivti.'' ulice, ohavné činžtilq),

. V tomto přispěvku nás zajímá výhradně meziválečná povídková tvorba tohoto autora.
u Med, J,: c. d', s. 8; Novák, A.: Stručné dějiny literatury české, olomouc 1947, s' 676; Zacha, A.: c. d., s.
l 05.

' Expresivní zabarvení těchto výrazů braničí s vulgiirností. Zřejmě je však rozdíl v tom, jak působí na dneš-
ního ětenáře Čepových povídek ajak působily na čteniáře 20'-40. let. Srov. Hora, P: K některým aspek.
tům slovesného urněni Jana Čepa, Česká literatura 1998, s. 603.

'Čeští spisovatelé 20. století' Praha l985, s. 55G558; Just|, V: Proměny a konstanty Karla Schulze aneb
Cesta krásy, in: Schulz, K.: Blázen před zrcadlem ajiné prózy, Praha l96ó, s. 7_28: Novák, A.: c. d., s.
682-683: Soldán. L.: c. d.. s. 214.

' Všechny citáty K. Schulze z: Schulz, K.: Tvář nezniímého a jiné prózy, Třebíč.Rosice u Brna, 1998.



odpovídají ji i výrazy charakterizující náhodně potkané |idi (tvdře netečné, unavené,

Ihostejné; lidi s uměIýmveselím...).Text (2) obsahuje řadu výrazů, kterými se autor

zÍejmé snaží u čtenáře navodit nepříjemné pocity: vzdwch byl suchý a bavlněný prach

vyletoval,,,; olejovitti sedlina tovórních ulic čpěla do listnaých lesů; hříchy olejovité;

prdce olejovitti.

V povídce Bltizen před zrcadlem (zejména v jejích úvodních pasážích) je detailně

vykresleno nepříjemné, až odpuzující prostředí opuštěného domu, korespondující se

stručným postižením charakteristiky jeho majitele:
(3) Za posledními domlq tovdrního předměstí se musilo jít ještě kus cesty úhorem

přes železniční trať a pak ůil po žloutnoucí, vyprahlé trdvě podél hromad všelijabých

odpatků' hnijících kostí, hadrů a různé sem odhozené veteše, tak naprosto nepotřeb.

né, že ani ti nejchudší z blízke vagonové kolonie v ní už nic nehledali. Slunce zde sví-

tilo tak, jako svítí jen na periferii, a jeho rezavé světlo se plouhalo po haddch

zkrouceného plechu a železa, po kalných střepindch rozbiých lahvt a po několika md.

lo akdtových keřích, dusících se ve vdpencovém prachu' Kaluž vody hnila u cesty a ví-

tr z tovdrních komínů sem zandšel palčivě štiplavý kouř vše bylo šedé a zchdtralé
a toliko večerní temnota, zastímjící tuto nezměrnou ohyzdnost, byla zde asi milostivó

a milosrdná... (K. Schulz: B|ázen před zrcadlem' s. 99).
(4) Pro každého jiného byl dům ruipadný pouze Svou ohyzdností. Trčel v pruizdném

prostoru na kopci jako šedý morový sloup, jehož světci byly zchcitralé postavy tuldků

a nevěstek, plížíci se k němu jako k poslednímu útulku svého náhodného noclehu, vy-

dané jab on všem nepohoddm, bouřím a lijtikům. (K. Schulz: B|ázen před zrcadlem,

s. 99).
(5) Byl to malý, hubený človíček žLutavě chorobné pleti, s nízlcjm čelem a protdh-

lého obličeje; s nibým se nesýkaje, samotdřsky zde bydlil uprostřed svých sbírek'.'
(...)'o ... ale často svítíval až dlouho do noci a pak osvětlené okno leželo rn husté tmě
jak padki dohasínající hvězda. Jeho smrt se poznala až za velmi dlouhott dobu, tak-
řka ndhodou, a mrÍvola byla odnesena již v rozkladu, Písemnosti nezanechal žddné,
.] tak tento život se skončil stejně nepozndn, jako nezpoznaný trval mezi cizími. V do.
mě opatřeném jen několika kusy nejnutnějšího nábytku, ostatně ihned ukradenými,

byly nalezeny jen upomínlq zjeho cest, svědčící, že cestoval dlouho, hodně a daleko.

ByIy zde všelijaké podivné ndstraje a divošské, barbarské masky, velmi odpuzující

a jabby sňaté s tvdří lidí udávených, různé zbraně, jaké si mohla vymyslit jen nejra-

finovanější krutost'.' (K' Schu|z: B|ázen před zrcadlem, s. 100).

|o (.'.) signalizuje, Že část textu byla vynechrína.
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Z textu (5) je zřejmé, že K. Schulz si vybírá postavy pohybující se spíše na peri.

ferii společnosti kvůli chudobě, nemoci, popř, kvůli podivínské povaze. Jejich vlasr

nosti a chování mohou budit spíše antipatie, až odpor, srov. i text (6):

(6) Tedy: Voršila je startí, bldznivó žebračka' věc pro posměch, Tato drobnti a vys.

chkj stařena md úzbý ptačí obličej, zakřivený nos, vrósčitou ťvriř a širobý, slaměný

klobouk, rozmočený nesčíslnými lijdlq, ddvno spálený sluncem a vždy natržený pou-

l'ičními rvačkami. Zpod něho visí zprahlé chuchvalce šedých vlasů, zpečených nečis-

totou. Je to obvyklti, všední žebračka, na které není nic důIežitého, ani významného.

(K. Schulz: Balada o deštníku, s. 8l).

Působivost negativně zabarvených expresivníoh substantiv (peiferie, prach, od'

padků, veteše, ohyzdnost, tuldků a nevěstek, lijákům, krutost, žebračka, chuchvalce,

nečistotou), adjektiv (zkrouceného, rozbitých, šedé a zchátralé) nebo sloves (hnila,

zancišel, trčel) bývá zvýrazněna i jejich spojením, srov: hnijících kostí, hadrů: kal-

ných střepindch rozbiých lahvi; dusících se ve vdpencovém prachu'' vítr'.. sem zand-

,šeI palčivě štiplavý koui knluž vody hnila u cesty; trčel v prdzdrLém prostoru u cesty
jako šedý morový sloup; divošské, barbarské maslq, velmi odpuzující; lidí uddvených;

zakřivený nos; klobouk, rozmočený nesčíslnými lijtiky; zprahlé chuchvalce šedých

vlasů, zpečených nečistotoa. V kontextu citově zabarvených výrazů získávají negativ-

ní expresivitu i slova vyjadřující např. pouhou intenzitu, napÍ. nezměrnou ohyzdnost,

nejrafinovanější krutost, drobnd a vyschlti stařena, úzbý ptačí obličej, pouličními

rvačkami, přirovnání s využitím oxymora jak padlci dohasínající hvězda,

Zdirazňování nepříjemných rysů postavy nepatří právě k typickým rysům poví-

dekI. Čepa' S takovým přístupem se setkáváme v Člověku na silnici, ovšem vykres-

lení osobnosti J. Rypáčka vyznívá vícejako postiŽení bezbrannosti neŽ odpudivosti:
(7) Sotva krdm zařídili, zdál se špinavý a sÍarý. Na stěndch se objevily syrové

šmouhy, z podlahy vyrazila píseň, zrcadla zašla, mísy se kus urazilo. HoIič postdval

přede dveřmi v pkišti, kter-j hned první den vypadal nečistý, a kouřil cigarety, Ielkuje
po lysém proslranství s několika stvoly vrbiny a lopuchu. Byl mladý a bledý, s pihami

v obličeji a se stínem zasmušilosti v očích, (',.) Ale i tady se všecko brzy pokryLo ko.

rou lepkavé šedi, věci pustly a opýskivaly, duše churavěla znechucením. Stdvalo se,

že neměl co dělat od rdna do večera, a uÍkazníci, kteří sem zabloudili, opovrhovali

pudrem a kolínskou vodou. (J. Čep 199l; Člověk na silnici, s' 298)'
(8) A ke všemu to jtnéno, Rypdček! Josef Rypdček! Zastavoval se v své osamělos-

ti před zrcadly v krómě a zpytoval neruilosrdně tvdř hledící z šedě stříbrné plochy, vy.
jevené a zIé oči, plné smutku a žízně, vpadlé tvcíře, stnúsko ryšavých vousů. Tak sdm



proti sobě, prdzdný a ostý na všechny strany! Josef Rypáček! Tohle je on a tohle md

všecko okolo sebe, něco, co nechtěI a co už ze sebe nemůže střdst. (...) Pak přišlo dí

tě, nové starosti, krcim stdle prdzdný, před okny rozbité střepy, smetí, popel a hnus

a temný kvas vzpoury, (J. Čep 1998: Člověk na silnici, s. 299ll).

Q) Jinny se mu stdvalo, že se octl za úsvitu na cestě k svému předměstí a motal se

jako opožděný noční moýI mezi šedými zdmi, jejichž okna se ještě neprobudila. (,,,)

Pak se silnice protáhla do polí, před jarem ještě černých a syrových, a jeho sešlapané

opattq, ťukaly chabě do vyčnívajícího kamení, (J. Čep 199l: Člověk na silnici, s. 300)'

QQ MočáIy starého řečiště byly napojeny z ledových ker a voda mezi kamennými

břehy tekla nrdě sinavd. (J. Čep 199l: Člověk na silnici, s. 301).

V textech (7)-(10) vedle expresivních slov vyvolávajících nepříjemné pocity (špl.

navý, šmouhy, plíseň, zašla, nečisý, korou lepkavé šedi, oprýskÍvaly, znechucenhn,
opovrhovali)ziskávaji negativní zabarvení takévýrazy statý (ve spojení se slovem špi-

navý), syrové (ve spojení se slovem šmouhy), urazilo se (kus mísy),lysém (ve spojení

s výrazem prostranství), vyjevené (ve spojení se slovem zlé), a v přirovnání dokonce

i výrazy snoly vrbiny a lopuchu (situované na lysé prostranství). Působivé je využití

oxymora ndř hledící z šedě stříbmé plochy, vyjevené a zlé oči, v němž se spojily vý-

razy s protikladnou emocionální stylovou hodnotou. V ukázkách z povídek J. Čepa

evokují příbuznost s jazykovými prostřďky líčení v povídkách K. Schulze výrazy ze-

žloutla, rozbité střepy, smetí, popel, hnus a temný kvas, (voda) tvrdě sinavó (srov.

v Schulzových textech lucerny, nažloutlé jak boule hnisu; olejovitti sedlina; hnijících

kostí, hadrů; zchdtralé postctvy tukiků a nevěstek; divošské, barbarské masky; sňaté

S tvdří lidí uůivenýcň). Nechybí ani oxymoron motaje se jal<o opožděný noční moýl
(noční motýl je většinou spojován s představami krásna). Následující úryvky

z Čepouých textů ukazují , že je v nich využíván kontrast, a to mezi výrazy vyjadřují-

cími lítost (ubofui žena, marný a zoufalý pkifl a odpor (skučení, jak dravec rve zobd'.
kem kusy krvavého masa). Neobvyklé je spojení jazykových výrazů postihujících

negativní vztah, rozpaky až nechuť (avšak nikoli odpor) hlavního hrdiny (Cyrila) i k že.

ně, u které bychom předpokláda.li, že v senzitivním člověku vyvolá spíše soucit:
(|I) Tvdř ubohé ženy se Zase stóhla a z ňader se jí vydralo žalostné skučení. (J.

Čep 1991:Můra, s .  101).
(12) Cyril vyskočil z postele a poslouchal ten pldč, pronikající z pokoje paní

Frybortové, marný a zoufalý pIáč, dnÍsající nitro nešthstné ženy, jako dravec rve zo-
bdkem kusy krvavého |?ulsa, (J. Čep 199l: Můra, 103).

|'Všeclmy citáty J. Čepa z : Čep, J.: Dvojí domov, Praha 199|
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Schulzovy texty (1)-(6) a texty J' Čepa (7)-(I2) ukazují, že možnosti jazykavy-

volat nepříjemné prožitky nejen citové, ale také fyzické _ zápach, pocit prašnosti,

mastnoty, nečistoty (napÍ. hnijících kosti, hadrů.',; dusících se ve vdpencovém prachu,

kaluž vody hnila u cesty; palčivě štiplavý koufl využivá ve větší míře K. Schulz, ale

i J. Čep líčí někdy prostředí, postavy a situace, do nichž se dostávají, naturalisticky

a se zdánlivou bezohledností'2; avšak slova a slovní spojení krdm... špinavý a starj,

korou lepkavé šedi, oprýskivaly, střepy, smetí, popel, hnus... chankterizují prostředí

sice nečisté, zanedbané, ale ne odpudivé do té míry jako prostředí líčené K'

Schulzem. osobní charakteristiky vypadal nečisý a kouřil cigaretyi žalostné skučeni,

drásající nitro nešťastné ženy, jako dravec rve zobákem kusy krvavého masa mohou

totiž vyvolat představu člověka vzbuzujícího odpor, ale také člověka nešťastného a ne-

náviděného více sebou samým neŽ svým okolím' V Čepově povídce Roairk"a

Lukišovti se setkáváme s prolínáním naturalisticky vylíčené reality a snění - sjevem

typickým především pro Schulzovy povídky)].

(|3) A rnjednou, když se toho naůila nejméně... Když se cítila vyprahlou a roz,pu-

kanou jako škvdra na chodníku... Fěšinka se vinula pod větvemi švestek od studny ke

stodole, ale tak veseld a svěží, hruška před humnem byla plna prozdřeného stínu, stí-
ny ležely na jitřní orosené zemi a na měkké trdvě, zachvívajíce se hlubobým štěstím _

(',') A od dvířek v zahradě se 4jevila pojednou na pěšince nebožka matka, tak krasnd,
mlafui, s úsměvem tak čiým, jako by nikdy nebyla poznala zdrmutku, s košíkem na ru-
ce, tak, jak se vracívala v pdtek z města... (J. Čep 199l: Rozarka Lukášová, s. 57).

(14) Překročila pnih potácejíc se a jen jako mlhou uviděla odrolenou zed, s hou-

štím kopřiv a uzounkou pěšinku pod stromy od studny ke stodole. Ústa se jí pootevře'

la prudbjm sevřením srdce a Rozárka se sfuicela do vozu jako bezduchd, Dni
v městečku, kam ji muž zavezl, jí míjely v otupělosti a v zoufalství, octla se v špíně
beze světla, beze vzduchu, nasdklé kouřem a zripachem papírny, uprostřed malého
dvorku bex jediné travičlq a ve vlhké jizbičce, kterd ji škrtila a řezala jakcl krabice

z rezavého plechu, V sousedství se celý čas hašteřily ucourané a sprosté ženštiny,
oslovujíce se ,,paní,,, avedle dvorku, ležícího za řekou, bylo městské rumiště. (.'.)

A najednou, když se toho naůila nejméně..' Když se cítila vyprahlou a rozpukanou ja-

ko škvrira na chodníku.,. Pěšinka se vinula pod větvemi švestek od studny ke stodole,

ale takveseld a svěží, hruška před humnem byla plna Prozdřeného stínu, stíny ležely

,r Sezima, K.: tvlenší próza|., Lumír 1935, s. 215; Fučík, B.: Básník dvojího domova, in: Čep, J.: Dvojí do-
mov. Praha 1991.s.342.
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na jitřní orosené zemi a na měkké trtivě, zachvívajíce se hlubokým štěstím... (J. Čep

l99l: Rozárka Lukášová' s. 56-57)

Jako prostředku pro odlišení reality a snu vyuŽívá J. Čep kontrastu'o, branice mezi

nimi je tedy zřejmá. Realita je líčena jako utrpení pbcházejici až ve fyzickou bolest

(skócela se do vozu jako bezduchd; Roairka žloutla a kašlala; když se cítila vyprahlou

a rozpukanou jalco škvára na chodníku), snění postihují výrazy líčící příjemné pocity

nebo skutečnosti, které je vyvolávají (pěšinkn se vinula pod větvemi švestek od studny

ke stodole, ale tak vesela a svěží; hruška před humnem byla plna proaÍřeného stínu;

na jitřní orosené zemi; zachvívajíce se hlubokým štěstím; nebožka matka tak krdsnd,

mlaůi, s úsměvem tak čirým'..). ovšem ani v Čepově tvorbě nechybějí povídky,

v nichŽ vystupují hrdinové, kteří jako by nebyli schopní, nebo ani nechtě|i rozhraní

skutečnosti a snění vnímat. Např. ústřední postavy povídek Zbloudilý (Petr Kleofáš)

a Cesta na jitřní (Cyril Nedoma) proŽivaji většinu své noční cesty v Setkáních S nevy-

světlitelnými jevy nebo s neznámými postavami, reflektovanými jako přízraky'':

(I5) Procitl ndhlým zamrazením: jako by někdo vysobý, tmavý a přece průsvitný

stáI za jeho uÍdy a pozoroval ho s neskonalou lítostí a lciskou, (J. Čep 1991:

Zbloudilý' s. 39).

(16) Vítr se utišil avzdtlch zvlhl a oteplil se. Pahorky a svahy krajiny přes den přís.

né a zachmuřené jako by byly ožily v temnu a staly se přátelslcými. Kdosi jako by se

upřeně díval na Petra KleoftÍše bděIýma očima. (J. Čep 1991: Zbloudilý, s. 40).

V textech (15) a (16)je splývání skutečných a zdánlivých zážitků způsobeno spí-

še představivostí, emocionálním vypětím ústřední postavy ,,zbloudilého.., vyvolaným

zřejmě úzkostí z bloudění a únavou, obavami, nejistotou. Kromě toho je v (16) zvlášt.

ním způsobem vyuŽito personifikace (pahorky .... se staly přátelslrymi).,o Nezřetelnost

hranice snění, představ a skutečnosti se v textu (|7) odráŽí ve vědomí spojení živého

člověka (Petra Kleofáše) se zemřelými přáteli (,,svými mrtvými..'7)

'. Fučík, B.: c. d', s. 340-34|; Svoboda, J.: Člověk mezi dvěma krajinami (Polarita domova a cizosti v pró.
ze Jana Čepa), in: Česká literatura, l998' s. 572-.573.

'5 Srv. Sezima, K': c. d., s' 2l4; Sezimq K.: Menší próza 5. Jan Čep' ZnméŽ|uč, Lumír 193|, s. 53l. K.
Sezima v obou článcích doslova píše: ,,U Čepa to šlo zprvu až do bdělých záměn sebebliŽších osob a vě.
cí za přeludy a pÍizraky, div ne za pojmová abstrakta' Biologické procesy bývaly odmocňovány spiritu.
alismem, jako zas naopak přízemní hmotná tíže |ámala svobodný duchovní vzlet...

'. Na Čepovo zajímavé využívaní personifikace upozornil Hora, P: c' d., s. 604.
'' Srv. přednášku J. Čepa Básník ajeho inspirační zdroje, kterou prones| v l,itov|i |4' \2. |940, Její text

otiskl J' Med v Listu pro literaturu l990' č. 4' s. 4_5). Jakojeden ze svých vlastních inspiračních zdrojů
J. Čep doslova uvedl ,,.'.vědomí o tajemném společenství živých a mrtvých, rninulých i budoucích, kte.
ří jsou svázání poutem tělesného i duohovního rodu, lrísky i viny, vzájemné zásluhy a oběti. Véříme a ví-
me, Že nejsme nadobro oddělení od těch, kteří už odešli, oni mohou pomoci nám a my jim.., c. d., s' 5.
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(|1) Petr Kleofliš seděl vzadu na hromaclě pytlti, díval se dojatě na světla před

sebotl a myslil na své mrtvé. ,,Aspoň vy mi zůstaňte věrni! ,, úpěl tiše, a bylo mu

pojednou, jako by bl,l uzavřel s krajem nesmírně vážnou úmLuvu. Iako by byl bý-

val připuštěn do jakési jeho intimnosti, a z(l to b)ll vzal nu sebe jakýsi těžký záva-

zek.

,,Co mě čekd za těmi okny?,, myslil si, když hleděl do dědiny ve tmě Ll svr(ch no-

hou, v které se kryl jeho blízbý, možncí, a přece naprosto nezneimý osud. ,,Snad se to

začne ještě dttes večer, jen co pootevřu dveře,,, mysLiL si; ,,snad.;jsou už jenom ty dve-

ře mezi mnou a neznrjmotl katastroftlu.,, U kostela Se cest), rozdvojovaly. Stařík za.

stavil, Petr ntu poděkoval za svezení a dal .se nahoru do vsi. Neuviděli se wž potom

nikdy. (I. Čep 1991: Zbloudilý, s,1243).

Dojem splývání fantazijních představ a reality je zvýrazněn skutečností, že tento

text celou povídku Zbloudilý bez dalšího vysvětlení zakončuje. Stejně tak bez vy-

světlení zůstávají tajemné skutečnosti v textech z povídky Cesta na jitřní, srov.:

(|8) Cyril Nedoma slyší zvuky svých kroků i kroků matčiných, a z dtÍllq (daleké?

nedaleké?) k němu zazníva^jí tytéž kroky' jenžc o dvacet let tnladší, kroky dítěte a mla.

dé ženy; a ty zvuky jsou tak znamé, tak skutečné, kdežto dnešní chůze je tak neprav-

děpodobrui, takneuvěřitelná! {J' Čep i99l: Cesta na jitřní, s. l3l-132)'

(19) Ale noční ticho bylo čím dtil tím živější' ruch kt.oků na zntrzlé půdě byt čím

dál tím hlasitější a čenú obry,sy lidských postav houstly na všech stranách, jako by se

vynořovaly ze země, Cyril s matkou předešLi někoLik těch postav, tmrlvých a mlčenli-

vých, obklopených svýru tajemstvíru' znrimým jenom Bo|tu, a nepoznali jich. Kdo ví,

snad to byli jejich sousedé, snad lidé z fclrnosti docela cizí, lidé docela neznómí - je-

nom jejich tváře prosvítaly podivnou bledostí a zdtÍlo se, že z nich vychtizí o,lcÍštttí ti.

chý smích, pronikající touškou jejich tajenmosti, smích nepochopitelně ironický,,,

CyriL pohlížel s hrůzou do těch tvdří, které míjel, a na pamět| mu přicházela jména li-

dí dávno zemřelých,.. (J, Čep l99l: Cesta na jitřní, s. l34).

Zajimavé je sledovat funkci pojmenovávání barev a stylovou hodnotu, kterou mo-

hou získat' a to zejména v textech povídek K. Sclrulze, V těch je zajímavé vyuŽití růz-

ných oclstínů žluté, ziskávajících ve většině slovních spojeních negativní zabarvení.

Pojmenovávají totiž většinou představy spojené se starobou, zatuchlostí, špínou, par-

ným počasím, Srov.:

(20) '. 'se nusiLo jít ještě kus cesty úhorem přes žeLezniční tr()t, a pak dól po žlout-

noucí, vyprahlé trcivě podéI hromgd všelijalqch odpadků.,. (K. Schulz l998: Blázen

před zrcad|em' s. 99)
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(21) ... a do něho kalně svítily lucemy, nažloutlé jak boule hnisu' (K. Schulz 1998;

Per amica silentia lunae, s. 55).
(22) Parno bylo až k zalknutí. V naprostém bezvětří se vzduch vařil nad uhněte-

nou, ztvrdlou zemí, kterou rozpdlené červencové nebe mučilo suchým ždrern, Rovina,

kruhovitě se otdčející, byla napěchovdna obilím a klasy stály jak těžki, nepohnutelná

žlutd hmota, ztvrdld vedrem a ukutti ve výhni tohoto žhnoucího dne. (K. Schulz 1998:

Prsten královnin, s' 139).

(23) ,.. spíše vzpomínajíce na crčivé bystřiny a truivu, na níž si bylo možno odpo.

činouti, zatímco skldnějící se klasy žlutého obilí mřely na hlinité zemi a zrosené pa-

vučiny mezi stébly truivy chladily jejich bosé nohy, (K. Schulz i998; Legenda o svaté

Voršile, s. 32).

Q$ Byl to malý, hubený čIovíček žlutavě chorobné pleti? (K. Schulz 1998: Blázen
před zrcadlem' s. l00)

I v povídkách J. Čepa se pojmenování odstínů žIutél žloutnoacíl nažloutlé bawy

objevuje ve spojení s obrazem chorobného vzezíení člověka:
(25) Klempířské nůžlq a kleště ležely celé dny netknuty a po podlaze se vrilely ku-

sy plechu se zoufale mdlým odleskem kalných jiter Rouirka žIoutla a kašlala. (J. Čep

l991: Rozárka Lukášová, s. 56).
(26) Amálka zošklivěta těhotenstvím, zežloatla, začala ho nendvidět. (J. Čep l99l :

Člověk na silnici, s. 299).

Ve všech případech pojmenování odstínů Ž|uté (žlutavě, žloutnoucí, nažloutlé) ptt-

sobí jako prostředek pro dokeslení odpudivosti čIověka a prostředí v důsledku kon-
textového spojení s dalšími slovy se silnou negativní expresivitou (chorobné,

vyprahlé, odpadků, boule hnisu), popř' s výrazy zachycujícími obraz krajiny v dus.
ném suchém počasí' U K. Schulze bychom mohli v některých povídkách hovořit až

o využití tzv. ,,barevné expresivity.. - např. v Legendě o sv, Voršile, v povídce o ma.
jáku, mrném hlídači a nevěrné ženě.,

(27) Byly plné vlhlcých a teplých močálů a bažin, z nichž se rozlézaly ztřeštěné zim-
nice a chorobné výpary, dusivá bíld oblaka, chvějící se mezi hutným stínem strornů,
nachýlených a čemých. Lesy zsinalé a přikrývající zemi černým aivojem temnot (..')

Hleděly s radostnou nadějí do modrdní dnů a rezavění večerů, usmívajíce se na svo-
ji bolest a vystrojené novou svěžeslí. (K. Schulz l 998: Legenda o svaté Voršile, s. 3 1,

3',7).
(28) A hlubiny rostly, rostly na všech strandch, nebylo již možno rozpoznat niče-

ho, ani skÍly, ani břeh, ani moře, jen jedinou nepřetržitou řadu vysobých křičících vln
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pod fialovými hroty blesků (...) Jako by země pukala a padala da moře. Jako by

ohromný šupinaty plaz olizoval oblohu červeným jazyketn. (K. Schulz 1998: o majá-

ku. mrtvém hlídači a nevěrné ženě, s. 25).

(29) ... Starý lodník přistoupil k oknům a toužebně se zahleděI do tmy, ,,znovu chce

do světa z{1 zlatem, za krdsným, žlutým, třpytivim zlatem..... (K. Schulz l998: o ma-

jáku, mrtvém hlídači a nevěrné žené, s' 23).

(30) Vpravo vlevo ležela ve tmě pole pokrytó sněhovým popraškem (...) Ležela ti-

še v mrazu ave tmě, černd a holi... (J' Čep 199t: Cesta na jitřní, s. 131)

(31) Nebe nahoře byto zalito hustou černí, ani jedna hvězda nesvítila. (J. Čep

|99|: Zb|oudilý' s. 41).

Příklady (2,7)_(3|) ukazují možnost využití pojmenování dalších barev k postiŽe.

ní nepříjemných pocitů a syrové atmosféry (srov. (27), (28)' popř. atmosféry tajemna

(srov. (29))' IJ J, Čepaje vyuŽití barev méně výrazné, nápadnéje opakování pojme.

nování černé barvy např. v povídce Cesta na jitřní, Zbloudilý.,,Jazyková barevnost..
je spojena i s oxymorem: polí, předjaremještě černých a syrovýcň (sjarními poli bý-

vají často spojovány spíše pozitivní asociace)' ani jedna hvězda nesvťtila (nabízí se

zde srovnání s Schulzovým básnickým obrazem z textu (5) osvětlené okno leželo na

husté tmě jak padld dohasínající hvězda)'

obraz prostředí detailně vykeslený pomocí výrazných emocí často zatlačuje do

pozadi dějový spád a někdy se v něm ztrácejí i samotné subjekty postav. Právě pro

zdůrazňování emocionálních prožitků ajejich někdy až naturalistické líčení, nevyhy-

bání se postižení nepříjemných fyzických pocitů a představ, pro zdánlivě syrové

a bezohledné vykreslení neutěšeného prostředí a vědomí blízkosti smrti připisují lite-

rární teoretici krátkým prózám J. Čepa i K. Schulze tzv' ,,barokizující rysy..'8'

.8 Soldán, L.: c. d.' s. 2i4; Vlďín, Š. a kol.: Slovník literárrrí teorie, Praha l984. s. 4l; Fučík' B.: c. d., s
34t-342.
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