
tč.jovo Íyzické bloudční i bloudčnírn rnetaíyzickym, jestl iŽe Matě.j nakonec svtlu
vťrlí jít za neznán]ym cílern polidštil i dŤevěrrÓ hcrcc svého pimprlovéhcl divadla, ve
Svaténl n,a mostě je téma putování spojeno s ripěnlivč sc navrace.jícím tcxl'ovym
rc|rénen ,,A co tam?.. ,,Co v Padově/.., ,,Co dorna?..; ten sugcruje nestnyslnost Jo.
hánkova bloudění, ktere se stává pouh rn pŤcmísťováním, sugeruje Íakt. že putová-
ní ztratilo jakykoli vyšší srnysl. Johánkovy cesty po světč jsou lopotné a nirvné
ccsty beze srrťr, byť by je.jich pŤedrněterrr byla i.;en pověstná SlaraÍre' kdc létají pe-
čení holubi rovnou clo Úst' Naproti tonlu ccsty Matěje Kuietc vcdou od reírlné to-
pclgrallc kraje kolem I'itonryšlc aŽ do polrádkovych zcní Kesrnur a Balaxian,.jstrtr
rozpjaty nlezi rcalitou a těšn rni vizemi krtrjin vyšší lidskosti a krásy.

Jolránek se tak trochu stávíi člověkeÍn tcprvc vc své slnrti. Ale v epickérrr
r.ánlci mu tcnlatizovany Ílktivní vypravěč (,,Honza písač..) adresujc cxplicitní
vytku, že se stal človčkcm pŤíliš nrálo. že tcl nestačí. Právě epick;í ránrec zÍcjrně
zpusobil značnou část nedorozurnění kolem smyslu a vyznční ronránu Svat'l, ttct
tttclstě'Y epilogu ronrán picrŮstá v reálnou pcllcrniku Sc S\,alojanskou legenclou.
s jejírn ortodoxnírn katolickyrn pocláním (Vítězslav Rzounek se nernyli l tak ripl-
ně), Vedle Johánka z vli istníhtl románového piíběhu, tohrl malého' pŤičinlivého
piíŽivníčka, Se V textu objevuje Ncpornuk .jezuitské lcgcndistiky, tcn rl1lciárlní,
Želrnající zástupťrm. Ti dva se k sobě mají jako tělo a duše,jeden potŤebuje drLr
hÓho. Mize1í v prachu pozemsk ch ccst v nckončícím sporu o to' ktcry z nich jt:
prar,y a ktery lalešn1y. Fiktivní vypravěč však clává za pravdu tŤctírnu Janovi, t. '-
nlu l idovÓmu' ktcry byl jen náhradou za dŤívější pohanské rnoclly a kter.y byval
,' i uplácany z.jílu.. a lrlavu rníval psí. tomu kter. ,,ponláIlal ocl ran osudu.. a za
kteryrn sc chodívalo s prosbanli o cléšť nebo o záchranu bnoucích' Jeclině tonrrr
toÍtŤ' z'á|eží na lidech. A l idé' konkrtitrií malí l idci všcdnílro, kaŽdodennílro Živtl-
ta. ktcŤí nenlají nic do činění s velkymi dějinarni, jsou v cpilogu vzyváni jaktl
jcdiná jistota piemáhající pooity marnosti a bezťrčclnosti '

Právě v tomto momentu učinil však Sorlla ristupck norrnalizační lTlocl: Za-
rnlčel, Že i tito konkrétní malí l idé všeclních životŮ se nlolrou clclstat do soukcl|í
vclkych dějin' ocltrhl obě sféry od sebe a rralhával si, Že l idskír slušnost jc do.
s|atečnou zárukou čcstnélrcl života. Jcstliže v Tovarj,šstvu Ježíštlvě aještě i v Krr-
í.eti n,a tožni poukaz.oval k tragick m stránkárn lidské existence v dč'jinách"
v cpickém ránci Svcttého nct ntostě jako by si začal najednou namlouvat, Žc sta-
čí, aby se člověk ncdral nahoru a ncmyslcl jen na sebe, a ostatní nru bude pii.
cláno automaticky. Zcle je myšlenková trhlina v organisInu ŠotoIovy prťlzy a jecl'

na z pŤíčin, prclč Suar.Ý na mostě vzbuzoval tak diametrálně odlišné reakcc.

ZávérečnÝ akord Neffova vypravěčství

B O H U S L A V  H O F F M A N N

Závěrečné akordy NeÍlbva ténrěŤ priI sloletí Se prornčiiujíoího vyprar,ěčství spa.
da3í do času, rcsp. bczperspcktivnílro bezčasí tzv. znclrtnalizovanéhcl prlsrpnclvého
reálniiho socialisniu. Rorrránov svčt trilogie Krr,ílowt\, netnají trtlhy, PrsÍen lJor-
gi , Krtísttci čarcdějka z.|et |9]3,l97.5 a l980,' situované do cloby miin17ristické
(pozclně renesanční a rarrě barokní). a posledrríhtl Ne1.íclvrr grotesknč epickÓho
opusu Z t.. 1981 Roucllo p(lttatle BcLl:'ctď.je naopak v prvém pčípadč pieplnčn clě.
.1inností a v piípadč obou dčl .je pro .jc.jich protagonisty Petr.a Kukarrč z Kukanč:
a Jiiího Kavalíra velmi pŤíznačná prograntrlvá nonkonlbrnlita. Po postavácl.r ty-
pick]ich' 1imiž zaliclnil svclu t.rlrnánovou kr.oniku S atkl, z |ozu|11t1, Císai''ské.t'iulb,,
Zlri, krev, Veselt,í vdova a Krcil,ovskÝ vorata.j z|et |951_|9Ó3' ir pcl abs<llutně kon.
formním a adaptirbilnírn hrdirrovi z rclntánu Trcunpott,pana Htunbltl z'l.. |967 vy-
modeloval Nc1Ttentokrát postavy rrtypické, v1Íjimečné' odlišující se ocl svÓl.ro oko-
lí, postavy idcální' svobodné nejen vc svénr rrryšlení, ale i v činech.

Tr.i logic byvá charakterizovárra jako hístorická či historizující.pt.Óza z l-risto-
rie ncbo o lristorii; její pravou podstatou však není Il istoricita. čas dčjin, nybrŽ
čas vyprávění' románclvtlst, Ílktivnost' Jen scÓna, na níž se odchrílvají velkole.
pé dobroclruŽnÓ i ikcc ananíž sc ve<lou dialogy či pronášcjí Í.i lozotlcké cji tl lo-
zoluj ící Inonology' je vytvoicna z kulis, .jeŽ piipclrnína.jí dobovou historickou rc-
alitu' VclIni často je však tato i luze nlinulosti, historickÓ včrn<lsti či pravclěpo'
dobrrosti pcrsilovaná čctnynli .jazykovymi archaisnly (pčechodníky. vz'La.Ž't.tÓ ,zá-
jmeno ri lt, inÍinitivy na -l i apod.), naopak nat.ušclvítna častyrni tenratickymi a le-
xikálnírni anaclrronisnly (lolograficky apar1rt, Beethoven<lva osuclovíi, ,,dvanáct
rozl.rněvanyclr rnuŽťr.., sl,rclulvctně sex\.irpod,), j imiŽ vypriivčč dcrnonstrujc svtru
vypravěčskou suvcrcnitu, svclu virtu zní hru s historií a dávíi tak na.jevrl, Že - jak
Ťíkal A. Durnas, k jehož typu historicko-dobrodružnÓho rrrInítnu se NelTcrva tri-
logie hlásí _ ,,historie je hčcbík, na nčjž věšírne své obrazy...3 Ariebo' .jak v do-
bě, kdy psal svou tri logii, sdčlclval Nclf sv1inr čtcnír|ťrnl v clcnnínl tisku:

V Neff: rírrílovlr'nenují nohl' ' Čs' spisovatc|. l,raha l97]' ['rsten Btlrgit|t. Č)s' s1lisovatel. Praha l975

Krtísntí čuntlějku' Čs' spisovatel. Pra]ra l980.

V' Ncli: Rolr-.l l l2rna tlc Bttlz,ut' ' Čs. spisovate|' |,raha |98|'

Cit' podlc Z' Hrbrta: ,,1Ťi rnušketyii... lt l. ' Ma:'í t rujtut u (:(l ltrcn' UK' I'r.aha l999, s. 90'
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,,Historic mě zajímá pouze jako rozšííerrá současnost. Jcn to, co z minulosti pŤe.
sahuje do dncška. mě vzrušuje a inspiruje...o ,,Ať akce mého románu.je součas-
ná, ať je situována v rninulosti, musí b;it vŽdy traktována moderně, z hlediska
dnešního č1ověka.,,,

Moclernost chápal Nc|l. v duchu K. Čapka a V' Vančury, za jejichŽ dědice se
právem povaŽoval, jako vyprávční ,,vnitÍnč pravdivych..o pÍíběh ' jež čtenáie
zaujmou ovšem i svou vrrější dějovou atraktivitou. V jisté disproporčnosti těch-
to dvou rovin cpického vyprávění _ horizontárlní roviny pÍíběhové a vertikální
roviny, v niŽ je zakÓdována ona vnitŤní pravda vyprávěnych pňíběhŮ - lze spat-
Ťovat určité problémy pňi recepci NeÍ1bv;/oh clěl. VnitÍní pravda, jak sán uváclí
ye Večerecl.L u krbu,,,b1/vá hluboko zasunutá..7. Pro některé čtenáŤe i kritiky NeÍ'-
íbv1/ch děl byvá vclmi často pŤekryta piemírou dějov1/ch akcí a pÍekvapivych
dějov1/ch zvratťt. Aby NefI usnadnil čtenáŤ m její odhalení' smysluplnou oriett-
taci V textu (neboť vc spieti jeho pŤíběhťr lze snadno zbloudit), kombinujc pŤí-
běhy a akcc s pasáŽemi, v nichŽ explicitně objasřujejejich kontext a vyznaln.
Těchto nedějov;ich, popisn1ich a reflexivních pasáŽí, nezŤídka citovanych z r z-
n clr pramenri (čímž se ovšem také akccntuje antiiluzivnost NeÍŤbvych text )'
pŤib1/vá zejména v závěrečn ch dílech jelro vícerozměrnych epickych pláten.

Bylo tomu tak už v románové kronice S atky, ?' rozumu,je tornu tak v duma-

sovsky vyprávěném pŤíběhu Petra Kukaně z Kukaně' pŤíběhu o Írktivním hrdi.

rrovi, ktery chce pŤedělat svět v duchu poststŤedověké moderní racionality a hu-
nrani ty.  potJaném . jako h istor ic .

NeÍT si počíníi obdobně jako n'roderní historik' tŤeba typu P. Englunda, ktcry

napŤ. v historii tŤicetileté války v Nepokojnjclt leteclt8 napsal ncjen clílo seriÓz-

ně dějepisné, d. vědecké, na stuil iu pramen z'a|<>Žené, ale idílo l itcrárně napí-

navé, podané rnísty torrnclu beletristickou. Velnli v1ystiŽně pojrncnoval toto po-

zoruhcldné vědecko-beletristické dilo Zd. Hojda v doslovu k jeho českému vy-

dání iako ,,historick]i gobelín...,, ktery autor utkal z rr]znorodych prarnenri' Jakil

historicky gobelín lze vnímat i Ne|lbvu tri logii. Je-li pro historika zák]aclní ro-

vinou linie pramenná a v1i klaclová' je pro historického bcletristu základní 1inic

ta, ktcrou NefT v Rouchu pana de Balzao nazyvá,,vymejkapovaná.._ což ovšetrl

Cit. pot1lc B' Hofftnann: Vkulinír NefJ'. Čs. spisovate]' Praha l982, s. l20'

]hmtéž'  s '  1Ó6 '

V Neti _ o. Neff: Vcr--tn. l krĎu. Stiedočeské nakladate|ství' Praha l986. s. |03.

Talntéž. s. l03.

P Englund: Nepokojtttí ttÍil ' IIiStoría triceti|ťté rríltr. ' Nakladatelství t,idové noviny' Praha 2000 (švédskl

I  993 ) .
'IanrtÓž. 

s. 638'

neznamená zce|a vyÍ'antazírovaná, vyspekulovaná. ,,Me.jkapovat anglicky zna-
mená nejen natírat si na obličej |íčidlo, ale i vym1i šlet si historky... '.,Vyrn šlet,
spiádat, kombinovat, konstruovat je tak, jak se muse|y stát podle pravcly clějin
i podle pravdy lidské povahy, byť tŤeba historické prameny o tom mlčí. NeÍj.od.
kryvá ve svych prÓzách z historie r zné rnoŽnosti, r zrré varianty této vnitňní
pravdy vymejkapovanych pŤíběhri. Princip variace učinil i základním kompo-
zičním principem závěrečného dílu trilogie: drulrou, tŤetí a čtvrtou část Krcísné
čarodě.jlq, naz'val Variace na valclštejnské téma (s pocltitulern pro tŤetí čitst Po-
kračovcittí a pro část čtvrtou Dva epibg ).

NeÍ.Íovské imaginární variace ma.ji v Krásné čatodějce vclmi bohatou a hlu-
bokou ziikrltvenost V l iter.ární tradici. k níŽ se NeÍT pňihlašuje, na niž navazujc.
Iedna z podkapitol nesc název Vz'poura na lorJi Dulcin,ea, Petr KukaĎ .je cha-
raktcrizován jako novodob,Í Robin Hood čj jako Kouzelny princ (l,e Prittce
Charmant) z fiancouzskych pohádek, titu|ní hrclinka upomene na Grimrnels-
hausenovy simplicissiánské spisy, atd., atd. Táto intcrtextualita opět posiluje l i-
terárnost, fiktivnost, vyrnejkapovanost, jeŽ je driležitější neŽ historická pravdi-
vost, věrnost dobov m pramen m či zallxovan m vědeck17m v]íkladťrm. I s tě-
mi nakládá Nc|| jako beletrista. Využívá rozpornosti v111kladrl (napŤ. v Prvnínt
epilogu cituje z pěti r znych lristorickych pramen , v niclrž sc hodnotí pozdní
činy Albrechta z Valdštejna) k epicky vtipnérnu dofabulování hypotéz historikrj'
k.jakérnusi odpatetizování, demytizclvání velk ch histor.ick ch dějti i osob tzv.
velkÓ historie (napŤ. vymejkapováním Valdštejnova dvojníka Lživaldšte.jna).

oč menší jsou v NeÍTově podání historickÓ osobnosti (papeŽ, císaŤové, di-
plomaté, vojevťrdci apod.), o to větší a vyzrrarnnější jsou postavy Íiktivní, pŤe.
devším postava ristŤední. Alc i jcjí piíběhy' resp. její velkopŤíběh kryjící se s ide.
ou moderních dějin vybudovat svět na principech rozunlu, pravdy a spravedl.
nosti, se zhroutí do ironické pointy. Idea nroderních dějin a heroick ch aktcrťr,
v niŽ ještě ve tŤicátych lctech věňil V. Vančura v Markétě La:'arrlvé av obrazeclt
z d,ějitt tttfuod,a českéln, sc jevila NeÍŤbvi, ale i Šotolovi, Darikovi, Michalovi,
Fuksovi a dalším od konce šcdesát;ich let zcela jinak. Neboť rnytus moderních
dě1in jako Ťíše svobodnÓho a rozumného rozumu, iíše jednÓ pravdy a všeobec-
né spravedlnosti byl v troskách. A tak jakcl by Ncl1., jak inspirativně naznačil
B. Dokoupil ' ' '  navazoval spíše na tradici Čapkov ch ironick;./ch apokryÍťr,
v nichŽje obdobně dcrnytizována a relativizována velká pravda biblickych, his-
torick1ich i l iterárních pŤíběh . Takc NeÍT strhává svym monumcntálním panittl-

'  V Neff: Rouc:lto panu ila l lulzut:. Cs. spisovatcl. Praha 1981. s.83.
, B' Dokoupi|: .,Historickli pt(lzr... in: J' Políček ako|.: Pr |t|edl tlo t\aské |iterattttl '20' století, CERM, Brno

2000,  s .  I5 -18 .
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,,Historic mě zajímá pouzc jako rozšíňená současnost. Jen to. co z rninulosti pŤc-
sahuje do clneška, nrě vzrušuje a inspiruje.,.. ,,Ať akce mÓlro románu.je součas-
ná, ať .ie situována v rninulosti, musí b t vždy traktována modernč, z hlediska
dnešního č1ověka....

Modernost chápal NetT v duchu K. Čapka a V Vančury, za 'ic'itchŽ dčdicc se
právem považoval, .jako vyprávění ,,vnitŤně pravdiv ch... ' pÍíběh ' jež čtenii ic
zaujmou ovšem i svou vnější dě.jovou atraktivitclu. V jistÓ disproporclnosti těch-
t0 dvou rovin epického vyprárvění - horizontální roviny pŤíběhové a vertikirlní
rclviny' v níŽ je zak dována clna vnitiní pravcla vyprávěnych pÍíbčh lze spat.
Ťovat určité problérny pii recepci NeÍlbv;/ch clěl. VnitŤní pravda, jak sánr uvádí
ve Večereclt lt krbu',,b11ivá hluboko zasunutá..7. Pro některé čtenáŤe i kritiky Neí'.
1bvych děl b1/vá velmi často pŤekryta pŤernírou dějovych akcí a pŤekvapivych
dčjovych zvratťr. Aby Ncli-usrradrri l čtenáŤr]nl její odhalení' smysluplnou orien-
taci v textu (neboť ve spleti jeho pŤíběhťl lze snadno zbloudit)' kombinujc pŤí-
bčhy a akcc s piisážorni, v nicl-rž explicitně objasiiuje jcjich kontext a vyznnm.
Těchto nedějovych, pclpisnych a reÍlexivních pasážÍ, rrezŤídka citovanlch z r.ťrz-
nyclr pramenŮ (číInž se clvšenr také akcentuje antiiluzivnost NeÍ1bv1ich text 1.
pŤiblvá zejrnéna v závěrečnych dílech jeho vícerozměrn ch epickych pláteii.
Bylo tonlu tak už v rotnánovÓ kronice S cltky,z roz]lmLl,je tomu tak v duma-
sclvsky vyprávěnérn pŤíběhu Pctra Kukaně z Kukaně, pÍíběhu o Íjktivním hrcli-
novi' ktcry chce pŤeclělat svět v duchu ptlststŤedověkÓ nloderní racionality a hu
rrrani ty.  PoL| l lné|n . jaktt  h istor . ie .

NeÍT si počíná obdobně jako rnodcrní lristorik, tieba typu P. Englunda. ktcr1,'
napi. v historii tŤicetileté války v Neptlko.jnÝclt letech, napsal nr:jen dílo scr.itiz-
ně dčjcpisné. d. vědcckÓ, na studiu pramenri zttložené, ale iclílo l itcríirně napí'
navé, podané rnísty tbrmou beletristickou. Vclrni v stiŽně pojmcnoval toto p().

zoruhodné r,ěciecko-bcletristické dílo Zd. Hojda v doslovu k jeho čcskétnu Vy-

dání.jako ,'historick]i gobelín...,, ktcri i autor utkal z r znorodych pramen . Jaki;
historick gobelín lzc vnímat i Nel.l.ovu tfi logii. Je-li pro historika základní l<l-

virrou linie pramenníl a vykladová, je pro lristorického beletristu záklaclní l intc

ta. kterou Nefí v Rouchu pana dc Balzac nazyvá,,vymejkapovaná.._ což ovšertt

Cit' potlJe B. Hotfrnann: Vlldinír Nc.|J' ' Čs. spisovate|. Praha ]982' s' l20'

T i rn t též'  s '  l66 '

V NeÍI_ o. Neli: Vc&ll.tr kthr. Stieclclčeské nakladatelství, Praha l986. s. l().]'

Talrrtéž, s' l03.

P Englund: Nepokojtttí |étu' LIisÍoric Ii i ltílťté rtílÁr.' Naklarlatc]ství Lidor,Ó noviny

r 991).
TamtéŽ'  s .  638 '

neznamená zcela vylántazirovaná, vyspekulovaná. ,,Mejkapovat anglicky zna-
mená nejen natírat si na obličej líčídlo' ale i vymyšlet si historky...l()Vyrnyšlet,

spŤádat, kombinovat, konstruovat je tak, jak se tnusely stírt podle pravdy dějin
i podle pravdy lidské povahy, byť t eba lrisl 'orické prameny o tom mlčí. NeÍf od.
kr.yvá ve svych prÓzách z historie rrjzné rnožnosti' rŮzné varianty této vriitŤrrí
pravcly vyrnejkapovirnych pŤíběh . Princip variacc učinil i základním kompo-
zičnín principem závěrečného dílu trilogie: drulrou, tŤctí a čtvrtou část Krtí'sné
čarodě'jk1, naz'va| Vctriace na va,ldštejnské téma (s podtitulern pro tňetí část Po-
kračovciní a pro část čtvl.tou Dt,cL epilogJ,).

NeÍlovské imaginární variace rrlrt'ji v Krtisné čtlrodějce vclnri bohatou a hlu-
bokou zakotvenost v l iterární tradici. k níŽ se NeÍI pŤihlašqe, na niŽ nirvlzuje.
Jedna z podkapitol ncsc názcv Vzpoura na l,odi Dttlcittea, Pctr Kukaii je cha-
rakterizován jakcl novcldobj Robin Hoorl čj jako Kouzclny princ (l,e Pritu:e
Charmant) z Íiancouzskych pohádek, titulní hrclinka upomene rra Grimme|s-
hausenovy simplicissiánske spisy' atd.' atd. Tato intertextualita opět posilu.je l i-
terárnost, Ílktivnost, vyrnejkapovanost, jeŽ .je d leŽitě.jší než historická pravcli-
vost, věrnost dobovym pranren m či zaÍixovanym vědeckyIn r' klirdŮm. I s tě-
mi nakládá Nc|Í. jako beletrista' YyuŽivá rozpornosti vykladŮ (napŤ. v Prvníttl
epilogu citujc z pěti rriznych historickych pranlenŮ. v nichŽ sc hodnotí pozdní

činy Albrechta z Valdštcjna) k epicky vtipnérnu dofabulování hypotiiz historikťr,
k jakérnusi odpatetizování, <lemytizování velk ch historickych dějťr i osob tzv.
velkÓ historie (napŤ. vymejkapov/rním Valdštejnova dvo.jníka Lživaldšte.Jna).

oč menší jsou v NeÍlbvě podání historickÓ osoblrosti (papcž' císaŤové, di-
plomatc, vojevridci apod.), o to větší n .', znarnnější jsou postavy liktivní. pŤc-

devšírn postava r]rstŤední. Ale ijcjí p íběhy' resp..její velkopŤíbčh kryjící se s icle-

ou nloderních dě.jin vybudovat svět na principcch rozumu' pravcly ir spravedl-

nosti, se zlrroutí clo ironickÓ pointy. Idea rnoderních dějin a heroick ch aktÓrťl'
v niŽ ještč ve tŤicátych lctech včŤil V. Vančura v Markétě Lctzarové tlv obrazet:h

z r\ěji lt trcirorlct českého' se jevila Ne1lovi. ale i Šotolovi, DaĚkovi, Michalovi,
Fuksovi a clalšínl od kclncc šcclesátych |eÍ zce|ztjinak. Neboť mytus moclerních
dějin jako Ťíše svoboclného a rozunrnéhcl rozumu, Ťíše jeclnÓ pravdy a všcobec-
né spravecllnosti byl v troskách. A tak jako by Nc{J., jak inspirativnč naznačil
B. Dokoupil.,, navirzoval spíše na traclici Čapkovych ironickych apokryÍŮ,
v nichž je clbciobně clcrnytizovántl a rclativiZována velká pravda biblickych' his-

torickÝch i l iterárních pňíběhŮ. Také NeÍT strhává svym nlonutncntálním panir.tl-

' , V Netl: Rottt:lttt ptttttt i la Bulz'ut:' Čs' spjsovltc|. Praha 198l. s' 83
.. B' Dokoupi1: .,Historickii prtiza... in: J' Po]áček ako|' ' ' Pr hlcth'tlo tjt 'skt l ittruÍutl'20, sÍotť|í' CEI{M. Brno
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nickym vyprávěcírl gestem 1yto vclkolcpé, ba velikášské pňíběhy do prachu
všednosli a kaŽdodennosti. (Rytír bezbázrlé a hany' ktcry chce reÍbrmovat svět,
je zavražděn ze žárlivclsti Ženou, 1íž zachránil Život' obclobně.jako JiŤí Kavalír.
hrající si na geniálního Balzaka, si k<lupí ernbéčko, oŽcní sc ,,s jeclnou z těch ne-
sčetnych Monik..a píše clítl ',ušlechtilé. z,íbavné a poučné knížky pro dospívají-
cí rnl1rdcŽ... 'r)

Prírvč tato ktlnrbinace vclkolepě vyprírvěnych pŤíběh ' jeŽ jsou ocljakŽiva
,,hlavní hnací silou vší cpiky..'] a.jcž uspokojují široké vrstvy čtenáŤri a zajišťu.
.jí tak _ doul.ejmc - nesnrrtelnost l iteratury a ncvyvratitelnost Gutcnberg()vy ga-
Iaxic, jak se donrnívá U' Eco'.. s ironickyrn vypravěčsk ln gcsl'cln, jcŽ je pocllc
M. Kundcry poclstatou rotníinu' neboť právč ironic nás ,,zbavuje .|istot tínr, Že
odhaluje svět vjcho Innohtlznačnosti..15, vytváií originální z'ávěrečny akorcl NcÍ-
lbva vypravěčství. Myslírrr, Že nejen pro Kunderu, ale i prtl Nt:fl.a platí Kuncle-
rova deflnicc rotn/tnu.1ako ,,ironického unrění.., jehoŽ ,,,pravda. je skryta, ncvy.
slovcna a ncvyslovite lnít... '. ' Sem vy sti la jedna z Iinií rnodcrníhcl rornánu. taciy
se otvírají pcrspektivy pro další epické, delnytizační hry s historií, hry, jeŽ rn .
Žetnc nazvat postnlodcrní _.iak je napi. reprezentu.je ve své historické tetI.alogii
z devadesíitych |eÍ Tett, ktery butte V. Macura.

V NelI: ,Rorrr:/ro 7l ttuL i lt Ru|:uc. Čs. spisor,atcI. Praha l 98 l . s' 23 l '

Cir' podlc l]- Hoffl l lann: Vtttdinír Nt'f|'. Čs' spisovate]' Praha I982. s

U' Eco: Mr..r/ a sall.r/' Morirvia Prcss. BÍeclav 2000' s' I09_t24'

M '  Kunc le ra:  ' ' S ]ova . . .  ' r l os t  l .5 .  č '  8 .  l999.  s .  l8 '
' lanttéŽ. 
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Symbo|ické situace
v Kcirnerovr/ch Podzimních nove|ách

P E T R  K O M E N D A

V ! s t a v b a  s y m b o I i c k é  s i t u a c e

V lineárně plynoucírn časovéIn slcdu r'str'rpu.jí motivy n<lvely clo pcrspcktivníh<l
pole postav, aby indiciálnč pouk1izaly na situační kontexty, clo nichŽ jsrlu zaptljc-
ny. Z Íohot<l hlediska se napŤíklacl v nrlvele Attelheit!, vyskytu.jí inclicic 1lr.avc
(pravdivé) a nepravÓ (|Živé). Ptlkud jc postavár (Vikt<lr Chrltovick ) neclokáŽc r<lz_
poznat a <ld sebe oddělit, nlolrou tyto lŽivÓ rndicie svést clo zírhuby. Za situace. kdy
Viktor vstu1-lLlje drl zaminovanéhcl prlle, sc na scénč objeví jednak inclicie lhlešnÓ
(kÍíŽ s nápiseIn ',Dokonirno.jest.., zpčv ptactva' zcmč vydávír svou Úrclclu), jeclnak
indicie prar'é, piedznarnenáva.jící piícllod ncštěstí (ncpokoscné zatninované polc
_naror'dí| <ld všech ostatních p<llí, ptirci p estan<lu zpívat, Neirnoi picstanrlu pra-
covat a mlčky pozoru.jí Viktrlra pt.tlcluizc.jícího nlinovytn polcnl' ()proti picdcho.
zím hlasúnl pŤírocly.je naprostÓ ticlrcr). V tc chvíli pouzc níihoda zachriiníVikt<lra
pňed smr1í. lnclicic takto pieclznanleniivirjí pcrspcklivní prllc postavy a r.clzčIciiu.ií
je do ptllarit pčírtelskÓ / ncp 1rtelské, otevíI.ajíc:í / unvírtt.iící, vlastní / cizí. Skrzc
toto predznantcnání sc vytr.írií.jakiisi stlull lczIltlst nlezi člrlvčkern a krirj irrrlu _ dtl
krajiny vstr"rpu jemc' aniž bychrlnl <lpanovali situaci. ba spíše.jc tonlu naopak. Mc-
tonynlic tak prostÍcdnictvíln incliciíprclp<lju.jc clušcvní stavy hrtl inri a p ír.oclní pro-
měny kra1iny cltl celktlr,Óhtl na|acleYní, ktcré obcrnyká človčka i r,ěci: , 'Viktor upí-
nal oslnčné oči k rlblclzc Za Zapr.tšcnynt skletn. Bez jcdinélro rnraku sc rozpínala
pustá a zrlrrtvčlii jakrl picsny oclraz.jchtl rnyšlene k.. ís. |2).

V či l incárnč.syntagrrratickélnu sleclu indicií sc v novcle r<lvněŽ vyhrariu.jí pa.
radigmatickÓ paraleIisrny, vznikirjící na základč clpakujících se ln()tiVŮ. Ty do se-
be často vstiebávají protiklaclné situační vyznarny, ktcrc.jstlu rlírny prtlŽittlu zku-
šeností. Jcstl iŽe rnotiv kiíŽr: u ccsty vstupuje r-l<l dění hned naclvakr.át (na začátku
a na konci piíběhu), jc jcho syrnbrll ika odpuštcšní prlpiena rovnčŽ naclvakrát. Za.

VK(irr lcr:PlL!: ' inníntl 'ch'(t1lt lht i t| 'Z( ini| i ' \duo|\I](r lul 'Í,ZnrcnÍhtlrskélnprttnltttt ,) '
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