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Život a ieho náhrady v proze
Aleny Vostré pro dospě!é

RAJENDRA  A .  CH ITN IS

hÓzaAleny Vostré (l938_|992) pro dospělé se dělí na dvě období: dvě povídky

a román Vlažnd vlna, vydané v polovině šedesátlch let, a tíi romány _ Než do-
jde k vraždě, Tanec na ledě a Médium -, které vyšly v |etech l985 až l99l. Vost-
ráteÁy spojuje experimentální prÓzu autorrj šedesát]/ch let' napŤíklad Ladislava
Fukse anebo Vladimíra Párala, s tou, která vycházi v polistopadovém období.

Y pr6ze A. Vostré se lidsk1/ život jeví jako situace. Pod|e malého vypravěče je-
jího románu pro děti Vjbuch bude v še.', ,,Situace znamená, když se děje hodně
věcí najednou a nečekaně.. (Vostrá l 986: 5 | )' V celé své prÓze Vostrá popisuje,
jak se lidé pokoušejí systematizovat tuto situaci. Tímto systematizováním však
jen vytvráŤejí náhradní verze života, které navozují v lidech myln! pocit moci
a vlivu ve světě. Kontrast mezi vědomím skutečné situace a životem v náhrad-
ním světě pŤedstavuje v každém díle A. Vostré stŤet mezi dospělymi a dětmi.
Dětské chápání okolního světa není v jejím díle podepŤeno Žádnou hierarchií.
Děti udiveně sledují pŤírodníjevy' snové vyjevy a v tvory v|astní Í'antazie a hle-
dají v nich souvislosti. Tento pohled na svět odpovídá tomu, čemu Milan Su-
chomel Ťíká v kontextu VlabÉ vlny (1966) ,,nivelizovan!.. svět (Suchomel
1995: l45). Ve své prÓze Vostrá odhaluje umělost a re|ativnost všech hierarchií
a systémri, které pouze skr;/vají skutečnou situaci života pod náhradní verzí.
Čtenáň se učí vidět svět jako dítě, bez pŤedsudkrl.

Náhradní verzi Životidospělí vylučují všechno, čemu nerozumějí. Thto ver.
ze se projevuje dětem pÍedevším v pravidlech chování' která omezují jejich
schopnost zkoumatjevy okolního světa. Aby odstranili záhady, dospě|í trvají na
upŤímnosti a stavějí všechna tajemství na roveř podvodu. Dětské kresby, kte-
ré vyjadŤují paradoxní chápání světa, napŤíklad modré slunce v povídce Brih
z reklamy (19u) anebo pták bez nohou v románu Než dojde k vraždě (1985)'
musí blt opraveny. Mnohé děti v dí|ech A. Vostré však tuší umě|ost této prav-
dy, a proto tají pŤed dospělymi texty, které vyjadiují jejich osobní vědomí svě-
ta. Tyto texty predstavují nejen soukromí a osobní svobodu, ale také autentické
bytí v existenciá|ním smvslu.
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V povídce BŮh z reklamy se Vaškova babička jednou pokusí získat dopis,
kterf Vašek píše. Babička mu Ťekne: ',Co to poŤád pŤede mnou tajíš.l Pňed ba-
bičkou nesmíš nic skr vat. Babičce musíš Ííkat vždycky jen pravdu...Během té-
to konverzace Vaška spíše zajímaji velké korá|e, které babičce chŤestí na krku,
a proto odpoví: ,,Co bys dělala, kdyby se ti to pňetrhlo, babi?..(Vostrá l964a:
62)' Pro Vostrou je tady typická nejen zdán|ivá nesouvislost tohoto dialogu, ale
také souvis|ost skrytá. Babiččin Ťetízek totiž pňipomíná Vaškovi pevně spojen
Íád pŤíčiny a nás|edku, ktery ona prosazuje. V tomto kontextu jeho otázka není
v bec nevinná, protoŽe poukazuje na umělost, re|ativnost a nožn,! rozpad
systému' na kter většina lidí zŤcjmě spoléhá. Motiv Ťetězu v povídce tak pŤed-
stavuje nejen utkvěl;í Ťád věcí, ale také uvěznění v jednom zp sobu myš|ení.
Vaškova neschopnost slepit Ťetěz pro vánoční stronlek symbolizuje jeho neo-
chotu uzavŤít se do systému, kter! mu doslova nejde dohromady. Vostrá tu za-
bíhá do politické satiry, protože Vašek dělá nezdaĚil;Í ňetěz v jiskŤičkách. Ve Vaš-
kov1i ch potížích je možno vidět metaÍbru omezování svobody jednotlivce za ko-
munismu. Kdyby se ale čtenáŤ tak uzavÍe| do jedné zké interpretace, bylo by
to proti myšlení A. Vostré, pro niž politická satira není nikdy víc než dodatečn1/
kontext nebo podtext.'

V postavě Vaška Vostrá poukazuje na dva možné pŤístupy k životu. Jeden se ob-
jevuje v tom, jak se Vašek odděluje od světa |idí a nesměle zkoumá jevy pĚíro-
dy. V ce|é prÓze A. Vostré svědčí pokorné sledování okolního světa o tom, Že
postava pŤijala svrij lidsk1/ dě|. Druh!. náboženskf pŤístup se objevuje veVaš-
kovjch dopisech, ve kterlch prosí ,,boŽského kouzelníka.. Maggi o záchranu
pŤed světenr Iidí' Právě pocit, Že došlo ke strašné chybě, že je na světě omy|em'
vede k vytvoŤení náIrradní verze událostí. V názvu povídky si Vostrá pohrává
s pojmem deus ex machitttl. Když Vašek uvidí polévkovou onráčku Maggi v ru-
ce jedné dospělé, uvědomí si s hrŮzou, že se zásahu ProzŤetelnosti nedočká'
Vostrá tu spojuje Vaškova smyš|eného boha s vymyšlenlm systémem dospě-
l;Ích. Ani jeden nevysvětluje záhady existence, pouze je skr1/vají. Vaškovi ne-
zb1lvá nicjiného než dále sledovat pŤírodu. V pos|ední scéně si všimne,jak pod
ledem stá|e teče ňeka. Ledov1/ povrch nad Ťekou pŤedstavuje zdánlivě ustálen!
systém, kter;/ je však nespoleh|iv! a jen skrlvá záhadné pochody světa. V tom,
jak Vašek vidí skrz povrchní systém do záhad pod ním' je cítit automytizace au-
torky, která v metafbŤe |edu a Ťeky hledá nrožnost ,,outsiderova.. pŤeŽití pod
myln;/m spo|ečensk m Ťádem.

'  Milan Suchome| (l992) a David Shon (l996) pňesvěrlčivě inrerpretují dí|a A. Vostré z šedesátÝch |et na zá.

k|adě sociopo|iticklch okoIností tohoto období.
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Povrch jako metafora systémťr, pod kterymi lidé skr1/vají záhady světa, se v dí-

le A. Vostré opakuje. Samotn! název románu Thnec na Ledě (|988) poukazuje na

nevhodně bezstarostné chování těch' kteŤí se spo|éhají na vymyšlen Ťád věcí. Po-

vídka Elegie (|964b) popisuje rozpad tohoto povrchu. Povídka začíná stŤídáním

vnějšího popisu událostí s věrn1i m zápisem (bez interpunkce) myš|enekjedné dív-

ky. Touto technikou Vostrázobrazuje kontrast mezi povrchem a chaosem pod ním.

Sebevědom1i m|ad1/ muž' ktery dívku osloví, dúvěŤuje jen znakrim, které jsou sou-

částí povrchu, Dívka se mu líbí sv1im zevnějškem. MuŽ trvá na,,Ťádném prriběhu

pŤedstavování.. (Vostrá |964b: |2)' ale to, že se mu dívka pÍedstaví dvěma rrizn1Í.

mi jmény' poukazuje na smyšlenost a nahodi|ost jrnéna, které samotné pí.edstavu-
je jen povrch a nemriŽe spo|ehlivě systematizovat svět.

Zdá se, Že dívka dŤíve jednala na stejné rirovni jako její nápadník. Hluboké
zklamání v lásce ji zÍejmě probudilo z mylné víry ve spolehliv! clrod událostí
a teď uŽ jasně vidí f'alešnost takzvané upňímnosti rnladého muže. Nakonec mu
Ťekne, že je těhotná. Následuje gotick]Í horor její návštěvy chrámu, ktery odrá-
ží Ztráttu stabilního povrchu. Rozpaky nrladého muže a čtenáŤe naopak svědčí
o tom, jak se stále drží naděje na logické rozuz|ení, Stejně jako m|ady muž se
však čtenáŤ ocitne v s|epé uličce. Neví' zda dívka byla opravdu těhotná. KdyŽ
dívka v chrámu vykňikne ',Chtěla jsent se ho zbavit.., čtenáŤ neví' zda tím mys-
lí mladého muže anebo potracené dítě. Stejně tak čtenáŤ neví, zda název povíd-
ky naráŽi jen na smrt mladistv;ích i|uzí anebo na sebevraždu dívky, kterou na-
posledy vidí na bŤehu Ěeky.

V ,,nerozuzlení..povídky Elegie Vostrá poukazuje na umělost samotného pŤí-
běhu, pochopenéhojako Ťetěz, kter systematizuje a vysvětluje události. V po-
vídce Brih z reklamy Vostrá opakuje odstavec z Elegie o tom, jak maly kluk sle.
duje hádku mezi opilcem a sk trem. NemŮže jít o tentyž incident, protože děje
povídek se odehrávají v jin1/ch ročních obdobích. odstavec pŤedstavuje jeden
č|ánek Íetězu mezi dvěma povídkami, ktery čtenáŤ nem že zapnout. Vostrá na-
značuje, že to, co člověk dokáže systematizovat, není drlležité, a proto by se měl
raději soustÍedit na záhady, ve kterych rn že spatŤit vyšší Íád, kter! je mu jinak
nedostupn!. Da|ším pÍík|adem jsou podrobná vysvětlení dŮvodti smrti, která ná-
s|edují po každérn rÍmrtí v románech A. Vostré' otázkou ,jak?.. se lidé vyhyba.
jí otázkám ,,proč?.. a ,'proč teď?...

V románu VlažntivlnaYosÍráuž nepopisuje, jak náhradní Systém skr]/vá sku-
tečnou bezradnost člověka' nlbrŽjak život v uzavŤené komunitě nahrazuje pŤí.
ml/ kontakt s okolním světenr. \ětšina postav nevidí svět mimo |idi, kteÍí je ob-
klopují. Pňipomínají sedmou církev ve Zjeveni svatého Jana, o které Jan píše, že
1e v|ažná, protože si myslí, Že má, co potí.ebuje' ale ve skutečnosti je chudá.
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V románu Vlažrui vlna je metaÍbrou tohoto světa lidí hra mikádo, ve které si
hráč musí vytáhnout z hromádky jednu špejli, aniŽ rozhází ostatní' Metafora vy-
jadňuje absurditu lidského života: člověk je jako špejle vrŽen do náhodné hro-
mádky jinych a neví, kdo si s ním hraje a jaká jsou pravidla. \čtšina postav je
uzavŤena do hromádky lidí, která se pro ně stává cel;im světem' Postavy se cho-
vají, jako by ov|ádaly tento svět, ale potom za všechno viní náhodu, která je
zbavuje veškeré zodpovědnosti. Jedna postava shrnuje obecn;i pŤístup, kdyŽ
Ťekne: ,'všecko z|,!, co se člověku stane' takže to je náhoda. A co se mu Stane
dobrlho, tak to si musí zaÍídit sám.. (Vostrá |966:269).

Jedinou vyjimkou je malá ho|čička, Barborka Taiflová, jejíŽ nevinn]y ridiv
svědčí o tom, že se jako Vašek v povídce Brih z reklamy dívá na jevy celého svě-
Íazvenčí,jako by sejí absurdita |idské existence netykala. Ve své ana|,!ze para-
|e| ve Vlažné v/ná František Všetička považuje Barborku Za protiklad hlavní po-
stavy, mladé kadeínice Emílie Jezdinské (Všetička |970:4O2). Emílie vnímá je-
nom jevy uzavŤeného světa lidí a její ridiv je pouhou imitací skutečného ridivu
Barborčina. Vlažná vlna je parodick;/ román zasvěcení, protože popisuje, jak
Emílie postupně ztrácí tidiv, když je zasvěcována do pochodri náhradního světa.

Vztahy nrezi lidmi v náhradním světě imitují vztahmezl člověkem a okol-
ním světem. Místo toho, aby člověk pátra| po systému v jevech oko|ního světa,
tedy po pravidlech toho, kdo si s |idmi hraje, pátrá po pravid|ech her cizích |i-
dí. Lidská interakce ve světě Vlclžné v1lt1' g6'.'i.á hÍe, ve které jeden z ričast-
ník pro vlastní zábavu nastrojuje druhéntu |éčky. Účastník prohrává, když má
pocit, že mu unikla pointa vtipu. Tato mezilidská hra probíhá také mezi autor-
kou a čtenáŤem. Vostrá si pohrává s čtenáŤov;im očekáváním rozuz|eni, které by
spojilo a vysvětlilo udá|osti románu. Autorka zadrŽuje nebo spiklenecky posky-
tuje zŤejmě ,,d |ežité.. informace a parodickou temností naráŽí na darebáctvi za
rohem. Thk jako hry postav však děj nevede nikam, hra na život jen pokračuje
dál. Jak dosvědčují nejen dábelsky pojmenované postavy ThiÍl a Princ, ale také
sekretáÍky-vědmy nebo kadeŤnice-sudičky, svět lidí patňí démonúm gnostické.
ho učení, kteňí rozšiŤují zmatek' aby odvádě|i lidskou pozornost od spásné ces-
ty. Ke konci románu jedna postava komentuje: ,,Na světě jsou věci, kter! holt
z stanou navždy nevysvětlen .. (Vostrá 1966:27|)' V následujícím záhadném
smíchu ze sousední místnosti je cítit další automytizace autorky, která se Sama
spojuje s dáblem.

Hrozba smrti visí nad celym románem, stejně jako i nad ostatními romány
Vostré, avšak postavy si jí buď nevšímají, anebo ji neberou vážně' Smrt nemá
místo v náhradním světě, protoŽe smrtí člověk vypadává z hromádky lidí. Pro-
to postavy jen zaregistrují nečekanou smrt Taiflovy manželky a pokračují dál.
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Vljimkou je sám Thifl' jehož opravdová hrúza pĚipomíná hrrizu dívky v Elegii
a pÍibližuje ho k dceŤi Barborce. Jeho obavy, že smrt zavinil tím, že manže|ku
rozrušil obviněním z nevěry, skrlvají jinou obavu' a to, Že smrt je trest za jeho
vlastní pokus o nevěru. Hrriza svědčí o tom, že si najednou uvědomi| hňíšnost
člověka, jeho vy|oučení z ráje, Uvědomil si sílu, která si s lidmi pohrává.

Z|o jako vrozená v|astnost č|ověka hraje stěŽejní ro|i v románech A. Vostré
z konce osmdesátych |et. V!čitky svědomí odráŽeji vědomí toho, že když se
v hromádce lidí jeden život dot1yká druhého, jde vždy o zásah z|a. Jedin! systém,
ktery Íídí hromádku lidsklch špejlí'je nepŤedpovědite|né, ale nevyhnute|né roz-
šííení z|a, Vostrá často používá postavu osudové ženy jako ztě|esnění tohoto vro-
zeného zla. Postavy jako Emílie Jezdinská ve Vlažné vLně artebo ho|ka Markétka
v Neždojde kvraždě jsou osudové nevědomky a nezas|ouŽí si autorčinu Sympa-
tii, na rozdí| od dívky v Elegii anebo parodicky pojnrenované Evy zTance na le-
dě, které jsou osudové proti své vrjli. Eva se v ce|ém románu nem že zbavit po-
citu zodpovědnosti za ripadek a Smrt muže, jehoŽ lásku neopětovala. Sv m stu-
dem za vlastní lidskost a touhou se jí zbavit Eva piipomíná podobné ženské po-
stavy v románech Milana Kundery, napÍíklad Lucii v Žertu (1967).

Evino odmítnutí rlčastnit se Iidskych her pŤedstavuje marn;/ pokus omezit
rozšíŤení z|a. Jak Vostrá zobrazuje v Než dojde k vraždě, člověk, ktery se po-
kouší odstranit zlo, mu naopak podlehne. PÍebírá totiž moc, která mu není dá-
na, a tak opakuje privodní hŤích. Htavní postava románu, pŤíznačně pojmenova-
n! Michal Vinick]i, se nem že zbavit pocitu viny po autonehoclě, pŤi které těž-
ce zrani|a jistého Rudolta U|rycha. Ruclolf pak prisobí jako pokušitel. Provoku-
je v Michalov]/ch v;/čitkách svědomí |idskou touhu po moci ve světě: ,,Na ce.
lou tu udá|ost pohlíŽíte jako na nějakou nenapravitelnou, ba pÍímo Í.atální ka-
tastrofu, jejímž jste raÍ.inovan1i m str jcem' kter se posléze zce|a nesmys|ně ka.
je.. (Vostrá l985: 94). Rudo|f si děIá legraci z Micha|ova pocitu viny a začiná
nahrazovat Michala v jeho rodině. Micha| se ho rozhocl ne zavraždit, aby urov-
nal nesou|ad. Po činu se mu však svědomí vrátí, ale v trochu jiné formě. Na za-
čátku románu mu na rozdíl od jeho známych neš|o o pouhé zproštění viny z ne-
hody policií nebo soudem. Neschopnost těchto orgánú zah|adit mu v1ičitky svě.
domí poukazuje na uměl!, náhradní charakter lidsklch zákon . Na konci romá-
nu se však Michal už uzavÍe| do světa Íizeného těmito zákony' a proto se roz-
hodne odevzdat se policii. Cestou tam se však v autě ZabUe. Nejde ani tak o vyš-
st spraved|nost jako spíš o dáblriv čern1/ vtip.

. . PŤi čtení románri A. vostre čtenáÍ zaživástňet mezi lineárním a cyklick;/m po-
h|edem na svět. Pokouší se sestavit Ťetěz pŤíčiny a následku, kter! povede k roz-
uz|ení událostí, a|e ruší ho pŤitom nahodi|á, nevysvěttená opakování, která line-
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V románu Vlažrui vlna je metaÍbrou tohoto světa lidí hra mikádo, ve které si
hráč musí vytáhnout z hromádky jednu špejli, aniŽ rozhází ostatní' Metafora vy-
jadŤuje absurditu lidského života: člověk je jako špejle vrŽen do náhodné hro-
mádky jinych a neví, kdo si s ním hraje a jaká jsou pravidla. \čtšina postav je
uzavŤena do hromádky lidí, která se pro ně stává cel;im světem' Postavy se cho-
vají, jako by ovládaly tento svět, ale potom za všechno viní náhodu, která je
zbavuje veškeré zodpovědnosti. Jedna postava shrnuje obecn]i pŤístup, kdyŽ
Ťekne: ,'všecko z|,!, co se člověku stane' takže to je náhoda. A co se mu stane
dobr;iho, tak to si musí zaÍídit sám.. (Vostrá |966:269).

Jedinou v jimkou je malá ho|čička, Barborka Taiflová, jejíž nevinn]y ridiv
svědčí o tom, že se jako Vašek v povídce Brih z reklamy dívá na jevy celého svě-
Íazvenči,jako by sejí absurdita |idské existence netykala. Ve své ana|,!ze para-
|e| ve Vlažné v/ná František Všetička považuje Barborku za protiklad hlavní po-
stavy, mladé kadeínice Emílie Jezdinské (Všetička |970:4O2). Emílie vnímá je-
nom jevy uzavŤeného světa lidí a její ridiv je pouhou imitací skutečného ridivu
Barborčina. Vlažná vlna je parodick;/ román zasvěcení, protože popisuje, jak
Emílie postupně ztrácí ridiv, kdyŽ je zasvěcována do pochodri náhradního světa.

Vztahy nrezi lidmi v náhradním světě imitují vztahmezl člověkem a okol-
ním světem. MíSto toho, aby člověk pátra| po systému v jevech oko|ního světa,
tedy po pravidlech toho, kdo si s |idmi hraje, pátrá po pravid|ech her cizích |i-
dí. Lidská interakce ve světě Vlrlžné v,t1' g6'.'i.á hňe, ve které jeden z ričast-
ník pro v|astní zábavu nastrojuje druhéntu |éčky. Účastník prohrává, když má
pocit, že mu unikla pointa vtipu. Tato mezi|idská hra probíhá také mezi autor-
kou a čtenáÍem. Vostrá si pohrává s čtenáŤov;im očekáváním rozuz|ení, které by
spojilo a vysvětlilo události románu. Autorka zadržuje nebo spiklenecky posky-
tuje zŤejmě ,,d |ežité.. informace a parodickou temností naráŽí na darebáctvi za
rohem. Thk jako hry postav však děj nevede nikam, hra na život jen pokračuje
dál. Jak dosvědčují nejen dábelsky pojmenované postavy ThiÍl a Princ, ale také
sekretáÍky-vědmy nebo kadeŤnice-sudičky, svět lidí patňí démonúm gnostické.
ho učení' kteňí rozšiŤují zmatek' aby odvádě|i lidskou pozornost od spásné ces-
ty. Ke konci románu jedna postava komentuje: ''Na světě jsou věci' kter! holt
z stanou navždy nevysvětlen .. (Vostrá |966:21|). V následujícím záhadném
smíchu ze sousední místnosti je cítit další automytizace autorky, která se Sama
spojuje s dáblem.

Hrozba smrti visí nad celym románem, stejně jako i nad ostatními romány
Vostré, avšak postavy si jí buď nevšímají, anebo ji neberou vážně' Smrt nemá
místo v náhradním světě, protoŽe smrtí člověk vypadává z hromádky lidí. Pro-
to postavy jen zaregistrují nečekanou smrt Thiflovy manželky a pokračují dál.
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rozrušil obviněním z nevěry, skrlvají jinou obavu, a t'o, Že smrt je trest za jeho
vlastní pokus o nevěru. Hrriza svědčí o tom, že si najednou uvědomil hňíšnost
člověka, jeho vy|oučení z ráje. Uvědomil si sílu, která si s |idmi pohrává.

Z|o jako vrozená v|astnost č|ověka hraje stěŽejní ro|i v románech A. Vostré
z konce osmdesátlch |et. V!čitky svědomí odráŽeji vědomí toho, že když se
v hromádce lidí jeden život dot1yká druhého, jde vždy o zásah z|a. Jedin! systém,
ktery Íidí hromádku lidsklch špejlí'je nepŤedpovědite|né, ale nevyhnute|né roz-
šíÍeni z|a, Vostrá často používá postavu osudové ženy jako ztě|esnění tohoto vro-
zeného zla. Postavy jako Emílie Jezdinská ve Vlažné vLně artebo ho|ka Markétka
v Neždojde kvraždě jsou osudové nevědomky a nezas|ouŽí si autorčinu Sympa-
tii, na rozdí| od dívky v Elegii anebo parodicky pojnrenované Evy zTance na le-
dá, které jsou osudové proti své vťrli. Eva se v ce|ém románu nem že zbavit po-
citu zodpovědnosti za ripadek a smrt muže, jehoŽ lásku neopětovala. Sv m stu-
dem za vlastní lidskost a touhou se jí zbavit Eva piipomíná podobné Ženské po-
stavy v románech Milana Kundery, napÍíklad Lucii v Žertu (1967).

Evino odmítnutí ričastnit se Iidskych her pŤedstavuje marn;/ pokus omezit
rozšíŤení z|a. Jak Vostrá zobrazuje v Než dojde k vraždě, člověk, ktery se po-
kouší odstranit zlo, mu naopak podlehne. PÍebírá totiž moc, která mu není dá-
na, a tak opakuje privodní hŤích. H|avní postava románu, pŤíznačně pojmenova-
n! Michal Vinick!, se nem že zbavit pocitu viny po autonehoclě, pŤi které těž-
ce zrani|a jistého RudolÍa U|rycha. Ruclolf pak prisobí jako pokušitel. Provoku-
je v Michalov]/ch v;/čitkách svědomí |idskou touhu po moci ve světě: ,,Na ce-
lou tu udá|ost pohlíŽíte jako na nějakou nenapravitelnou, ba pÍímo Í.atá|ní ka-
tastrofu, jejímž jste raÍ.inovanlm strrijcem' kter se posléze zce|a nesmys|ně ka.
je.. (Vostrá l985: 94). Rudo|f si děIá legraci z Micha|ova pocitu viny a začiná
nahrazovat Michala v jeho rodině. Micha| se ho rozhocl ne zavraždit, aby urov-
na| nesou|ad. Po činu se mu však svědomí vrátí, ale v trochu jiné formě. Na za-
čátku románu mu na rozdí| od jeho známych neš|o o pouhé zproštění viny z ne-
hody policií nebo soudem. Neschopnost těchto orgánú zah|adit mu v1ičitky svě-
domí poukazuje na uměl!, náhradní charakter lidsk ch zákon . Na konci romá-
nu se však Michal užuzavÍe| do světa Íizeného těmito zákony' a proto se roz-
hodne odevzdat se policii. Cestou tam se však v autě Zab|e. Nejde ani tak o vyš-
st spraved|nost jako spíš o dáblriv čern;/ vtip.

. . PŤi čtení románri A. vostre čtenáÍ zažívástňet mezi lineárním a cykliok;/m po-
h|edem na svět. Pokouší Se Sestavit Ťetěz pŤíčiny a následku, kter! povede k roz-
uz|ení událostí, a|e ruší ho pŤitom nahodi|á, nevysvěttená opakování, která line-
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ární pňístup musí vy|oučit.Zdáse,žekaždé lineární vysvětlení událostí jen na.
hrazuje dokonalé pochopení záhad existence, kterého č|ověk nemúže dosáh.
nout' Ve svém posledním románu Médium Vostrá prosazuje cyklick1/ pŤístup ja-
ko zpr]sob Života, ve kterém místo umělého konečného rozuzlení jde o s|edová-
ní nekonečn1lch opakování s variacemi v okolním světě. V románu se m|adá dív-
ka AneŽka, sirotek, pŤijede z Prahy na vesnici zotavit po nemoci u Staré kama-
rádky své babičky. K|asická záp|etka románu sebeobjevení symbolizuje právě
lineární zptisob myšlení. Anežčiny slzy na konci románu svědčí o tom, jak, po-
dle vzoru jinlch postav A. Vostr.é, poznává nevyhnutelné rozšíŤení z|a v hro-
mádce lidí' Na rozdíl od Anežky si však čtenáŤ navíc uvědomuje, že AneŽčin
pobyt na vesnici vyvo|al sled událostí, kter;i se ve|mi podobá s|edu smutn1ich
událostí vyvo|anfch její babičkou pŤed padesáti lety. \čdomím takov1/ch opa-
kování se člověk oddaluje od hnizy Smrti, ke které lineární pňístup nutně vede,
a naopak se blíŽí k věčnfm pochodrim oko|ního světa, ze kter1ich je vyloučen.

Y Médiu Vostrá vrací čtenáŤe k stálému poznávání jevri pŤírody, které zobra-
zovala u ma|ého chlapce v povídce Brjh z reklamy.Y Médiu se vědci na vesni-
ci snaží klonovat rostliny. Autorka zd razřuje jejich neznalost, nutnost stá|e
pŤedělávat experimenty od začátku a ridiv' s jakym sledují opakování a jemné
od|išnosti identicklch rostlin. Thkov;/ cyklick1i pŤístup má i morální uplatnění
ve světě lidí' jak naznačuje David, mlad1i vědec a AneŽčin pÍite|: ,,Žij tak, jako
bys Ži|a podruhé, a jako bys v prvním životě jednala tak nesprávně, jako se
chystášjednat právě teď.. (Vostrá l99|: 350). Vostrá však nevěňí. Že cyklick;/ po-
stup povede k odstranění zla. Ačkoli se AneŽce David líbí, nevzrušuje ji a Vost-
rá naznačuje, Že pÍed jeho moudrostí Anežka nakonec dá pÍednost vášni jaké-
hosi ďábla. Cyklicky postup poněkud pÍipomíná závěr Čapkovy trilogie, kde
Čapek popisuje, jak uvědomění si toho, kolik moŽnlch životti v sobě člověk no-
sí, mu umoŽní lepší porozumění s ostatními lidmi. Vostré však nejde o zlepšení
vztah mezi lidmi. Ve své prÓze Vostrá považuje svět lidí za náhradní svět, kte-
r1i rozptyluje energii člověka. Hned na začátku Média záhadny starší muž pohr-
dá Anežčin1/m pÍesvědčením, že č|ověk by se měl snažit s každym vyjít' Na-
opak tvrdí, že by člověk mě| investovat čas do něčeho, coje pro něho dristojné.
Vostrá je na konci své tvorby věrná sv m existenciálním začátkrjm: Život se ode-
hrává mimo člověka a je na něm, zda se uzavŤe do náhradní verze anebo se ote-
vŤe vědomí svého vyloučení.
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ární pňístup musívyloučit.Zdáse,ŽekaŽdé |ineární vysvětlení událostí jen na-
hrazuje dokonalé pochopení záhad existence, kterého č|ověk nemtiže dosáh-
nout. Ve svém posledním románu Médiwn'YosÍrá prosazuje cyklicky pŤístup ja-
ko zptisob života, ve kterém místo umělého konečného rozuzlení jde o s|edová-
ní nekonečn;ich opakování s variacemi v okolním světě. V románu se mladá dív-
ka Anežka, sirotek, pŤijede z Prahy na vesnici zotavit po nemoci u staré kama-
rádky své babičky. Klasická záp|etka románu sebeobjevení symbolizuje právě
|ineární zprisob myš|ení. AneŽčiny slzy na konci románu svědčí o tom, jak, po-
dle vzoru jinych postav A. Vostré, poznává nevyhnute|né rozšíňení z|a v hro-
mádce lidí. Na rozdíl od Anežky si však čtenáŤ navíc uvědomuje, že Anežčin
pobyt na vesnici vyvolal sled událostí, kter1/ se velmi podobá sledu smutn ch
událostí vyvolan1/ch její babičkou pŤed padesáti |ety. \čdomím takov1/ch opa.
kování se člověk oddaluje od hrŮzy smrti, ke které lineární pŤístup nutně vede,
a naopak se blíží k věčnlm pochodťrm okolního světa, ze kterychje vyloučen.

Y Médiu Vostrá vrací čtenáŤe k stálému poznávání jevŮ pŤírody, které zobra-
zovala u ma|ého chlapce v povídce Brih z reklamy.Y Médiu se vědci na vesni-
ci snaŽí k|onovat rostliny. Autorka zd razřuje jejich neznalost, nutnost stále
pÍedělávat experimenty od začátku a ridiv' s jak1/m s|edují opakování a jemné
odlišnosti identicklch rostlin. Takov! cyklicky pňístup má i morální uplatnění
ve světě lidí, jak naznačuje David' mlad1i vědec a Anežčin pfite|: ,,Žij tak, jako
bys Žila podruhé, a jako bys v prvním životě jedna|a tak nesprávně, jako se
chystáš jednat právě teď.. (Vostrá l 99 l : 350). Vostrá však nevěŤí. že cyk|icky po-
stup povede k odstranění zla. Ačko|i se AneŽce David líbí, nevzrušuje ji a Vost-
rá naznačuje, Že pňed jeho moudrostí Anežka nakonec dá pŤednost vášni jaké-
hosi ďábla. Cyklickf postup poněkud pŤipomíná závěr Čapkovy trilogie, kde
Čapek popisuje'jak uvědomění si toho, kolik možnych životú v sobě č|ověk no.
sí, mu umožní lepší porozumění s ostatními l idmi. Vostré však nejde o zlepšení
vztahri mezi lidmi. Ve své prÓze Vostrá považuje svět lidí za náhradní svět' kte-
r1i rozptyluje energii člověka. Hned na začátku Média záhadny starší muž pohr-
dá Anežčin1/m pÍesvědčením, Že člověk by se měl snažit s každ;fm vyjít. Na-
opak tvrdí, Že by člověk mě| investovat čas do něčeho, coje pro něho dtistojné.
Vostrá je na konci své tvorby věrná sv;/m existenciálním začátkrjm: život se ode-
hrává mimo člověka a je na něm' zda se uzavŤe do náhradní verze anebo Se ote-
vňe vědomí svého vyloučení.
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