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Abstrakt
Práce se bude zabývat prózami Jany Krejcarové-Černé ze 60. let. S teoretickým východiskem
v Poetice vyprávění Shlomith Rimmon-Kenan(ové) a s přihlédnutím k pracím Mieke Bal(ové)
se práce zaměří na analýzu příběhu v těchto textech, a to především na utváření diegetických
rovin a subjektu vypravěče. Cílem práce je poukázat na specifické narativní postupy, která
tato autorka při konstrukci svých oficiálně vydávaných próz používala.

Abstract
This bachelor’s thesis will address the prose works of Jana Krejcarová-Černá from the 1960s.
With a theoretical basis in Shlomith Rimmon-Kenan’s Narrative Fiction: Contemporary
Poeticsand taking into account the works of Mieke Bal, the thesis will focus on analysing the
story in these texts and in particular the creation of diegetic levels and the narrator. The aim of
the work is to draw attention to specific narrative techniques used by the author when
constructing her officially published prose.
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Úvod
Když hovoříme a čteme o Janě Krejcarové-Černé, zřídkakdy se přitom zabýváme jejími
texty. Pokud ji chceme představit nezasvěcenému čtenáři, jednoduše použijeme nálepku
„dcera slavné matky“ nebo „femme fatale slavnějšího spisovatele, básníka a filozofa“. A
pokud už tedy o ní mluvíme, označení spisovatelka se velmi pravděpodobně octne až v závěsu
za charakteristikami vyplývajícími z jejího nekonvenčního života, ať již to bude neschopnost
odpovědnosti k sobě samé i k druhým včetně vlastních dětí, časté střídání (sexuálních)
partnerů či životní neukotvenost a nemožnost zařadit se do systému společnosti1. Z její vlastní
tvorby je paradoxně nejznámější poezie, která ovšem obsahuje pouze deset nepříliš
rozsáhlých básní, a samozřejmě biografie matky Mileny Jesenské Adresát Milena.
Největší úsek autorčiny tvorby ovšem tvoří prozaické texty krátké až střední délky, které
vznikly v 60. letech. Krátké i delší povídky vycházely od konce 50. let a po celá léta šedesátá
časopisecky v Divokém víně, Světu v obrazech a Kulturní tvorbě (a jedna nepojmenovaná také
ve Věstníku židovských náboženských obcí, celý soupis bibliografie viz. Příloha 1). Sbírku
povídek Nebyly to moje děti vydal Svaz protifašistických bojovníků v Našem vojsku v roce
1966. Rozsahem nejdelší próza Krejcarové-Černé, novela Hrdinství je povinné, vyšla v roce
1964 v profilové ediční řadě Život kolem nás2 nakladatelství Československý spisovatel (ve
stejné edici vyšly i tři sešity Kunderových Směšných lásek, Hrabalovy Ostře sledované vlaky
a Taneční hodiny pro starší a pokročilé nebo Jedličkův román Kde život náš je v půli se svou
poutí3). Právě těmto nejčetněji zastoupeným a dnešní i tehdejší4 kritickou a literárněvědnou
veřejností poněkud opomíjeným autorčiným textům se hodláme věnovat v této bakalářské
práci.
Jsou to prózy obvykle hodnocené po vzoru Egona Bondyho jako průměrné, psané pro
peníze, a z toho důvodu umělecky nepříliš hodnotné. „Všechny další věci, zejména ty, jež
publikovala, byly psány Honzou Krejcarovou výslovně a uvědoměle jen pro peníze, a proto se
Takto ji popisuje například Radim Kopáč v příspěvku pro Český rozhlas (Kopáč Radim, Osudové ženy: Jana
Krejcarová, datum publikování 14. 7. 2017. Dostupné z:
http://www.rozhlas.cz/dvojka/radiozpravy/_zprava/pitky-milenci-milenky-odboj-blazinec-umeni-osudovezeny-jana-krejcarova--1711166)
2
Edice Život kolem nás spoluutvářela v 60.letech tvář nakladatelství. Charakterizovalo ji sepětí se současným
životem, aktuální témata, široké žánrové rozpětí a otevření se mladší generaci autorů.
3
Československý spisovatel publikoval tento Jedličkův román pouze v cenzurované verzi. V plném znění vyšel až
v roce 1994 v Mladé frontě.
4
Recenze novely Hrdinství je povinné vyšly čtyři: M. Pohorský, Večerní Praha 21. 5. 1964; J. Jirsa, Kulturní tvorba
1964, č. 18; J. Lopatka, LitN 1964, č. 21; M. Petříček, Host do domu 1964, č. 5; recenze sbírky Nebyly to moje
děti pouze jedna: J. Brabec, Orientace 1966, č. 2.
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co nejotročtěji snažily vyjít vstříc vkusu doby, což se jim též podařilo. Jen některé, jako črty z
pobytu ve věznici, otiskované v Divokém víně koncem šedesátých let, jsou psány bez ohledu
na pouhé zpeněžení“ (E. Bondy, 1982)5. Stejné stanovisko zastává i například taková autorita
jako jsou Dějiny české literatury 1945‒1989 (třetí díl), když hodnotí novelu Hrdinství je
povinné: „Svou novelu zjevně nenapsala z hlubšího uměleckého a názorového zaujetí, nýbrž
z důvodů komerčních, přičemž se rozhodla naplnit dobovou konvenci: tomu odpovídala i
volba prostředí a pojetí ústředního hrdiny, …“6. Martin Pilař ve své knize Underground:
kapitoly o českém literárním undergroundu v tomto diskurzu pokračuje, a navíc přidává
představu dvou rozdílných tvůrkyň – alter eg, poprvé verbalizovanou Ivo Vodseďálkem:
nespoutanou básnířku undergroundu 50. let Honzu Krejcarovou a Janu Černou, spisovatelku
„prodejných paskvilů“, která ale stále „snad i nevědomky, ve všem, co napsala, řešila svůj
problém“7.
Budeme tedy následovat tuto zavedenou dichotomii a autorku zkoumaných textů nazývat
Janou Černou. Tímto jménem koneckonců podepisovala všechny své texty vyjma těch ze 40.
a 50. let (básně, prózu Clarissa a články pro Svobodné noviny a Kulturní tvorbu publikovala
pod příjmením Krejcarová) a nevydané povídky Jak jsem jednou byla krásná, jejíž strojopis
byl nadepsán jménem Jana Landmanová.
Se stanoviskem, že texty Černé nedosahují dostatečné umělecké úrovně jen proto, že se
snaží následovat dobové trendy nebo proto, že byly vytvořeny z důvodu obživy, ovšem
nemůžeme souhlasit. Zastáváme stanovisko autonomie textu na autorovi či autorce, ačkoli
chápeme, že tato autonomie jen zřídkakdy může být absolutní (především u autorky
s takovými autobiografickými sklony, jako měla Jana Černá). Tato práce si snad částečně
právě proto bere za cíl pomocí objektivního popisu a analýzy narativních postupů, jimiž jsou
povídky a novela vystavěny, ukázat na propracovanost a kvalitu těchto textů, a vytvořit tak
alternativu k linii hegemonního bondyovského výkladu autorčina díla. Také z tohoto důvodu
se budeme v této práci snažit se co možná nejúplněji vyhnout lákavému zkoumání
autobiografických momentů v textech a vyvozovat z nich jakékoliv významotvorné závěry.
To nám ale samozřejmě nebrání představit nejprve autorčin pozoruhodný život.

Černá, 1990, 91-92.
Janoušek, 2008, s. 298.
7
VODSEĎÁLEK, Ivo a MACHOVEC, Martin, ed. Snění: poezie a próza z let 1951-1955. 1. vyd. Praha: Pražská
imaginace, 1992. s. 59.
5
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1. Jana Krejcarová-Černá
Jana Krejcarová se narodila v roce 1928 jako první a jediné dítě známé novinářky Mileny
Jesenské a avantgardního architekta Jaromíra Krejcara. Vyrostla v ovzduší pražské
intelektuální a umělecké elity se stínem matčiny nemoci (a později silné závislosti na morfiu)
stále nad hlavou. Co ale poznamenalo nejen její dětství, ale také dospělý život 8, bylo zatčení
Mileny Jesenské gestapem v roce 1939, její uvěznění v Praze na Pankráci a následně
v koncentračním táboře Ravensbrück, kde Jesenská v roce 1944 zemřela. Od té doby střídala
Jana často bydliště, nejdéle bydlela u dědečka z matčiny strany, profesora Jesenského. Vdala
se brzy, už v roce 1947, za Pavla Fischla, bratra dnes známějšího spisovatele Viktora Fischla.
Manželství ale nemělo dlouhého trvání, Fischl (stejně jako Janin otec Jaromír Krejcar) v roce
1948 z Československa emigroval a Jana zůstala ve svých dvaceti letech prakticky sama.
Zároveň ale na přelomu 40. a 50. let poznává Zbyňka Fischera (Egona Bondyho), což je
setkání pro oba dva určující. Ač nikdy nebyli oficiálně svoji, vliv jednoho na život a tvorbu
druhého je naprosto klíčový. Právě s Bondym se účastnili surrealistických večerů a rovněž je
organizovali, později spolu uspořádali sborník Židovská jména, reagující na projevy znovu
nastupujícího antisemitismu. Spolu s Ivo Vodseďálkem začali v podobné době vydávat
strojopisnou edici Půlnoc. Kromě vlastních textů publikovali také například texty Bohumila
Hrabala nebo Vladimíra Boudníka, občas byly tisky doplněné ilustracemi Adolfa Borna,
Mikuláše Medka nebo Oldřicha Jelínka. Tvorba skupiny kolem edice Půlnoc se nesla ve
znamení odklonu od surrealismu, novým východiskem se staly všednodennost a
materialismus pojímané různými osobitými styly – u Bondyho to byl totální realismus, u
Vodseďálka trapná poezie. Jana Černá tehdy píše svůj prozaický debut – de Sadem
inspirovanou Clarissu a brutálně erotické básně s incestní tématikou V zahrádce otce mého,
G. Zand(ová) její styl nazývá intimismem9. Černá se však kolem Půlnoci dlouho neudržela (a
sama činnost edice neměla příliš dlouhého trvání, dle vzpomínek pamětníků – Bondyho a
Vodseďálka, fungovala od roku 1950/1951 do roku 1953 podle jednoho a 1955 podle
druhého10).
Její život byl protkán neustálým stěhováním, nefunkčními (manželskými) vztahy (po
Fischlovi přišli a odešli Miloš Černý, Alois Krátký a Ladislav Lipanský, poslední, páté
Kromě intertextuálních indicií, kdy se téměř ve všech autorčiných prózách objevuje otázka vztahu matka-dítě,
a komentáře Ivo Vodseďálka, že Jana ve všech svých textech řešila „svůj problém“, se se složitým vztahem
k nepřítomné matce svěřila v roce 1948 Zbyňkovi Havlíčkovi v rámci tzv. Psychoanalýzy na štaflích.
9
Zand(ová), 2002, s. 94.
10
Zand(ová), 2002, s. 85.
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manželství

s výtvarníkem

Danielem

Landmanem

trvalo

až

do

autorčiny

smrti),

příležitostnými pracemi (ať v redakci časopisů nebo jako uklízečka, trvalé zaměstnání nikdy
neměla), pobyty v psychiatrických léčebnách, odkládání svých pěti dětí do dětských domovů
a následnými snahami získat je zpátky vždy, když se její sociální podmínky alespoň trochu
zlepšily. V polovině šedesátých let byla silně závislá na fenmetrazinu. Mezi lety 1966‒1967
strávila rok v nápravně-výchovném ústavu v Pardubicích. Zážitky z vězení později popsala
v reportážně-povídkovém cyklu Otisky duší. Také se ale od konce padesátých let vrátila k
psaní (ať již to skutečně bylo pouze pro peníze, nebo ne) a aktivně tvořila přibližně dalších
deset let, byť počet publikovaných textů není nijak vysoký a průměrná délka povídek
nepřesahuje 8 stránek v souborném vydání z r. 2016 (časopisecky vydávaných, ty ze sbírky
Nebyly to moje děti jsou ještě daleko kratší).11 Největší úrodu přinesl rok 1968, kdy autorka
publikuje v Divokém víně zápisky z pardubického vězení, povídkový cyklus Malá růžová
zahrada a další tři povídky, jednu také ve Světě v obrazech, kromě toho ale především
vzpomínkovou biografii matky Adresát Milena Jesenská.
Tím ale její spisovatelská dráha prakticky končí, na konci sedmdesátých let napíše jedinou
poslední povídku Jak jsem jednou byla krásná, ale redakce magazínu Ahoj jí text vrátí. Žije se
svým posledním manželem, výtvarníkem Danielem Landmanem, v Raspenavě, věnuje se
malbě, batice a tvoří horoskopy pro své známé. Už nepíše, ale stále vypráví, Landmanovi
dokonce vymysleli pravidelná setkání v kavárně Letná, „kde se každou sobotu ve dvě sešlo
třeba dvacet lidí a všichni ji poslouchali, jak zajímavě analyzuje různé situace, povídá,
odpovídá… ten dar řeči byl nepřeklenutelný“.12 Zní to, jako by konečně našla klid, krátce
předtím, než 5. ledna 1981 umírá v důsledku autonehody. Zanechává po sobě pět dospělých
dětí, téměř zapomenuté dílo, které se snadno vejde do dvou knižních svazků, a především
„mýtus Honza“. Mýtus nespoutané umělkyně, která smazala dělicí čáru mezi životem a
uměním, femme fatale oproštěné od společenských konvencí, které byla vlastní „živočišnost
a sexuální nezkrotnost, ale rovněž ona intelektuální suverenita“.13 Mýtus, který je jistě z části
dílem samotné autorky, ale z druhé, patrně větší části, dílem mužů, kteří ji obklopovali (či

Ve své knize Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse popisuje Anna Militz podmínky, v nichž Černá
tvořila, a dochází k závěru, že není divu, že se jí v situaci matky samoživitelky čtyř dětí, žijící v bídě a vydělávající
si občasnými pracemi, nepodařilo dokončit a vydat více textů. Oponuje také Bondyho kritice, že byly texty
psané pouze pro obživu ‒ argumentem, že z občasných honorářů by Černá rodinu uživila jen těžko.
12
Vzpomínky K. J. Čapka V rozmluvách převzato z Militz, 2015, s. 127.
13
Machovec, Milan. Evokace, inspirace, dedikace – zmínky o Honze Krejcarové v díle Egona Bondyho. in Slovo a
smysl 28, 2017, č.14, s. 86.
11
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kterými se obklopovala ona) – v první řadě Egona Bondyho, ale i Ivo Vodseďálka, Bohumila
Hrabala a dalších, kteří tento mýtus následovali a živili.
Její texty jsou znovu objevené až roku 1988, kdy Revolver Revue samizdatově otiskne
V zahrádce otce mého (40 let od napsání). Po revoluci jsou pak zásluhou Tomáše Mazala
básně vydané znovu ve výboru Clarissa a jiné texty v nakladatelství Concordia. Zde je také
prvně otištěn Dopis Egonu Bondymu a poprvé oficiálně publikovaná Clarissa. Vydání je
doplněno předmluvou Egona Bondyho, ediční poznámkou Ivo Vodseďálka a doslovem
Bohumila Hrabala, výkladová linie je zde tedy naprosto explicitní. V roce 1993 o Černé
natočila dokument Seděla ve skleníku a házela kameny rakouská filmařka Nadja Seelich(ová).
Film je sestaven ze vzpomínek Bondyho, Vodseďálka a Johany Kohnové, autorčiny
přítelkyně a v osmdesátých letech spolubydlící, která vypráví fantastické historky o záhonu
žampiónů, který jim vyrostl v koupelně, kam vyhazovaly odpadky, nebo o pálení věcí, které
se jim nechtěly stěhovat. Nový zájem o Krejcarovou-Černou přichází až s rokem 2015, kdy
Anna Militz vydává autorčin životopis Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse a o
rok později sebrané dílo Tohle je skutečnost. Téhož roku se ve Vídni koná mezinárodní
vědecká konference Honza Krejcarová und der tschechische Underground. (Re-)Konstruktion
eines Mythos, jež otevírá otázku „mýtu Honza“ ve vztahu k tvorbě Krejcarové-Černé, provádí
jeho analýzu a sleduje jeho stopy jak v díle samotné autorky, tak například i v textech Egona
Bondyho.
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2. Kontext české prózy 60. let 20. století
2.1. Kontext kulturně-historický
Po Chruščovově kritice Stalinova kultu osobnosti na XX. sjezdu KSSS, ale i po krvavém
potlačení povstání v Polsku a Maďarsku v roce 1956 se nejen v československé společnosti
začaly objevovat výraznější příznaky relativizace stalinismu. To zapříčinilo pozvolné tání
dosavadní represivní politiky a v kultuře také oslabení socialisticko-realistické doktríny a
rozšiřování pole svobodného uměleckého projevu. V opozici vůči budovatelskému dogmatu
se začal v umění a filozofii prosazovat návrat ke svobodnějšímu chápání marxismu (například
vydání knihy Karla Kosíka Dialektika konkrétního). S tím dochází také k diverzifikaci
umělecké tvorby, včetně veřejného vystoupení některých neoficiálních uměleckých skupin
(např. pozdější Surrealistická skupina kolem Vratislava Effenbergera, tehdy zvaná Okruh pěti
objektů). K této ideologické emancipaci kulturní obce samozřejmě docházelo jen pozvolna a
za velkého odporu oficiálních politických struktur, vedle označování projevů nového
kulturně-politického diskurzu za úchylky nesoucí nebezpečí revizionismu, šikany
významných teoretiků (Jan Grossman) i celých platforem (nakladatelství Čs. spisovatel) byl
nejúčinnější zbraní vládnoucí garnitury přísný dohled na všechny příčky hierarchie Svazu
spisovatelů a personální kontrola všech významných periodik a nakladatelství, případně jejich
rušení (časopis Květen).
Významným přelomem se stal XII. sjezd KSČ v roce 1962, který připustil částečnou
kritiku předchozího stalinistického směřování a uvolnění veřejného života, milníky na poli
kultury byly pak kafkovská konference v Liblicích v květnu 1963 a III. sjezd Svazu čs.
spisovatelů (obojí v květnu 1963), kde došlo ke konfrontaci dogmatického a liberálnějšího
přístupu k marxisticko-leninské estetice. Ke slovu se dostávala i mladší nastupující generace
autorů a autorek (Štroblová, Kabeš, Wernisch, Šrut, Zábrana, Hejda, Klíma, Havel, Fuks, …),
československá literatura a kultura znovu vstoupila do širšího světového kontextu, uznání se
dostalo např. nové filmové vlně (Chytilová, Forman, Němec, …). To ale samozřejmě
neznamenalo absolutní liberalizaci kultury a umělecké tvorby, komunistické vedení bylo
odhodláno udržet si nad kulturními orgány a médii kontrolu. Celá šedesátá léta (tedy do srpna
1968) se tak spíše než v jednoznačné demokratizaci kulturního pole nesla v duchu
permanentního napětí mezi stranickými představiteli konzervativního přístupu a zástupci
(umělecké) veřejnosti usilující o uvolnění nejen stavidel svobodné tvorby a konzumace
kultury, ale především opresivního politického systému.
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2.2. Kontext oficiální produkce
Kontext próz Jany Černé ze 60. let je třeba rozdělit na dva tematické okruhy – tehdejší
oficiální prozaickou produkci, do které se texty vřadily, a počátky českého literárního
undergroundu, jež tvoří podhoubí autorčiny tvorby.
Bondy Černou ze psaní po srsti doby nekritizoval zcela neopodstatněně. V šedesátých
letech se totiž rozmáhá několik prozaických tendencí, které lze v autorčiných textech nalézt i
bez větších literárně-historických znalostí. Prvním takovým tematickým okruhem je reflexe
druhé světové války. To bylo samozřejmě nosné téma již v předchozím desetiletí, tentokrát je
ale důraz kladen na individuální prožitek jedince, do příběhu jsou vnášeny existenciální
otázky, problém osobní odpovědnosti tváří v tvář válečnému kolosu. Zároveň do literatury
vstupuje vyrovnávání se s židovským osudem, antisemitismem třicátých let, traumatem
zrůdnosti koncentračních táborů. Jednotliví autoři se pokoušeli motivicky, emocionálně i
intelektuálně prohloubit výpověď o okupaci jako osudové zkušenosti, tragické předurčenosti i
dědictví, jež se „zadřelo“ do života i duší jedinců, píší autoři a autorky Dějin české literatury
1945‒1989.14 To je samozřejmě i případ Černé a jejích prozaických textů, především těch
knižně vydaných v šedesátých letech, které tematizují vliv válečných událostí na osudy dětí.
Roku 1958 knižně debutuje Arnošt Lustig; ústředním motivem jeho díla se stala vlastní
zkušenost holokaustu. Lustigovy knihy narušily zavedený diskurz neosobního historizujícího
psaní o válce a nahradily ho sdílením velmi osobního autentického prožitku každodennosti
židovského obyvatelstva. Zevšednělý pocit strachu, permanentně přítomné ohrožení, stavy
bídy a hladu, ale především právě autentický přenos událostí v příběhu skrze (zdánlivě)
spontánní vyprávění je pro Lustiga stejně příznačný jako pro Černou. Dětské postavy,
fokalizátory a vypravěče válečných událostí využil ve svých prózách také Ludvík Aškenazy.
Jeho krátké povídky vystavěné obvykle na jediné hraniční události se sbírce Černé Nebyly to
moje děti podobají asi nejpatrněji.
Na přelomu padesátých a šedesátých let se motivické literární pole rozšiřuje také o tzv.
prózu budovatelské deziluze, která vycházela z přirozeného stavu společnosti, v níž se
poúnorové nadšení začalo rozpouštět v rozčarování. Pro tyto texty (romány stejně jako kratší
útvary) je příznačná syrová demonstrace reality a spíše než o přímou jednostrannou kritiku
historicko-politické situace nebo stalinistické ideologie se snaží ukázat její nejednoznačnost,
rozporuplnost idejí a skutečnosti. Což je přesně to, oč se snaží Petr, vypravěč novely
14
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Hrdinství je povinné, ve své reportáži. Tato díla spadající nejspíše do žánru společenské prózy
mají obvykle přesah k próze psychologické, vznášejí otázky politické a etické. Na rozdíl od
svých antipodů socialisticko-realistických vyměňují sílu kolektivu za odpovědnost
jednotlivce, a to především odpovědnost morální, odpovědnost k pravdě. Zástupci tohoto
žánru jsou Jan Procházka se svými Zelenými obzory, a především Páteř Ladislava Bublíka,
Hodina ticha Ivana Klímy nebo Pršelo jim štěstí Jana Trefulky.
Posledním žánrovým okruhem typickým pro šedesátá léta je historická próza. Ačkoli té se
Černá nikdy nevěnovala (místo do minulosti je jedna z povídek zasazena naopak do daleké
budoucnosti), nemá význam ji z výkladu kontextu prózy 60. let vynechávat. Její popularita
byla totiž enormní a postupem času rostla, jak se do literatury vraceli autoři v padesátých
letech záměrně či nedobrovolně mlčící, a také díky povolení k vydávání beletrie v oživených
krajských nakladatelstvích. Hlavní představitelé historické prózy tohoto období jsou
bezpochyby Vladimír Neff (Sňatky z rozumu – Královský vozataj), Václav Kaplický (Kladivo
na čarodějnice), Josef Toman (Po nás potopa).
Lze tedy vidět, že Jana Černá volila látku svých knižně vydávaných děl pravděpodobně
z rejstříku tehdy populárních témat a žánrů (stejně jako ostatní výše zmínění autoři) a upřímně
na tom nelze shledávat příliš mnoho pozoruhodného. Kontext jejích textů tvoří ale také
literatura neoficiální, podzemní, tvořená pro velmi úzký okruh příjemců, jejíž principy se
podstatně odlišují od oficiální produkce řízeného trhu.

2.3. Kontext podzemní tvorby
Jana Černá se do prostředí uměleckého undergroundu15 dostala přirozeně v rámci zájmu o
surrealismus, tematické večery pořádané s Bondym a skrze samozřejmý okruh známých
avantgardních umělců a teoretiků, mezi kterými vyrostla. Byla to právě ona, která ostatní
seznamovala s pracemi Salvatora Dalího a osobně se Závišem Kalandrou nebo Karlem
Teigem. Ačkoli se skupina kolem Krejcarové-Černé, Bondyho, Hrabala, Vodseďálka a mnoha
dalších (tedy okruh edice Půlnoc) vymezovala vůči jakékoli ideologizaci, je jasné, že v tak
vypjatě ideologickém prostředí jako byla raná padesátá léta je i zřeknutí se ideologie krokem
výsostně ideologickým. Je to gesto, jenž dává na srozuměnou nezájem na participaci na
totalitně ovládané společnosti a tím neúčast na moci, kterou je tato společnost prostoupena.

použití tohoto výrazu je vědomý anachronismus, pojem underground se včlenil do úzu až v 70. letech
zásluhou Ivana Martina Jirouse

15
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Doufali, že tím dosáhnou „pravdivějšího vidění reality“16 a „dokážou vidět věci objektivně“17.
Ilegální produkce edice Půlnoc a činnost skupiny kolem ní byla tedy logickým východiskem,
jediným možným svobodným gestem v době kontrolovaného umění, ne jako projev rebelie,
ale jako možnost nezávislé tvorby.
Co neoficiální literaturu padesátých let odlišovalo od undergroundu let sedmdesátých a
osmdesátých, byla uzavřenost tvůrčích okruhů, ať to již byli spořilovští surrealisté (Zbyněk
Havlíček, Libor Fára, Robert Kalivoda) nebo libeňští psychici (Zdeněk Buřil, Jiří Šmoranc,
Vladimír a Stanislav Vávrové) byla úplná izolace od čtenářské obce. I díla publikovaná –
v neoficiálních edicích – byla produkovaná v tak malých nákladech, že si je mohl přečíst
pouze ten úzký okruh přátel z dané tvůrčí skupiny (na rozdíl od edic samizdatových z let
normalizačních, kde naopak šlo o rozšíření literatury zakázaných autorů mezi čtenářskou
obec). Edice Půlnoc tak například sloužila k vydávání textů především Bondymu,
Vodseďálkovi, v menší míře Krejcarové-Černé (Clarissa a ztracené Texty z terapie),
Boudníkovi, Hrabalovi, Pavlu Svobodovi ad., které obvykle vycházely ve čtyřech až šesti
výtiscích, koláže a ilustrovaná díla často pouze v jednom exempláři.
Jejich umělecké postupy původně vycházely ze surrealismu, od něhož se ale všichni brzy
odklonili, každý na trochu jinou cestu, ale stále na stejnou stranu. Pro Bondyho to byl totální
realismus, metoda popisující svět bez jakékoli estetizace a zdánlivě i bez autorské stylizace,
jako by se jednalo o prostý popis skutečnosti. Jednotlivé výjevy jsou však vedle sebe řazeny
(znovu pouze zdánlivě) bez hierarchického klíče, a tím dosahuje vyrovnání váhy nepatrného
detailu s významnou historicko-politickou realitou. Stejný postup především ve svých raných
textech užívá Bohumil Hrabal. Trapné poezii Ivo Vodseďálka je zase vlastní smutný humor,
snad jediný možný v absurdním světě padesátých let. Trapnost v názvu je pojímána jako pocit
obrovského studu za bezradnost v situaci, v níž se lyrický subjekt nachází. S totálním
realismem měla trapná poezie společný popis všední skutečnosti, depoetizaci a silnou
autostylizaci lyrického subjektu.
Individuální poetiky každého z autorů tohoto okruhu (dále Krejcarové intimismus,
suprasexdadaismus Adolfa Borna a Oldřicha Jelínka, …) měly všechny mnoho společného.
Zaprvé to byly společné kořeny v surrealismu – stopy dalíovské paranoicko-kritické metody,
automatické psaní, náhodné asociace, destrukci logické stavby obrazů lze zahlédnout i
v pozdějších textech těchto autorů. Zároveň je ale pro jejich tvorbu charakteristická určitá
Pilař, 1999, s. 40.
Hrabal, Bohumil, „Doslov aneb Abdikace“ in: Něžný barbar. Praha: Odeon, 1990.
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civilnost, všednost, důraz na bezvýchodnost banální každodennosti a použití ironie. Gertraude
Zand(ová) připomíná ve své knize Totální realismus a trapná poezie ještě několik dalších
společných aspektů: intertextualitu (odkazování na díla svých přátel i na svá vlastní),
autostylizaci a automystifikaci, erotiku, pseudoprimitivismus, vulgárnost.18 Právě leckteré
tyto stylotvorné postupy lze zahlédat i v pozdější tvorbě Jany Černé. Další důležitý aspekt
odrážející se i v undergroundu let sedmdesátých je nepochybně vytváření legend a mýtů.
Vedle „živé legendy Bondyho“ jsou na přelomu čtyřicátých a padesátých let položeny
základy „mýtu Honza“.

18

Zand(ová),1998, s. 135-167.
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3. Zkoumané texty
Prozaické dílo Jany Černé ze 60. let obsahuje novelu Hrdinství je povinné, povídkovou
sbírku Nebyly to moje děti a povídky publikované časopisecky. Jedná se celkem o 33 textů,
což je množství přesahující kapacitu bakalářské práce, pokud bychom se chtěli věnovat všem
s důsledností, jaká jim náleží. Základním rozebíraným dílem nám tedy bude nejdelší a
formálně nejpropracovanější z próz – novela Hrdinství je povinné a několik vybraných
povídek. Další povídky nám budou sloužit pro dokumentaci argumentaci jednotlivých
poznatků a hypotéz.
Pro orientaci a porozumění pozdějším kapitolám zde krátce představíme po tematických
celcích všechny podstatné tituly.

3.1 Knižně vydané tituly
Hrdinství je povinné (1964, dále jen Hrdinství) je, jak bylo výše řečeno, v prvním plánu
tzv. prózou budovatelské deziluze. Protagonistou je devatenáctiletý Petr, který po návratu
z Londýna, kam s ním otec za války emigroval, odjíždí na Stavbu mládeže (dle datace v textu
se patrně jedná o výstavbu Nové huti Klementa Gottwalda v Ostravě-Kunčicích, kam v roce
1950 odjela i autorka s Milošem Černým19). Prvotní budovatelské nadšení je ale brzy
rozklíženo nesplnitelností závazků, špatnými životními podmínkami, epidemií myšího tyfu a
neschopností svazáckých vůdců konfrontovat svou zjednodušenou podobu komunistické
ideologie s realitou stavby. Po návratu domů se Petr v rámci rekonvalescence z myšího tyfu
vyrovnává s prožitým rozčarováním skrze psaní reportáže, zážitků ze stavby. Tu následně
odevzdá redakci nakladatelství, které ho ale spolu se Svazem mládeže nařkne ze zkreslení
pravdy, které je Petr donucen uznat, a jeho rozčarování se tak násobí. Vývoj hlavní postavy
ilustrují úvahy vyvolané otázkou, proč jel Petr na stavbu, kterou mu pokládá jak otec, tak
později i matčin milenec.
Zároveň ale Petr řeší ztrátu své matky, která za války zůstala v Praze a následně zahynula
v koncentračním táboře. Otázka Jaká byla maminka? se periodicky vrací (a tím získává na
naléhavosti), když na ni Petr marně hledá odpověď u dospělých ve svém okolí.
Obě linie reprezentované dvěma otázkami částečně spojuje mezigenerační střet, patrný
zejména v Petrových promluvách s matčiným milencem doktorem Hrádkem. Spíš než
mladická potřeba vzdoru proti dospělé rozvážnosti a zkušenostem se tu proti sobě staví
19
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dospělý paternalismus, pocit dosažení moudrosti, pochopení ideologie, nahlédnutí pravdy na
straně jedné a potřeba polemiky, znovudefinování pojmů, přiznaná nejistota a touha po pravdě
na straně druhé.
Dalším svorníkem je pak pojem obsažený v titulu novely – hrdinství. Otázka po jeho
významu a především po jeho morální povaze se line jako hlavní téma celým příběhem. Na
dotaz Jaká byla maminka? totiž Petr dostane od otce odpověď Statečná. Celý text otevírá
scéna z Višněvského Optimistické tragédie. A splnění (nebo alespoň pokus o splnění) závazku
na stavbě je bezpochyby také svého druhu hrdinství, především s všudypřítomnými
připomínkami mytických amurských komsomolců. A hrdinství by bylo postavit se za pravdu,
ale autority Svazu mládeže problém kritické reportáže otočí v konflikt jedince, který se
zmýlil, Petr je nucen se omluvit a statečný boj za pravdu se rozmělní do podoby absurdního
dramatu.
Nebyly to moje děti (1966, dále jen Děti) je sbírka šestnácti povídek s tematikou druhé
světové války. Na velmi malém prostoru zde autorka ukazuje, jak doba vymknutá z kloubů
poznamenává životy dětí, jak se utvářejí hodnoty a názor na svět někoho, kdo většinu svého
života prožil v absurdním chaosu a násilí. Zároveň je postava dítěte typická svou
bezprostředností, naivitou, není zatížena společenskými konvencemi. A v neposlední řadě ve
čtenáři automaticky vyvolává soucit. Povídky se pohybují od jasně autobiografických textů
(Předepsaný počet řádků, kde dívka pod dohledem dědečka píše matce dopis do vězení), přes
zhuštěné obrazy pokřiveného dětského vnímání světa zbaveného důvěry a lásky, které lze číst
jako otázku, co ještě činí dítětem dítě zbavené dětství (Zkažené jídlo, Očista) a příběhy
popisující nepřenositelnost traumatického zážitku (Brambora, Modlitba), až po výrazně
filozofické texty zamýšlející se nad povahou zla.20

3.2. Časopisecky publikované texty
Co se časopisecky vydávaných povídek týče, nemají na první pohled mnoho společného.
Otisky duší (1968) jsou podrobnou reportáží z pardubického nápravně-výchovného ústavu.
Popisují každodennost chovankyň, jejich osudy, které je do vězení dovedly i naděje na život
po výkonu trestu. Jednotlivé části jsou pojmenované podle pocitů (Strach, Naděje, Smutek) a
ukazují tím citlivost, obyčejnost a lidskost zavřených žen. Vypravěčka si od látky udržuje
Myšlenky obsažené v povídce výslech silně připomínají přístup Hannah Arendtové k banalitě zla. Spis
Eichmann v Jeruzalémě byl ale vydaný v Americe v roce 1963, v Německu pak v roce 1964, není tedy
pravděpodobné, že by zde byla přímá souvislost mezi povídkami Černé a jejich možnou inspirací v díle této
německé filozofky.
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značný odstup, zároveň jsou ale popisy pobytu ve vězení natolik podrobné, a především
popisy spoluvězeňkyň tolik důvěrné a láskyplné, že vytvářejí pocit osobního vyprávění.
Nejdelší povídka Laskavý vrah (1968) využívá detektivního žánru k popisu stavu
děsivějšího než smrt, tedy obyčejného, normalizovaného, nenaplněného a nudného života.
K tématu normálního a normalizovaného života se Černá obrátila i v dříve napsané povídce
Střecha (1964). Hlavní postava a vypravěčka v jedné osobě zde sklízí trpké plody svého
„nerozumného“ činu – vylezla na střechu, což většinová slušná společnost není s to přijmout.
V normální společnosti přece nedává smysl, aby někdo bezdůvodně lezl na střechu a
vystavoval se nebezpečí pádu. Konflikt se tedy ukazuje ne v samotném činu nebo jeho
faktické nebezpečnosti, ale v jeho bezdůvodnosti. Povídka odhaluje autokontrolní
mechanismy společnosti, jež důsledně potírá všechny projevy chování, které není schopna
vysvětlit. Zároveň lze povídku číst jako autorčinu kritiku rozumnosti jako vlastnosti dusící
život a jeho krásu. V dopisu Egonovi Bondymu tento názor vyjadřuje explicitně slovy:
„Děkuji, nebudu, chraňte mě moru, tyfu a zdravého rozumu,…“21
Trojdílný cyklus povídek pojmenovaný Malá růžová zahrada vycházel postupně
v Divokém víně na jaře roku 1968. Spojovacím prvkem všech tří povídek je biografické líčení
osudů hlavních postav, které lze po bližším ohledání identifikovat s autorčinými známými.
Chybami se chytrá hlava učí vypráví příběh věčně neúspěšného, avšak extrémně
houževnatého recitátora, který si založí vlastní poetickou vinárnu, aby i ta nakonec
zkrachovala pro ředitelovo nařčení z homosexuality a prodeje drog. Není těžké si spojit hlavní
postavu se zakladatelem poetické vinárny Viola Jiřím Ostermannem, kam Černá často
docházela, kde se seznámila se svým čtvrtým mužem a kde byl fenmetrazin nedílnou součástí
večerního menu. Das ewig menschliche popisuje člověka nápadně podobného třetímu
manželovi Jany Černé Aloisi Krátkému, který stejně jako hlavní postava povídky pracoval
jako omývač mrtvol a jejich šaty kradl a nosil domů. Jana z nich údajně šila oblečky pro
panenky a ty pak prodávala.22 Postava lapiducha, původně vyučeného drogisty, proplouvá
životem a touží po úspěšné kariéře a rodině, ale obojí mu i přes jeho výrazný oportunismus
uniká. Nakonec skončí jako omývač mrtvol se ženou stejného povolání a za oblečení
ukradené zemřelým si kupuje přízeň mladých umělců a umělkyň. Třetí, nejsmutnější a také
společensky nejkritičtější je povídka Socialismus je když… líčící osud Anny proletářky, dívky
Veškeré ukázky z díla Jany Černé citujeme citujeme ze souborného vydání Tohle je skutečnost (Básně prózy,
dopisy). ČERNÁ, Jana a MILITZ, Anna, ed. Tohle je skutečnost: (básně, prózy, dopisy). První souborné vydání.
Praha: Torst, 2016. 460 s. vyjma úryvku z knihy Adresát Milena Jesenská.
22
Militz, 2015, 86-87.
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ze Šumavy, která je po příjezdu do Prahy vtažena do předválečných komunistických
organizací, kde všichni svorně bojují za kolektivní ideály a všichni jsou navýsost pokrokoví.
Nerovnosti ekonomické, genderové nebo rozdíl centra a periferie se ale nikdy nesmažou,
především ne po únorovém převratu, kdy Anna zůstane sama s několika dětmi a musí se živit
jako posluhovačka u dříve pokrokových přátel, kteří jí nejsou s to nabídnout pomocnou ruku
stejně jako toho není schopen konečně vybudovaný „socialistický“ stát. Z původních ideálů
nezbylo víc než prázdná hesla a pokrytecké řeči vlivných přátel. Tento text je inspirovaný
životem autorčiny blízké přítelkyně Anny Šmídové.23
Mnoho povídek, ať již časopisecky publikovaných či ze sbírky Nebyly to moje děti, je
velmi krátkých, vystavěných na přesně vypointovaném příběhu, a svou stavbou připomínají
anekdotu. Avšak až na Námět na povídku (muž přijde domů a vypráví ženě historku
z hospody) humorné nejsou, naopak je jejich rychlá gradace směřující k silné pointě použitá
k opačnému účelu – vmete čtenáři do tváře tragickou stránku života, nespravedlnost světa,
krutost lidí (Jáma: dítě jde naproti matce, která stále nepřichází, zjišťujeme, že jejich dům je
po výbuchu a matka pravděpodobně po smrti; Maso: chlapec nabízí starci maso, na konci
zjišťujeme, že pravděpodobně lidské).
Najít v tvorbě Jany Černé ze šedesátých let jednotící téma není snadný úkol. Jak lze vidět,
autorčin tematický repertoár byl značně široký (alespoň v porovnání s relativně nízkou
kvantitou textů). Častými postavami jsou děti (Hrdinství, Děti), opětovně se objevuje motiv
války jako formující či spíše deformující zkušenost (tytéž), některé texty konfrontují čtenáře
s otázkou adekvátnosti norem a normality (Střecha, Socialismus je když…, Laskavý vrah). Co
ale spojuje všechny tyto prózy, je otázka po povaze lidskosti a hledání jejích mantinelů.
Socialismus, který ztrácí ze svého zorného pole dobro lidí, přestává být sociálním, stává se
pouze lživým nástrojem moci a to, o co se Petr snaží ve své reportáži, lze číst jako pokus o
návrat lidského prvku do centra zájmu, přijetí individuality jako základního kamene síly
kolektivu (Hrdinství). Nezapomněla-li i „doba, tak šťastná, jako je naše“, budeme-li
parafrázovat soudruha přednostu z povídky Střecha, ve vší té proklamované rovnosti na
obyčejného člověka, se ptají i další prózy – na jeho svobodné jednání (Střecha) či na jeho
materiální podmínky (Socialismus je když…). Povídky Nebyly to moje děti zblízka sledují
tenkou čáru dělící lidskost od nelidskosti v prostředí běsnícího chaosu války, která tuto
hranici bezostyšně maže. Otisky duší nám přibližují chovankyně nápravného zařízení, které
Více o důkazech životopisných shod těchto tří povídek s osudy autorčiných blízkých se lze dočíst v bakalářské
práci Anny Militz, dostupné v repozitáři závěrečných prací UK.
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přes svou společenskou démonizaci nejsou o nic méně lidmi než my, které mají stejné obavy
a radosti jako my všichni ostatní nepřekračující hranice zákona – strach z toho, že jim bude
partner nevěrný, z toho, že na ně zapomene, že pro svoje okolí nebudou dost dobré, a naději
ve šťastné konce. Povídka Laskavý vrah se ptá po etickém aspektu lidskosti. Je zabití někoho
bez života (čti bez života naplněného, plně prožitého) vraždou? Je zabití někoho způsobem,
kdy se (konsenzuálně?) nechá uvést do stavu blaženosti barbarským amorálním činem, nebo
projevem milosti?
Co se stylové stránky týče, pojí všechny tyto texty jisté napětí mezi popisnou
dokumentárností a dialogičností vyvolávající pocit autentického zápisu reality na jedné straně
a důvěrným způsobem narace, které nám evokuje intimitu hovoru blízkých lidí, organické
vyprávění historek na straně druhé. Znakem této dvojakosti je i vysoká četnost dialogů, které
vytvářejí dojem prostého zápisu reality v kontrastu s osobním, v textu silně přítomným
vypravěčem, či mnohdy spíše vypravěčkou. Častým nástrojem vypravěčky (případ mužského
nebo neosobního vševědoucího vypravěče není tak četný) je také ironie, a to ve dvou
polohách. Jednou je ironie temná, melancholická, ukazující na krutou absurditu popisovaného
světa. Objevuje se v povídkách s válečnou tematikou a obvykle ji nahlédneme skrze celou šíři
příběhu, ne v jednotlivých výrazech. Příkladem je povídka Bylo napsáno (Děti), kde stará
cikánka věští z ruky zemřelého děvčátka, jak šťastnou budoucnost mohlo mít, nebo Taková
psí historie (Svět v obrazech, č. 31, 6. 8. 1968, s.26), kde pes předpoví smrt, jeho stará
majitelka to pochopí jako smrt svou, pečlivě se na ni připraví, ovšem zemře sám pes, který se
o nemohoucí paní staral. V momentu smrti tedy stařenka musí znovu řešit, jak zachovat svůj
vlastní život.
Druhou ironickou polohou je ironie hravá, speciální kód, který vypravěč(ka) používá pro
komunikaci se čtenářem. Často tak činí v momentu, kdy nechává čtenáře nahlédnout pod
povrch popisovaného dění, kdy osobní vypravěč(ka) jakoby potají doplňuje své vyprávění o
ironický komentář, který postavy příběhu neslyší. Děje se tak zpravidla v momentu, kdy žena
vypravěčka komentuje svůj dialog se svým partnerem (Střecha, Laskavý vrah), případně
v Hrdinství při rozhovoru Petra s doktorem. Vytváří tak určité důvěrné, tajné spojenectví se
čtenářem, vtahuje čtenáře do hry narativu.
Občas tyhle záchvaty spasitelského vizionářství míval, věděla jsem přesně, co bude
následovat: delší debata na téma dobrý skutek a jeho relativnost v současném světě.
„No nazdar!“ řekla jsem omylem nahlas.
Podíval se na mně nepřítomně a zeptal se: „Cos povídala?“
21

„Nic, miláčku. Že vypadáš unaveně a že by sis měl jít lehnout,“ odpověděla jsem, a jak
jsem dokázala nejrychleji, jsem ho dopravila domů, rozpustila mu v čaji jeden prášek
pro spaní a ustlala postel. Usnul, sotva do ní dopadl. Debata o dobrých skutcích se
k mému potěšení nestačila rozvinout.
(Laskavý vrah)
Na rozdíl od prvního případu, ironie hořké, která se realizuje jako složka děje, je ironie
hravá, jak lze vidět v ukázce, nástrojem jazyka vypravěče, v tomto případě vypravěčky, slouží
jako jedna ze strategií, která spoluvytváří způsob narace.
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4. Teoretická a metodologická východiska
Chceme-li hovořit o prózách Jany Černé (stejně jako kdybychom se probírali dílem
kohokoli jiného) opravdu objektivně, je třeba odmítnout veškerou svůdnou „vlivologii“, na
okamžik zapomenout na poutavý příběh autorčina života a soustředit se čistě na text ležící
před námi. Nakonec je text to jediné, čím jako čtenáři snažící se o analýzu disponujeme. Rádi
bychom zde nabídli systematickou analýzu výše představených textů, především novely
Hrdinství je povinné. Hlavním teoretickým východiskem nám bude Poetika vyprávění
izraelské literární vědkyně Shlomith Rimmon-Kenan(ové) a Narratology: Introduction to the
Theory of Narrative nizozemské teoretičky Mieke Bal(ové)24. Obě autorky čerpají
z francouzského strukturalismu, především z díla Gérarda Genetta, a předkládají čtenáři
nástroje zkoumání narativní fikce skrze popis jejích jednotlivých strukturních složek (události,
postavy, vypravěč, čas, prostor, …).
Jejich texty nám poslouží k definici narativních nástrojů, jako jsou vypravěč a fokalizátor,
a jejich oddělení od postav aktuálního světa. Anna Militz v doslovu k soubornému vydání děl
vede s Černou imaginární rozhovor: „Honzičko, tohle je skutečnost, ne literatura! A ona
zašilhá: A jaký je v tom prosím tebe, rozdíl…?“25 Tento úryvek je pro nás důležitý z několika
důvodů: Vystihuje sklon reálné historické osoby Jany Černé k fabulaci. Ukazuje podstatný
diskurz o Janě Černé jako věčné fabulátorce. Především ale pro nás představuje způsob
uvažování o autorce (podstatný pro autobiografické zkoumání), kterému se zde v této práci
musíme vyhnout. Objektem našeho zkoumání jsou narativní strategie a jejich utváření v textu,
nikoli otázka autobiografické projekce autorky v díle.
Než se ale pustíme do práce s vlastními texty, je třeba si vymezit základní pojmosloví;
vypomůžeme si zde definicemi Rimmon-Kenan(ové) a Bal(ové).
Příběh značí vyprávěné události, abstrahované od jejich rozložení v textu a uspořádané
chronologicky, a zahrnuje také účastníky těchto událostí.
Text je mluvenou či psanou promluvou, kterou někdo vypráví o událostech. To, co čteme.
Nebo podle Bal(ové): „…soubor s konečným počtem jazykových znaků. Jsme schopni určit
první i poslední slovo (snímek filmu, rám obrazu).“26
Vyprávěním rozumíme proces produkce textu, akt komunikace (od fiktivního vypravěče
k fiktivnímu adresátovi).

Jelikož knihy Mieke Bal(ové) nebyly dosud do češtiny převedeny, pro účely této práce jsme potřebné úryvky
z Narratology: Introduction to the Theory of Narrative přeložili.
25
Černá, 2016, s. 448.
26
Bal, 1999, s. 5.
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Z této trojice je to pouze text, který je čtenáři přímo dostupný; z něj čtenář rekonstruuje příběh
a seznamuje se s vyprávěním – procesem jeho produkce. Narativní text je definován těmito
dvěma dalšími aspekty – kdyby neobsahoval příběh, nebyl by to narativ, kdyby nebyl napsán
či vyprávěn, nebyl by to text.27 Mieke Bal(ová) pojem narativního textu rozšiřuje na
vyprávění příběhu jakýmkoli médiem, tedy nejen skrze jazyk, ale i zvuk nebo například
obraz. Jelikož ale žádné z děl Jany Černé nebylo převedeno na filmové plátno nebo například
do podoby komiksu, jediný způsob, jak jsou nám příběhy jejích textů dostupné, zůstává skrze
jazyk.

27

Rimmon-Kenan(ová), 2001, s. 11‒12
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5. Čas a události
Příběh je, jak píše Rimmon-Kenan(ová), jednou z os, které tvoří vyšší strukturu fikční
„reality“, osu časové organizace. Příběh je tvořen sledem událostí, jež probíhají a stávají se
v čase. Je to právě časová posloupnost, která je minimálním požadavkem pro vytvoření
příběhu ze skupiny událostí.
Událost je procesem změny jednoho stavu do druhého, znamená vývoj probíhající v čase.
Jednotlivé události jsou za sebe řazeny v určitém sledu – v příběhu je tomu tak obvykle dle
principu kauzality, logiky děje. V samotném textu tomu tak ale být nemusí a kauzální vztahy
si můžeme jako čtenáři pouze domýšlet, nahlížet postupně, či je rekonstruovat zpětně.
Rimmon-Kenan(ová) navíc podotýká, že v textu nemusí být dynamická událost vůbec
explicitně zmíněna, nýbrž může být pojmenována jinými jazykovými prostředky, například
sled popisu různých stavů, které si až čtenář interpretuje jako změnu stavu.
Sled událostí v příběhu novely Hrdinství je povinné vypadá asi takto: Za války otec
emigruje s malým Petrem do Londýna, matka zůstává v Čechách, následně je pro ilegální
činnost uvězněna a umírá v koncentračním táboře. Po návratu z exilu chodí Petr do školy a
žije obyčejným životem gymnazisty z dobré rodiny. Později odjíždí na stavbu mládeže se
svou dívkou Vlastou, plný budovatelských ideálů a důvěry ve stávající režim. Na stavbě se ale
jeho představy začnou pod tíhou reality pomalu drolit, onemocní, předepsaný závazek
nesplní. Po příjezdu domů se s otřesem rozbitého hodnotového rámce, jenž najednou není čím
nahradit, vyrovnává pomocí psaní reportáže. Ta slouží jako ujasnění a konstrukce nového, byť
daleko méně jednoznačného světonázoru. Zároveň se setkává s milencem své zemřelé matky,
doktorem Hrádkem, který mu o ní vypráví. Petr mu na oplátku čte ze své reportáže. V té době
Petrův otec znovu emigruje z politických důvodů do Londýna. Petr odevzdá svou reportáž
nejmenovanému nakladatelství, to ji ale místo publikování poskytne Svazu mládeže. Ten
informace nehodící se do idylického budovatelského obrazu popře a donutí Petra se omluvit.
Petr rozčarován ze situace pozve do divadla na Višněvského Optimistickou tragédii jinou
dívku než Vlastu, aby nebyl konfrontován s vlastním pocitem zbabělosti. Když ji doprovodí
po představení domů, začíná vypravovat tento příběh.
Schematicky bychom tedy linii příběhu mohli popsat takto:
válka → Praha →stavba mládeže → návrat domů, psaní → čtení, doktor Hrádek →
konfrontace v redakci →divadlo, současnost příběhu
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zjednodušeně tedy:
válka, počátek příběhu → stavba mládeže →moment psaní →moment recepce reportáže → současnost

V textu novely jsou ale události uspořádány odlišně28:
scéna z Optimistické tragédie, schůzka Petra s dívkou v divadle // Petr je doma a připravuje se
ke psaní reportáže → začátek reportáže → Petr je doma, ptá se otce na matku a vysvětluje
čtenáři rodinný osud za války a těsně poté → reportáž ze stavby → Petrova vzpomínka na to,
když se ptal své tety na matku → reportáž ze stavby → rozhovor s otcem o statečnosti //
reportáž ze stavby // Petr se ptá tety znovu na matku // reportáž ze stavby // rozhovor s otcem
→ reportáž ze stavby → rozhovor s otcem → návštěva dr. Hrádka → reportáž ze stavby →
čtení reportáže dr. Hrádkovi, rozhovor o matce* → reportáž ze stavby // rozhovor s dr.
Hrádkem, proč jel Petr na stavbu → vzpomínka na rozhovor s otcem na stejné téma → závěr
reportáže ze stavby, začátek psaní reportáže → Petr odnáší reportáž do nakladatelství, otec
odjíždí, Petr se stěhuje k doktoru Hrádkovi, výslech na SNB, řízení v redakci→ rozhovor
s Vlastou a dr. Hrádkem → divadlo
Z těchto schematických zobrazení je zřejmé, že v textu novely je příběh zpodobněn ve
zcela jiném pořádku, než je logický sled událostí.29 Chronologická posloupnost je rozlámaná
na jednotlivé segmenty a znovu sestavená tak, aby vykazovala další rovinu smyslu. Jednu
významovou linii tvoří „osud reportáže“. Momenty ze stavby mládeže se prolínají se
vzpomínkami na dobu psaní reportáže a následně jsou obě dvě tyto roviny konfrontovány
v okamžicích recepce (ať již při rozhovorech s dr. Hrádkem nebo „na koberečku“ Svazu
mládeže). Pokud porovnáme obě schémata, můžeme rekonstruovat tři podstatné roviny
příběhu reportáže ve vztahu k textu: rovinu prožívání, rovinu psaní a rovinu recepce.
Další doprovodná linie tvořící druhý významový okruh je Petrovo poznávání vlastní
zemřelé matky, které rekonstruujeme skrze rozhovory s otcem, tetou a dr. Hrádkem. Obě tyto
linie se na konci spojují v pochopení pojmu statečnosti jako boje za pravdu.
Takové mozaikovité skladby vyprávění je v textu docíleno nesčetnými analepsemi
(retrospekce) a prolepsemi (anticipace budoucí události). Celý příběh se obrací do minulosti a
je orámován vypravěčovou současností (= divadlo). Označíme-li rovinu současnosti za
prvotní narativ, jsou ostatní hypodiegetické roviny na ni vázané a čím hlouběji se vypravěč
noří do minulosti, tím se jedná o rovinu závislejší.
Šipky → značí logickou návaznost scén, ať již kauzální sled událostí či předěl dvou rovin vyprávění s uvedením
do druhé roviny.
Dvojité lomítko // značí nenadálý předěl mezi rovinami vyprávění.
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V pojetí formalistů by tato dichotomie byla popsána jako rozdíl fabule a syžetu. Rimmon-Kenan(ová), Genette
ani Bal(ová) ale toto označení nepoužívají.
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Tedy:
současnost (moment vyprávění): Petr vypráví,
jak psal reportáž a jak další lidé četli,
co se v reportáži píše (= co Petr zažil na stavbě).
Zároveň tu dochází ke dvojímu způsobu přechodů mezi časovými rovinami. Vedle předělu
předem ohlášeného vypravěčem (typicky se tak děje slovy „když jsem dopsal až sem“, „vrátil
jsem se k psaní“ atp.) se setkáváme se změnou scény pomocí postupu nejpodobnějšího
filmovému střihu:
Musím si jí vážit, musím se jí obdivovat, nemá-li moje pře o ni, vedená s otcem,
ztratit smysl, ale musím také vědět pravdu – a to je cennější. Pravdu o šesti letech,
která jsem strávil v cizím městě, kde jsem musel být přesto, že jsem tam být nechtěl,
kam mě odvedli proti mé vůli, bez maminky, s otcem, který je moudrý, který je chytrý a
který není statečný.
A přál jsem si, aby ten důvod nebyl malý, protože ta věc byla veliká, větší než mých
tehdejších osm a snad i mých dnešních devatenáct let.
Ivan už pravidelně sedával vedle mne v jídelně a seděl vedle mne i při té schůzi.
(Hrdinství je povinné)
V první části Petr přemýšlí o svém pátrání po odpovědi na otázku, proč matka zůstala za
války v Československu. Od druhé roviny, reportáže ze stavby, je odlišena pouze graficky –
novým odstavcem. Takové přeryvy probouzejí čtenářovu pozornost, nechávají ho ve střehu a
zrychlují tempo vyprávění.
Rimmon-Kenan(ová) ve své Poetice vyprávění představuje tři typy vztahů hypodiegetických
rovin k základní rovině narativu.
1) Akční funkci, kdy hypodiegetické narativy udržují v chodu či posouvají kupředu děj
prvotního narativu vlastní existencí, samotným aktem vyprávění, bez ohledu na jejich
obsah
2) Explikativní funkci – příběh na hypodiegetické rovině vysvětluje události na rovině
nadřazené. Zde je důležitější příběh, nikoli akt vyprávění
3) Tematickou funkci, kdy vztah rovin určuje analogie – podobnost či kontrast. Jedna
rovina se zrcadlí v druhé.30

30

Rimmon-Kenan(ová), 2001, s. 99.
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Všechny tyto tři funkční vztahy můžeme v Hrdinství sledovat. Pro Petra nepochopitelný
matčin tragický hrdinský příběh se zrcadlí v jeho pokusu podat pravdivé svědectví o stavbě (a
snad analogicky o chybách celého systému), na rozdíl od matky ale ve své statečnosti není s
to vytrvat. Až díky srovnání obou linií – matčiny i svojí – je schopen uchopit a nahlédnout své
počínání. Tento narativní nástroj se výrazněji objevuje v povídce vydané časopisecky v roce
1960 ve Světu v obrazech. V Námětu na povídku tu proti sobě stojí rovina základní, kde
vypravěčka popisuje, jak jí manžel vypráví, jaká se mu přihodila historka (hypodiegetická
rovina). Prostřednictvím vypravěččiných dotazů ale zjišťujeme rozdíly mezi vyprávěnou fikcí
a „vyprávěnou skutečností“, které nakonec proti sobě stojí v naprostém kontrastu, jenž vytváří
humornou pointu.
Explikativní funkce v Hrdinství převažuje, všechny odpovědi na základní otázky příběhu
se dozvídáme na rovinách podřazených – co je to hrdinství, proč jel Petr na stavbu, jaká byla
maminka. Navíc se už ve scéně první návštěvy u dr. Hrádka dozvídáme, že vytyčený závazek
na stavbě nebyl splněn (ve schématu značeno *) a v dalších částech už pouze čteme, co
k tomu vedlo. Jak dopadne příběh Petra na stavbě už víme. Nejvýrazněji je explikativní
funkce uplatněna v povídce Laskavý vrah, pro detektivní žánr je takový postup typický. Zde
především na místě „odhalení vraha“, kdy se ve vzpomínkách matky oběti a psychologa
Jakuba noříme zpátky do minulosti, abychom pochopili „záhadu zločinu“. V povídce
Socialismus je když… se setkáváme s rámcovou rovinou příběhu (či spíše obrazem) zahořklé
ženy žijící v nouzi a musíme se s vypravěčem vnořit hluboko do minulosti a vyslechnout si
celý ženin příběh, abychom pochopili příčiny jejího stavu.
Poslední, nejméně výrazná, je funkce akční, o jejíž přítomnosti v Hrdinství se můžeme
pouze dohadovat. Lze tak ale chápat celou rovinu psaní reportáže – je zřejmé, že dokud Petr
reportáž nedopíše, nebude schopen se vyrovnat se svou dávnou ani blízkou minulostí, a ani
příběh na základní rovině se tedy nebude moci posunout dál. Podobným způsobem je
konstruována i povídka Oběť (Děti). Dokud matka hraje se svým synem hru při krmení (jednu
lžičku za …), vzpomíná na své mrtvé příbuzné (více viz kapitola 8. Možnosti vyprávění).
V jiných z vybraných próz tento vztah nenajdeme. Z velké části je tomu tak proto, že jsou
povídky velmi krátké a strmě vypointované a na několik propracovaných dějových rovin
v nich jednoduše není dostatek prostoru. Jsou vyprávěny několika způsoby, kterým se budeme
více věnovat v následujících kapitolách.
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6. Vypravěč a fokalizátor
Vypravěč je centrálním konceptem narativních textů, jeho identita, stupeň a způsob
vyjádření této identity v textu jsou při analýze výchozím bodem. V narativním textu se ale
objevují dvě další s vypravěčem jednoduše zaměnitelné proměnné, fokalizátor a aktor.31
Aktor je mimo jiné pojem z valenční syntaxe v rámci funkčního generativního popisu,
definuje se jako sémantický původce, proživatel či nositel děje, vlastnosti. Taková
charakteristika je užitečná i nám, ovšem v rovině celého narativního textu, nejen větné
skladby. Bal(ová) aktora vymezuje jako jednající roli v textu (doslova: Actors are agents
performing actions), jeho antropomorfní realizací je postava.32 Definovat fokalizátora je ještě
o poznání těžší úkol. V opozici k vypravěči jako tomu, kdo mluví, vypráví příběh, chápeme
fokalizátora jako toho, kdo vidí, úhel, kterým je příběh nahlížen. Ve vybraných prózách Jany
Černé se s těmito narativními nástroji pracuje různými způsoby. Pokusím se je v této kapitole
popsat.
Rimmon-Kenan(ová) rozlišuje v návaznosti na Gérarda Genetta ve své Poetice vyprávění
vypravěče dle 4 různých kritérií.33 Dle narativní roviny, na kterou vypravěč náleží, na
vypravěče extradiegetického, který je „nad“ příběhem, který vypráví, a intradiegetického,
který je na jedné rovině vypravěčem, ale na rovině vyšší je také diegetickou postavou
v příběhu extradiegetického vypravěče. Se zřetelem na účast v příběhu je dělí na
homodiegetického

(přítomného)

a

heterodiegetického

(nepřítomného).

Spojením

extradiegetického a heterodiegetického vyprávění se vytváří dojem vypravěče vševědoucího.
Tuto problematiku pokrývá také Bal(ová), když rozlišuje vypravěče na externího („external“,
když o sobě vypravěč nikdy nereferuje jako o postavě) a navázaného na postavu („characterbound“, pokud lze "já" identifikovat jako postavu v příběhu, který sama vypráví).34 Další
distinktivní rys je umístění na stupnici vnímatelnosti – škále vedoucí od zdánlivě
nepřítomného, vypravěče skrytého (například pomocí dialogu postav) po maximálně
odkrytého, který vstupuje do příběhu (popisem místa děje, identifikací postav, časovým
shrnutím, definicí postav, informacemi o tom, co si postavy nemyslely či neřekly,
komentářem děje, jeho zobecněním, soudy či interpretacemi). Jsme toho názoru, že existují
ještě další stupně odkrytosti u vypravěče tzv. osobního, kdy se vypravěč(ka) „nechává
Termín Bal(ové), u Rimmon-Kennan(ové) se tomuto významu nejvíce blíží pojem aktant, který ale autorka
používá, jen když cituje dílo A. J. Greimase, sama se touto funkční rolí v Poetice vyprávění aktivně nezabývá
32
Bal, 1999, s. 5.
33
Rimmon-Kenan(ová),2001, s. 101‒110.
34
Bal, 1999, s. 22‒23.
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identifikovat“ čtenářem, „nechává mu indicie“ týkající se jeho/jejího genderu, světonázoru,
vztahu k postavám atd.
Poslední významnou kategorií je míra spolehlivosti. Spolehlivý vypravěč je zpravidla ten,
jehož vyprávění příběhu a komentáře k němu má čtenář považovat za autoritativní sdělení
fikční pravdy. Nespolehlivý je takový, o jehož výrocích má čtenář pochybovat. Nejběžnější
zdroje nespolehlivosti jsou omezené vědomosti (děti, „blázni“, …), osobní angažovanost
vypravěče a problematické schéma hodnot, které vypravěč nesdílí s implikovaným autorem.
Skrytí extradiegetičtí heterodiegetičtí vypravěči bývají obvykle spolehliví, v opačných
případech se pravděpodobnost nespolehlivosti zvyšuje.
Tomáš Kubíček ovšem ve své práci Vypravěč: Kategorie narativní analýzy s touto definicí
nespolehlivosti nesouhlasí a upozorňuje, že je plně závislá na (u Rimmon-Kenan[ové])
nedostatečně definované kategorii implikovaného autora. Mimo jiné dále zkoumá, za jakých
podmínek lze mluvit o nespolehlivosti také v případě heterodiegetického vyprávění.
Z Kubíčkovy definice je pak nespolehlivým vypravěčem každý, který manipuluje se čtenářem
takovým způsobem, kdy mu zjevně zamlčuje určité části příběhu či fikčního světa či tyto
informace záměrně překrucuje. Případy mylného či nedostatečného referování o příběhu
z důvodu

vypravěčova

omezeného

přístupu

k informacím

či

neschopnosti

příběh

zprostředkovat nazývá částečnou spolehlivostí. 35
Mieke Bal(ová) také genettovské rozvržení, které následuje Rimmon-Kenan(ová),
modifikuje a podstatnou roli při konstrukci vyprávění přisuzuje fokalizátorovi. Bal(ová)
popisuje fokalizaci jako vztah mezi vision, subjektem, který vidí (fokalizátor), a tím, co je
viděno (fokalizované). Je samozřejmé, že i aktivita zření je v textu popsána jazykovými
prostředky, nicméně je třeba nesměšovat fokalizaci s narací, jelikož tím bychom zaměňovali
textové prostředky a jejich účel v konkrétním užití.36 Stejně jako vypravěče i fokalizátora lze
kategorizovat dle několika kritérií. Dle pozice vzhledem k příběhu můžeme také fokalizátory
dělit na vnější, blízké heterodiegetickému vypravěči (vypravěč-fokalizátor), a vnitřní,
pohybující se uvnitř prezentovaných událostí (postava-fokalizátor). Vnější fokalizátor
disponuje větším rozhledem, vševědoucí, ptačí perspektivou, zatímco zorný úhel vnitřního
fokalizátora je omezený (ve velmi extrémní podobě si to lze představit jako pozorování dění
ve vedlejší místnosti klíčovou dírkou). Z hlediska vnímání času má vnější fokalizátor rozhled
do všech časových dimenzí, vnitřní je omezen na přítomnost postav.
35
36

Kubíček, 2007, s. 112‒180.
Bal, 1999, s. 142‒161.
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Zároveň tu ale máme rozlišení, které Rimmon-Kenan(ová) nazývá zevnitř x zvenku, tedy
případ, kdy fokalizátor je schopen nazřít vnitřní stav fokalizovaných objektů (zejména tam,
kde je fokalizátor zároveň fokalizovaným, případně u vševědoucích vypravěčů-fokalizátorů)
v opozici vůči fokalizátorovi, který vidí pouze vnější projevy daného objektu.
V prózách Jany Černé se vyskytuje plejáda různých vypravěčů a subjektů fokalizace. Jak
už jsme zmínili v předchozí kapitole, má novela Hrdinství je povinné tři narativní plány.
Extradiegetickou rovinu Petrovy současnosti, nižší rovinu líčení minulosti a v ní obsažené
vyprávění reportáže. V Hrdinství je vypravěčem i přes několik odlišných rovin stále Petr, na
všech rovinách více méně konzistentní vypravěč homodiegetický, odkrytý, komentující dění,
pozorující okolí, rozhodně ne vševědoucí, naopak se stále dohadující, pochybující. Přes svou
vnitřní nejistotu je to vypravěč spolehlivý, ačkoliv ve scéně, kdy je Petr „na koberečku“
Svazu mládeže je jeho vypravěčská spolehlivost na rovině reportáže zpochybňována. V jeho
naraci se střídají úseky popisů událostí a momenty dialogů s otcem či dr. Hrádkem, které
sestávají z přímých řečí a Petrova komentáře k nim, vnitřních monologů. Petr tedy neustále
osciluje mezi retrospektivním vyprávěním s příběhem poměrně obeznámeného vypravěče a
postavou-účastníkem dialogu ve vyprávěném příběhu.
Fokalizátorem je také po celou dobu textu Petr, fokalizátor uvnitř událostí, jeho
perspektiva se ale rozšiřuje úměrně s tím, jak jednotlivé diegetické roviny vytvářejí odstup od
minulosti. Tedy v momentě, kdy sledujeme příběh reportáže, je Petrova perspektiva omezená,
ale v momentě, kdy na události popisované v reportáži odkazuje v nadřazené rovině,
například při rozhovoru s dr. Hrádkem, je schopen příběh ze stavby nahlédnout v úplnosti.
Ve většině povídek Jany Černé máme jako čtenáři zprvu dojem velmi osobního vyprávění.
To je ovšem v některých případech pouze iluze vytvořená výrazně detailní fokalizací, často to
vypadá, jako bychom postavy sledovali zcela přiblíženou kamerou a zachycovali každý jejich
pohyb, výdech, mrknutí oka. Například ve sbírce Děti je častý případ vypravěče
heterodiegetického, v některých případech natolik skrytého, že je zaznamenán pouze dialog
bez jakýchkoli poznámek vypravěče (Výslech), v povídce Jáma zase sledujeme očima malého
dítěte byt v domě po výbuchu, scéna je ale popisována vypravěčem, který stojí nad příběhem,
mimo něj. Často se objevují dvojice podobných povídek, ať již jde o shodné prvky formální či
obsahové. Ve dvou případech jde o rozhovor (jednu stranu rozhovoru) s vloženými příběhy,
kde se vypravěč zprvu skrývá za mluvčím v dialogu, který je vyprávěcím subjektem příběhu
s hlavní dějovou složkou textu (Modlitba, Brambora). Další taková dvojice jsou povídky
Maso a Zkažené jídlo, rozhovor starého člověka s dítětem (poznamenaným válkou) o jídle.
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V obou případech se jedná o povídku s heterodiegetickým vypravěčem v er-formě, který
aktivně komentuje děj a činí tak velmi detailně. Rozdíly jsou pouze dva – v první povídce je
pevným fokalizátorem vševědoucí vypravěč, v druhé je to střídavá fokalizace z pohledu
stařeny a chlapce. Díky takovému přístupu se dozvídáme více o názorech a motivaci obou
postav. V povídce Maso jen na okamžik nahlédneme uvažovaní starce, jinak zůstáváme
odkázáni na externí projevy chování obou postav.
Kdyby mohla věřit, že se jí dostane jenom trochu vděčnosti, nerozpakovala by se
nakrmit ho. Ale nezdálo se jí, že by se od něho mohla nadít jakéhokoli vděku, a to ji
zatvrzovalo… Seděla ve svém okně a sledovala ho se lstivou domýšlivostí.
…
Bylo to tak silné, že chlapec neodolal a s trochu nadzvednutým chřípím přistoupil ke
stařeninu oknu. Nečekal, že by mu mohlo být nabídnuto třeba jen jediné sousto…
Věděl ze zkušenosti, že jediná možnost, jak k čemukoli přijít, je vzít si to.
(Zkažené jídlo)
Na rozdíl od povídky Maso, kde se stařec dovtípí, jaký je chlapcův nekalý záměr, mimo to
jsou ale čtenáři jeho i chlapcovy myšlenky neznámé, v próze Zkažené jídlo je díky střídavé
vnitřní fokalizaci čtenář seznámen s postoji obou postav. To má za důsledek zesílení zápletky,
kdy dojde mezi postavami ke konfliktu, čtenář si je ale vědom, že se jedná pouze o
nedorozumění.
Otázka po povaze vypravěče je kuriózní v případě povídky Úsměv, kdy se na začátku
vypravěčský subjekt projeví jako součást fikčního světa příběhu. Rozkázali nám osázet záhon
rajčaty, … Od té chvíle se ale z příběhu stáhne a pokud bychom přehlédli první větu, nabyli
bychom dojmu, že se jedná o vypravěče heterodiegetického, vševědoucího a vševidoucího.
Podíváme-li se ovšem pozorně, zjistíme, že je příběh fokalizován jednou z postav a že velmi
pravděpodobně je tatáž postava také vypravěčem, skrytým do třetí osoby.
…Zvednout hlavu se neodvážil, jenom opatrně zašilhal okem, aby mohl pozorovat
velkého, aniž by velký zahlédl jeho zvídavost. Ale velký pozoroval soustředěně
vrcholky stromů, pohupoval se trochu v kolenou a byl nepatrně rozkročen, jako by
jeho rovnováha nebyla jinak udržitelná.
(Úsměv)
V povídce Očista je vypravěčkou a fokalizujícím subjektem postava, která však nijak
nevstupuje do děje, pouze víme, že stojí ve stejné místnosti a pozoruje dění, které komentuje
velmi emocionálně.
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Malá drobná zrzečka vytáhla z kapsy nůžky a několik aršíků bílého papíru. Jakmile
děti spatřily nůžky, zavrčely jako vzteklí psi.
- Zbláznila se? Ještě se tu do nás pustí a pokoušou nás! Co vyndává ty nůžky?
(Očista)
Textem s patrně největším emocionálním nábojem je ale poslední povídka Předepsaný
počet řádků. Nemusíme být ani poučeným čtenářem, znalým autorčina životopisu a
nacházejícím zde autobiografické analogie, aby na nás působil skutečně intenzivně. Sestává
z dopisu, který dcera píše uvězněné matce a komentuje (auto)cenzuru, která se na dopis
vztahuje, patetické fráze a malé lži, které jsou lepší než matku zatěžovat nepodstatnými
problémy. Stavbu textu bychom mohli přirovnat k „dialogovým“ povídkám Modlitba a
Brambora. Jedná se také o jednostranný dialog s vysvětlujícími pasážemi. Rozdíly jsou
nicméně v tom, že zde druhá strana rozhovoru nemůže být doplněna, rekonstruována z reakcí
prvního mluvčího/mluvčí, jelikož se jedná o písemnou komunikaci, ne rozhovor.
Až se máma vrátí, tak jí to řekne, aby věděla, že za to nemůžu. Ale psát o tom
nebudu, stejně mám málo místa.
Až se vrátíš, tak budeme bydlet u dědečka, protože ten byt, kde jsme bydleli, už
nemáme.
To jsem asi neměla psát. Jestli dědeček bude chtít číst, co jsem napsala, bude se
zlobit. Ale ať, je to přece pravda, a oni to taky škrtnout nemůžou. Ten byt nemáme
jenom proto, že ji zavřeli.37
(Předepsaný počet řádků)
Strojený optimismus vět dopisu vytváří hořce ironický kontrast k osobním „pravdivým“
promluvám vypravěčky. Pisatelka dopisu představuje explicitní nespolehlivost, na rovině
komentáře může čtenář sledovat, jak vyjímá vhodné části skutečnosti, které prezentuje
v omezeném prostoru dopisu.
Vybrané časopisecky publikované povídky zde pro naše potřeby rozdělíme do tří oddílů.
Cyklus Malá růžová zahrada, vydaný v Divokém víně v roce 1968, má ve všech třech
případech vševědoucí vypravěčský subjekt, který líčí život hlavní postavy a dává velmi
zřetelně najevo své názory na dané události. V povídce Chybami se chytrá hlava učí se jedná
o vypravěčku v 1. osobě, nejprve zdánlivě heterodiegetickou, po třech odstavcích ale
vstupující do příběhu – nejdříve svými vzpomínkami na recitátora, později se dokonce aktivně
začleňuje do děje – telefonuje, jde na výstavu potřeb pro chataře atd.
Text povídky Předepsaný počet řádků je graficky upraven tak, že části dopisu jsou „citovány“ kurzívou,
komentáře k nim v základním řezu písma. Jelikož zde ale všechny ukázky přepisujeme kurzívou pro odlišení od
zbytku textu, citujeme zde tento úryvek inverzně.

37
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Bylo mi jasné, že je všechno na dobré cestě: dokud byl ve srabu, nikdy se tento jeho
smysl pro absurdnosti neprojevil. Nemýlila jsem se, a hned mi tedy vysvětlil, že založil
nové divadlo.
(Chybami se chytrá hlava učí)
I tyto prostředky samozřejmě podporují dojem (auto)biografičnosti. V Das ewig menschliche
je naopak osobní úvod, kde vypravěčka mluví o výběru příběhu, následně se ale stahuje do
pozadí a zbytek povídky je vyprávěn subjektem mimo děj. Paradoxně formálně nejjednodušší
je obsahově nejvýraznější povídka Socialismus je když… Heterodiegetický yypravěč o sobě
neprozrazuje téměř nic vyjma kritického pohledu na osud hlavní postavy. Jediné narušení
proudu konzistentního vyprávění v er-formě, v minulém čase, bez příznakových narativních
postupů je rámec vyprávění v přítomném čase, popisující současnost hlavní postavy – už na
začátku tedy čtenář zjistí, že děj bude mít tragické vyústění.
Další okruh textů, které si zaslouží samostatnou pozornost, je cyklus povídek z nápravného
zařízení Otisky duší. Jedná se o detailní, intimní reportáže, popisující epizody každodennosti
trestankyň a jejich jednotlivé životní příběhy. Znamená to tedy řadu miniaturních narativů
spojených totožným vypravěčem stojícím mimo děj. Tentokrát je to subjekt, který nehodnotí,
jen velmi zblízka pozoruje postavy, čímž se vytváří silnější pocit objektivity, autenticity.
Prvky narativity, jako je nahlížení do myšlenek a pocitů postav, výrazné dějové linky,
promluvy postav, kauzalita, logická návaznost scén, jsou potlačeny ve prospěch dokumentární
funkce a jednotlivé obrazy na sebe navazují způsobem, který evokuje procházení prostorem a
popisování – natáčení postav, které se vyskytují v zorném poli vypravěče-fokalizátora.
Na každého působí příchod do NVÚ jinak – ale skoro na všechny alespoň zpočátku
padne dost ošklivá deprese. A v této situaci se stane, že nově příchozí najde ve svém
nočním stolku v toaletním papíře zabalenou špetku tabáku a dva papírky. Druhý den je
to partyzánka v kapse a na pracovním stole opět trocha tabáku s papírky. Nikdy se
nikdo nezmíní o pachateli této drobné přátelské radosti. A pachatel sám se nikdy
nepřizná.
(Radost)
Tomuto popisu se poněkud vymyká poslední povídka – reportáž Naděje, jež je celá, vyjma
úvodu a závěru, sestavena z promluv postav, odpovědí na otázku, na co se těší, až se dostanou
na svobodu. Tato otázka není v textu explicitně položena, ale čtenář ji snadno rekonstruuje na
základě opakujících se indicií v textu. Zde se střídají postavy jako vypravěčky vlastních
historií a představ o budoucnosti.
„Byla jsem blbec, mně je to teď jasný, že jsem byla blázen. Ale až přijdu domů, bude to
docela jiné. Budu dělat na kšeft, žádný umění, na kšeft budu malovat. Ještě mi není
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třicet, mohla bych možná najít nějakého chlapa, který by si mě vzal, nějakého
prachatého staříka s autem, který by byl ještě rád, že má mladou ženskou…“
(Naděje)
V kontrastu k popisnému vyprávění, spisovnému jazyku, shrnujícím a generalizujícím
pasážím předešlých částí cyklu je pro poslední povídku naopak typická konkretizace
odlišných příběhů, použití různých jazykových vrstev, formální rozrůzněnost jednotlivých
osobních výpovědí, které podporují jejich obsahovou jednotu.
Třetím oddílem jsou povídky uveřejňované nesouvisle v různých periodikách. Jejich
společným jmenovatelem je homodiegetický vypravěč, či častěji vypravěčka, v první osobě,
kdy je fokalizátor totožný s vypravěčským subjektem. Jedná-li se o vypravěčku, bývají
komentáře děje výrazněji osobní, týkají se vlastních činů a myšlenkových pochodů postavyvypravěčky a nesou obvykle silný ironický příznak. Takový popis splňují povídky Námět na
povídku, Střecha, Laskavý vrah a v této práci nezmiňované Hříchy světa pro Beránka a
vědecko-fantastická Poslední množina. Do jisté míry by se sem dala jistě zařadit i Chybami se
chytrá hlava učí.
Když za okrskářem zapadly dveře, vysvětlil mi dost rozhořčeně, že člověk v jeho
postavení může mít ženu, která je tak dětinská, že leze na střechu, aby zachránila kotě,
ale nemůže mít ženu, která je šílená.
Nevěděla jsem dosud, že má Vladimír postavení, které by cokoli nedovolovalo.
Nevěděla jsem totiž vůbec, že má nějaké postavení, …
(Střecha)
Tenhle mládenec vypadal sice o něco skromněji než většina podobných dobrodinců,
ale zato se tvářil jak hrabě Monte Christo v ilegalitě, odmítal říci, jak se jmenuje, kde
pracuje a kde bydlí, a tvrdohlavě trval na rozmluvě s kapitánem Lohnem.
(Laskavý vrah)
Autorka v těchto povídkách vytvořila specifickou vypravěčskou personu. Ne identickou
postavu, která by vystupovala ve vícero povídkách, či osobní autobiografické alter ego, nýbrž
vyprávěcí způsob, jehož konstitutivní součástí je i výrazná homodiegetická vypravěčka.
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7. Možnosti vyprávění
Přečteme-li si pozorně všechny vybrané prózy, nalezneme kromě společných obsahových
a stylotvorných prvků navíc několik variantních vyprávěcích způsobů, které Černá používá.
Na malý prostor textu, jenž je povídkám vyměřen, je náročné, ba nemožné, vměstnat
výraznější epickou šíři. Jak již bylo zmíněno výše, je děj obvykle vystavěn na jedné silné
pointě, ke které směřuje celý krátký, ale hutný příběh. Ten autorka konstruuje několika
variantními způsoby, kterým se bude věnovat tato poslední kapitola.
Výrazně popisný typ povídky s malým či žádným počtem dialogů, s obvykle pouze jednou
výraznou událostí nesoucí akční potenciál, která ovšem nemusí být pointou, budeme pro naše
účely nazývat scénickým obrazem. Jedná se o povídky Ztráta, Cigareta, Podobizna a Úsměv
ve sbírce Děti. Odehrávají se na jednom místě, děj se nikam nepřesouvá a postupně je
stupňován pouze na základě popisu prostředí, postav a jejich činnosti. Neakční děj s
existenciálně silnou pointou na konci vytváří dojem opravdovosti. Zároveň ukazuje
nehrdinské a ne okatě tragické kapitoly války, nýbrž její každodenní, absurdní, krutou realitu.
Další typ zde označíme jako pohyb scény, narativ se stále minimem akce, maximálně
jednou událostí, ale s dvěma či více místy, na nichž se děj odehrává. Akční prvek nemusí být
událost, děj se posouvá soustavnou činností: chůzí (Radost) nebo například krmením syna
(Oběť). Zároveň jsou tu ale výrazné komentující, vysvětlující poznámky vypravěče, který
uvádí činnost aktorů do souvislostí.
Chlapec odklonil hlavu, snědl lžičku za bratříčka a tvářil se, že už nechce. Hra se mu
zřejmě zalíbila a chtěl, aby v ní pokračovala.
„Jednu lžičku za tetu…“ řekla tedy, protože ji nikdo jiný nenapadl.
(Oběť)
Aby syn jedl, děj se posouval dál a vyprávění pokračovalo, je třeba, aby žena vnášela do hry,
kterou hraje s postiženým synem, stále další rodinné příslušníky. Na jejich v koncentračních
táborech zmařené životy pak vzpomíná a tím se odvíjí druhá, retrospektivní, rovina vyprávění.
Některé povídky jsou čistě konverzační, tedy bez událostí, jak je obvykle chápeme (např.
Bal(ová), 1985: Události byly v této práci definovány jako změna z jednoho stavu do druhého,
která je zapříčiněna či zažívána aktory). Děj zde nesou a posouvají dál jednotlivé promluvy
postav. Příběh může být explicitně artikulován vypravěčem, komentován a vysvětlován
(Maso, Zkažené jídlo, Popelčin střevíček), případně je význam promluv natolik zřejmý, že
mohou mluvit samy za sebe, bez nutnosti usměrnění jejich interpretace vypravěčem.
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„Nechci se hájit, proč, mein Herr?“
„Ty se nechceš hájit? Tedy jsi si vědom své viny, Hansi? To je…“
„Ne, mein Herr, mýlíte se. Nejsem vinen.“
(Výslech)
Akční potenciál je zde vložen do samotného aktu promluvy, vypravěč pouze „cituje“
rozhovor, co se při něm odehrává, není čtenáři prozrazeno.
Další variantou jsou povídky, kde rozhovor (lépe řečeno jedna jeho strana, výpovědi druhé
účastnice konverzace si musí čtenář rekonstruovat z reakcí prvního mluvčího) tvoří jednu
rovinu, jejíž součástí je pak další, hypodiegetická rovina, která nese hlavní dějovou linku.
… V tom to totiž vůbec není.
Ano, je to rozdíl, ale docela jiný. Jak bych ti to nejlíp vysvětlil…
Víš, vraceli jsme se na jaře v roce pětačtyřicátém, vlastně jsme se nevraceli, jenom nás
evakuovali před frontou. To mi bylo čtrnáct, ještě ani ne….
(Brambora, Nebyly to moje děti)
Tento typ se objevuje dvakrát ve sbírce Děti – v povídkách Brambora a Modlitba, a v o dva
roky později časopisecky publikované povídce bez názvu. Ve všech třech případech slouží děj
na hypodiegetické rovině jako pokus o vysvětlení života za války, nutného potlačení lidskosti
za účelem vlastního přežití. Ovšem příběhy ze sbírky jsou vyprávěny oběťmi, přeživšími
koncentračních táborů na rozdíl od povídky bez názvu, kde příběh vypráví lékař SS sloužící v
táboře. Čtenář je nucen konfrontovat své vlastní čtení povídek ze sbírky jako upřímné
existenciální zpovědi v jádru kladné postavy s formálně téměř stejnou výpovědí člověka
z druhé strany, jehož vnímáme jako krutého, který je ve své zvrácenosti schopen mluvit
jedním dechem o smrti dítěte a vychvalovat místní víno. Tato konfrontace pak vyvolává
otázku, zdali je ve válce hrdinů. Zdali nejsme pouze navyklí číst dějiny jako boj dobra se zlem
a neuvědomujeme si, že tohle nejsou pohádky pro děti. Pro ty děti, které jsou největšími
válečnými obětmi. Zatímco Lustigovy prózy nebo například Škvoreckého Zbabělci v sobě
přes veškerou podstatnou kritiku války nesou také prvek její romantizace, jsou texty Jany
Černé skutečně zcela protiválečné.
K tomuto typu povídky bychom mohli, jak už bylo zmíněno výše, připočíst také povídku
Předepsaný počet řádků, ačkoli se jedná o jednu polovinu dialogu formou dopisů, nikoli
mluvenou komunikaci. Zároveň poznámky mimo dopis nejsou další dějovou linkou,
vysvětlujícím příběhem, nýbrž spíše osobními názorovými komentáři vnitřního monologu,
mikrohistorkami, stížnostmi směřujícími k implikovanému čtenáři povídky, ne k adresátce
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dopisu. Díky zdvojení monologu (dopis a komentáře), který není dialogem pouze proto, že
jeho druhá účastnice je už třetí rok zavřená, je z textu jasně cítit bolestná absence matky, a to
nejen jako důležité postavy v životě dospívající dívky, ale především jako té druhé strany
přátelského intimního rozhovoru.
Narativní části „rozhovorových“ povídek tvoří další typ z prozaického repertoáru Jany
Černé. Nazýváme je historkami, jelikož mají stejně intenzivní, gradující děj a výraznou pointu
– humornou či mrazivou. Jsou vyprávěny homodiegetickým vypravěčem, zpravidla v ichformě. Vyprávějící subjekt bývá v příběhu osobně zainteresován, výrazně jej komentuje,
interpretuje a soudí počínání svoje i dalších postav. Dále sem řadíme povídky Očista, Námět
na povídku (který je vystavěn jako historka mužova v historce ženině), Střecha a podobnou
strukturu má i povídka Laskavý vrah, ačkoliv je výrazně delší a propracovanější, kromě
vypravěčky je tu několik důležitých vedlejších postav, děj graduje pomaleji, součástí je další
vyprávění – historka Petrovy matky. Působí skutečně jako spontánně vyprávěné přátelské
historky, anekdoty, vzpomínky. Příběh je vyprávěn chronologicky za použití minulého času,
všechny důležité funkce se soustředí v jednom subjektu – fokalizátor, vypravěč (častěji
vypravěčka), hlavní postava.
Poslední dvě kategorie jsou vyhrazeny pro povídkové cykly Otisky duší a Malá růžová
zahrada. V povídkách-reportážích z pardubického vězení je čtenáři představen život
v nápravném zařízení. Sledujeme každodennost trestankyň, jejich denní režim, návštěvy,
nástup nových žen do vězení. Nezískáváme ale s dokumentární detailností jasné informace,
přesnou představu prostředí, v němž žijí. Na co se 5 povídek soustředí, jsou emoce, které
pobyt ve věznici vyvolává, jejich příčiny a projevy. Texty jsou z velké části složeny
z medailonků jednotlivých vězenkyň, mikropříběhů, které vyprávějí jejich život ve vězení,
minulost na svobodě před odsouzením či sny o tom, jaké to bude po propuštění. Nevypovídají
tak ale pouze o hrstce vězeňkyň z Československa šedesátých let, ale cyklus povídekreportáží tak získává univerzální platnost svědectví o životě v nápravných zařízeních po
celém světě v jakékoli době a ve všech politických režimech. Autorka to popisuje v jiném
svém textu, v matčině biografii Adresát Milena Jesenská, když píše:
Kdysi někdo – nevím kdo a nevím kde – vymyslel řád, podle kterého má být řízeno
vězení, a od té doby tedy podle toho řádu žijí lidé za mřížemi. Kdo takhle pravidla
vymyslel nevím, a nevím, čím se přitom řídil. Vím jenom, že jsou stejná pro všechny
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věznice téměř docela bez ohledu na to, v kterém režimu nebo státě se tyto věznice
nacházejí.38
Některé z mikroportrétů i líčení vězeňské každodennosti, které individuální příběhy
propojuje, jsou popisovány s výrazným prvkem komičnosti. Tento nástroj ale neslouží
(pouze) k pobavení čtenáře, naopak jej vede k nahlédnutí tragiky (a tragikomičnosti) těchto
ženských osudů.
„Těším? Ty jsi jak malá – na co bych se asi tak těšila, nevěděla bys? Kurvu jsem
dělala za první republiky, kurvu jsem dělala za války, a tak holt dělám kurvu i za
socialismu. Jakýpak těšení – leda na pivo, na to se tedy asi těším. To mi tu chybí…“
„Začátky budou asi ztracené…“

(Naděje)

V poslední kapitole, jak lze vidět v ukázce, se vypravěčka, přítomná v úvodu, stahuje do
pozadí a pouze „reprodukuje“ jednotlivé promluvy, které se na sebe vrství jedna na druhou
bez jasně sdělených souvislostí, bez identifikace mluvčích vypravěčem, jak bychom u
reportážního stylu předchozích kapitol očekávali. Vypravěč zde, vyjma tří posledních vět, kdy
se znovu v textu objevuje, neposkytuje návod k interpretaci. Tato zodpovědnost se přesouvá
plně na (implikovaného) čtenáře.

Texty Malé růžové zahrady jsou historiemi, příběhy života tří reálných postav.
Vypravěč(ka) líčí jejich dospělé životy do doby současné momentu vyprávění. Nejedná se o
žádné dlouhé životopisy, spíš náčrt, medailon, rychlá zmínka o životě podivuhodného, ač
třeba malého člověka. Čtenář tak získává obraz malých osobních příběhů na pozadí velkých
dějin. Anna Hájková ze Společnosti pro queer paměť v rozhovoru pro A2larm říká ke svému
oboru zájmu: „Dějiny totiž nejsou jen akademický obor, ale je to i nesmírně důležitá
společenská oblast, protože ukazuje lidem, že mají hodnotu. Lidé bez dějin jsou vlastně prach.
Dějiny nejsou jen o frontě na maso za normalizace, o Alexandru Dubčekovi nebo o zavádění
potratu. Když lidé nezanechají svoje paměti, přestanou existovat, …“39 Takto lze nahlížet i tři
zmíněné povídky-fejetony. Jako zaznamenání a tím zvěčnění životních osudů tří postav
z periferie dějin, které by jinak byly zapomenuty.
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Fiala, J. Lidé bez dějin jsou vlastně prach.
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Novela Hrdinství je povinné je samozřejmě svou výstavbou daleko složitější než krátké
povídky. Její jednotlivé segmenty se sice výše představeným kategoriím velmi podobají, jsou
ale značně modifikovány. Dialogy s otcem a dr. Hrádkem lze logicky přirovnat
k rozhovorovým povídkám, zde jde ale o další typ. Vypravěč je součástí příběhu, je jednou ze
stran komunikace, která je zobrazena celá. Petr rozhovor výrazně komentuje, popisuje, co
chtěl i nechtěl říci, co doopravdy myslel, proč reagoval určitým způsobem. Dále se v novele
objevuje reportáž, je ale znovu vyprávěna subjektem silně přítomným v příběhu, který se
nepodobá heterodiegetickému vypravěči Otisků duší. Petrova reportáž je totiž subjektivní
výpovědí, připomínkou vlastních zážitků, které by neměly být zapomenuty. Ve vypravěčském
přístupu se tak reportáž z novely blíží historce s jejím homodiegetickým vypravěčem a
osobním komentářem. Petr líčí své vzpomínky na stavbu podobným způsobem jako například
vypravěčka v povídce Střecha společenské důsledky svého výletu na střechu.
Lze vidět, že základní narativní postupy přítomné v povídkách se objevují i v novele, je třeba
je ale pro koherenci celého vyprávění od použití v povídkách pozměnit a sjednotit. Novela
poskytuje větší textový prostor, tudíž dovoluje přítomnost více a propracovanějších
diegetických rovin, zároveň si ale nárokuje větší pozornost při konstruování fikčního světa,
větší aktivitu vypravěče, více informací. Vypravěč například necituje „jen polovinu“
rozhovoru, protože na ploše novely by to působilo neúplně. Vyprávěcí postupy tak efektní
v povídce – zkratka, konstrukce děje kolem jedné události, či silný překvapivý závěr, by
v novele působily uměle a prázdně. Nic takového ale v Hrdinství nenacházíme, autorce se
naopak povedlo skrze vrstvení jednotlivých vyprávěcích rovin zaplnit jak prostor textu, tak
především fikční svět příběhu.
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8. Závěr
V této práci jsme se zabývali texty Jany Černé ze 60. let 20. století, novelou a povídkami
vydávanými v rámci tehdejší oficiální produkce. Těmto prózám nebyla do dnešní doby
věnována dostatečná pozornost, částečně kvůli nepříliš pochvalné (a ani početné) kritice,
kterou ve své době sklidila, částečně z důvodu odsudku, který jim věnoval Egon Bondy a
další postavy uměleckého podzemí. A také proto, že vedle autorčina života, děl ze čtyřicátých
a padesátých let či životopisu Mileny Jesenské působí tyto texty na první pohled skutečně
nevýrazně. To, že prvotní zdání v tomto případě klame, jsme se pokusili ukázat pomocí
analýzy narativních strategií, které byly použity při konstrukci vybraných próz. Na základě
teoretických textů Shlomith Rimmon-Kenan(ové) a Mieke Bal(ové) jsme se zaměřili na popis
významných strukturních složek, především na čas v příběhu, roviny vyprávění a subjekty,
které příběh „zprostředkovávají“. Následně jsme díky poznatkům získaným při analýze mohli
z textů abstrahovat několik pro autorku typických vyprávěcích postupů a popsat jejich
specifika formální i významová.
V mnoha povídkách je například užito homodiegetické vypravěčky, která příběh – osobní
vzpomínku komentuje, soudí, ironicky se vymezuje vůči jiným postavám. Taková vypravěčka
se může v lecčems podobat reálné osobě autorky, je ale třeba mít na paměti, že vypravěč je
funkcí textu, strategií výstavby příběhu. Podobný typ vypravěče se objevuje v novele
Hrdinství

je

povinné,

kde

se

na

několika

diegetických

úrovních

setkáváme

s homodiegetickým vypravěčem Petrem; ten líčí své zážitky ze stavby mládeže a ze všech
vyprávěcích rovin se k nim vztahuje a reflektuje je. Mladík Petr je stejně jako ženský
vypravěčský subjekt či heterodiegetický vševědoucí vypravěč v některých povídkách realizací
narativní strategie sloužící k (re)produkci příběhu. Evidentní autostylizace je nicméně prvek
pro Černou typický, ustavující se v její tvorbě již na přelomu čtyřicátých a padesátých let při
působení v okruhu edice Půlnoc.
Próza Jany Černé v šedesátých letech dvacátého století nenese rebelský punc podzemní
tvorby ani přitažlivé téma erotiky jako její texty z let předchozích. Jsou nicméně nejen
výpovědí o tehdejší společnosti a studií její lidskosti, ale především ukázkou subtilního a
pouze zdánlivě spontánního použití komplikovaných vyprávěcích postupů. Autorka ve svých
prózách plně ovládla klasické narativní strategie (retrospektivní osobní vyprávění, dialog,
vševědoucího vypravěče, vrstvení dietetických rovin,…), dokázala je vpravit na malý textový
prostor a transformovat tak, že se vyprávění stává strategickou souhrou smyslu děje a
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struktury narativu, kdy jedno analogicky podporuje druhé či spolu stojí ve významovém
kontrastu.
Ivo Vodseďálek má nepochybně pravdu, když píše, že Černá „ve všem, co psala, řešila
svůj problém.“ Traumatické zkušenosti z dětství, ztráta matky, zážitek války, jsou témata,
která se v jejím díle periodicky opakují. Není to ale pravda totální, která je schopna vyložit
dílo v jeho úplnosti. V momentě, kdy přikročíme k interpretaci autorčiných děl skrze strázně a
výstřelky jejího životopisu a budeme hledat a nacházet odpovídající prvky v textu, uniká nám
totiž význam celého zbytku díla. Díla svébytného, sofistikovaného a hodného pozornosti. Díla
mistrně pracujícího s hyperbolou, groteskností, konstruujícího hutný narativní obraz na
skutečně malém textovém prostoru. Díla, které je schopné obstát samo o sobě i ve stínu mýty
opředené autorky.
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