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Úvod
Předkládaná práce se soustředí na fenomén narativní strategie, kterou B. Ejchenabum na
přelomu 10. a 20. let 20. století pojmenoval termínem „skaz“. Při koncipování textu jsem
stála před pochybnostmi, které smysl mého počínání poněkud podrývaly. Součástí
některých odborných příruček je totiţ definice skazu skrze prostou vyprávěcí ich-formu.1
Kdyby byla celá problematika takto jednoduchá, nebylo by řešením nahradit jeden pojem
druhým? Funguje-li jeden zavedený termín, proč jej rozmlţovat dalším?
Jak bych ale ráda ve své práci ukázala, původní intence pojetí skazu sahala
mnohem dále neţ k pouhému jeho vymezení pomocí gramatické formy. B. Ejchenabaum
nabídl koncept, který skaz vysvětluje jako specifickou narativní formu, čerpající z oblasti
spontánního mluveného vyprávění a schopnou dojem „mluvenosti“ vytvářet. Domnívám
se, ţe díky jeho podnětům je pojem stále ţivý a nabízí i dnes nové moţnosti výkladu. Skrze
otázky týkající se organizace literárního díla, jeho fungování a také identity, které ruský
formalismus nadnesl a jeţ jsou dodnes inspirativní, se pokouším problém skazovosti spojit
s širším polem úvah.
Výklad je veden po několika liniích: jednak jsem chtěla načrtnout základní kontext
formalistického přemítání o literatuře a ukázat tak, odkud Ejchenabumovo uvaţování
vyrůstá jako z určitého podhoubí. Formalisté působili jako účastníci skutečné týmové
práce: přejímali, ověřovali a dále rozpracovávali jednotlivé teze a pojmy; příklady, citace
a postřehy u nich migrují z jedné práce do druhé, čímţ se jednotlivé dílčí kontexty dále
obohacují. Jejich činnost je vymezena rejstříkem základních obecných otázek: zvuková
stránka slovesného díla, uvaţování o básnickém jazyce, distinkce mezi poezií a prózou,
problematika povahy literárního díla jako takového a jeho odlišnosti od jiných znakových
systémů, otázka literárních druhů a ţánrů, problémy literární tradice a vývoje.
V neposlední řadě téţ narušili tradiční představu o „fiktivnosti“ literárního díla, rozkolísali
hranici mezi mimoliterárními ţánry (zápisky, deník, vzpomínka, biografie) a fikcí, oslabili
opozici mezi fakty ţivotní empirie a mystifikace, mezi postupy stylizace a domnělou
autenticitou. Ke všem těmto dílčím aspektům Ejchenbaum ve svých statích přispěl četnými

1

Tak ve Slovníku literární teorie v rámci hesla „skaz“ mj. čteme: „Termínu „skazová forma“ se uţívá ve
smyslu ich-forma“ (Vlašín a kol. 1977: 351). Obdobnou formulaci nalezneme i v Lexikonu literárních pojmů:
„v některých poetikách bývá termín zaměňován s ich-formou“ (Pavera, Všetička 2002: 328); či v kompendiu
Príručný slovník literárnovedných termínov (Štraus 2005).
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cennými postřehy a podněty a jsou také zahrnuty do mého výkladu v míře, v které se
s teorií skazu protínají.
Jednou z těchto separátních (ne však izolovaných) tematických oblastí je analýza
prózy. Zde iniciační role přísluší V. Šklovskému, zejména díky jeho rozlišení dvou vrstev
narativní struktury na fabuli a syţet. I nadále v centru jeho pozornosti stojí uspořádanost
narativních sloţek, vydělování jednotlivých technik a postupů (opakování, kontrast a pod.)
a jejich organizace do názorných abstraktních schémat (na něţ lze podle jeho názoru kaţdý
příběh převést). Osu jeho uvaţování tvoří hledání základních jednotek výstavby: motivy,
formule, postupy a typy jejich spojování. Ústředním bodem zůstává formování dějové
sloţky, konfigurace příběhu. I pro zkoumání tzv. bezsyţetové prózy je klíčový (oslabený či
nepřítomný) příběh.
V této souvislosti se vnucuje otázka, co pojmem skaz řeší Ejchanbaum, proti čemu
a jak se vyhraňuje. Jeho úvahy totiţ můţeme chápat jako polemiku se Šklovského důrazem
na podání příběhu. Ejchenabum svým zaměřením na „ţivé slovo“ a proces vyprávění
oslabuje moment syţetu, dějovosti. Do popředí se tím postupně dostávají jiné sloţky
narace: pozice vypravěče jako textového subjektu, a tím nositele určitého hlediska.
Anticipuje se tak rozbor nejen na rovině stylové a kompoziční, ale i v úrovni sémantického
završení díla. Osobitá zkušenost mluvčího se promítá do sdělení a jeho utváření, čímţ je
zahrnut aspekt komunikační. Navozuje se dojem bezprostřednosti sdělení; dynamika
řečového proudu otevírá i dimenzi časovou.
Předběţné shrnutí povahy skazu tedy můţeme podat takto: skaz vychází vstříc
moţnostem sugerování dojmu bezprostředního procesu sdělení, směřuje k vytvoření iluze
přímé realizace a popřípadě i recepce promluvy v rámci konkrétní komunikační situace. Je
to pokus o rekonstrukci orálních rysů v modu psaného textu, o navození iluze mluvních
kvalit; staví na kompaktnosti, jedinečnosti a výraznosti promluvy. Zvuková exprese, ona
„mluvenost“, je sice jednou z důleţitých součástí budování této iluze, ale pouze jednou
z nich – jde tu o celek promluvy, vyjadřující stav a vědomí mluvčího, nejlépe zachytitelné
v aktu vyprávění, v tvorbě (ţivotního) příběhu. Jiţ Ejchenbaum poukazuje na celý rejstřík
prostředků, jimiţ se „iluze mluvenosti“ dociluje. Také W. Benjamin vypravěčské umění
přímo vztahuje s dosahem ţivoucí řeči, s orální tradicí, a rovněţ s pamětí, schopností
předat vlastní ţivotní zkušenost (Benjamin 1979).
Protoţe Ejchenbaum za hlavního představitele skazového postupu pokládal Leskova,
čerpajícího látky ke svým příběhům z různých, často exotických končin, bývá někdy skaz
5

– podle mého názoru neprávem – spojován s folklorem vesnickým. Ráda bych zde tento
názor zpochybnila uţ proto, ţe Ejchenabumova volba při výkladu problematiky padla také
na Gogola, autora Petrohradských povídek (jedné z nichţ, Plášti, také náleţí
Ejchnebaumova základní skazová studie). Tam vystupuje vypravěč pocházející z prostředí
městského, s pro něj typickou anonymitou, porušenými mezilidskými vazbami. Otevírají
se tak nejen otázky organizace slovesného materiálu, techniky moderní prózy, ale i podoby
vyprávějícího subjektu. Díky tomu se nám nabízejí i další moţnosti interpretace děl:
ztvárnění vypravěče a jeho minulosti, povaha činu a jednání, status události jako faktu
hodného zaznamenání, zachycení celku zkušenosti.
Z těchto důvodů jsem při koncipování interpretační části své práce sáhla po značně
variabilních textech, které škálu výkladových přístupů umoţňují. Interpretované texty mají
představovat jakési krajní polohy skazového vyprávění; jsou voleny z literatury nejen
ruské (protopop Avvakum, Leskov, Sokolov), ale i české (Hrabal, Vaculík). Vtaţením
jinojazyčného kontextu s vlastními zdroji (téţ Hašek, tzv. hospodská historka ad.),
s odlišnou, ač blízkou badatelskou tradicí se problematika pootáčí a nasvěcuje opět z jiné
strany. Některé otázky jsou kladeny jiným metajazykem, důrazy při traktování
problematiky jsou nově rozmístěny.
Mým cílem bylo ukázat nejen konstanty, ale i proměnlivost ve ztvárnění jedné
modelové narativní situace (vypravěč podávající svůj ţivotní příběh). V interpretačních
kapitolách tedy budu sledovat tvárné postupy a jejich proměny: role rámce, jeho odpadnutí,
následné znejasnění komunikační situace, ambivalenci mezi jasně adresovaným sdělením
a samomluvou a přiblíţení se problematice vnitřního monologu. Tento okruh jevů spojuje
řečová aktivita individualizovaného vypravěče. Stěţejním zůstává tlumočení ţivé
zkušenosti, proţitku, podání „ţivého slova“ a jeho bezprostředního účinku. Sugesce
autenticity sdělení získává rozličné formy a je vytvářena různými prostředky. Důraz je
kladen na subjektivní perspektivu, vyhrocenou pozici „tady a teď“. Podstatnou se postupně
stává rovněţ časová dimenze, rozbitá či tříštěná linearita, zachycení bytí v jeho
potencionalitách. Dochází také k tematizaci samotného média přenosu vyprávění (skaz,
deníkový zápis). Problematika skazu se tak přibliţuje deníkovému psaní, čímţ mizí
dichotomie mezi mluveností a psaností. Zároveň s tím se otevírá problém statutu
a působnosti textů stojících zdánlivě mimo literaturu, chápaných dříve jako pouhé
svědectví, historické dokument. Formalisté poukázali mj. na skutečnost, ţe tyto
mimoliterární texty lze vnímat jako esteticky působící dílo.
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Poslední z hlavních linií výkladu sleduje recepci Ejchenbaumova návrhu, jeho vřelé přijetí,
ostrou kritiku i další rozvíjení. Hlavní důraz je kladen na dobovou recepci; do výkladu je
ovšem průběţně vtaţena i odborná literatura související s tématem, která dobovou diskusi
časově i místně překračuje. Za nejinspirativnější v tomto ohledu pokládám koncepci,
s kterou se Ejchenbaumovi (ale i celému formalismu) postavil M. Bachtin. Skaz pojímal
jako nezastupitelný „hlas“ či „cizí řeč“, prostředek pohledu na svět, projekci subjektivního
vědomí. Osu jeho přístupu tvoří ţivá řečová akce a reakce probíhající mezi adresátem
a vnímatelem. Obě části formulace „cizí řeč“ jsou stejně důleţité; vyrůstající jiţ
z dřívějších Bachtinových výzkumů na poli jazyka a literatury. „Řeč“ tu figuruje jako
opozice vůči jazykovému systému: konkrétní promluva, přímá realizace, mluvní projev,
v němţ se odráţí jak mluvčí a posluchač, tak i celý kontext promluvy, její sociální
podmínky a rozměr. Výraz „cizí“ implikuje fakt, ţe v kaţdé promluvě dochází ke kříţení
různých intencí, zohledňování partnera promluvy, ke vzájemnému mezisubjektovému
působení, coţ spoluutváří její formální organizaci.
V důsledku výše naznačených souvislostí se však toto Bachtinovo pojetí, kladoucí důraz na
zakotvenost v komunikační situaci, nejeví být s Ejchenbaumem v rozporu, spíše se zdá, ţe
jeho postřehy podnětným způsobem dotahuje a pregnantně formuluje. „Nerozvíjí se věda
pomocí zapomínání?“, ptal se Ejchenabum v jednom svém textu.2 Doufám, ţe k osvětlení
některých skrytých spojitostí přispěje i tato má práce.

2

Jedná se o vzpomínkový text Hakrab, Útrţky z rodinné historie, který je součástí většího souboru
nazvaného Přes mosty a prospekty (Z autobiografie) [Po mostam i perekrestkam (Iz avtobiografii)]. Poprvé
byl otištěn v Ejchenbaumem koncipovaném sborníku vlastních příspěvků Můj zápisník [Moj vremennik]
(Ejchenbaum 1929: 9–46).
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Teoretická část
I. Ejchenbaumovo vymezení skazu. Základní obrys pojmu a problematiky.

Roku 1924 Jurij Tyňanov napsal: „Nebylo by ostatně marné konečně se dohodnout, co
skaz vlastně je“ (Tyňanov 1988a: 291). Není bez zajímavosti, ţe pochybnosti o vymezení i
samotných hranicích skazu provázejí snad všechny úvahy zaměřené k tomuto pojmu.
Výraz „skaz“ vnesl do literární vědy Boris Ejchenbaum; nejedná se však o neologismus –
ve svém původním významu má pojem vymezení ţánrové: označuje folklorní útvar, ústní
lidovou povídku. Určitou blízkost folklorní tradici, zejména jejímu orálnímu charakteru, si
Ejchenbaum podrţí i pro vlastní vymezení skazu, ten však vyhrazuje pro literární útvary
čistě umělé. Skazem nazývá specifickou narativní formu, která navozuje dojem
spontánního mluveného vyprávění (vytváří jeho „iluzi“).
V souladu s metodologií vypracovanou formální školou3 (viz kap. II) Ejchenbaum
zkoumanou problematiku neuzavíral, ale výskyt jevu objevoval a jeho znaky prověřoval
v různých kontextech a realizacích, a následně podle povahy materiálu své vymezení
korigoval a posouval. To vedlo k jistému rozkošatění problematiky a také k naznačení
mnoţství dalších dílčích cenných postřehů o utváření a vývoji prozaických ţánrů,
především románu (ačkoli skaz sám bývá spojován spíše s formami menšího rozsahu). Je
však nutné přiznat, a dále na to detailněji ukáţi, ţe se tak stalo na úkor jasnosti a exaktnosti
samotného termínu. Ejchenbaumův způsob psaní, z dnešního pohledu spíše esejistický neţ
přísně vědecký, zachycuje rozbíhavost tvůrčího myšlenkového procesu, způsoby tázání
a formování dané problematiky. To má řadu předností: zpřítomňuje se tu spění za
problémem a otevírá se tím řada provokativních náhledů na umělecký text a jeho
interpretaci. Představuje to však i určité obtíţe: ucelený, důsledný a vyargumentovaný
výklad tématu, tím méně sumarizující definici tu nalezneme jen stěţí, a pokud, jak dále
ukáţi, k takovému pokusu dojde, pak za cenu podstatného „osekání“ problematiky.

3

Sám metodologii formalismu a jeho analytický přístup opírající se o „konkrétní materiál“ vyloţil ve stati
Teorie „formální metody“ [Teorija „formal´nogo metoda“] takto: „nevytváříme definice, po kterých tak touţí
epigoni, a nekonstruujeme obecné teorie, jeţ mají v oblibě eklektici. Stanovujeme konkrétní zásady a drţíme
se jich potud, pokud nás k tomu materiál opravňuje. Měníme je a znesnadňujeme, jestliţe materiál vyţaduje
jiný či sloţitější přístup. V tomto ohledu jsme od vlastních teorií v dostatečné míře osvobozeni – a právě
takovou svobodu věda potřebuje, je-li nějaký rozdíl mezi teorií a přesvědčením. Hotové vědy neexistují –
věda neţije postulováním pravd, ale překonáváním chyb“ (Ejchenbaum 1987b: 376).
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V této kapitole se chci právě na posuny v Ejchenbaumově uvaţování o skazu
zaměřit. Zároveň se pokusím rozvést některé postřehy a kontexty, jeţ Ejchenbaum ve
svých studiích spíše jen naznačil (krize psaného slova, problematika orality).
Otázkám skazu jsou cele věnovány tři Ejchenbaumovy studie; příbuzné poznámky
a postřehy jsou však rozptýleny i v dalších autorových textech4 OPOJAZovského období,
coţ je svědectvím, ţe se v jeho případě jednalo o ústřední otázku, k níţ byl opakovaně
přitahován a kolem níţ se i jeho další úvahy soustředily.
V první studii, nazvané Iluze skazu [Illjuzija skaza, 1918], autor zasazuje pojem do
rozsáhlejší, v jeho době aktuální problematiky krize evropského syţetového románu, která
je navíc v Ejchenbaumově pojetí sloţkou roviny ještě vyšší: celku psané, tištěné kultury.
„Mluvíme vţdy o literatuře, knize, spisovateli. Kvůli psané, tištěné kultuře jsme si navykli
na písmeno. My, knihomilové, slovo pouze vidíme; je pro nás něčím, co je nerozlučně
spojeno s písmenem. Často zcela zapomínáme na to, ţe slovo samo o sobě nemá
s písmenem nic společného [...]. Myslíme si, ţe spisovatel píše. Ale není tomu tak vţdy,
a zejména tomu tak není v oblasti uměleckého slova“ (Ejchenbaum 1924a: 152; zvýr.
autor). Jako typický příklad psaného díla uvádí román: „Román je smíšená forma, jiţ
vytvořila psaná kultura. Román se píše, nikoli zapisuje, a píše se výhradně proto, aby byl
čten. Ţivé vypravěčovo slovo v této těţkopádné mase tone, hlas umlká. Dlouhé dialogy,
obšírné faktografické popisy, sloţitá fabule – to vše činí z románu knihu“ (Ejchenbaum
1924a: 153; zvýr. autor). Psaná forma je tu stavěna do opozice k ţivé promluvě, „ţivé,
proměnlivé aktivitě, jiţ vytváří hlas, artikulace, intonace, k níţ se připojují také gesta
a mimika“ (Ejchenbaum 1924a: 152). Ejchenbaum tak dospívá k dichotomii formy psané,
spojované s adjektivy muzeální, umrtvený, strnulý, tradiční, oproti formě ústní – mluvené,
implikující pohyb, bezprostřednost, nenucenost, autenticitu. Týká se to i způsobu
organizace slovesného materiálu: sloţitost, vykalkulovanost syţetové stavby je odsuzována
ve prospěch bezprostřední, svobodné improvizace; zavedená schémata, vypracované
a děděné postupy, konstrukční zvyklosti, ţánrová specifika, cílený výběr prostředků apod.
tvoří protiklad volnému toku řeči a improvizaci.
Další distinkce podílející se na opozici psanosti a mluvenosti patří, dnešním
jazykem, do oblasti pragmatiky – tichá četba (jejíţ podmínkou je samota, izolace
a individuální recepce) stojí proti hlasitému přednesu, který je zpravidla recipován

4

Ejchenbaum tak např. uvaţoval i o skazu v poezii: u Někrasova nacházel vypravěčské intonace, narativní
rysy; v lyrice Achmatovové skaz ztotoţňoval s „ţitou“, „procítěnou“ skutečností a s prostým, strohým,
lakonickým podáním, zbaveným klišé, obraznosti, symbolů.
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a proţíván v kolektivu a k němuţ náleţejí i okamţité reakce publika. Taková realizace
oţivuje bezprostřední zvukové kvality slova; přednašeč text obohacuje o individuální
kvality jak zvukové (hlas, artikulace, intonace), tak neverbální (gesta a mimika).
Právě rovina zvuku5 (ač je ve psanému textu, který je pouhým písemným
záznamem

a

tedy

zástupným

znakem,

redukována)

funguje

jako

spojnice

k formalistickému zkoumání básnického jazyka s jeho důrazem na jeho zvukovou
organizaci. Ejchenbaum na jednom místě studie odkazuje na německý filologický proud
zvaný Ohrenphilologie6 a přímo programově vyzývá k sluchové analýze umělecké prózy.
Celá preferovaná skupina vlastností a hodnot má přispět k občerstvení, oţivení (tj.
formalistickým výrazem k „ozvláštnění“) prozaické formy, a tím k jejímu vyvedení z krize.
Úsilí o vytvoření „dojmu bezprostředního vyprávění, improvizace“ Ejchenabum nachází na
poměrně rozsáhlé řadě ruských, nejen prozaických děl (některé prózy Turgeněvovy,
Leskova a Remizova, Puškinovy Bělkinovy povídky, Gogolův Mirhorod a Petrohradské
povídky, ale i Puškinův Eugen Oněgin). Postup ale zatím detailně neanalyzuje, zatím
pouze deklaruje jeho přítomnost.
Jeden moment ve stavební organizaci prózy je však v jeho očích ústřední jiţ zde:
role vypravěče. Jeho perspektiva, „osobní tón“, jak Ejchenbaum říká, se podílí na vytváření
dojmu bezprostředního mluveného vyprávění. Také v některých textech přítomné zmínky
o původních, tj. ústních vypravěčích posléze zaznamenaných příběhů, popř. forma
nalezeného či předaného rukopisu nebo dokumentu posilují fikci přímé vazby na určitý
orální zdroj.
Ve svém celku tato kratičká (pětistránková) studie představuje vhled do
problematiky skazu: ukazuje její dichotomii mezi ústním a psaným slovem a jeho
zákonitostmi. Pokouší se upozornit na jiné moţnosti organizace narativní struktury, neţ
jaké byly běţně spojovány s hlavní vývojovou linií ruské (a evropské) prózy. Poloţení
důrazu na kratší, nesyţetové útvary, hru s vyprávěním se dotýká jednak aktuálních otázek

5

Zvuková stránka uměleckého díla je předmětem zájmu formalistů v celé rané fázi jejich bádání.
Ejchenbaum upozorňoval na roli zvuku vyvázaného z významových vztahů; zvuk představuje vlastní
zákonitosti a řád působení na recipienta, „samostatnou hodnotu a význam“. Ejchenbaum se posléze (v knize
Melodika ruského lyrického verše [Melodika russkogo liričeskogo sticha, 1922]) zaměřil zejména na
zkoumání role intonace v lyrickém verši: skladba intonací vytváří specifickou veršovou melodii, jeţ je
určující pro typ zpěvného [napevnoj] lyrického verše. K další oblasti jeho zájmu patřila reflexe přednesu
zdůrazňující ohled na zvuková specifika veršového jazyka (studie O komorním recitování [O kamernoj
deklamacii, 1923].
6
Ohrenphilologie čili sluchová filologie (častěji uváděna pod názvy Lautphysiologie či auditive Phonetik) je
směr v jazykovědě zaměřený na percepci řeči, popis hlásek, vycházející z poslechu a pozorování pohybu
artikulačních orgánů. Základem je obrat k přirozené, i neškolené mluvené řeči, ke zvuku v kontextu slov a
vět.
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umělecké tvorby, ale zároveň se ale také snaţí otevřít nové perspektivy i její reflexi
a analýze.
Poslední zmíněné funkci je plně zasvěcena další stať, pocházející z téhoţ roku, která je
dnes pokládaná za jiţ kanonický příklad formalistického rozboru textu – studie Jak je
udělán Gogolův Plášť [Kak sdělana Šiněl´ Gogolja, 1918]. Můţe se zdát překvapivé, ţe si
Ejchenbaum zvolil právě tuto Gogolovu prózu a zcela pominul např. povídky z knihy
Večery na samotě u Dikaňky či Mirhorod, v nichţ jako by si o to celá řada sloţek říkala
zdánlivě daleko spíš: celkový „folkloristický“ ráz narace, „legendistika“ uzavřeného
regionu, prostředkující určité atributy a situace, tradičně spojované s vyprávěním příběhů,
výběr účastníků, kteří se střídají při vyprávění různých tajemných či jinak pozoruhodných
příhod.
Oproti tomu v Plášti není příliš zastoupena přímá řeč, nevyskytují se tu ţádné
signály odkazující k situaci besedy ani nějaké tradiční „folkloristické“ znaky. Naopak,
figuruje tu prostředí velkoměsta a postava ubohého, průměrného úředníčka, ţijícího
v naprosté izolaci, který nejen, ţe není ţádným rozeným vypravěčem, ale jehoţ řeč je
neplynulá, kostrbatá a de facto se rozpadá.7 Dokonce je jeho příběh psán ve 3. osobě
a nevypráví se v ich-formě, někdy pokládané pro skaz za závaznou. Přesto – či právě
proto8 – ţe povídka postrádá všechny jednoznačně identifikovatelné skazové signály,
včetně uvedení či motivace vypravěče, provádí Ejchenbaum právě na ni svou
nejvýznamnější analýzu skazovosti. Podle mého názoru zde vystihl podstatný moment
posunu skazu z roviny elementárního folkloristického vyprávění a ukázal moţnosti jeho
7

V Gogolově povídce zazní: „Nutno uvést, ţe Akakij Akakijevič se vyjadřoval většinou předloţkami,
příslovci a konečně i takovými částicemi, které nemají vůbec žádný smysl“ (Gogol 1970: 138; zvýr. autor).
8
Nesmí se ovšem zapomínat na to, ţe Ejchenbaum svým výkladem zároveň sledoval ještě jeden cíl – chtěl
polemizovat s rozšířenou interpretací Gogolových povídek, zaloţenou na vciťování a hlásající její
moralizující, „humánní“ poslání. Typickým představitelem takového přístupu je V. G. Bělinskij, který ve
stati O ruské povídce a povídkách p. Gogola [O russkoj povesti i povestjach g. Gogolja, 1835] několikrát
tematizuje dojetí nad Gogolovými texty: „P. Gogol srovnává váš hluboký lidský cit, vaši vysokou ohnivou
vášeň s pocitem zvyku ubohého poločlověka a říká, ţe jeho zvyk je silnější, hlubší a trvalejší neţ vaše vášeň
– a vy stojíte před ním se sklopenýma očima a nevíte, co odpovědět, jako ţák, který neumí úkol [...]. Ó bědné
lidstvo! Ubohý ţivote! A přece je vám líto Afanasije Ivanoviče a Pulcherie Ivanovny, pláčete pro ně, pro ně,
kteří jen pili a jedli a pak umřeli! Ach, p. Gogol je opravdový čaroděj, a vy si neumíte představit, jak se na
něj zlobím za to, ţe mě skoro donutil plakat nad těmi, kteří jen pili a jedli a pak umřeli!“ (Bělinskij 1956:
215). Důleţitou sloţkou jeho výkladu je mravní apel: „pravdivé vylíčení mravních nedostatků je pravdivější
neţ všechny útoky proti nim“ (Bělinskij 1956: 223). K tomu Ejchenbaum: „Nejde tu o ‚nicotnost‘ Akakije
Akakijeviče a o hlásání ‚humanity‘ vůči slabému bliţnímu, ale o to, ţe oddělil-li Gogol celou sféru povídky
od velké reality, mohl spojovat nespojitelné, zveličovat malé a sniţovat velké – mohl si zkrátka pohrávat se
všemi normami a zákony reálného duševního ţivota. A právě tak postupuje. Duševní svět Akakije
Akakijeviče (můţeme-li vůbec pouţít takový výraz) není nicotný (toto vysvětlení dodatečně vnesli naši
naivní a citliví literární historici, zhypnotizovaní Bělinským), ale fantasticky uzavřený, osobitý“
(Ejchenbaum 1924b: 191–192).
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fungování v moderní próze. Důraz při tom poloţil na jinak sugerovaných projevech
aktuálně vytvářené, spontánní promluvy, jak sám říká „ţivých řečových představách
a emocích, neţ jak jsme zvyklí u plynulého „lidového“ vyprávění. Rozebírá fonetické
a jazykové prostředky, kompozici prózy, skladbu intonací, vyhraněný postoj vypravěče,
konstrukci postav. A co především – všímá si vnitřních napětí ve výstavbě. Gogolova
povídka se podle Ejchenbauma vyznačuje poměrně sloţitým kompozičním řešením – je
vystavěna na střetávání dvou vrstev, čistě komického, hovorového skazu a patetické či
sentimentálně-dramatické deklamaci. Tento kontrast má v Ejchenbaumově pojetí posilovat
celkový komický efekt.
Ejchenbaum ve své studii nejprve přistupuje k obecnějšímu uchopení Gogolovy
tvorby: charakterizuje ji vyuţíváním chudých, statických syţetů a komických postupů.
Postavy u Gogola představují zkamenělé pózy, jejichţ pojmenování, zachycení zevnějšku
i celkový koncept se podle Ejchenbauma neřídí pravidly povahokresby, ale bývají utvořeny
podle principu zvukové sémantiky. Co to znamená? Podle Ejchenbauma je logická stránka
slova oslabována, do popředí se dostává opakování hlásek, zvukový efekt, slovní hříčky,
komická zvuková spojení apod. Přímá řeč postav bývá hledaná, stylizovaná, pro danou
situaci i jaksi nepřípadná.
Ejchenbaum zde naznačil i určitou klasifikaci skazu. Rozdělil skaz na dva typy:
skaz „vyprávěcí“, narativní [povestvujuščij] a skaz znázorňující, „reprodukující“
[vosproizvodjaščij]. První označuje sugestivní vyprávění s rysy hovorovosti, patří sem
i rozvedená anekdota o Botičkinově osudu (Gogolem údajně kdesi zaslechnutá); 9 mohli
bychom jej chápat i jako typ, který se blíţí folkloristickému plynulému vyprávění
i klasickému záznamu pohádek apod. Druhý typ – a k němu přiřazuje případ Pláště –
obsahuje mimicko-artikulační gesta, moment realizace aţ teatralizace, zpřítomňující
samotný akt vyprávění a obsahující momenty, které Ejchenbaum přirovnával
k vystupování herce či dokonce komedianta – tedy do oblasti situační, navozující přímou,
konkrétní komunikační situaci. Takové podání má schopnost navodit představu tónu,
hlasu, artikulace vypravěče, a dokonce i jeho gesta, mimiku a další sloţky vystupování.
Ejchenbaum ve své studii také pojmenovává jednotlivé dílčí postupy a prostředky,
které dojem skazu vyvolávají. Pro přehlednost je můţeme roztřídit do několika skupin:
1. na rovině fonetické se jedná o důraz na zvukovou stránku jazyka, o vyuţití souzvuků,
9

U Ejchenbauma o genezi textu čteme: „Je známo, ţe i samotná Gogolova povídka vznikla z ‚kancelářské
anekdoty‘ o ubohém úředníkovi, jenţ ztratil svou pušku, na kterou dlouho šetřil; P. V. Anněnkov píše, ţe
‚Anekdota se stala prvním popudem k jeho podivuhodné povídce Plášť‘. Její původní název zněl: ‚Povídka o
úředníkovi, který kradl pláště‘“ (Ejchenbaum 1924b: 186).
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různých druhů hláskového opakování, o celou oblast akustickou, nezávislou na logickém či
věcném významu slov a dotýkající se, formalisty s oblibou tematizované, problematiky
zaumného jazyka; 2. na rovině lexikální je to volba výrazů často hovorových aţ
familiárních, charakterizujících individuální styl vypravěče; 3. obdobně v oblasti
morfologie jde o výběr těch variet, které patří do oblasti hovorového jazyka; 4. v syntaxi se
uplatňují absurdní nelogická spojení, zdánlivě nadbytečné detaily a nepřesnosti,
vycpávková slova, odbočky od hlavní linie výkladu, zámlky a nedopovězení; 5. na poli
stylistiky si Ejchenbaum všímá zejména kalambúrů, lidové etymologie, prostředků
jazykové komiky; 6. ze suprasegmentárních jevů vyzdvihuje rytmus, artikulaci, intonaci
a 7. zahrnuje i neverbální rovinu: gesta, mimiku, která se má podílet na přenosu informace.
Tyto výrazové prostředky však utvářejí jen jednu vrstvu vypravěčovy mluvy, jeţ je
charakterizována jako stylizace nedbalého, naivního povídání aţ plkání. V pasáţích
sentimentálně-deklamačních chybí jazykové hříčky a komika, utvářejí ji zcela odlišné
sloţky: spisovné aţ archaické výrazy, dlouhá, jakoby narůstající souvětí – „periody“
s vypjatou intonací, stojící v blízkosti jiné mluvní tradice: řečnictví. Pokud bychom
přistoupili na Ejchenbaumovu představu mluvčího jakoţto herce – pak se jím zde stává
deklamátor, moralizátor. (Ty byly recepcí, s níţ polemizuje, chápány jako samotné jádro
příběhu; jejich smysl Ejchenbaum naproti tomu spatřuje hlavně v plnění funkce kontrastu.)
Ejchenbaum ve své stati provádí důslednou analýzu: rozkládá povídku na jednotlivé
stavební kameny, konkrétní postupy, jeţ zevrubně popisuje a záplavou citací ilustruje.
Příznačnou pro zvolenou metodu je skutečnost, ţe zcela opomíjí fabuli – příběh
nepřevypravuje, zabývá se pouze jeho vnitřní skladbou (jako uzlové zachovává pouze body
začátku a konce, které i v jeho analýze stojí v obdobných pozicích.)
Mohlo by se zdát, ţe spolu s proklamovaným vyvrácením moralistního poslání
textu se vytrácí i jakýkoli cit pro celek, jednotu a zvršení významu. Domnívám se však, ţe
tomu tak není a ţe badatel dospívá nejen k analýze základních skladebných prvků, ale
i k postiţení soudrţnosti celku. Od analýzy vypravěčova projevu se totiţ Ejchenbaum
přenáší – k alespoň zárodečnému – zkoumání vypravěčovy pozice a perspektivy. Osobní
tón vypravěče, jeho stylizace řeči jakoţto nedbalého, naivního tlachání jiţ v sobě nese
jistou projekci subjektu (neškoleného spisovatele, neprofesionála). Popsané výrazové
a stylové prostředky bezprostředně vycházejí z vypravěčova pojetí světa. To souvisí se
dvěma badatelovými zásadními teoretickými příspěvky k teorii vyprávění. Stál krok od
explicitního oddělení autora a vypravěče, chápaného jako produktora ostře stylizované
promluvy. Podrobil kritice představu autobiografie přímo se promítající do díla, podle něj
13

„umělcova duše, jakoţto duše člověka proţívajícího ty či ony nálady, vţdy zůstává –
a musí zůstávat – za hranicemi jeho výtvoru“ (Ejchenbaum 1924b: 189; zvýr. autor).10 Za
pasáţemi rozebírajícími vypravěčovu pozici, přirovnávanou k sehrávání herecké či
komediantské role, jasně prosvítá úvaha o odpoutání vypravěčova slova, o důsledné
stylizaci jeho slovního projevu, o emancipaci subjektu a jeho promluvy. K témuţ směřuje
také Ejchenbaumova otázka po míře spolehlivosti vypravěčova sdělení, hledisko
informační hodnoty a přínosu, posouzení nadbytečnosti a zabíhavosti projevu.
Druhým závaţným teoretickým přínosem, týkajícím se celkového vyznění prózy, je
Ejchenbaumovo pojetí grotesky, pomocí něhoţ uchopuje model univerza, platný navíc v
Gogolově díle obecněji. Gogolova grotesknost podle Ejchenbauma je vystavěna jednak na
střídání komediálního skazu se sentimentálními pasáţemi, jednak na zachycení nevelkého,
uzavřeného světa, v němţ dochází k volnému přemisťování jinak autonomních prvků,
hyperbolickému zdůraznění detailů, přeskupování částí a relací (malé je zveličeno, velké
umenšeno), ke spojování toho, co je běţně nespojité i nespojitelné.
Klíčová role je pozici vypravěče přiřčena ve třetí, poněkud pozdější skazové studii, psané
v době, kdy uţ Ejchenbaum původní formalistická východiska pozvolna opouštěl a hledal
jiné moţnosti, jak literární dílo uchopit.11 Jde o stať Leskov a současná próza [Leskov
i sovremennaja proza, 1925], která mj. přináší také některé nové literárněhistorické
aspekty.12
Podoba a pozice vypravěče ve skazových textech je v této studii posunuta
a upřesněna. Můţe se stát (jak je tomu často právě u Leskova) jednou z účinkujících
postav, která se větší či menší měrou účastní přímo na dění ve fikčním světě (navíc je často
sociálně nebo profesně situován, charakterizován a také determinován). Jazyk takového
vypravěče staví Ejchenbaum do protikladu ke kniţnímu výrazivu – je podle něj přímo
deformací kniţního jazyka. V Leskovově psaní často dochází ke komolení slov, vypravěč
vyuţívá lidové etymologie k objasnění nezvyklých cizích výrazů, uchyluje se k nedokonalé
či zase přehnané nápodobě jazyka představitelů určitého prostředí – a tyto prostředky
vyvolávají komický efekt.
10

Avšak – zejména na začátku studie – ještě dochází k jistému terminologickému zmatení a vypravěč a autor
(„osobní tón autora“) jsou zaměňováni.
11
Posouval se k dimenzi sociologické. Ústředním se pro něj stal termín „literární ţivot“ [literaturnyj byt];
otázku „jak je dílo napsáno“ vystřídala otázka „jak být spisovatelem“, provázená zkoumáním společenské
role autora, pozice spisovatelské profese, vztahem k adresátu, konzumentu, a vůbec otázkami nabídky
a poptávkami na trhu či problematikou budování vlastní spisovatelovy „mytologie“.
12
Jiţ dříve naznačil určitou spojitost mezi skazem a Ţivotem protopopa Avvakuma.
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Ejchenbaum zde uplatňuje jednu z devíz raného formalismu – důraz na
hmatatelnost slova: pozornost je přiváděna k vlastní slovní a zvukové konstrukci, která
stojí mimo přímo logickou motivaci. Cit pro slovo vede k oţivení samotného vyprávění,
k čemuţ se vyuţívají jiné neţ čistě dějové prostředky (ty přebírá v Ejchenbaumově pojetí
v masové míře film). Autor zdůrazňuje roli rámcového vyprávění a historii této formy,
která jednak umoţňuje včlenění vypravěče do děje, jednak se podílí na vytvoření fikce
spontánního řečového aktu a účasti posluchačů, kteří mohou posouvat příběh pomocí
kladených otázek.
Ejchenbaum v návaznosti na předešlou studii i zde rozlišuje dva typy skazu podle
„narativní formy“: 1. typ postavený na principu vyprávění, který se podobá eposu; 2. typ
zaloţený na znázorňování, jenţ tentokrát klade do blízkosti dialogické13 formy, dramatu.
Text v některých bodech navazuje téţ na první studii: zkoumá vývoj románového
ţánru, všímá si jeho odklonu od mluvené řeči (zachovávané ještě podle Ejchenbauma
právě v rané italské, především rámcové, novele). Autor soudí, ţe úbytek mluvenosti byl
způsoben narůstajícím podílem rámce a významem na něm kladeným při cyklizaci povídek
do větších celků. Byla pociťována zvětšená potřeba tzv. „motivace“ (tj. logického či
kauzálního zapojování jednotlivých sloţek do syţetu) a posilování role jednoho ústředního
hrdiny. To vše podle něj vyvolala psaná kniţní kultura – a tyto tendence vyústily do
vytvoření zvláštního ţánru: novodobého románu 19. století. Ten Ejchenbaum označuje za
„synkretickou formu“, nesoucí vysloveně kniţní charakter a vyznačující se specifickými
rysy: rozsáhlými popisnými pasáţemi, propracovanými motivacemi, psychologií postav,
líčením prostředí, mravů, zvyků apod.
Nejsou to jediné literárněhistorické perspektivy, které studie přináší. V souvislosti
s tvorbou Leskova Ejchenbaum mluví o vedlejší (pobočné) prozaické linii,14 kterou spojuje
s ţánrem románové kroniky15 – ta prokomponovanou syţetovou výstavbu rovněţ obchází
a zaměřuje se na prosté lineární řazení epizod, kumulování událostí, jeţ jsou nepříliš
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Dialog v próze zde chápe jako jakési „stadium skazu“, jako narativní formu, která má v próze schopnost
podat řečovou charakteristiku mluvčího (oproti dialogu v dramatu, který má své zvláštnosti a podléhá jiným
nárokům na rozvoj děje).
14
Literárněhistorické kontexty vymezuje následovně: „Avšak ještě charakterističtější a příznačnější je, ţe se
v ruské próze 19. století objevují spisovatelé, jako je Dal, Gogol, Leskov, beletristé-etnografové typu A.
Melnikova-Pečerského, P. Jakuškina, S. Maksimova aj. Tyto jevy, které vývoj a setrvačnost románu
odsunuly stranou, dnes vyplouvají v podobě nové tradice – příčina spočívá právě v tom, ţe v současné próze
znovu zásadní význam získal problém narativní formy a s ní i problém vyprávění. Svědčí o tom Remizovovy
či Zamjatinovy pohádky a povídky, poslední texty Gorkého, Prišvinovy črty či povídky od Zoščenka,
Vsevoloda Ivanova, Leonova, Fedina, Nikitina, Babela ad.“ (Ejchenbaum 1987a: 413).
15
Tomuto románovému typu se věnuje monografie I. Pospíšila (Pospíšil 1983). Více viz kap. 2 v mé práci,
věnovaná Leskovově povídce Očarovaný poutník.
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logicky a jen slabě kauzálně propojené. Tento ţánr se vyznačuje uvolněnou, nestmelenou
stavbou, která se podřizuje linearitě časového řádu, pozvolnému plynutí. V tomto kontextu
je namístě ocitovat úryvek z Leskovova úvodu k jednomu svému románu, kterou
Ejchenbaum pouţil také jako součást vlastní argumentace: „Nebudu jedny události
zkracovat a jiné nafukovat, protoţe mě k tomu nenutí umělá a nepřirozená forma románu,
která vyţaduje, aby fabule byla zaokrouhlená a vše se soustředilo kolem jednoho centra.
V ţivotě je to jiné. Lidský ţivot se podobá listině, odvíjející se od válečku, a rovněţ já jej
v předkládaných zápiscích budu rozvíjet prostě jako stuhu“ (Ejchenbaum 1987a: 415).
Spisovatel zde tematizuje základní rysy skazu v celku prozaické struktury
a kompozice: záměrné potlačení sloţité syţetové techniky (tj. onoho „zkracování“
a „nafukování“), absence retrospektivního shrnutí hrdinovy historie či naopak zmínek
předbíhajících vyprávění do budoucnosti, ústup od vytváření sloţité kauzality dějů
a v protikladu k tomu zdůrazňuje aditivní narůstání příběhu, osamostatnění jednotlivých
epizod a volnost jejich spojení, celkovou „nedbalost“, rozklíţenost prozaické struktury.
Takový způsob podání událostí spojuje s přiblíţení se „pravdivosti“ ţivota.
Sám Ejchenbaum se patrně chtěl bránit jisté rozbíhavosti svých postřehů a pociťoval
potřebu pojem skazu, podněcující ho ke stále novým úvahám, koncentrovat, omezit
a vytyčit. Druhý oddíl Ejchenbaumovy studie o Leskovovi obdobný pokus obsahuje:
„Skazem rozumím takovou formu výpravné prózy, v jejímţ lexiku, syntaxi a volbě
intonací se projevuje zaměření na mluvenou řeč vypravěče. Tak nechávám stranou rozličné
formy autorského vyprávění, jeţ jsou postaveny na jiných principech – neusilují
o vytvoření iluze mluvené řeči, byť se v nich autor můţe obracet ke čtenáři, navazovat
s ním hovor apod. Nepatří sem ani takové formy vyprávění, jeţ mají charakter
deklamativní či podobu ‚básnické prózy‘, protoţe ty se neorientují na vyprávění, ale na
řečnickou mluvu či na lyrický monolog. Za důleţité v daném případě pokládám zastavit se
pouze u toho typu výpravné prózy, který se zásadně rozchází s psanou řečí a z vypravěče
jako takového vytváří reálnou osobu“ (Ejchenbaum 1987a: 413). Jak ale vidíme, závěry
a definice, ke kterým nakonec badatel dospívá, zaloţené na „mluvené řeči“, „reálné
postavě vypravěče“, jsou poněkud zavádějící. Na jedné straně se rozplývají v přílišné
vágnosti a šíři, na straně druhé odřízly řadu původních reflexí a nepostihují v úplnosti
badatelův myšlenkový rozlet. Tato formulace také patrně způsobila, ţe je často
Ejchenbaumovo pojetí skazu oklešťováno čistě na „zaměření na mluvenou řeč vypravěče“.
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Ani další pasáţ citované stati nepřispívá k přílišnému projasnění problematiky:
„Pro obecnou teoretickou otázku, která mě zde zajímá, má výskyt skazových forem ve
výpravné próze význam nejen klasifikační, ale principiální. Na jedné straně totiţ znamená
přesun těţiště z fabule na slovo (a tím i z ‚hrdiny‘ na vyprávění té či oné události, případu
atd.) a na straně druhé osvobození od tradic, spojených s písemně tištěnou kulturou, návrat
k mluvenému, ţivému jazyku, mimo vazbu s nímţ vyprávěcí próza můţe existovat
a rozvíjet se jen dočasně a podmínečně“ (Ejchenbaum 1987a: 413–414).
Zmíněná neurčitost a současně i jistá nesourodost koncepce se promítá i do přímé
recepce16 a kritiky Ejchenbaumova vymezení – většina badatelů (a nejen těch, kteří se vůči
němu stavěli polemicky) část jím načrtnutých momentů pomíjí a pracuje se zúţeným či
dílčím

vymezením17

(coţ

ovšem

polemiku

značně

usnadňuje);

staví-li

proti

Ejchenbaumovi vlastní pojetí, často zdůrazňují či na větší ploše propracovávají jeden
z rysů, který byl jiţ v jeho analýzách přítomen, anebo mu i podsouvají tvrzení, jeţ jeho
koncept neobsahuje (viz kap. III.).
Výsledné vymezení skazu jako prosté zaměření na mluvenou řeč vypravěče se
v celkovém kontextu, který jsem se pokusila naznačit, zdá být poněkud ochuzující. Byl tím
16

Někteří jsou s Ejchenbaumem ve shodě – zejména ti, co se hlásili k formalismu. J. Tyňanov ve stati
Literární dnešek [Literaturnoje segodnja, 1924] skaz spojuje s pobočnými literárněhistorickými liniemi,
„proudy, kritikou uţ dávno pohřbenými“, a snaţí se jej vymezit takto: „Obvykle se říká, ţe skaz je prizma,
jímţ se nechává procházet skutečnost. Avšak s prizmatem pracuje kaţdý styl, protoţe kaţdý styl věc mění,
převrací a lomí, prizma impresionistického stylu ještě radikálněji neţ jakýkoli skaz. ‚Prizma‘ vůbec uţ
napáchalo spousty škod. [...] Nejde však o ‚prizma‘, nýbrţ o hmatatelnost slova. Skaz činí slovo fyzicky
hmatatelným – celé vyprávění se mění v monolog adresovaný kaţdému čtenáři a čtenář vstupuje do
vyprávění, začíná intonovat, gestikulovat, usmívat se, uţ povídku nečte, ale přehrává ji. Skaz neuvádí do
prózy hrdinu, nýbrţ čtenáře“ (Tyňanov 1988a: 291–292); v tomto důraze na čtenářovo angaţmá se od
Ejchenbauma poněkud liší. Autor zde naznačuje i typologii: rozlišuje skaz humoristický (Zoščenko, M.
Volkov) a lyrický – exaltovaný, básnický (Leonov).
V. Gofman ve svém příspěvku Dalův folklorní skaz [Fol´klornyj skaz Dalja, 1926] jde směrem naznačeným
Ejchenbaumem: skaz je „vyprávění se zaměřením na imitaci ústní mluvy, na povídání [skazyvanije], ústní
monolog, na ústně-řečovou improvizaci. [...] není vytvářen jako výsledek vyuţití všech příznaků ústní řeči,
ale vyzdviţením jednoho či několika typických znaků jako zástupců celého systému“ (Gofman 1963: 234–
235). Základní motivací skazu je vypravěč.
Zvláště I. Gruzděv ve studii Tvář a maska [Lico i maska, 1922], v níţ shledává řadu skazových forem nejen u
klasických, ale i u modernistických i současných prozaiků (Bělyj, Remizov, Zamjatin), přímo navazuje na
Ejchenbauma. Ústřední pro určení skazu je u něj „proudící řeč“ [tekučaja řeč´] se svou improvizovanou,
nedbalou, popletenou řečovou strukturou, především ale stylizovaná podoba, „maska“ vypravěče: „Autor se
pitvoří – křiví obličej do grimasy, mění témbr hlasu; vypravěč je zvláštní postavou, doplňujícím charakterem
povídky, autorskou maskou“ (Gruzděv 1973: 219; zvýr. autor). Základem je narativní funkce vypravěče:
„charakter masky se odhaluje v procesu vypravování“ (Gruzděv 1973: 221); vypravěč „hodnotí [události],
dává jim tón a při vyprávění láme svým pojímáním všechny předměty, události a vztahy“ (Gruzděv 1973:
220; zvýr. autor).
17
Např. O. A. Hansen-Löve ztotoţňuje vypravěčův „hlas“ či „tón“ u Ejchenbauma pouze s jazykovou,
empirickou organizací slovesného materiálu. Soudí, ţe výchozím (avšak i konečným) bodem pro teorii prózy
je u něj jazykový, skladebný postup vypravěče; skaz ztotoţněný s markýrováním motoriky, mimiky a gest
v řečovém projevu (jeţ ovšem nemohou být graficky fixovány), chápe jako obdobu rytmu ve verši; celkově
skaz omezuje na materiální (zvukové) jevy (Hansen-Löve 2001). Tento výklad Ejchenbaumova pojetí je
podle mého mínění poněkud redukující.
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smazán původní Ejchenbaumův rozběh, jeho myšlenková eruptivita. V neposlední řadě zde
vzniká nebezpečí, ţe by se problematika mohla redukovat na lingvistický či stylistický
popis. Ejchenbaum ale původně skaz spojoval s celým komplexem jevů, snaţil se jej pevně
provázat

s postranními

liniemi

literárněhistorického

vývoje,

vytvořit

protiváhu

k etablované románové tradici 19. století. Z jeho „definitivního“ shrnutí se vytratila celá
řada postřehů, jimţ věnoval značný prostor, mj. např. fakt, ţe narativní techniky, jakými je
ono „mluvní“ vyprávění literárně zpřítomněno, se mohou velmi různit: monolitní řečový
proud (epický typ skazu), dějová scéna, situace besedy, v níţ více účastníků vystupuje
v roli vypravěče a předává si slovo (dialogický typ skazu), ale téţ (v první studii
zmiňovaná) forma nalezeného rukopisu či cizí vyprávění zpracované po paměti.
Stranou zůstaly také další prvky: zpřítomnění komunikační situace – faktory, které
kladou do popředí samotnou promluvu v její procesuálnosti, utváření a průběh sdělení,
otisk mluvčího a jeho vidění do procesu a struktury narace, a které pokládám, jak dále
ukáţi, pro vytyčení skazu za vůbec stěţejní (viz kap. V.).
Na závěr této kapitoly bych chtěla naznačit, v čem spatřuji těţiště Ejchenbaumova
uvaţování o skazové problematice. Jádro jeho koncepce je podle mě v zohlednění
promluvy jako kontextuálně-funkční struktury, která je celistvá, vnitřně uspořádaná a nese
prvky ţivé, organické aţ ţivelné a improvizované promluvy, popř. výměny promluv. Je
v ní tedy podstatný komunikační prvek18. Ejchenbaum trvá na představě původnosti,
autenticity a síle zvuku, kladených do protikladu ke schematičnosti a torzovitosti
grafického znaku: „Zpřítomňována je výrazová síla slovních zvuků, odhaluje se
prapůvodní zaloţení lidské řeči – ţivelné, citové, neoddělitelně spojené s mimikou,
s pohybem řečových orgánů, s tónem hlasu, s gestem. Jistě, abstraktní slovo-znak je pro
rozvoj kultury velmi podstatné, stejně jako písemnictví. Jazyk písmen však není skutečně
ţivým jazykem“ (Ejchenbaum 1987c: 331).

18

M. Drozda ve své analýze skaz přímo označuje za „komunikační masku“ a definuje jej pomocí „orientace
na příslušnou dvojici účastníků komunikace, totiţ na skazového vypravěče a posluchače“ (Drozda 1990a:
103). Podle povahy přítomnosti posluchače v narativu rozděluje skaz do tří typů: 1. rámující situace
vyprávění s explicitní přítomností fiktivního auditoria, 2. text s pouze „skazovým zabarvením“, kdy se
posluchač z textu pouze vyrozumívá, je nevyhraněný a víceméně splývá s představou čtenáře, 3. skaz podaný
jako autentický záznam ústního vyprávění, dodatečně zaznamenaný autorem pro čtenáře, jemuţ nebyl
původně adresován; autor (zároveň původně fiktivní posluchač) tu zaujímá pozici zaznamenatele, editora,
popř. komentátora, jehoţ „stanovisko je formulováno v jiném čase a prostoru, neţ je čas a prostor vlastního
skazového vyprávění“ – tuto distanci k látce si autor můţe uvědomovat a projevovat „hodnotící obdiv
odborného sběratele a badatele k mravnímu patosu skazových textů“ (Drozda 1990a: 109).
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Mluvenost je tedy podle Ejchenbauma pro psanou literaturu konstitutivní. Skaz pak
můţeme chápat jako problematiku přenosu mluvenosti do řádu psané fikce včetně
moţností i úskalí takového přenosu. Ejchenbaum ukazuje, ţe tradičně literaturu vnímáme
v modu psaného slova a zapomínáme, ţe psané slovo je jen zástupným znakem aktuální,
ţivé komunikace, jeţ ale nemůţe být cele (včetně intonací, mimiky, gest) do grafických
symbolů uzavřena.
Podstatným momentem je také přítomnost mluvčího: vypravěč19 je zapuštěn do
sdělení, je účastníkem sdělovaných událostí, o nichţ zpravidla „za čerstva“ referuje, či na
něţ s odstupem vzpomíná; obecně: jeţ se snaţí verbálně zachytit a uchovat v paměti. Jako
účastník událostí je činný, vnímající, naslouchající, pozorující, schopen přiblíţit předmět
zobrazení; tato role účastenství a prostředkování bývá často ve vysokém stupni
reflektovaná.
Ejchenabumovau „mluvenost“ tedy můţeme nahlédnout obecněji jako důraz na
komunikační prvek, na sdělení a sdělitelnost proţitku. Či také jako součást širší oblasti
„orality“, komplexu hodnot, které stojí v protikladu k hodnotám prostředkovaným
a tradovaným písemnou kulturou. Orální způsob myšlení, orální kultura20 implikují celou
řadu axiologických a světonázorových sloţek, které jako by vycházely vstříc
Ejchenbaumově kritice moderní kultury. Tyto prvky jsou původně určovány specifickým
způsobem komunikace uvnitř uzavřeného orálního společenství, charakterem získávání,
výměny a uchování informací ve formě kultury, cizí21 té naší, utvářené psaním,
analytickým a abstraktním způsobem myšlení a důrazem na individualitu.
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Za ústřední pokládá pozici vypravěče pro celou výstavbu narace T. Kubíček. Je to podle něj primární
kategorie, která organizuje další sloţky výstavby: „výběr elementů dění a jejich vlastností provádí ve
fiktivním díle vypravěč“ (Kubíček 2007: 25) a umoţňuje sémantické završení díla.
20
Vycházím zde hlavně ze zjištění obsaţených v Ongově knize Technologizace slova. Autor v ní rozšiřuje
oralitu mimo jazykovou sféru na modus myšlení, formu kultury (dříve nazývanou „primitivní“) a staví ji do
protikladu k modu gramotnosti, psaného jazyka. Ukazuje, ţe vynález hláskové abecedy vyvolává vizualizaci
a kódování zvuku, odstup od předmětu – a tím podporuje analytické, kategoriální myšlení, izolaci subjektu
a s tím spojenou „solipsistickou operaci“ psaní (i čtení), kdy je slovo vyvázáno ze svého přirozeného orálního
prostředí. Další stupeň procesu vizualizace, izolacionismu a uzavření představuje tisk: výrobní procedura
způsobuje snadnou multiplikaci a nahraditelnost textu, vyvolává další „technologizaci“ slova. Román je
podle Onga „ţánr kultury tisku“ (Ong 2006: 178); analogicky psanost románu konstatuj ve shodě
s Ejchenbaumem rovněţ W. Benjamin.
Téţ Z. Vašíček formuluje obdobné poznatky týkající se orality: orální svět představuje kvalitativně pojatý čas
a prostor, který „je zaplněn bezprostředně a emotivně chápanými symboly, nezajímá jej přesnost visuálních
representací“ (Vašíček 2003: 48–49), „formuluje se [v něm] a předvádí jen to, co je obecně sdíleno, teprve
písemný záznam, umoţňuje diferencovanost, pochybnosti“ (Vašíček 2003: 28–29).
21
Zvuk pro příslušníky této kultury představuje dění, událost: „jazyk [je] obecně modem činu a nikoli prostě
jen stvrzením myšlení“ (Ong 2006: 42). Jazyk se tu spojuje s dalšími funkcemi: uchováním paměti, přenosem
znalostí. „Cílem bude udrţet nahromaděný celek naprosto nedotčený, a nikoli přisuzovanou vlastnost
zpochybnit či znejistit. [...] V orálních kulturách se tradiční výrazy nesmí rozebírat na jednotlivé součástky.
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Jak jiţ bylo řečeno, v oblasti orality Ejchenbaum hledá protiváhu ke komplexu
sloţitých a vyspělých forem, které utvářejí tradici současného literárního psaní22 s jeho
subtilními pravidly, nároky na kompozici, ţánrová schémata a koncepty, s poţadavkem na
vytříbenost spisovného jazyka (kniţní, normovaný, předávaný vzdělaností) a také
s objektivním, univerzalizujícím, nad dějem stojícím vypravěčem. Tyto narativní sloţky
Ejchenbaum vnímal jako nadbytečné, zavádějící, dokonce přeţilé, konotoval je s vysokou,
elitní a elitářskou kulturou. Východisko z krize umění a hodnot se pokoušel nalézt v tradicí
opomíjených formách, osvobozených od arzenálu komplikovaných, rafinovaných postupů,
vyprodukovaných vyspělou kniţní kulturou.
Některé rysy spojené s tímto modelem, jako absence kategoriálního, logického
myšlení, aditivnost, kumulativnost, redundantnost, kontextové zapojení, neanalytičnost,
stojí v blízkosti Ejchenbaumem upřednostňovaných sloţek skazové narativní struktury.
Zpřítomněním orality je rovněţ naplňována představa autenticity, návratu do
jakéhosi „zlatého věku“ původních elementárních situací a proţitků, k přímému
spontánnímu sdělení, srozumitelné řeči a k bezprostřednímu vztahu k předmětu.
Je zde však třeba upozornit ještě na jeden důleţitý moment. Zmíněné kvality orálního
způsobu myšlení a komunikace, vzpírající s analytickému modu psanosti, jsou přesto
zachycovány právě písemnou formou. Jako by tu docházelo k jistému paradoxu: slovesné
projevy sugerující mluvenou formu mají výhradně psanou podobu.
Bezprostřední mluvní kvality jako by měly schopnost v literárním textu „oţívat“:
nejsou ovšem realizovány plně. Tak jako můţe tištěná řeč z totality mluveného, zvukového
projevu zachytit vţdy jen segment23 (dochází v ní ke ztrátě fonetických vlastností slov:
smazává se osobitý zvuk a hlas, pomíjí se melodie a tón), i v literárním díle je „ideálu“
orality dosahováno vţdy jen torzovitě, v náznaku, v podstatě synekdochicky. Různé
signály a sloţky orality jsou ve skazových textech různě distribuovány či spíše jejich

Celé generace totiţ vynaloţily značné úsilí, aby je sloţily dohromady, a kromě samotné mysli neexistuje
místo, kde by je bylo moţné uchovat“ (Ong 2006: 50).
22
Podle Onga psanost ovlivnila formální stránku textů, jejich kompozici: nároky na výstavbu děje, stupňující
se napětí, obraty, rozuzlení, důraz na segmentizaci (začátek, prostředek, konec). Pojetí hlavního hrdiny
v tomto modu je podle Onga „plastické“: jeho jádrem je konzistentní motivované jednání, ucelený osobnostní
charakter, vnitřní růst; čas není pouhý rámec děje, ale tvoří základní sloţku lidského jednání – je měřítkem
zrání.
23
Lingvistický přepis mluvené řeči vypadá zcela jinak; neobejde se např. bez vlastního systému znaků pro
suprasegmentární jevy, nebo pro taková specifika mluveného projevu, jako je překryv více replik apod. O
ústním narativu a jeho záznamu viz např. Herman 2005; problematice psané a mluvené řeči v kontextu
lingvistickém se detailně věnuje sborník Writing vs Speaking, Language, Text, Discourse, Communication,
z r. 1994.
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dojem je různým způsobem sugerován. Obdobně namísto ţivých účastníků promluvy
v ţivé řečové výměně vystupují v psaném textu subjekty fiktivního, více či méně
abstrahovaného, adresáta a pisatele.
Přesto však, jak byl Ejchenbaum přesvědčen, existuje řada způsobů, jak plán znějící
řeči do literárního textu implementovat, a vyvolat tím iluzi autentického, spontánního,
bezprostředního podání, vycházející od konkrétního mluvčího (který je jakoby fyzicky
přítomen) a mířící k určitému, jasně projektovanému recipientovi. Iluze můţe v náznaku
zahrnovat i způsob motorického chování vypravěče, jeho řečová gesta a návyky. Tyto
„herecké“ sloţky24 navozují dojem ţivého představení či alespoň přednesu (rétorické prvky
textů formalisté s oblibou zkoumali) a dovolují mluvit o jistém stupni teatralizace,
scénickosti, ve skazu obsaţené. To všechno implikuje jedinečnost, neopakovatelnost aktu
sdělení v jeho časovém průběhu a komunikačním kódu. Vypravěč není vyabstrahovaný
statický subjekt (jako „vševědoucí vypravěč“), ale nese ve svém řečovém projevu rysy
konkrétního mluvčího a jeho výrazu. Je zapojen do celkové komunikační situace, která,
stejně jako vztah k posluchačům, spoluurčuje formu sdělení. Promluva funguje v modu
interakce – je určována vztahy mezi jednotlivými subjekty a jejich intencemi,25 často je do
ní začleněna i reakce na ţádost publika. To vše lze, jak doufám a jak ještě v dalším
výkladu ukáţi, v Ejchenbaumových intencích zahrnout pod zastřešující termín skaz.

24

O tělesné stránce čteme u Onga: „Mluvené slovo nikdy neexistuje v čistě verbálním kontextu, jako je tomu
u slova psaného. Mluvená slova jsou vţdycky modifikací celkové existenciální situace, jejíţ součástí je
i tělo“ (Ong 2006: 80–81). I podle Vašíčka je orální svět „spojen s předváděním – tak orální poesie je
nerozlučně spjata s hlasem, gesty, tělem“ (Vašíček 2003: 49). Postoj, slovo a obraz tu tvoří jednotu – toto
zjištění klade do souvislosti také s Bachtinem a jeho pojetím lidové kultury a její tradice.
25
Interakci chápe jako významnou i Ong: „Originalita vyprávění nespočívá ve vymýšlení nových příběhů,
nýbrţ v úspěšné interakci vypravěče a posluchačů v jisté konkrétní chvíli – při kaţdém vyprávění se příběh
musí uvést jedinečným způsobem do konkrétní jedinečné situace, neboť [...] je nutné přinutit publikum [...],
aby na daný projev reagovalo“ (Ong 2006: 53); proto mýtus obsahuje „stejné mnoţství drobných variant [...],
kolik je jeho opakovaných verzí“ (Ong 2006: 53). I pro Bachtinův pojem „dialogu“ (viz kap. III) je ústřední
konkrétní řečová praxe, modus interakce, střetávání intencí: slovo je výsledkem sociální situace, projekcí
vzájemného vztahu komunikujících subjektů. Benjamin ve studii o Leskovovi také tematizuje moment
spolutvorby vyprávění mluvčím i posluchači; proti tomu staví moderní informaci, předávanou tiskem, jeţ má
jiné priority – ověřitelnost, srozumitelnost a sdělnost.
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II. Skaz v souvislostech formalistických úvah o povaze uměleckého díla.
Nikolaj Leskov v jedné své próze uvedl názor, ţe za současný úpadek literatury můţe
rozvoj ţelezniční dopravy: „V jedné vzdělané rodině seděli u čaje přátelé a diskutovali
o literatuře. S politováním zjišťovali, ţe naši spisovatelé mají čím dál chudší fantazii
a fabuli. Uvedl jsem charakteristickou poznámku zesnulého Pisemského, který tvrdil, ţe
zřejmé ochuzení literatury je především zaviněno rozvojem ţeleznic, jeţ jsou velmi
uţitečné pro obchod, ale krásnému písemnictví škodí“ (Leskov 1969: 9).
S trochou nadsázky lze říci, ţe jsou zde přítomny přinejmenším dva momenty,
klíčové pro formování raného formalismu: úvaha o roli vnějších příčin determinujících
vývoj literatury a postřehy o vnitřní struktuře literárního díla, zejména o podílu dějových
sloţek. Tím otevírám kapitolu, v níţ chci Ejchenbaumovy analýzy skazu zapojit do širšího
kontextu formalistického přístupu k literatuře, především úvah směřujících k teorii prózy.
Ruský formalismus po celou dobu své aktivity polemizoval s názory, objasňujícími
umělecké dílo za pomoci etnografie26 či ekonomie27, ale vůbec svazující literaturu
s mimoestetickými obory lidské činnosti. Starší literární věda se často snaţila umělecké
dílo vyloţit z autorovy biografie či skrze sociální kategorie, shledávala v něm přímý odraz
vnějších faktů. Raný formalismus chtěl těmto pokusům postavit hráz: literární struktura
měla být jasně oddělena nejen od empirie, ale i od jiných duchovních disciplín, jako je
etnografie, psychologie, filozofie či náboţenství. Literární či vůbec umělecké dílo není pro
formalisty pasivním odleskem vnějších skutečností, aplikací cizích ideových soustav, ani
prostým výronem autorova nitra.
Formalisté byli přesvědčeni, ţe všechny takové pomyslné souvislosti je nutné
zpřetrhat, neboť zájem vědce odvádějí do oblasti jevů jiných neţ estetických. Činnost
formalistů poháněla potřeba „očistit“ vlastní předmět, tj. literární dílo, touha vyvázat ho ze
sluţebného postavení; jejich étos byl nesen vírou, ţe je třeba zaměřit se na literaturu samu
jako na svébytný a samostatný jev. Vyloučením „mimoliterárních“ aspektů měl předmět
zkoumání vyvstat jako objekt čistě estetický.

26

Patří sem především formalistická kritika některých závěrů Veselovského a jeho etnografické školy,
vysvětlující genezi literárních motivů prostředím a společenskými zvyklostmi.
27
Nejvýznamnější a pro formalismus posléze zdrcující (ovšem z mocenských pozic) byla polemika
s marxismem, vrcholící v 2. polovině 20. let. Její průběh a podstatu shrnují např. oddíly monografií V.
Erlicha (1955), A. Hansen-Löveho (2001).
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Tyto představy stály u samotného zrodu formalismu, který sám sebe chápal jako
novou, nezaujatou, „objektivní“ vědu o literatuře.28 Literární dílo je pojímáno jako
samostatný, v sobě uzavřený, od vnější skutečnosti odtrţený celek, který se vztahuje k sobě
samému. Napříště se má vědecký zájem obracet k tomuto celku a k jeho vnitřní organizaci.
Pozornost se přesouvá ke zkoumání jeho jednotlivých sloţek a k popisu výrazových
prostředků. V konečném důsledku se formalisté doufají dobrat, analogicky k přírodním
vědám, všeobecně platných pravidel, obecných zákonitostí výstavby.29
Celý formalistický výboj je napájen z tohoto zdroje – je ţiven vizí vědeckého,
objektivního přístupu k slovesné tvorbě a je poháněn touhou vypracovat všeobecně
aplikovatelné nástroje v podobě terminologie, umoţňující analýzu, popis a klasifikaci.
Spolu s tím ovšem formalisté upozadili i individuální tvůrčí akt a notně okleštili
celou problematiku geneze tvorby30: autorský záměr31 se relativizuje, plán díla se
uskutečňuje podle „vlastních zákonů“ a mnohdy se i v průběhu tvorby samovolně
proměňuje.

28

K tomu se, s časovým odstupem, vyjádřil Ejchenbaum ve svém bilancujícím článku Teorie „formální
metody“ [Teorija „formal´nogo metoda“, 1927]: „bylo důleţité proti subjektivně estetickým principům,
z nichţ ve svých teoretických pracích čerpali symbolisté, postavit propagaci objektivně vědeckého vztahu
k faktům. Odtud pramenil nový patos vědeckého positivismu, pro formalisty charakteristický: odmítnutí
filozofických východisek, psychologických a estetických výkladů atd. Stav věcí si diktoval odklon od
filozofické estetiky a ideologických teorií umění. Bylo potřeba obrátit se k faktům, opustit obecné systémy a
problémy a začít odprostřed – od bodu, kde nás zastihuje fakt umění. Umění ţádalo, abychom k němu
přistoupili zblízka, a věda, abychom ji učinili konkrétní“ (Ejchenbaum 1987b: 379).
29
P. Steiner sumarizuje tento rys slovy: „Co hodlali objevit, byla obecná technologie literární produkce
a zákony, jeţ ji řídí“ (Steiner 2011: 69).
30
Problematiku tvorby formalisté mnohdy redukují na skládání díla z hotových dílů, prefabrikátů.
Ejchenbaum interpretuje např. básnickou tvorbu Lermontova tak, ţe ukazuje, jak hotové a často od jiných
básníků vypůjčené formule a úseky putují z jednoho jeho díla do druhého, takţe tvorba se blíţí v podstatě
jakési montáţi či koláţi.: „Tentýţ verš, tatáţ sloka či myšlenka jsou včleněny do zcela různých skladeb.
Skutečně, Lermontov můţe děj své poemy přenést z břehů Gvadalkiviru (Zpověď) do Ruska 16. století
(Bojar Orša) a odtud do současné Gruzie (Novic) a bez ohledu na syţetové proměny nechává netknuté nejen
jednotlivé řádky, ale celé oddíly. Je zřejmé, ţe tu chyběla konstrukční, organická vazba mezi těmito oddíly
(monology) a ostatními prvky poemy. Ač neuveřejnil verše, napsané před r. 1836, současně neustále vyuţíval
hotové formule, sloţené jiţ mezi lety 1830 a 1831. Jeho materiál je nehybný a velmi často ho ani sám
nevytvořil, ale hotový si ho vypůjčil od jiných básníků. Jeho pozornost se soustřeďuje k tomu, aby jej
shromáţdil a všechny kousky poskládal do jediné mozaiky“ (Ejchenbaum 1924c: 90).
Tutéţ techniku chápe J. Vojvodík jako určující pro celé umění avantgardy: „Princip montáţe v umění
avantgardy je programovým kontra uměleckému dílu jako organickému celku, kde části a celek vytvářejí
syntagmaticky strukturovanou dialektickou jednotu. Ideje celistvosti se sice avantgarda nevzdává, postuluje ji
však jako nově sestavovanou, ‚montovanou‘ z fragmentů“ (Vojvodík 2006: 124, zvýr. autor). To rezonuje
s Šklovského průzkumem prozaického tvaru.
31
Teleologie tvorby nebyla z díla vykázána zcela: formalisté operovali s termínem „funkce“ a také
„zaměření“ [ustanovka], jeţ obsahuje význam cíle, intence. Nezohledňovali jím však vţdy pozici produktora
textu, spíše pohled recipienta-vědce, schopného v díle odhalit intence, neznámé dokonce i autorovi.

23

Vůdčí osobností v oboru zkoumání prózy32 byl Viktor Šklovskij, který roku 192533 pod
titulem O teorii prózy [O teorii prozy; česky s názvem Teorie prózy] souborně vydal jiţ
dříve napsané (a otištěné) statě. Osu výkladu zpravidla tvoří rozbor narativních
mechanismů jednoho vybraného prozaického díla ze světové literatury, od něhoţ vede
mnoţství komparativních odboček k dalším textům. Všechny rozbory odhlíţejí od
mimoliterárních skutečností, snaţí se zaměřit na dílo samotné, na organizaci jeho tvaru.
Šklovského přínos je zpravidla shledáván v tom, ţe zde poloţil základy terminologie, na
niţ navázaly další literárněvědné školy a jeţ se za určitých modifikací uţívá prakticky
dodnes. Zejména odlišení fabule a syţetu (fabule chápaná jako látka, „materiál“, syţet
pojímaný jako způsob ustrojení, umělecké zpracování) je pokládáno za zcela určující,
neboť umoţňuje zachytit způsoby konstruování, skladby dějových a temporálních sloţek
v textu.
Domnívám se však, ţe podněty, které Šklovského kniha přináší, jsou daleko
bohatší. Zaměříme-li se na zkoumání mechanismů, jakým podle Šklovského funguje
prozaický text, ukazuje se, ţe tu lze rozlišit dvě základní tendence,34 jeţ spolu nejsou
v plném souladu, nejsou-li přímo rozporné.
První z nich bych nazvala způsob zjevovávání se věcí, rozšiřování schopnosti
vnímání a proţitku, útok na percepci. V úvodní Šklovského studii pojmenované Umění
jako postup [Iskusstvo, kak priem] čteme: „[...] to, co označujeme slovem umění, existuje
proto, aby vrátilo pocit ţivota, aby dalo věci pocítit, aby kámen učinilo kamenným. Cílem
umění je, aby poskytlo pocit, ţe věc je viděna, ne pouze poznávána; umění vyuţívá
postupy, jako je postup ‚ozvláštnění‘ věcí a postup znesnadnění formy, který ztěţuje
a prodluţuje vnímání, v umění je totiţ proces vnímání sám sobě účelem a je třeba jej
prodlouţit; umění je způsob, jak umoţnit, abychom proţili to, ţe je věc dělána, – udělané
není v umění důleţité“ (Šklovskij 1929: 13).
Není snad příliš přehnané tvrzení, ţe Šklovskij zde vztah k vnější skutečnosti nejen
připouští, dokonce jej akcentuje, pokládá jej za samotný cíl a smysl umění. S touto linií

32

Hlavní zájem formalistů byl zprvu napřen ke studiu verše a jeho kvalit. Stěţejní rané formalistické práce
(Brik, Jakubinskij, Jakobson) se zaměřovaly téměř výhradně na oblast poezie. Toto počáteční směřování
vystihuje i název sdruţení OPOJAZ: Společnost pro studium básnického jazyka [Obščestvo izučenija
poetičeskogo jazyka] a jeho výstupů: Sborníky pro studium básnického jazyka [Sborniki po teorii
poetičeskogo jazyka] (1916, 1917).
33
Rozšířené vydání bylo pořízeno r. 1929.
34
Navazuji zde do jisté míry na podnět textu R. Lachmannové, která v Šklovského pojetí ozvláštnění
shledává dvě rozdílné intence: umění jako izolovaný postup a umění jako působení na recipienta (Lachmann
1970). Dvě linie výkladu termínu ozvláštnění nabízí ve své – jinak spíše přehledové – studii také J. Striedter
(Striedter 1988).
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uvaţování se, byť poněkud přetrţitě, setkáváme v celé Šklovského knize. Jeho směr je
jasný: věci se zpřítomňují skrze vztah, který k nim zaujímáme; literární dílo nám má
prostředkovat vytrţení, ve kterém jsou skutečnosti viděny jakoby poprvé. Věci jsou
v umění vyvazovány ze samozřejmých souvislostí a rámců a posazeny do nových
kontextů. Skutečnosti se před našima očima zjevují, nově se nám ukazují, odhalují.
V těchto náhledech je implicitně přítomen názor, ţe umění je schopno (a dokonce je to
jeho smyslem) prostředkovat nové vidění skutečnosti, vyjadřovat se k ţivotu. Jeho funkcí
je jednotlivé fasety tohoto celku nově nasvěcovat, ozřejmovat jinak, neţ jsme dosud byli
zvyklí. Umělecké dílo je schopno atakovat recipientovo vědomí, probouzet a podněcovat
jeho vnímavost. Jinými slovy, umění dokáţe přimět člověka (tvůrce i recipienta), aby
nezaujatě pohlédl na ţivotní jevy, uvědomil si je a nově je proţil.
Na skutečnosti se v literatuře ukazuje slovem. Věci jsou tedy v literárním díle
oţivovány skrze jejich pojmenování. To nás přivádí k druhé základní linii Šklovského
uvaţování, do sféry jazykové. Chce-li se literární věda dobrat toho, jak je dílo uděláno,
musí se uchýlit k jeho jazykové matérii, k rozboru a popisu jejích sloţek. Formalisté se
domnívali, ţe jazyk a věda o něm, lingvistika,35 jim umoţní odhalit způsoby, jakým je
v literárním díle nově, neotřele uchopována skutečnost. To je důvod, proč své úsilí napřeli
právě do detailního zkoumání slovesné podoby literárního textu, do průzkumu toho, jak
jsou jevy pojmenovány a jednotlivé jeho sloţky organizovány, jak říkali, k „formě“.
Šklovskij nabyl přesvědčení, ţe se tyto jevy dají experimentálně a průkazně vědecky
sledovat: tím, ţe se v různých slovních útvarech a ţánrech opakují, vykazují rysy
pravidelností a tedy obecných zákonitostí. Úkolem literární vědy je s pomocí
jazykovědného aparátu tyto fenomény v rozličných manifestacích, na různém materiálu,
v různých kontextových zapojeních sledovat, prověřovat a dospívat tak k zobecnění
objektivních pravidel a zákonů výstavby literárního díla.
Tato úvaha souvisela s další představou: literatura je nositelkou svébytných
mechanismů, které jazyk vlastně přepodstatňují, vytvářejí z něj umělecké dílo. Má
specifickou schopnost estetizovat obyčejný, běţný jazyk, uţívaný při komunikaci
a vytvářet z něj umělecký text. Formalisté své bádání zahájili právě úvahami nad tímto
„zvláštním“ jazykem, jejţ nazývali „básnickým“, a sledovali rozdíly mezi ním a jazykem
běţné komunikace. Vycházeli při tom, alespoň zpočátku, z přesvědčení, ţe básnický jazyk

35

Nejpodstatnější roli tu sehrála moderní lingvistika, především ţenevská škola v čele s F. de Saussurem. Její
abstraktní systém vystavěný na principu binárních opozic měl na formalismus výrazný vliv, měl slouţit jako
model popisu hlavních rysů a kategorií básnictví.
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přísluší výhradně uměleckým textům, tvoří jejich substanci. Podlehli dojmu, ţe vlastnosti
básnického jazyka jsou v literárním díle jaksi rozpuštěny, přítomny esenciálně.36
Básnický jazyk byl zprvu ztotoţněn výhradně s jazykem poezie, neboť v ní
sledované jevy vystupovaly nejnázorněji, v jakési kondenzované podobě. To vedlo
k vytvoření dichotomie básnický x praktický jazyk,37 jeţ měla postihnout charakter
a specifika jazyka básnického. Právě verš nabízel vhodný materiál ke zkoumání zvukové
stránky jazyka, otevíral se aplikacím výsledků současné fonetiky a fonologie. Jak jiţ bylo
řečeno, tyto jazykovědné disciplíny byly jako jediné vpuštěny na pole literární vědy, neboť
odpovídaly „zadání“ soustředit se k ryze jazykové stránce díla. Obrat ke zvukové sféře
harmonoval s tvrzením o imanentní hodnotě díla. Zvuková rovina díla má pro formalisty
samostatný konstrukční význam (podobně jako barva v malířství, či tón v hudbě), je tu
sama za sebe, nepotřebuje překračovat do roviny významu.
Nezanedbatelný je tu také fakt, ţe počátky činnosti členů OPOJAZu byly v těsné
návaznosti na ruský futurismus, jehoţ vykladači a obhájci se formalisté stali. Proto také
zpočátku ztotoţňovali básnický jazyk s jazykem nápadným, výrazným, expresivním,
v jejich terminologii „pokřiveným, „hmatatelným“, a především jej spojovali s teorií tzv.
„zaumného“ jazyka, vyvázaného nejen z vazeb logických, ale i sémantických. Do popředí
se dostala empirie konkrétního zvuku i vymyšlených hláskových skupin, novotvoření apod.
Klíčovým se stal další termín, jehoţ autorem je Šklovskij – pojem ozvláštnění.38
Formalisté v něm nalezli pojmenování právě pro postupy onoho výrazného, zvláštního
jazyka. Vycházejí tak z představy, ţe běţně uţívaný jazyk je jakousi projekční deskou,
slouţící k tomu, aby na jeho pozadí prostředky jazyka básnického ostře vystupovaly. Navíc
se v jejich pojetí ozvláštnění neomezuje jen na zachycení formálních výbojů současných
směrů, ale uplatňuje se i v literárněhistorické perspektivě: jedno umělecké hnutí či styl je
vystřídáno jiným, pro vnímatele neotřelým a zpravidla protikladným. Směna uměleckých
škol se tedy zakládá na principu porušování tradice, která však musí být po čase znovu
36

Tato představa o existenci souboru obecných pravidel „básnického“ jazyka jako autonomního, uzavřeného
systému (langue) byla nabourána chápáním „literárnosti“ uskutečňované konkrétním řečovým kontextem
(parole), ale především skrze pojetí funkce. „Poezie je jazyk v jeho estetické funkci“ píše roku 1921
Jakobson ve své studii Nejmladší ruská poezie [Novejšaja russkaja poezija]. Popis pravidel básnické řeči,
vázaných určitou konstrukčně-funkční strukturou, rozvíjí také Tyňanov ve své knize Problém básnického
jazyka [Problema stichotvornogo jazyka, 1924].
37
Zmíněný protiklad měl svého předchůdce (objevuje se v Teorii prózy, ale reziduálně i později) v opozici
jazyk básnický x prozaický. Druhý z nich byl označován pro formalisty hanlivými adjektivy „ekonomický“,
„lehký“, „pravidelný“, čímţ jako by próza byla poněkud nešťastně vykázána z oblasti literatury; termín
„prozaický“ je tu však třeba chápat jako vystiţení „prózy“ dne, tedy jako synonymum jazyka praktického.
38
Hansen-Löve chápe ozvláštnění jako ústřední pojem formalistického teoretizování, jeho základní
„metodický princip“ – stává se tak leitmotivem jeho objevného výkladu celé této literárněvědné školy
(Hansen-Löve 2001).
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nabourána novou „inovací“ a tak pořád dokola. Norma, byť s ní formalisté pracují jako
s jakousi nehybnou „rezonační deskou“, tedy není nijak pevná: zakládá ji buď jazyk
praktický (který se ale sám vyvíjí), anebo předešlá, jiţ vyčpělá – ale téţ proměnlivá –
podoba literaturní tradice.39
V

základních

obrysech

můţeme

vyznačit

formalistického přístupu k literatuře následovně:

40

onu

druhou,

jazykovou

osu

vyloučení mimoliterárních jevů mělo

vést k „očištění“ objektu zkoumání jako objektu čistě estetického; cílem se stává nalezení
univerzálií vyznačujících systém „básnického“ jazyka; estetický objekt je chápán jako
jazykově „ozvláštněný“, čímţ je důraz kladen na kontrast, posun, diferenci, odlišující
určitý postup od údajně neutrální normy (vzniká tak jakási dvouplánová struktura – k tomu
téţ IV. kapitola); zájem se koncentruje na pojmenování, organizaci struktury, vydělení
sloţek a ke způsobu jejich spojování, navazovaní, obecně na rovinu syntagmat; součet
jednotlivých postupů, sloţek utváří strukturu (celek) díla; celkový, jednotný smysl díla je
však značně redukován (slovům jako „harmonie“ či „jednota“ se formalisté vyhýbají,
mluví pouze o sémantice či funkci jednotlivých sloţek a postupů, jeţ navíc zpravidla
nacházejí ve vzájemném pnutí či protikladu).
Navracíme se nyní opět k formalistickému zkoumání prózy. Šklovskij sem vědomě,
a někdy poněkud násilně, přenášel řadu postřehů z oblasti výzkumu verše. Výsledky
rozborů básnických textů, zejména jejich zvukové stránky, se snaţil aplikovat i na
problémy kompozice textu a výstavby syţetu. Přímo říká: „Metody a postupy výstavby
syţetu se shodují, v podstatě jsou totoţné, s postupy, řekněme, zvukové orchestrace.
Slovesná díla představují splétání zvuků, artikulačních pohybů a myšlenek“ (Šklovskij
1929: 60).
Zprvu se zaměřuje k motivu jako nejmenší jednotce (dokonce ho označuje za
obdobu básnického tropu). Zvláštní pozornost věnuje spojování motivů, zejména jejich

39

Rizika tohoto přístupu jsou očividná: můţe sice pojmenovat určitou podobu literární praxe, ale právě jen
jednu, zatímco všechny předešlé odsuzuje jako „přeţilé“. Zdůrazněný moment rozchodu s tradicí se hodí
spíše k manifestačnímu, programovému vystoupení jednoho vůdčího směru, potírajícího všechny ostatní, jiţ
„zastaralé“ – určitá provokativnost, „manifestačnost“ byla formalismu také často vytýkána – , neţ
k vyváţenému mapování literárněhistorického terénu. Navíc toto pojetí umění rezonuje s jasně vymezenou
poetiku, vybavenou určitými, konkrétními uměleckými prostředky, zaloţenou na formálních výbojích,
upřednostňující určité tvárné postupy jako kontrast, opozice, zlomy, rozchod s tradicí – ztotoţnitelnou právě
nejspíše s avantgardními směry. Kaţdou současnost však vţdy utváří více směřování, řada způsobů psaní.
40
Řadu termínů a teorémů zde ovšem pomíjím; jako přehled formalistického vědeckého aparátu mohou
poslouţit souhrnné práce, viz např. Erlich, Hansen-Löve.
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opakování41 a různým typům a funkcím těchto opakování – a chce se tak dobrat celkové
organizace textu. Jde tu opět o analogii ke zkoumání výskytu stejných hlásek v básni (např.
v rýmu) – obojí je prostředkem kompozičního propojování textového celku. V básni je
opakování prostředkem sdruţování různých, i disparátních lexikálních jednotek a jejich
sémantických polí, v prozaickém textu slouţí podle Šklovského gradaci, spojování
různorodých syţetových linií či začleňování úseků odklánějících se od hlavní výkladové
osy.
Právě skládání motivů do syţetových linií představuje pro Šklovského další
samostatnou problematiku – všímá si utváření a vývoje různých prozaických ţánrů, od
nejdrobnějších, těch elementárních (anekdota, pohádka), přes rozsáhlejší (povídka, novela)
aţ ke sloţitému a rozvětvenému románovému tvaru.
Umělecké dílo je ve Šklovského Teorii prózy chápáno jako kombinace postupů,
jako konstrukce čerpající své skladebné díly z rejstříku technických typů a moţností jejich
spojování. Analýza jeho ustrojení má často technicistní, konstruktivistický ráz (vyjádřeno
i v titulech: Jak je udělán Don Quijote; obdobně i u Ejchenbauma: Jak je udělán Gogolův
Plášť).
Této intenci odpovídá Šklovského pojmosloví, jeţ má zachytit průběh syţetové
linie a způsob jejího vedení, popř. proplétání více těchto linií. Popisuje je částečně pomocí
termínů tradičních: rámcování [obramlenije], paralelismus; částečně vytváří pojmosloví
vlastní: stupňovitá výstavba [stupenčatoje strojenije], prstencovitá [strojenije tipa kol´co],
navlékání [nanizyvanije]. Je názorné, ale schematizující, vede v podstatě k vizualizaci42
(stupně, prstenec), tedy k zaznamenání v prostoru, na ploše či dokonce umoţňující redukci
na grafický nákres, rozvrh (jako je rozbor Sternova text doprovozen nákresem spletité linie
vyprávění). I pojetí ozvláštnění, zaloţené na kontrastu, je vlastně podobně šablonovité.
41

I z prostého výčtu toho, co Šklovskij chápe jako rozličné druhy opakování (rým, paralelismus, zpomalení,
pohádkové obřady, peripetie ad.), je zřejmé, ţe sledovaný jev rozšiřuje na celou strukturu díla a vedle sebe
staví jevy, jeţ se vyskytují na různých jeho rovinách. Dokladem, ţe do sousedství prostých zvukových analýz
řadí i ty, které zasahují přímo do sémantické roviny a do interpretace díla, je jiţ skutečnost, ţe registruje
nejen opakovaný výskyt identických lexikálních jednotek, ale i jevy, jako je synonymie či homonymie.
Avšak sémantika tu neutváří jednotu smyslu, zůstává na rovině těchto detailně prozkoumaných jednotlivostí.
Opakování motivů a narativů, napříč časem a prostorem, bylo rovněţ předmětem zájmu Veselovského. Jiný
však byl způsob jeho tázání: Veselovskému šlo o kauzálně-genetické závislosti, které právě formalisté
striktně odmítali.
42
Na úzké sepětí formalistické metodologie s vizuální sférou upozornila T. Zimmermann. Ukazuje, jak
formalisté do značné míry čerpají z teorie výtvarného umění (důraz na obnaţení postupů, na „udělanost“,
konstruovanost díla, jeho materiál) a terminologie (výrazy jako deformace [iskaţenije], stylizace, detailizace,
zjednodušení [uproščenije] apod.) Formalistický diskurs tedy autorka staví do těsné blízkosti teorie
vizuálních médií: diachronně narativní moment podle ní ve formalistických studiích ustupuje ve prospěch
synchronně deskriptivní vizuality (spisovatele dokonce trochu přehnaně přirovnává ke kubofuturistickému
malíři a čtenáře k divákovi) (Zimmermann 2007).
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Jednou z dalších otázek, jiţ Šklovskij řeší, jsou právě moţnosti zapojování
jednotlivých sloţek do prozaické struktury. Způsoby, jaké se nabízejí k tomu, aby byl
různorodý materiál vtaţen do struktury prozaického textu, označuje pojmem „motivace“.
Jsou to v podstatě spoje, vysvětlující, jak a proč se daná epizoda či sloţka v textu ocitá,
a vynucující si určitý syţetový postup (např. motivace příbuzenstvím osob, motivace
pomocí nalezeného rukopisu atd.; na úroveň motivace však můţe být „sníţena“ i postava –
ta je Šklovským pojímaná jako pouhý prostředek zapojování nového materiálu).
Formalisty přitahovaly případy, v nichţ jsou tyto motivace (a ovšem další sloţky textu)
persiflovány, je na ně záměrně ukázáno jako na literární klišé, na osvědčenou či také notně
oběhanou techniku – jako v parodii, satiře (mluví zde o „obnaţení“ postupu, „hře“ s ním).
Právě tyto ţánry se velmi ochotně nabízely formalistické analýze43 – sledované jevy v nich
vystupují neskrytě, zřetelně.
Šklovskij také zavádí pojem „nesyţetová literatura“ [literatura vne sjuţeta], pomocí
něhoţ zkoumá organizaci nedějové prózy, skladbu jejího nejednotného, „rozbíhavého“
materiálu. I struktura tradičního románu obsahuje řadu takových pasáţí – popisy postav či
prostředí, charakterologii, úvahy a odbočky moralizujícího, filozofujícího charakteru apod.
Jsou však do těla prózy pevně zapojeny, integrovány (formalisté by pouţili výrazu
„motivovány“), aby se podílely na celkovém, zastřešujícím vyznění děje. Moderní próza
naproti tomu románový tvar rozvolňuje, jednotlivé sloţky osamostatňuje, přidává jim
vlastní, nezastupitelný význam. Většinou také záměrně rezignuje na vytváření oněch spojů
a právě přeskoky, sváry, nesoulady, zvraty a kontrasty zdůrazňuje. Mohli bychom snad
tyto jevy označit souhrnným výrazem „koláţovitost“,44 jehoţ sice Šklovskij neuţívá, který
však vystihuje tendenci, jiţ se podle mého názoru snaţí pojmenovat.
Na tomto místě jen zmiňme, ţe se formalistická estetika jako celek setkala s ostrou
kritikou. Šklovskému se vyčítalo, ţe svými analýzami nepřekročil pohled na umělecké dílo
jako na souhrn proporčních, kompozičních vztahů uvnitř uzavřené struktury, a vývojové

43

Náleţí sem jedna z kapitol Šklovského knihy, Parodistický román [Parodijnyj roman], věnovaný Sternovu
Tristarmu Shandymu; dále jmenujme Tyňanovu práci Dostojevskij a Gogol. K teorii parodie [Dostojevskij
i Gogol´(K teorii parodii)]; česky in Tyňanov (1988) či Ejchenbaumův rozbor parodických prvků
v Puškinových povídkách ve studii Puškinovy boldinské báchorky [Boldinskije pobasenki Puškina, 1919].
44
Princip montáţe autonomních jednotek, jejich skládání a estetizaci spojuje zajímavým způsobem s raným
formalismem Hansen-Löve. Celou tuto badatelskou fázi vystihuje výrazy jako „analytická paradigmatizace“,
„dezorganizace“, „nová organizace“. Syţet chápe Hansen-Löve jako novou montáţ a transformaci
tematických jednotek fabule. I „bezsyţetovou prózu“ spojuje s technikou montáţe jako určujícím principem.
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otázky umění podřídil principu kontrastu nebo negace.45 Podobně byla snaha pojmenovat
výrazové prostředky, zaměřit se na jeho jazykovou podobu46 díla vykládána jako potlačení
sloţek obsahových. Formalismus pak jeho kritici často ztotoţňovali s intencí, jeţ dílo
poloţila zcela mimo vědomí a vyloučila z něj veškerou oblast významu, celou rovinu
smyslu. Je ovšem třeba uznat, ţe k tomu přispívalo i formalisty deklarované úsilí
desubjektizovat umělecké dílo, pojednat ho definitivně a vědecky „správně“ tak, jak je
determinováno svou texturou. Řada Šklovského formulací na tom měla svůj velký podíl:
„Nová forma se neobjevuje proto, aby vyjádřila nový obsah, ale proto, aby vystřídala
starou formu, která jiţ ztratila svou uměleckost“ (Šklovskij 1929: 31). Anebo: „obsah
románu [Tristram Shandy] spočívá právě v uvědomění si formy cestou jejího narušování“
(Šklovskij 1929: 180).
Přesto se domnívám, ţe samotné formalistické studie se z tohoto sevření do jisté míry
vyvazují. Předně: celková kompozice Teorie prózy a zvolená dikce nepředstavují vědecký
diskurs. Způsob výkladu neodpovídá dnešním kritériím odborné práce;47 v ještě větší míře
neţ Ejchenbaumovo psaní se blíţí spíše eseji. Chybí zde jasně formulovaná otázka či teze,
kterou by autor dalším výkladem obhajoval, a vůbec jasně a jednosměrně argumentoval.
Postupuje spíše cestou otevírání dalších a dalších problémů, jen částečně se navrací k těm
avizovaným. Sám tak do značné míry naplňuje charakter koláţe:48 řazením jednotlivých,

45

Tento „negativistický“ rys ruského formalismu, polemičnost obsaţenou v jeho metodě, příkře odsuzoval
jiţ P. Medvěděv, autor fundovaného rozboru formální metody ze sklonku 20.let: „postup postrádá jakýkoli
kladný obsah, omezuje se na holý ‚rozdíl od‘ [praktického jazyka, jiného literárního díla] (Medvěděv/Bachtin
[1928] 1998: 229). Píše o „nihilistické úchylce formalismu“, o „hédonistickém znevýznamění slova“, o „čistě
negativním ději odečítání a vyprázdnění“ (tamtéţ: 174–176). „Dílo se ocitlo v naprosté ideové prázdnotě.
Objektivita byla koupena za cenu významu“ (tamtéţ: 265). Obdobně si rysů teorie, zaloţených na
„konfrontaci“, „diferenci“, všímá také W.-D. Stempel, nezaujímá k tomu však tak odsuzující stanovisko
(Stempel 1972).
46
I některé chápající výklady formalismu braly tyto teze příliš tezovitě, coţ vedlo k tvrzením, ţe cílem umění
jsou samy jeho výrazové prostředky. Např. Engelgardtův výklad formalistického pojetí umění je příkladem
definice v kruhu: dílo je „jednotou výrazových prostředků,“ a realizace této jednoty je „imanentním cílem
díla“ (Engelgardt [1927] 1995: 73).
47
Na volné zacházení s pojmy upozorňuje i Lachmann. Šklovského způsob psaní charakterizuje slovy:
„Návaznost jeho vět je stejná jako ve futuristickém manifestu, trhanost jeho myšlenkového pochodu,
rezignujícího na důslednost, stejně jako sklon k extrémním formulacím, nesouvislým závěrům, aforismům,
působí, adaptováno na normu literárněvědného pojednání, jako ‚ozvláštnění‘ (Lachmann 1970: 238).
48
Takto Šklovskij popisuje ve stati Jak píši [Kak ja pišu, 1930] vlastní pracovní postup: „Snaţím se spojit
fakta, která jsou si velmi vzdálena. [...] Vyrobím si barevné, anebo různě široké záloţky. [...] Pak záloţky
procházím. Dělám si poznámky. Písařka, samá, která přepisuje stať i teď, úryvky s označením strany
přepisuje. Tyto úryvky, jichţ je obvykle velmi mnoho, rozvěšuji po stěnách pokoje. Můj pokoj je bohuţel
malý, a je mi těsno. [...] Úryvky visí na stěně dlouho. Přeskupuji je, věším vedle sebe a pak vytvářím velmi
krátké sjednocující přechody“ (Šklovskij 1990: 422–423). Stejný stylistický postup tematizuje i ve své próze
Sentimentální cesta [Sentimental´noje putešestvije, 1923]: „Vidíte, neumím všechny ty prapodivné věci,
které jsem v Rusku viděl, sloučit ani spojit dohromady. [...] Ţivot pulzuje v jednotlivých útrţcích, jeţ
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ne vţdy spojitých, postřehů za sebou, porušením proporcí, rozbíhavostí, rezignací na
promyšlenou, koncizní strukturu, jeţ by sestávala z jednotlivých logických kroků,
postupujících od otevření otázek po závěrečné shrnutí problematiky.
Je zde třeba zdůraznit zejména jeden moment: ačkoli si Šklovskij jako téma volí
moţnosti uspořádání syţetu, směřuje (aţ na pasáţe věnované detektivní próze) k výběru
takového typu prózy, v níţ syţet hraje roli v podstatě oslabenou. Nejvíce prostoru věnuje
jevům, které syţetový princip relativizují, neboť právě ty pokládá za „ozvláštněné“. Byť se
jednotlivé rozbory vţdy deklarativně soustředí k nějakému vytčenému skladebnému
problému, lze v nich vysledovat jakousi podprahovou jednotnou osu výkladu. Ta sleduje
v umělecké struktuře nespojitost, „nemotivovanost“, dekontextualizaci sloţek. Téma
scelování nesourodých částí do celku, sváry, kontrasty (patří sem i to, ţe literární postava
nepředstavuje ţádný typ, ale vzniká kontextuálně či sebe samu popírá) ukazuje zároveň na
rostoucí míru rozvolnění skladebných sloţek v moderním prozaickém díle. Šklovskij tu
načrtává literárněhistorickou linii (Cervantes – Stern – Bělyj – Rozanov), na kterou lze
pohlíţet i jako na odváţný a pozoruhodný výkon na poli interpretace (skladebných sloţek,
postav apod.) či komparistiky.
A je tu ještě jeden aspekt, jímţ se zároveň vracím k té tendenci Šklovského
uvaţování, jeţ klade důraz na působení uměleckého díla, na jeho otevřenost. Samotné
badatelovy termíny a stěţejní body výkladu přímo odporují takovému pojetí díla, jeţ by se
vztahovalo jen k sobě samotnému a stálo mimo subjektivní vědomí recipienta. Odbočky,
tzv. „brzdění“, svádění čtenáře na falešnou stopu výkladu pomocí matoucích indicií49 – to
vše počítá s oblastí recepce a čtenářovým interpretačním potenciálem. Rozpoznání kánonu
i moment jeho narušování jsou rovněţ podmíněny určitou literární vzdělaností
a zkušeností. Obdobně i ozvláštnění, chápané jako princip porušování tradice, se bez
vnímání a interpretace uměleckého díla neobejde.50 Oblast vnímání je tedy integrální
součástí uměleckého textu.

přináleţejí k různým systémům“ (Šklovskij 2011: 292–293). „A celý můj ţivot byl sestaven z kousků
svázaných mými zvyky“ (Šklovskij 2011: 429).
49
Zmíněným postupem se zabývá Šklovského studie Novela s tajemstvím. Na jiném místě badatel ukazuje,
ţe falešné, matoucí stopy o sobě vytvářejí i spisovatelé: „není třeba přeceňovat věrohodnost svědectví
spisovatelů o sobě samých. Spisovatel často nemluví o svém řemesle, ale o té myšlenkové linii, s kterou by
chtěl být spojován. Kdyţ např. uvádí své literární závislosti, často nepoukáţe na svého učitele, ale na
nějakého jiného spisovatele – takového, kterému se podobá méně“ (Šklovskij 1929: 208). Postupy
sebeinterpretace tak zajímavě poloţil do stejné roviny jako tzv. fiktivní vyprávění.
50
Patrně poprvé na vnitřní rozpornost termínů poukázal jiţ Medvěděv. Soudí, ţe různé prostředky rozvíjení
syţetu odporují hlásané tezi o imanenci díla, neboť „jsou výrazem zvláštního vzájemného působení mezi
autorem a čtenářem, hrou dvou vědomí: jeden ví, druhý ne, jeden očekává, druhý tato očekávání narušuje
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Šklovskij svůj termín „brzdění“ jednou vykládá konstrukčně jako „zpomalení
obrazové masy“, podruhé jako způsob, jímţ se prodluţuje působení díla. Nedůslednost
a rozpornost jeho argumentace je podle mého názoru v posledku blahodárná, neboť nabízí
více moţností, jak k literárnímu dílu přistupovat.
Domnívám se, ţe výše nastíněný kontext formalistických úvah o literatuře nám pomůţe
u Ejchenabumových skazových studií zohlednit některé nové aspekty. V následujícím
výkladu chci mj. ukázat, ţe tyto dvě výkladové linie jsou ţivé i v další literárněvědné
činnosti. V mnoha ohledech na ně navazuje i Ejchenabum: svou pozornost také zaměřuje
na syţetově oslabenou prózu. Zároveň však jeho analýzy znamenají i revizi Šklovského
teorií.
Ejchenbaum především dále relativizoval zaměření na syţetový půdorys prózy.
Meze takového přístupu ostatně připouštěl i Šklovskij: „Syţet je paklíč, a ne klíč. Syţetová
schémata jen velmi přibliţně odpovídají ţivotnímu materiálu, jenţ ztvárňují. Syţet
deformuje materiál uţ tím, ţe si jej vybírá. [...] Syţetové schéma s rozuzlením je vzácný
případ – jde o náhodné onemocnění materiálu“ (Šklovskij 1929: 246–247). Ovšem
i postupné oslabování těchto sloţek a nárys „vedlejší“ literárněhistorické linie zachycuje
Šklovskij pomocí principu syţetovosti, resp. jeho rozpadu.
Ejchenbaum k problematice výstavby prozaického díla přistupuje odjinud. Namísto
parcelace díla na izolované jednotky a sloţky výstavby zdůrazňuje souvislé slovesné
vyjádření, moment komunikační. Termínem skaz se Ejchenbaumovi podařilo nejen popsat
vnitřní strukturaci textu, ale zachytit i průběh a dosah vyprávění, tematizovat způsob vidění
a proţívání věcí.
Ejchenbaum pociťoval, ţe jinak by se z uměleckého díla vytratil rozměr, který
zpřítomňuje samotný proces vyprávění, okamţik sdělování, vlastní výpověď. Namísto
abstraktního schematismu, zacíleného k rozvrhu vyprávění, staví Ejchenbaum do centra
jeho průběh, dynamiku. Jeho zorné pole zkoumání zahrnuje i způsob zpodobení
skutečnosti.
Jestliţe Šklovskij představuje tendenci k vizualizaci, k prostorové konfiguraci,
Ejchenbaum tento grafický plán překračuje a zapracovává do svého výkladu i kvality
utvářející se a trvající v čase: intonaci, emfázi, průběh sdělení. Snaţí se postihnout jevy, jeţ

apod.“ (Medvěděv/Bachtin [1928] 1998: 247). Podobně i Striedter říká, ţe hra se slovním materiálem a
konvencemi je zároveň hrou s čtenářovými očekáváními a představami (Striedter: 1988).
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jsou grafickými prostředky, včetně písma, jen stěţí zachytitelné: přeryvy, zámlky,
škobrtnutí, a dokonce i ty, které jsou mimo tyto moţnosti záznamu: gesta, mimiku.
Do popředí se tak dostává vyprávění ve svém časovém rozměru. Mohlo by se zdát,
ţe ten byl obsaţen i ve Šklovského pojmu brzdění. V něm ale ústředním momentem není
tok vyprávění, ale právě jeho zpomalování, jakoby „dávkování“ – jehoţ funkcí je plánovité
oddalování závěru, napínání čtenářovy pozornosti. Implikuje to opět výpočet, chladnou
technickou nástrojovost, vnější organizaci. Ejchenbaum s tímto pojmem vůbec nepracuje;
termínem skaz postihuje jiné rysy: procesuálnost sdělení, plynulost vyprávění, spontaneitu
podání.
Vnímavost k časové organizaci textu je u kaţdého z nich odlišná: zatímco Šklovskij
na časové ose sleduje přerušování, přeskoky, zvraty, pomocí nichţ vznikají záhady,
hádanky, falešné indicie, vůbec akcentuje moment rozkládání a opětného skládání,51
Ejchenbaum klade důraz na plynutí, kontinuum vyprávění a integritu pohledu (byť třeba
omezeného). U prvního je to tedy tendence k narušování posloupností, u druhého naopak
důraz na jejich utváření.
Jak jsem jiţ viděli (viz kap. I.), zastřešujícím výrazem, který Ejchenbaum pro
postiţení skazu pouţívá, je „iluze mluvenosti“. To jej také jako Šklovského přivádí
k ponoření do slovního materiálu a jeho strukturace – zkoumá fonetickou rovinu promluvy,
provádí morfologický a syntaktický rozbor sdělení, hledá prvky hovorovosti,
charakteristické znaky idiolektu. Ale nezůstává jen u toho: jiţ výrazem „iluze“
pojmenovává vytváření dojmu konkrétní komunikační situace.
Pro utváření struktury prozaického díla má význam nejen motivace zapojující
sloţky, ale především určité narativní formy a strategie slouţící k tomu, aby byla navozena
iluze komunikační situace a její působivost (rámcová novela inscenující besedu, provázená
pobídkami účastníků k dalšímu vyprávění, váha ich-formového osobního sdělení, zpověď,
vůbec zachycování ţivotní zkušenosti včetně nesamozřejmosti takového počínání).
Tím, jak svou roli hraje proţitek události, daleko větší prostor se otevírá
i interpretaci díla. Individuální sloţka se nepotlačuje – naopak otisk subjektu do slovního
projevu je čten nejen jako znak hrdinovy intelektuální výbavy, sociálního statutu apod., ale
můţe být chápán jako symbol jeho celkové ţivotní situace.
Svou hodnotu nesou i průvodní kontextové prvky – „tady a teď“ probíhající situace
se vpisuje do díla, zanechávají v něm své stopy, zţivotňují ho.
51

Šklovskij např. tvrdí: „pohádky se rozpadávají a opět skládají podle zvláštních, dosud neznámých zákonů
syţetové výstavby“ (Šklovskij 1929: 27).
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v rozpracování pojmu vypravěče. Jeho pozice není postulována jako pozice všeznalého
demiurga, jemuţ je umoţněn vhled do myslí postav a nadhled nad všemi skutečnostmi – ve
skazovém vyprávění se do popředí dostává úzká perspektivnost pohledu, a sním výsek
skutečnosti. Určující je exponování subjektu, jeho situovanosti (komičnost, kterou můţe
vyvolávat omezený svět „malého“ člověka, je jen dílčím případem).
Proto, kdyţ Ejchenbaum volí jako příklad Gogolovy prózy s jejich groteskním
ztvárněním světa, pokřivenými proporcemi, převrácenou hierarchií, prokazuje jistou
jasnozřivost. V moderní literatuře nadále jen poroste význam vidění ţité skutečnosti
z bezprostřední blízkosti, vztahování se k celku světa při zanedbatelné distanci,
zpřítomnění ţivotní zkušenosti.
S tím ovšem nabývá na závaţnosti i otázka sdělitelnosti. U Gogola je to
Goljadkinova trhaná řeč, zámlky, neschopnost se vyjádřit. To bylo chápáno jako
doprovodný projev jeho osamění či jako komický detail jeho nesmělého a omezeného
charakteru, tedy jako synekdocha bezvýznamnosti, ale i tragičnosti jeho osudu.52
V moderní literatuře získává lidská osamocenost poněkud jinou váhu, stejně jako jsou stále
více tematizovány potíţe a meze sdělitelnosti. Jak ukáţi v interpretačních kapitolách,
izolovanost jednotlivých hlasů nese spíše ráz tragiky či absurdity.

52

Velmi zajímavý postřeh, rozmlţující hranici mezi komičností a tragičností, a otevírající moţnosti
„překlápění“ jednoho do druhého, uvádí Šklovskij: „hranice mezi váţným a humoristickým je u básníka
obroušena částečně i tím, ţe humoristické formy, jako ty nejméně kanonizované [...] připravují nové formy
umění váţného“ (Šklovskij 1929: 222). Obdobně Ejchenbaum ve výkladu Lermontovova díla ukazuje, ţe
totoţné pasáţe putují z jednoho textu do druhého, přičemţ se „přepíná“ i celkové vyznění: jednou je tragické,
podruhé persiflující.
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III. Recepce Ejchenbaumovy koncepce skazu v rámci široce chápaného formalismu.
Dobová diskuze o skazu a přidruţených otázkách.
S kritikou Ejchenbaumova vymezení skazu a s návrhem vlastního pojetí vystoupily v druhé
polovině dvacátých let na poli literární vědy dvě výrazné osobnosti, které do značné míry
vstřebaly podněty formalismu a některé postřehy rozpracovaly dál – kaţdá svým vlastním
směrem.
První z nich, Viktor Vladimirovič Vinogradov, ve své studii Problematika skazu ve
stylistice [Problema skaza v stylistike, 1925] poukazuje na vágnost a nedomyšlenost
Ejchenbaumova konceptu: „Vymezení skazu jako zaměření na mluvenou řeč je
nedostatečné. Je to vymezení jedné neznámé pomocí jiné neznámé“ (Vinogradov 1980a:
44). Projevy mluvenosti nelze podle něj spojovat s jednou specifickou narativní formou,
protoţe řeč mluvená a psané slovo jsou neoddělitelné, vzájemně provázané systémy:
„téměř veškerá řeč psaná obsahuje prvky řeči mluvené, a téměř veškerá řeč mluvená,
pokud není omezena na krátké repliky, obsahuje formy psaného jazyka“ (Vinogradov
1980a: 44). Proto zpochybňuje legitimitu celého termínu: „Pokud je termín ‚skaz‘
synonymem mluvené řeči, je lepší jej nepouţívat. Čím méně odborná terminologie
obsahuje synonym, tím je cennější a srozumitelnější“ (Vinogradov 1980a: 45).
Tím se zároveň dostáváme ke způsobu, jakým Vinogradov tlumočí Ejchenbaumovo
pojetí. Na jedné straně ho ztotoţňuje s písemně fixovanými projevy mluvené řeči (mluví
o nich a skazu jako o synonymech), skaz následně redukuje na jeho empirickou, zvukovou
rovinu a zcela pomíjí, ţe Ejchenbaum o něm mluvil jako o iluzi mluvené řeči. Zásadní
význam v Ejchenbaumově koncepci podle něj má fonetická realizace slova: moment
artikulační reprodukce a akustické interpretace. Vinogradov na tomto místě zdůrazňuje
také určení skazu k dramatickému, estrádně deklamativnímu provedení, čímţ
Ejchenbaumovo pojetí značně posouvá. Jsou to momenty, které Ejchenbaumova koncepce,
vázána výhradně na psaný text, vůbec neobsahuje: prvky přednesu, divadelnosti jsou u něj
evokovány, umně navozeny a také skryty. Na straně druhé však přiznává, ţe
u Ejchenbauma je celá skazová problematika načrtnuta více zeširoka, je „smíšena
s obecnou otázkou odrazů ţivé mluvené řeči ve výpravné próze a se skupinou
literárněhistorických otázek, týkajících se kompozičních funkcí vypravěče“ (Vinogradov
1980a: 44). Tato protichůdná tvrzení dosvědčují, ţe Ejchenbaumova koncepce trpí určitou
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neujasněností, rozbíhavostí, nedostatečně přesvědčivou a završenou formulací, coţ pak
umoţňuje její poněkud svévolné interpretace.
V téţe studii Vinogradov nabídl vlastní vymezení skazu. Tomuto pokusu o původní
definici však předchází řada jiných prací, v nichţ se projevuje jeho zájem o skazovou
formu vyprávění a v nichţ jeho vlastní náhled postupně krystalizuje. Jim se nyní budu
v krátkosti věnovat.
Lze říci, ţe po celou první dekádu dvacátých let Vinogradov skazový vypravěčský způsob
přitahuje, ba fascinuje. Ukazuje se to zejména na jeho rozboru Ţivota protopopa
Avvakumma53 a Gogolových próz.54 Rozsahem menší, avšak neméně důleţitá je jeho
analýza Dostojevského rané prózy Dvojník.55
Vinogradov na uměleckém textu oceňuje především bohatou škálu jazykových
prostředků, včetně včleňování tzv. „neliterárních“ řečových postupů. V centru jeho
pozornosti jsou zejména způsoby nabourávání nadvlády kniţního jazyka nespisovnými
řečovými jevy.
Základním impulsem pro zkoumání umělecké prózy je u Vinogradova odklon od
podání, kterému sám říká „objektivizující“ způsob vyprávění. Vinogradov tento posun
vystihuje pomocí jazykovědné terminologie – v souvislosti s rozebíranými prózami mluví
o „hovorově-řečovém ţivlu“ [razgovorno-rečevaja stichija], o uvolňování prostoru
dialektům, ţargonu, emocionálně zabarvené mluvě, u Gogola opakovaně vyzdvihuje
střídání „řečových forem“ a všímá si, jak říká, jejich „náhodného“ spojování, míšení,
vznikajících „amalgámů“. Představa, která je tím sugerována, není nijak vzdálena ranému
formalismu: autor z celku jazykového univerza vybírá určité prvky a prostředky, které
zasazuje do nového kontextu; spisovateli se nabízí jakýsi rezervoár prototypů, polotovarů,
z nichţ sestavuje vlastní původní stavbu.56 To souzní s technologicko-řemeslnickým
patosem formalismu, opírajícím se o konstrukční princip (viz kap. II.).

53

Studie nese název: O úkolech stylistiky. Postřehy o stylu Ţivota protopopa Avvakuma [O zadačach
stilistiky. Nabljudenija nad stilem Ţitija protopopa Avvakuma].
54
Věnuje jim dva poměrně rozlehlé soubory statí: Gogol a naturální škola [Gogol´ i natural´naja škola,
1925], Etudy o Gogolově stylu [Etjudy o stile Gogolja, 1926]. Vinogradov tu ovšem neřeší čistě jen otázky
týkající se skazu, ale i jiná zadání: především proces utváření ruské „naturální školy“. Častým cílem, který si
obecně ve svých studiích klade, je stylistický rozbor určitého díla či souboru děl jednoho autora. Jak říká, styl
je „klíčem k architektonice díla“ (Vinogradov 1976b: 135).
55
Název celé studie zní: K morfologii naturálního stylu (Pokus o lingvistickou analýzu petrohradské poémy
Dvojník) [K morfologii natural´nogo stilja (Opyt lingvističeskogo analiza peterburgskoj poemy Dvojnik,
1976b)].
56
Zmíněnou prózu Dostojevského Vinogradov pojímá jako nový způsob kombinace Gogolových postupů,
tedy jako princip „montáţe“ – další z dokladů vlivu formalistické metody.
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Není to jediná paralela, která se zde s formalistikou literárněvědnou praxí57 nabízí:
fakt, ţe ono neotřelé kombinování, nápaditý výběr variet Vinogradov pokládá za pozitivní
uměleckou hodnotu a označuje pojmem „inovace“, můţeme nahlédnout jako analogii
k ústřednímu formalistickému termínu „ozvláštnění“.
Vinogradov skutečně z formalismu přejímá – nutno dodat, ţe ne vţdy přiznaně –
mnohé: techniku rozboru textu a způsob popisu jeho výstavby (důraz na kontrast, napětí,
nesoulad vnitřních sloţek). Odraz Šklovského výraziva je patrný např. na formulaci
„stupňovité narůstání příznaků“ (Vinogradov 1976b: 137), kterým chce vystihnout rostoucí
míru ztotoţňování dvojníka s hlavní postavou v Dostojevského próze. Na stejném
materiálu provádí vůbec velmi podrobný a důsledný rozbor různých druhů a funkcí
opakování slov. Šklovského pozorování rozšiřuje a prohlubuje – sleduje vypravěčské gesto
provázející kaţdý další výskyt lexikální jednotky, zkoumá způsob, jakým postup
opakování prostupuje a v podstatě utváří celý text.58
Ve všech těchto Vinogradových analytických postupech zkoumajících stavbu
prozaického textu se tedy zřetelně projevuje afinita k formalistickému uvaţování59, a nejen
to: uskutečňuje se v nich téměř důsledná realizace oné intence Šklovského analýz, kterou
jsme označili jako směřování k lingvistickému rozboru (viz kap. II.). Domnívám se, ţe
Vinogradov naplňuje tuto „jazykovědnou“ tendenci téměř bezezbytku, coţ ukáţi právě na
příkladu skazu. V ţádném případě ale nechci tvrdit, ţe by Vinogradovy studie byly pouhou
kopií dříve formalisty uplatněných analytických postupů, trpnou aplikací jejich
57

Působení formální školy nachází A. P. Čudakov v „obecném přístupu k literatuře jako k imanentní řadě,
osvojení některých termínů a pojmů (které se ostatně brzy – zvláště po prvním vydání knihy B.
Tomaševského Literární teorie. Poetika, Leningrad 1925 – staly obecným majetkem, jako ‚kanonizace‘,
‚motivace‘, ‚dominanta‘) (Čudakov 1976: 467). Autor však jmenuje i jiné zdroje a Vinogradovy „učitele“ –
jak domácí (A. Potebňja, A. Šachmatov, L. Ščerba, S. Karcevskij a další, i druhořadí myslitelé), tak cizí –
vedle F. de Saussura především německou uměnovědu (K. Vossler, L. Spitzer, O. Walzel). Ve svém
pozdějším textu Čudakov tuto posledně jmenovanou oblast zájmu vykládá Vinogradovým zaměřením na
projev individuality v díle, na jedinečný tvůrčí projekt a styl, na „moment výběru a organizace v závislosti na
estetickém cíli, ustanoveném tvůrcem (Produzent)“ (Čudakov 1980: 289), coţ vede k „celostnému
imanentnímu zkoumání stylu spisovatele či samostatného díla“ (Čudakov 1980: 288).
58
Všímá si jevů, jeţ označuje jako „syntagmatické pleonasmy“ – opakující se spojky mezi řečnickými
periodami; nahromadění lexikálně blízkých slov (především přívlastků a příslovečných určení), jeţ se
podílejí na pomalém tempu vyprávění (coţ je podle něj zároveň v kontrastu s křečovitou dynamikou
zobrazovaných dějů, plných zvratů). Dále registruje opakování slov stejného základu (slovesa v jeho
prézentní, infinitivní, přechodníkové formě) – toho je vyuţito k „rozfázování“ děje: jeho konečné realizaci
předchází jeden, vzápětí zavrţený pokus. Takovýto „trojfázový“ děj je podle Vinogradova zdrojem komična.
59
V některých ohledech se ale s formalistickou metodou rozcházel. Výtky, adresované formalistům, by se
daly shrnout pod Vinogradovu kritiku „mimohistorického subjektivismu“ či k poţadavku, ţe básnickou řeč je
třeba zkoumat jako historickou kategorii. A. P. Čudakov stejný rys charakterizuje jako „přehlíţení historické
perspektivy“: „hlavní nedostatek ústředního OPOJAZovského pojmu ‚postup‘ viděl [Vinogradov] především
v nebezpečí, ţe se stane ‚mimohistorickou abstraktní normou‘ (Čudakov 1976: 468). Další zásadní rozchod
shledává ve Vinogradově kategorii „jazykového vědomí“ a později formulovaném „obrazu autora“, jeţ dílo
svazuje se subjektem tvůrce, zakódovaném jak uvnitř textu, tak i stojícím mimo něj (Čudakov 1980).
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instrumentů na nový materiál. Spojuje spíše svou erudici a sečtělost (i komparativní
přesahy) s pojmovou výbavou, kterou vytvořila formální metoda.
Vinogradovy stylistické studie zaměřené na skaz ale v mnohém navazují zejména
na Ejchenbaumův rozbor Gogolova Pláště,60 v němţ se podle Ejchenbauma střetávají dva
styly: komicko vypravěčský skaz s pateticky deklamativním projevem. Při rozboru
Dvojníka si Vinogradov některé termíny a postupy vypůjčuje: Dostojevského prózu
označuje za „vyprávějící“ skaz, ve kterém se uplatňují postupy zvukové hry, spojené se
slavnostně-deklamativním skazem; próza je vystavěna na kontrastu vysokých a nízkých
forem, na střídání intonací.
Obdobně také Gogolovy Večery na samotě u Dikaňky povstávají podle
Vinogradova ze spojení dvou stylů: patriarchálně-rodinného, vulgárně-mluvního stylu
sousedské besedy s romantizujícími a tragickými tóny.61
Vinogradovi se v určitých momentech podařilo Ejchenbaumovy skazové studie
prohloubit a obohatit o nové postřehy, především tehdy, zaměřuje-li se na rozbor řečového
projevu vypravěče, který předává své vyprávění okruhu posluchačů, na jeho lexikální
stránku. Vinogradov si všímá uţití vlastních jmen a geografických pojmenování.
Z pohledu zúčastněných textových subjektů plně postihují svůj konkrétní předmět, mají
čistě referenční (a verifikovatelnou) funkci. Pro ostatní (včetně čtenáře) ale taková fakta
nemají mimo tento vypravěčský kontext ţádný určitý denotát. Vinogradov se ptá, jakou
mají v textu funkci. Na jedné straně jsou to podle něj pouhé nálepky, hra s čistě
emocionálními a asociativními slovními významy, vykládá je tedy analogicky
k „zaumnému“ jazyku. Zároveň však připouští, ţe takovéto věcné detaily vtiskují
představu reálného ţivota, autenticity – na vyšší rovině utváření smyslu tedy svůj význam
mají, fungují znakově, ačkoli nejsou spojovány s ţádnou jednotlivostí.
Celkově však Vinogradov zůstává u popisu individualizovaného způsobu vyprávění
a nepřekračuje tuto rovinu k otázkám teorie vyprávění. Proto také nechápe postavu

60

Ejchenbaum si ve svém deníku poznamenal (zápis z 29. 11. 1925): „Je to zvláštní, ale zdá se, ţe z mé
Melodiky [Melodika ruského lyrického verše./Melodika russkogo lyričeskogo sticha.] vyšel S. I. Bernštejn a
z článku o Plášti Vinogradov“ (Čudakov 1976: 467).
61
Vinogradov v těchto studiích obohacuje literárněhistorický kontext, především problematiku „vlivů“.
Zabývá se obšírně „sterniánskou“ tradicí: překlad Sternova Tristrama Shandyho, pořízený v letech 1804–
1807, měl mít na ruskou prózu 30. let zásadní vliv (Vinogradov 1976c: 248). Obdobně soudí, ţe na
patriarchálně-rodinný styl skazu působil W. Scott a jeho ruští epigoni. Odtud postavy provinčních vypravěčů
či vydavatelů textů a také formy komického či komediálního monologu, produkovaného postavami
vesnických „mudrců“. Ovšem i toto vyčleňování konkrétních postupů a hledání jejich geneze v cizích
literaturách má oporu ve formalistických statích. Podrobný rozbor přejímek v rámci Lermontovovy tvorby,
aţ na rovinu jednotlivých slovních spojení, provedl Ejchenbaum ve svých pracích věnovaných tomuto
spisovateli (Ejchenbaum 1987e), (Ejchenbaum 1924c).
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vypravěče62 v jejím funkčním zapojení, jako komponentu, která by orientovala celé
uspořádání prózy. Naopak se zdá, ţe jej v případě skazu pokládá za jakousi manýru,
falešnou, hereckou či komediální63 hru, povrchovou a předstíranou stylizaci (mluví
o „jazykové masce“, a dokonce o „podstrčeném“ vypravěči), jíţ je v podstatě záhodno se
zbavit. Skazový vypravěč pro něj nepředstavuje smysluplný konstrukční faktor, ale určitou
anomálii. To je rovněţ důvod, proč vítá, ţe Gogol ve svých pozdějších textech (Mrtvými
dušemi počínaje) skaz opouští: podle Vinogradova se teprve pak dopracovává vlastního
výrazu, tj. v jeho pojetí dociluje pravé míry kombinování různých „řečových forem“. Ze
skazových útvarů pak Gogol pouze vyuţívá určité sloţky (hovorově řečové) a navrací se
k „objektivizujícímu“ podání skrze vypravěče, který je vůči postavám nadřazený,
zosobňuje centrální perspektivu a univerzalizující pohled.
Vinogradov tedy nezkoumá (jako v náznacích Ejchenbaum a později Bachtin)
řečový projev textového subjektu jako prostředek k fokalizaci vyprávění, k vyhranění
pozice mluvčího, ale pouze v jeho jazykové realitě. A zde si, v souladu s raným
formalismem, všímá její výraznosti, nápadnosti, vysoké míry „inovace“. Skaz pro něj
nepředstavuje podnět k reflexi ozvláštňující perspektivy postavy, ale pouze bohatý rejstřík
zajímavých jazykových forem, nabízejících se k analýze na různých rovinách – fonetické:
projevy dialektu, jazyková patologie, řečové vady mluvčího; lexikální: obtíţe ve výběru
výrazu, afektivní vztah k předmětu výpovědi; syntaktické: odbočky, porušování logických
vazeb a jednosměrných návazností apod.
Zastřešujícím pojmem pro sledované jevy se pak stává odklon, odchylka – od
pomyslné normy64. Tou je pro Vinogradova, jak sám přiznává, „monologická konstrukce
kniţního jazyka“ (Vinogradov 1980a: 48) či spisovný kniţní jazyk [literaturno-pis´mennyj
jazyk], tj. paradigmata a kategorie zachycené a hierarchizované ve spisovné jazykové
62

Roli vypravěče ve skazových vyprávěních hodnotí Vinogradov vlastně s despektem: nové jazykové útvary
nebyly včleněny bezprostředně spisovatelem, ale byly „překryty“, „maskovány“ obrazem jakéhosi
vypravěče, který nenáleţel k „velkému světu“, k lidem literárně vzdělaným. Také byl podle něj zdrojem
neblahého „psychologizování jazykových jevů“.
63
Vyčleňování aspektů hereckosti ho opět spojuje s formalisty. Ti se ale liší v hodnocení jevu: moment hry,
estrádnost, soubor triků, efektů, postupů, vytvářejících napětí, vyvolávajících překvapení či oklamávajících
publikum pokládají za kladnou a vítanou hodnotou. „Masku“ vnímají jako sumu ozvláštňujících postupů,
sugerujících cizí řečový projev. Ejchenbaum např. tlumočí znázorňovaná gesta a mimiku jako sloţku
vytváření iluze ţivé postavy, ţivého hlasu. Gruzděv ve své studii Tvář a maska [Lico i maska, 1922]
prohlašuje, ţe kaţdé umění je stylizací, „maskou“: „Umělec je vţdy maska“ (Gruzděv 1973: 207); popírá
moţnost přímé projekce autora do díla: „Ne pravda, ale leţ, ne tvář, ale maska – [umělcova duše] pouze
nepřímo mluví o svém předobraze“ (Gruzděv 1973: 208). Maska podle něj vţdy (skrze uměleckou výstavbu,
formu) „láme“ autorovu myšlenku. Tak i deník, navozující iluzi největší autenticity, „strţení masky“, je
podle Gruzděva pořád pouhou maskou. Obdobně chápe „masku“ jako synonymum stylizace ve své knize
Narativní masky ruské prózy M. Drozda.
64
Vinogradov někdy neuţívá pojmu „norma“, ale „ideální mez“ [ideal´nyj predel´].

39

normě. Pomůckou k rozboru sloţitého systému literárního díla jsou pro něj abstraktní
jazykové kategorie. Jazykový systém je tu konkrétnímu slovesnému dílu nadřazen,
představuje všeobjímající registr prostředků, jejichţ doklady jsou následně v díle
shledávány. Prvotní je předem daný a důsledně uspořádaný systém jazykových univerzálií,
který podřízené sloţky literárního díla kanonizuje a generalizuje, pomáhá je zachycovat
v jejich opakujících se výskytech a izolovanosti jednotlivých kontextů.
Ač tedy Vinogradov z Ejchenbauma v mnohém vychází, místy se na něho odvolává
(a také mu adresuje mnohé výtky),65 jeho základní směřování je jiné. Zatímco Vinogradov
postavy sniţuje na „figurky“,66 jimiţ lze volně manipulovat a jejichţ řeč se podobá
stylistické montáţi,67 Ejchenbaum (a po něm zejména Bachtin) o postavách uvaţuje jako
o reprezentantech určitého postoje a pohledu na svět, který se plně promítá do struktury
jejich mluvy. Vinogradov zůstává na rovině – ač brilantního – popisu jazykových
prostředků, Ejchenbaum a Bachtin svými výzkumy představují perspektivu naratologickou.
Vracíme se nyní k Vinogradovu vlastnímu konceptu skazu, jenţ se ozřejmí ve světle
předešlého výkladu: „Pojetí skazu je třeba budovat nikoli na základě sluchové filologie, ale
na půdě filologie ‚synkretické‘, a současně zohledňovat všechny konstrukčně-jazykové
prvky, které jsou přítomny ve slovesné kompozici novely [Plášť]“ (Vinogradov 1980a:
44).
Tato formulace je dalším svědectvím faktu, ţe pro Vinogradova je východiskem
univerzum komplexního jazykového systému, umoţňující stylistický rozbor.
Jak ale postihnout skaz jako takový, kde hledat jeho konstitutivní rysy? Určující pro
vymezení skazu je podle Vinogradova monologický mluvní projev: skaz je „uměleckou
imitací monologické68 řeči, která v sobě ztělesňuje vyprávěcí fabuli tak, jako by byla
65

Vinogradov na Ejchenbaumově rozboru oceňuje moment kontrastu mezi rétorickým rozmachem řeči
a jejím lexikálním naplněním. Naopak mu vytýká nedostatečnou interpretaci: významové vztahy nemají prý
být vytlačeny postřehy o zvukové a mimické expresi. U něj samého však, jak myslím, nestojí sémantika ani
interpretace v popředí.
66
Na Gogolově próze Vinogradov velmi pěkně ukazuje, jak opakovanost dějů vede k jejich mechanizování
a vytvoření loutkovitých postav; Gogol se nezaměřuje na psychologii, ale na vylíčení typických póz, pohybu,
mimiky; často také hrdinu zastupuje část jeho vizuální identity (výrazný rys obličeje, postavy, oblečení
apod.)
67
Princip koláţe či montáţe se podle Vinogradova nejen významnou měrou podílí na výstavbě skazu, ale je
rysem moderní prozaické struktury obecně. Pro Gogolovu kompozici je charakteristické „mozaikovité
spojování odřezků“, „ostrost odboček, slouţící rozmarné hře se syţetem“, „absence logických motivací“
(Vinogradov 1976a: 200). Přerušení obvyklé kompoziční linie, tok asociací, hromadění detailů a následné
navazování, způsobující dějovou nezavršenost, rozebírá Vinogradov ve studii Etudy o Gogolově stylu.
68
Vinogradov rozlišuje různé typy monologické řeči: „vyprávěcí“, „memoárovou“, „skazovou“, „řečnickou“,
„veršovou“. S námitkou, jak vyloučit dialog, který je vlastně ve své podstatě střídáním jednotlivých
monologických promluv, se vypořádává opět pomocí stylistických nástrojů: monolog je po stránce lexikální,
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vystavěna v řádu jejího bezprostředního přednesu“ (Vinogradov 1980a: 49). Krajní mezí je
iluze ztotoţnění s mluveným monologem – skaz má mít na čtenáře takový účinek, jako by
řeč nebyla přenášena pomocí písma, ale bezprostředně: přímým přednesem. To evokují
sloţky „řečové praxe všedního ţivota“, prostředky všední, praktické komunikace. Těţiště
Vinogradov vidí v momentu jednolitého, monolitního proudu, „tahu“ (jen místy
rozbíjeného replikami jiných osob), spojeného se signály řečové realizace (s deklamací,
běţnou ţivotní mluvní praxí) a vţdy jednoznačně přináleţejícího určitému konkrétnímu
mluvčímu. Zmiňme zde na okraj, ţe celá oblast vnitřního monologu, neznačené řeči
a vůbec sloţitěji strukturované výpovědi, tak podstatné pro moderní prózu, zůstává mimo
jeho dosah i zájem.69
Další nesnáz Vinogradova vymezení skazu pomocí monologu spočívá v tom, ţe
jindy pod monologický projev autor zahrnuje literární text obecně: „umělecká próza –
monologická řeč, byť přerušovaná dialogy – představuje sloţitou typologickou různorodost
monologických konstrukcí a jejich smíšených forem“ (Vinogradov 1976b: 73; zvýr.
autorka) – distinkce pro pojetí skazu se tak stírá; skazem by se tak v podstatě mohlo stát
jakékoli literární dílo nesoucí rysy blíţe neurčeného „bezprostředního podání.“
Skaz chápe Vinogradov vůbec spíše jako zvláštní typ běţné mluvy [raznovidnost´
reči] neţ jako umělý literární útvar. Nakonec Vinogradov dospívá k následující formulaci:
„Skaz je realita individuálně-uměleckých konstrukcí, která koresponduje s jazykovým
systémem. Je to specifická kombinovaná forma umělecké řeči, jejíţ vnímání se
uskutečňuje na pozadí příbuzných konstrukčních monologických útvarů, vyskytujících se
ve společenské praxi mluvy a jejího vzájemného působení“ (Vinogradov 1980a: 45).
Osou jeho vymezení je tedy individualizovaný způsob vyprávění, zaloţený na
odklonu od spisovné jazykové normy, na otevřenosti vůči jiným, „neliterárním“

syntaktické i intonační ve srovnání s dialogem sloţitější a zajímavější formou, zpřítomňuje „moment
vědomého výběru výrazů, forem a jejich spojení, zvaţování sémantických nuancí slov a jejich emocionálního
zabarvení“ (Vinogradov 1980a: 46). Do jisté míry zde navazuje na zkoumání L. P. Jakubinského, který téţ
staví dialog (chápaný jako „přirozený“, vznikající v řádu svobodné výměny promluv a postojů) proti
monologu (pojímanému jako organizovaná, umělá promluva, spojená s autoritativním vystoupením,
ceremonielem), s jejich kontrastní strukturou (spontánnost, nedořečenost, přeryvy, překrývaní replik oproti
kompoziční sloţitosti, organizaci) (Jakubinskij 1923); jev ovšem zkoumá v běţné řečové praxi, nikoli v
rámci literárního díla.
69
Vinogradov si neklade otázku grafické fixace monologu (moţnost odbourání uvozovek), takţe např. celá
problematiky tzv. polopřímé řeči – řešené např. ve zhruba stejné době v souvislosti se skazem
Bachtinem/Vološinovem – mu zůstává uzavřena. Podle nich jde o neotřelý způsob tlumočení cizí řeči,
vyjadřující nový postoj mluvčího (různou míru jeho vciťování i distance), vůbec dynamiku „nového vnímání
cizího slova“ (Bachtin/Vološinov 1998a: 438). Znázornění proţitku „cizí řeči“ pomocí této struktury je
vyhrazena jen uměleckému textu, jinak působí nepřirozeně.
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kontextům. Prostřednictvím „mimoliterárních“ jazykových forem, pronikajících z oblasti
řečové praxe do písemnictví, má být literatura obohacována, ozvláštňována.
Vinogradov sám své cíle často pojmenovává jako výzkum v oblasti stylistiky
a dějin této disciplíny. To podmiňuje i jeho pohled na umělecký text. Literární dílo je pro
něj „památka minulého spisovného jazyka“ (Vinogradov 1976b: 101), dokladem jeho
vývoje, podnětem ke zkoumání jeho historie. Vzniká tak nebezpečí, ţe tím ztrácí své
autonomní postavení: „Dvojníka zkoumám jako zkamenělou památku minulého ţivota
spisovného jazyka a snaţím se objasnit pouze jeho vnější, gramatickou, řekněme,
strukturu“ (Vinogradov 1976b: 101). Text pak představuje spojení jednotlivých
izolovaných, různorodých fragmentů, postrádajících vyšší jednotu: na jednom místě
dokonce nalezneme přirovnání k „pestrému šatu, setkanému z variací na různé formy [...]
řeči“ (Vinogradov 1980a: 53).
V pozadí za tímto uvaţováním prosvítá představa, ţe v určitém typu vyprávění
dochází k rozbíjení údajné dřívější jednoty, vypravěčské „objektivity“, k tříštění univerza,
porušování bývalé hierarchie. Kromě vzniklé škály jazykových forem tu ale nepovstává
ţádná samostatná nová hodnota. To je také důvod, proč např. polopřímou řeč badatel
popisuje jako „narušení korespodence mezi objektivním pohledem na děj a formou, která
jej předává, – ta se jakoby napájí z jazyka samostatně účinkující postavy“ (Vinogradov
1976b: 113), nebo slovy: „mezi vypravěčem a Goljadkinem vzniká dojímavá stylistická
jednomyslnost“ (Vinogradov 1976b: 123). Perspektivnost vyprávění nereflektuje jako
zvláštní funkční kategorii, prostředkující pohled na svět, ale jako pasivní a mechanický
přenos řeči postavy na projev vypravěče.70
Dílo tak není projektováno jako vnitřně strukturovaný celek, ale jako jakýsi
neústrojný „slepenec“ – řada sloţek, propojených principem juxtapozice. Na rovině
sémantiky pak autor nenabízí nic, co by jednotlivosti spojovalo, dávalo jim nějaké vnitřní
opodstatnění. Z díla nepovstává ţádný jednotný smysl, výpověď. Obraz světa je nespojitý
– podaný z pohledu, jak autor říká, „různých dialektů“, „řady vypravěčů“.
Celkově tedy Vinogradovova zkoumání zůstávají u brilantního a detailního
stylistického, statického, schematického popisu, spojujícího izolované sloţky díla, získané
jeho důkladnou analýzou.71
70

Obecně tento jev chápe jako sblíţení řeči postavy a vypravěče. Zde je zřetelný ostrý předěl v tom, jak
vnímal promluvu u Dostojevského Bachtin – ne jako sbliţování, ale naopak konfrontaci hledisek, přebíjející
se hlasy.
71
V hodnocení Vinogradova pojetí skazu se rozcházím s Hansem-Lövem, který u něj nacházel překonání
raně formalistického principu montáţe hlubokým stylistickým popisem.
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Otázky po konstrukčních funkcích si Vinogradov klade pouze u jednotlivých
komponent. Ejchenbaum vedle toho pohlíţí na promluvu jako na celek, který tvoří
samostatný kontext a jednotu (výrazu, ale i smyslu). „Ţivé slovo“ vyvolává dojem
autenticity, bezprostřednosti, improvizace, opravdovosti (a nejen v protikladu ke
zkostnatělosti kniţního jazyka, ale samo za sebe). Skaz představuje důraz na přítomnostní
ráz dění, „ţité“ a proţívané postoje a hodnoty; postava je tu ţivoucím pohledem na svět.
Ejchenbaum přistupuje ke (skazovým) textům s určitým tázáním, zaměřením,
axiologickým postojem – vytváří tak most k Bachtinovu pojetí, který tuto intenci dále
rozvíjel. Interpretační přístup tedy představuje podle mého názoru svým způsobem
zpracování problematiky daleko spíš Ejchenbaum, a především pak Bachtin, hledající za
jednotlivými řečovými reprezentacemi perspektivu, „hlas“.
V této souvislosti avšak není bez zajímavosti, ţe Vinogradov jako by Bachtinovu
skazovou koncepci předjal na rovině terminologické (přisuzoval však výrazům jiný
význam): na několika místech mluví o „střídání hlasů“, o „včlenění cizích slov do
vyprávěcího skazu“ (Vinogradov 1976b: 123). Dokonce se zdánlivě přibliţuje
bachtinovské polyfonii: „Účelnější by bylo charakterizovat vyprávěcí styl Gogolových
novel ne jako skaz, ale jako orchestr hlasů“, říká (Vinogradov 1976a: 191). Ve
Vinogradově

případě

ale

zůstalo

u

ojedinělých

a

okrajových

nápadů,

dále

neargumentovaných a nerozvinutých. A co je hlavní – jak jsem ukázala, jádro jeho výkladu
spočívalo v něčem jiném: hlas měl pro něj platnost ve stylistické rovině, jazykové empirii.
Teprve Bachtin hlas učinil reprezentantem vědomí, prostředkem přístupu ke světu
a postavil na něm celou svou teorii skazu.
Jako vstup k ohledání Bachtinova modelu nám poslouţí kritika, zaměřená na
Vinogradovo teoretizování, ale potaţmo i na celou formalistickou literární vědu, která
ukáţe na myšlenkové a argumentační pozadí, z něhoţ Bachtin vycházel. Její autor,
V. N. Vološinov, patřil k tzv. Bachtinovu okruhu, s Bachtinem ho spojuje spoluautorství na
několika podstatných knihách

72

; dnešními výrazy bychom mohli mluvit o názorovém

72

Jedná se o tyto tituly: Freudismus. Kritický nárys. [Frejdizm. Kritičeskij očerk, 1927], Marxismus a
filozofie jazyka. Základní problémy sociologické metody v jazykovědě. [Marksizm i filosofija jazyka.
Osnovnyje problemy sociologičeskogo metoda v nauke o jazyke, 1929]. Tyto i další spisy (psány s P. N.
Medvěděvem) bývají v odborné literatuře označovány jako „deuterokanonické“ – Bachtinův podíl na nich je
nesporný, ale jeho míru nelze s jistotou vymezit, zdá se, ţe Bachtin sám tuto otázku nechtěl zcela rozjasnit.
Více k problematice autorství viz komentáře a doslovy v edici soustředící tyto texty (Bachtin 1998: 458–
580), kde např. nalezneme vlastní Bachtinovo vyjádření k této otázce: „v době vzniku těchto knih [Formální
metoda a Marxismus a filozofie jazyka] jsme pracovali v tom nejtěsnějším tvůrčím kontaktu. Nejen to –
základ těchto knih a mé práce o Dostojevském tvoří společná koncepce jazyka a slovesného díla“ (Bachtin
1998: 531; zvýr. autor).
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„think tanku“. Zanedbatelný také není ten fakt, ţe Bachtin ve svých – i pozdějších –
textech Vinogradovi často oponuje a polemizuje s ním jako se zástupcem protikladného
přístupu k literárnímu dílu.
Vološinov v recenzi na Vinogradovu knihu O umělecké próze [O chudoţestvennoj
proze] pojmenovává badatelův přístup jako „obecně lingvistický“, mluví o „gramatizaci
uměleckých kategorií“ (Vološinov 1930a: 233). V odpověď na vlastní otázku, co je
příčinou takového pohledu, odpovídá, ţe je jím „racionalistický a mechanistický
světonázor“ (Vološinov 1930a: 233). Ten vyvolává odklon od poetiky a „ostré narušení
suverénních hranic mezi poetikou a lingvistikou“ (Vološinov 1930a: 233).
Tato formulace nás přivádí k dalšímu textu, nazvanému přímo O hranicích poetiky
a lingvistiky [O granicach poetiki i ligvistiki], v němţ Vološinov provádí radikální kritiku
celé formalistické metody. Za reprezentativní vzorek tohoto literárněvědného paradigmatu,
jím nazvaného „formálně-lingvistická metoda“, pokládá Vinogradovu studii o Ţivotě
protopopa Avvakuma.73
Vytýká autorovi, ţe jeho koncentrace na jazykový plán způsobuje determinované
vnímání textu jako „památky kolektivního dialektu“ anebo „individuálního stylu“
(Vološinov 1930b: 214). To vede k ztotoţnění díla s nehybným, strnulým a fragmentárním
systémem, chápaným jako „úlomek ustrnulého odlitku ţivého dialektu“ (Vološinov 1930b:
212), „ukončené monologické vyjádření, pronesené kdysi do jakési prázdnoty, a ustrnulé
do podoby nehybného, se sebou totoţného systému stylistických postupů“ (Vološinov
1930b: 213), či dokonce „slovní shluk“ (Vološinov 1930b: 220). I sémantika kopíruje
vyabstrahovaný systém, v důsledku čehoţ trpí omezeností, dovršeností. Analýza textu je
pak odkázána k samoúčelu, k pouhému „popisu a klasifikaci izolovaných jazykových
forem“ (Vološinov 1930b: 220). Literární historie načrtnutá formalisty podle Vološinova
předkládá „uzavřené systémy pospojovaných symbolů [...], jeţ jsou mechanicky slučovány
do souborných systémů, vykazujících vzájemné vztahy slovního materiálu“ (Vološinov
1930b: 215). Výsledkem je „hodnotově irelevantní prázdnota, v níţ se pohybují zkamenělé
památky minulého ţivého spisovného jazyka“ (Vološinov 1930b: 215).

73

Vinogradov se tím poněkud paradoxně ocitá mezi zástupci formalismu, byť se k nim sám nehlásil, naopak
jim adresoval mnohé výtky. K formalismu ho ale řadili mnozí doboví recenzenti (Čudakov 1976: 496).
Vološinov si ale asi uvědomoval, ţe takové začlenění není zcela samozřejmé – u Vinogradova mluví o
„umně zamaskovaném aparátu formalistických pojmů“ (Vološinov 1930b: 207). Je pozoruhodné, ţe v
zrcadlové pozici se objevuje i Vološinov – vedle Tyňanova a Ejchenbauma, tedy mezi „skalní“ formalisty, ho
zařazuje opět Vinogradov (Vinogradov 1980b: 65); obdobně také Bachtin byl chápán a odsuzován ještě i v
50. letech jako formalista (Bachtin 2000: 499).
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Vološinov ve své kritice odsoudil celou formalistickou metodologii.74 Staví ji do
protikladu k vlastnímu pojetí: dílo je podle něj součástí celkového myšlenkového ţivota,
badatel se má obracet k jeho interpretaci, významovému dění a zaujímat hodnotící postoj:
„reálná danost literárního díla [...] spočívá výhradně v momentu jeho konkretizace, dané
v ţivé historické umělecké komunikaci“ (Vološinov 1930b: 213). Klíčové jsou pro něj
pojmy jako „komunikace“, „dynamika smyslu“, a také „estetický objekt“ – chápe jej jako
„dynamický systém hodnotových znaků, [...] ideologický výtvor, který vzniká v procesu
specifické sociální komunikace a který je v díle zafixován jako v materiálním médiu této
komunikace.“ Estetický objekt „nikdy není dán jako hotová konkrétně existující věc, vţdy
je zadán jakoţto intence, jako směřování umělecko-tvůrčí činnosti a umělecko-spolutvůrčí
reflexe“ (Vološinov 1930b: 224; zvýr. autor).
Důraz na významový plán, na napětí vnitřních významových intencí je signifikantní
i pro Michaila Michajloviče Bachtina, který vlastní pojetí skazu rozvíjel souběţně
s Vinogradovem a své poznatky shrnul do knihy Problémy Dostojevského tvorby
[Problemy tvorčestva Dostojevskogo, 1929].75 Jeho přístup můţeme, na rozdíl od
Vinogradova jazykového deskriptivismu, označit jako zcelující, zaměřený k sémantice,
axiologii. Lze jej také vystihnout blízkostí té tendenci literárněvědného psaní, jiţ jsme na
příkladu Šklovského (viz kap. II) pojmenovali skrze pojmy: neotřelé vidění předmětu, útok
na vnímání recepienta, přístup ke skutečnosti, intence, prostředkování.
Bachtin vychází z pečlivého rozboru Dostojevského próz; je důvěrně obeznámen s
jejich výstavbou a jazykovou stránkou – sám svoji metodu označuje jako „pokus
o stylistiku“ – ale směřuje k uchopení celku díla a jeho smyslu. Dospívá k vytvoření pojmu
„dialogičnosti“, pomocí něhoţ se chce postavit parciálnosti předešlých, zejména
filozofujících výkladů Dostojevského. Jejich autoři se podle něj zaměřovali na konkrétních
ideologické soustavy, reprezentované jednotlivými postavami děl, čímţ hledali často oporu
pro vlastní preferovaný myšlenkový či světonázorový konstrukt.

74

Není to ovšem první výpad vedený proti formalismu z tohoto okruhu. Zásadní kritický rozklad formalismu
(západoevropského i ruského) přinesla kniha Bachtina/Medvěděva Formální metoda v literární vědě. Kritické
uvedení do sociologické poetiky. [Formal´nyj metod v literaturovedenii. Kritičeskoje vvedenije v
sociologičeskuju poetiku, 1928], ale do tohoto kontextu lze vtáhnout i spis Bachtina/Vološinova Marxismus a
filozofie jazyka [Marksizm i filosofija jazyka, 1929], sledující v lingvistice dvě základní tendence:
individualistický subjektivismus, vycházející z momentu tvůrčí individuality, a abstraktní objektivismus,
vytvářející nehybný systém totoţných normativních forem. Výhrady vůči formalismu jsou zahrnuty do
kritiky druhé tendence.
75
Do českého kontextu vstoupila její druhá, přepracovaná verze nazvaná Problémy poetiky Dostojevského
[Problemy poetiky Dostojevskogo, 1963]; česky vyšla pod názvem Dostojevskij umělec. K poetice prózy.
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Bachtinův pojem „dialogu“ má být těmto rozličným projevům intelektu nadřazen –
chce zachytit právě moment jejich střetávání: průnik a potýkání různých hledisek, ţivoucí
myšlenkový proces. Bachtin na raném spisovatelově díle ukazuje, jak se vědomí postupně
emancipuje, jak je zprvu personifikováno (v postavě dvojníka) a postupně nabývá
sloţitějších, rozrůzněnějších podob osamostatnělé cizí řeči.
Bachtinova koncepce skazu vyrůstá na jedné straně z negace Ejchenbauma, jehoţ
výklad obdobně jako Vinogradov ztotoţňuje se zaměřením na mluvený projev:
„[Ejchenbaum] vnímá skaz výhradně jako zaměření na mluvenou formu vyprávění,
zaměření na mluvenou řeč a jí odpovídající jazykové zvláštnosti (mluvní intonace,
syntaktická výstavba mluvené řeči, odpovídající lexikum apod.). Nijak nebere v potaz, ţe
skaz je ve většině případů především zaměřením na cizí řeč, a teprve pak, jako důsledek,
na řeč mluvenou“ (Bachtin 2000: 88; zvýr. autor).
Obě části formulace „cizí řeč“76 jsou stejně důleţité; vyrůstající jiţ z dřívějších
Bachtinových výzkumů na poli jazyka a literatury. Především, „řeč“ tu figuruje jako
opozice vůči jazykovému systému:77 konkrétní promluva, přímá realizace, mluvní projev,
v němţ se odráţí jak mluvčí a posluchač, tak i celý kontext promluvy, její sociální
podmínky a rozměr.78 Výraz „cizí“ implikuje fakt, ţe v kaţdé promluvě dochází ke kříţení
různých intencí, k zohledňování partnera promluvy, ke vzájemnému mezisubjektovému
působení, coţ spoluutváří její formální organizaci.

76

Poprvé se zaměření na „cizí řeč“ objevuje v knize o jazykovědě – dokonce hlavním cílem zkoumání této
disciplíny má podle autora být „problematika cizího vyjádření“ (Bachtin/Vološinov 1998a: 301), „filozofema
cizího slova“ (tamtéţ: 369).
77
Bachtin vymezuje svůj přístup k jazyku skrze komunikační zřetel: „[jazyk] trvá, avšak trvá jako nepřetrţitý
proces utváření. Jednotlivcům není dán hotový jazyk, ale vstupují do proudu řečové komunikace, či spíše,
jejich vědomí se právě v tomto proudu poprvé ustavuje“ (Bachtin/Vološinov 1998a: 376). Konkrétní
vyjádření je ústředním pojmem knihy: „Jazyk neexistuje sám o sobě, ale pouze ve spojení s individuálním
organismem konkrétního vyjádření, konkrétního řečového vystoupení. Pouze skrze vyjádření se jazyk dotýká
sdělení, je proniknut jeho ţivými silami, stává se realitou“ (Bachtin/Vološinov 1998a: 417). Odtud povstává i
sémantika: „všechny předmětné obsahy vznikají v ţivé řeči, pronesené a napsané ve spojení s určitým
hodnotovým akcentem“ (Bachtin/Vološinov 1998a: 399–400; zvýr. autoři). Konkrétnost promluvy má
důsledky i pro chápání povahy básnického jazyka. „Básnické kvality získává jazyk pouze v konkrétní
básnické konstrukci. Tyto vlastnosti nenáleţí jazyku v jeho lingvistické kvalitě, ale právě v konstrukci. [...]
I to nejzákladnější běţné vyjádření, zdařilé ţivé slůvko můţe být za určitých podmínek umělecky vnímáno“
(Bachtin/Medvěděv 1998: 198). Jde tu o kontextové, nikoli substanciální (jako v raném formalismu, viz kap.
II) vymezení básnického jazyka.
78
Sociální kontext a jeho vliv na organizaci a smysl vyjádření, kontextové zapojení jako určující pro způsob
produkce i recepce je tematizován jiţ v „deuterokanonických“ knihách Bachtina. V knize o freudismu je
z těchto pozic kritizována psychoanalýza: vzájemný vztah mezi mluvčím a adresátem (psychoanalytikem
a pacientem) je determinován specifikem a nepřirozeností komunikační situace, takţe nic z nevědomí
nemůţe odhalit: „Ani jedno slovesné vyjádření nemůţe být vztaţeno pouze na účet toho, kdo jej vyslovil: je
výsledkem vzájemného vztahu hovořících, a šířeji – výsledkem celé sloţité sociální situace, v níţ vzniklo“
(Bachtin/Vološinov 1998b: 76; zvýr. autoři).
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Ze stejných pozic podrobuje kritice také Vinogradova, jehoţ přístup označuje
výrazem „formálně-lingvistická stylistika“ (jako příklad uvádí jeho rozbor Dvojníka79).
Vytýká mu, ţe se uzavírá do jazykového systému, coţ ústí v prostý výčet jednotlivých
sloţek, formálních a kompozičních jevů – a ty pokládá za druhořadé. U analýz uměleckých
prostředků postrádá zkoumání jejich funkcí, toho, jak v textu fungují. Vinogradův rozbor,
byť v mnohých detailech objevný, je podle Bachtina redukován na určení vzájemných
vztahů mezi prvky uvnitř uzavřeného systému abstraktních lingvistických kategorií.
Avšak: „Základní stylistické spoje pro Dostojevského vůbec nejsou spoje mezi slovy na
rovině jednoho monologického vyjádření – základními jsou dynamické, napjaté spoje mezi
vyjádřeními, mezi samostatnými a plnoprávnými řečovými a významovými centry, které
nejsou podřízeny slovesně-významovému diktátu jediného monologického stylu a tónu“
(Bachtin 2000: 101). Tam, kde Vinogradov na úrovni promluvového celku shledává
spojování a slučování, zdůrazňuje Bachtin naopak střetávání, konfrontaci, kříţení
[skreščenije], zlom [prelomlenije], vyciťuje vnitřní napětí, rozpory, vyzdvihuje různořečí,
divergenci.
Není tedy také náhoda, ţe zatímco Vinogradov spatřuje stěţejní rys skazu
v monologu, v synkretickém zapojování různých řečových forem do jedné monologické
výpovědi, Bachtin chápe jako určující pro skaz dialog – tj. střídání různých promluv
a perspektiv, zapojování odlišných hledisek a účtování s nimi.
Pro Vinogradova je prvořadá organizace slovesného matriálu, jeho finální
„zformování“ – proto dospívá k monologizovanému pojetí skazu, který konkrétní řeč vţdy
svazuje s jedním vyčlenitelným subjektem. Bachtin skaz chápe na rovině sémantické
a chce jej zachytit jakoby v procesu utváření, jako průnik intencí subjektů, jako vnitřně
veskrze dialogický útvar, jenţ se téměř rozpadá na jednotlivé repliky.
Bachtin termíny „monolog“ a „dialog“80 pouţívá tak, ţe přesahují lingvistický plán
a stávají se kategoriemi interpretačními, hodnotovými, uchopujícími vztah k předmětu
a způsob, jakým je v literárním díle nahlíţen, s jakou intencí se k němu přistupuje.
Obdobně také pojmy jako „tón“, „hlas“ (spoluustavující pro Ejchenbauma skaz na
rovině empirické – fonetické81 apod.) vyvazuje z jejich přímé denotace a propůjčuje jim

79

Odvolává se na studii Styl petrohradské poémy Dvojník [Stil´ peterburgskoj poemy Dvojnik], první verzi
Vinogradovy studie o Dvojníkovi Dostojevského.
80
Bachtin vţdy volí termíny, které nemají čistě jen jazykovědné konotace; např. další ústřední pojem jeho
teorie „polyfonie“ („polyfonní“ román) se dotýká muzikologie, ale také mohl vzniknout převzetím
a přetvořením původního kulturně-filozofického termínu „polyfonický chór“, jenţ náleţel Vjačeslavu
Ivanovovi (viz komentáře In: Bachtin 2000: 455).
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široký, axiologický význam: pohled, postoj, zaměření. Hrdinu „nevidíme, ale slyšíme“
(Bachtin 2000: 50). A dále: postava prezentuje „zvláštní pohled na svět a na sebe samu“
(Bachtin 2000: 43). Jde tu o „zobrazení člověka skrze čisté médium jeho sebe-vědomí
a sebevyjádření“ (Bachtin 2000: 50) V centru jeho pozornosti je intenciálnost vyjádření:
slovo o sobě se rovná slovu o světě. Hrdinova výpověď se nepodřizuje objektivnímu
obrazu a či nějaké završující charakteristice – představuje vţdy samostatné, rovnoprávné
vědomí.
Osamostatňování promluv jednotlivých textových subjektů získává občas
u Bachtina extrémní polohu: tak autor „nemluví o hrdinovi, ale s ním“ (Bachtin 2000: 54)
– chybí zde tedy, jako u formalismu, ovšem z jiných příčin, zastřešující intence tvůrce.
Proces individualizace promluvy (sledovaný jiţ Ejchenbaumem a Vinogradovem)
přeměňuje Bachtin ve zkoumání důsledné osobní perspektivy postavy, její funkce
v narativu, jednoty vypravěčské pozice. Od registrace a deskripce hrdinova projevu se
posouvá k bádání nad vyostřenou perspektivností, fokalizací vyprávění, o postavě tedy
uvaţuje v kontextu naratologie.
Vyprávění, v nichţ převládá „hlas hrdiny“, staví Bachtin do opozice k podání,
jemuţ je řeč hrdiny podřízena – nazývá ho „autorská řeč“ či „objektivní vyprávění“. Má
zvnějšňující, zobecňující charakter, představuje tendenci k završení, k utvoření poslední
a konečné intence a významu (v současné literatuře podle něj zaţívá krizi). Reprezentuje
jednotné vědomí nad bytím, vševědoucnost. Jeho cílem je sdělit, určit, vyjádřit, završit.
Stejnou distinkci Bachtin pojmenovává také pomocí jiţ zmíněných pojmů
„monologický“ a „dialogický“ či opět „jednohlasé“ a „vícehlasé“ slovo. Pouţívá je nejen v
kontextu uspořádání literárního díla, ale i pro rozlišení moţných metod literárněvědné
reflexe. První části dichotomie odpovídá statický stylistický, lexikální popis, zaměřující se
na přímé, bezprostřední sdělení a chápání, ústící do atomizace kontextu. Dialogický přístup
naproti tomu zohledňuje celý řečový kontext a především jeho vnitřní významovou
skladbu.
Dialogický princip se tedy zaciluje na střetávání hledisek, různost intencí v jednom
textu, průnik kontextů. Určující je tu vztah k jinému subjektu – i v promluvě mluvčího je
zahrnut kalkul s reakcí, kterou vyvolá. Kaţdé sebevyjádření je proniknuto ohledem na
adresáta, je neseno „napjatým vztahem k tušenému cizímu slovu“ (Bachtin 2000: 103).
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K tomu Bachtin, bez přímého odkazu na Ejchenbauma, ale ve zřejmé polemice s ním, v knize Marxismus a
filozofie jazyka říká, ţe střídání intonací (rozebírané v gogolovské studii) je jen průvodním jevem střetnutí
řečových projevů, jednou z jejich indicií.
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Svou formou – a tedy jen zdánlivě – monologická výpověď je vţdy vnitřně dialogizovaná;
ţánr zpovědi je pro Bachtina naplněn vnitřním konfliktem, dramatem. Proto Bachtin soudí,
ţe Dostojevského Dvojník je „první dramatizovanou zpovědí v tvorbě Dostojevského“
(Bachtin 2000: 113).
To vše je konstitutivní pro skaz – ten Bachtin chápe právě jako projev cizí řeči, jiného
vědomí; nadto zdůrazňuje ještě sociální konotace: „většinou se skaz včleňuje právě kvůli
cizímu hlasu, hlasu sociálně určenému, který s sebou přináší řadu pohledů a hodnocení.“
Skaz zahrnuje do skupiny útvarů, kam řadí také stylizaci, parodii, dialog či vnitřní dialog.
Pojímá je jako různé podoby stejného fenoménu: v rozličné míře se v nich projevuje
společný rys – stylizace cizího způsobu vyprávění a vidění, „dvojhlasí“.
Takový přístup má za následek výrazné zohlednění vnitřních textových subjektů.
Zájem badatele se upíná k postavě (skazového) vypravěče, a sice nejen jako „člověka
neliterárního a ve většině případů náleţejícího k niţším společenským vrstvám, k lidu [...],
a přinášejícího s sebou mluvenou řeč“ (Bachtin 2000: 88), ale chápaného jako podnět ke
zkoumání jednoty komplikovaného ţivotního postoje, často (v případě Dostojevského)
vnitřně rozporného, rozeklaného vidění. Pro skazové vyprávění je určující obzor hrdiny
a iluze jeho bezprostřední blízkosti (vypravěč jako by ho důvěrně znal, dokonce vytváří
dojem, jako by ho sledoval, pohyboval se mu „v patách“); zcelující, završující autoritativní
perspektiva tu podle Bachtina chybí.
Je však třeba podotknout, ţe skaz nelze pokládat za ústřední pojem Bachtinovy
knihy věnované Dostojevskému – jejím skutečným jádrem je spíše pojem „dialog“. Ten
také postupně získává stále více prostoru a jeho sémantické pole se neustále rozšiřuje.
V plánu organizace slovesného díla jím Bachtin označuje princip střetávání, konfrontace,
začleňování postojů, způsob prostředkování cizího slova. Badatel pomocí něho
pojmenovává i obecně vnitřní rozpornost vědomí: „Vědomí se u Dostojevského nikdy
nespokojuje se sebou samým, ale nalézá se v napjatém vztahu k jinému vědomí. Kaţdý
hrdinův proţitek, kaţdá jeho myšlenka jsou vnitřně dialogické, polemicky zabarvené, plné
vzdoru, či naopak jsou otevřeny cizímu nápadu, v kaţdém případě se nesoustředí jen na
svůj předmět“ (Bachtin 2000: 41). Naznačuje jím moment nejednoznačného pohledu na
předmět: „V kaţdém hlase dokázal [Dostojevskij] zaslechnout dva hádající se hlasy; kaţdé
vyjádření obsahuje nalomení a odhodlání přejít ihned k jinému, protikladnému vyjádření;
v kaţdém gestu zachycoval současně jistotu i nejistotu; hluboce vnímal dvojznačnost
a mnohoznačnost kaţdého jevu“ (Bachtin 2000: 39), a dokonce i základní princip tvorby:
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„veškerá tvůrčí intence, veškerá myšlenka, pocit, proţitek se musejí lámat skrze cizí slovo,
cizí styl, cizí způsob“ (Bachtin 2000: 99).
Tuto kapitolu jsme otevřeli tvrzením, ţe Bachtin (podobně jako Vinogradov) v mnohém
recipoval formalistické poznatky,82 ač k této metodologii jako celku zaujímal výrazný
odstup. V závěru ukáţeme, jak se formalistické teze proměňují a „lámou“ při setkání
s Bachtinovým ústředním pojem „dialog“.83
Kdyţ se např. Bachtin zamýšlí nad syţetovostí próz Dostojevského a nachází u něj
prvky dobrodruţného syţetu, chápe v návaznosti na formalisty (zejména Šklovského) syţet
jako způsob spojování sloţek do celku. Obdobně tlumočí i formování ústředního hrdiny
takového typu prózy – ten není substancí, ale ryzí funkcí, spojující jednotlivá
dobrodruţství, rozličné dějové situace a lokalizace; mimo syţet samotný je hrdina prázdný,
s jinými postavami se setkává v jakési bezmeznosti, mimo prostor a čas. Syţet má tendenci
k završenosti, dějovému a kompozičnímu vyhrocení a pro Dostojevského není nijak
určující. Dominantou jeho děl jsou dialogy (tentokrát chápané v technickém smyslu), jimiţ
jsou Dostojevského prózy přímo přesyceny: stojí v protikladu k dějovým tendencím, jsou
mimosyţetové, prostředkují vnitřní svět hrdiny (změny, zvraty jsou tu jiné povahy), často
nemají tendenci k dějové vyhrocenosti, nespějí k rozuzlení – naopak jsou svou strukturou
(polemika, diskuze) potencionálně neukončené a neukončitelné.
Charakteristické rysy individuální (skazové) promluvy – brzdění řeči, její
přerušování, přeřeknutí – vysvětluje Bachtin opět skrze dialog: tušení cizího slova a ohled
na moţnou reakci vede k porušení plynulosti. Vytečkování určitých pasáţí lze podle něj
číst jako potencionální vklínění cizích replik.
V literárněhistorické perspektivě Bachtin pracuje s paralelou ozvláštnění: nástup
nového směru chápe jako reakci na předcházející literární styl, vnitřní dialog či polemiku
s ním; nositelem je „skrytá antistylizace“, či parodování (Bachtin 2000: 93).
Nejzajímavější materiál v této souvislosti podle mého názoru poskytuje Bachtinův
výzkum opakování. Neklade si otázku tak, aby mu umoţnila nadhodit schematické,
pravidelně se opakující, a tedy „objektivní“ pravidla výstavby (jako Šklovskij), ani se
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Role formalismu a jeho pojmových nástrojů pro Bachtinovo uvaţování nebyla nijak nicotná. Ukazují na to
i autoři komentářů ke knize o Dostojevském: „Metodologický boj 20. let dává originální syntézu [...]
v podobě filozofické analýzy Dostojevského tvorby – analýzy, která však prošla metodologickým obratem,
vyprovokovaným činností ‚formální metody‘“; odtud přejatá „koncentrace na ‚uměleckou funkci‘ myšlenky
v jeho světě je metodou knihy“ (Bachtin 2000: 465; zvýr. autor).
83
Bachtin s tímto pojmem pracuje jiţ v knize věnované lingvistice, kde říká: „Veškeré chápání je dialogické“
(Bachtin/Vološinov 1998a: 399).

50

nespokojuje detailní stylistickou analýzou konkrétního textu (jako Vinogradov), Bachtin
u opakování promluvových celků sleduje proměňující se kontext, odlišnosti v záměru
mluvčího, posuny v intenci. Výrok tak vystupuje především ve své singularitě,
jedinečnosti, nezaměnitelnosti. „I tlumočení cizího názoru formou otázky vede ke střetu
dvou intencí v jednom slově: vţdyť se nejen ptáme, ale i problematizujeme cizí názor“
(Bachtin 2000: 91). Významový posun není nijak zanedbatelný: „Slova mění svůj tón
a svůj konečný smysl [...]. [Dostojevskij] nutí své hrdiny, aby poznávali sami sebe, svou
myšlenku a své vlastní slovo, své zaměření, gesto u druhého člověka, u něhoţ všechny tyto
projevy mění svůj konečný význam, znějí jinak – jako parodie či jako výsměch“ (Bachtin
2000: 115). „Aljošova řeč a řeč čerta, jiţ oba opakují slova Ivana, jim propůjčují zcela
nový důraz“ (Bachtin 2000: 161). I Stavrogin z Běsů slyší od svých „následovníků“ vlastní
slova, části svého vnitřního monologu, ale monologizovaná a k nepoznání zkreslená.
V této kapitole jsem vedle zachycení dobové recepce problematiky skazu, jejího včleněné
do širší diskuze o povaze literárního díla, tak jak probíhala mezi výraznými myslitelskými
osobnostmi, zároveň ukázala na postupnou proměnu termínů a koncepcí a jejich vnitřní
náboj, neuzavřenost, ţivotnost. V. Svatoň formalistické teoretické výboje označuje
výrazem „energické“ a říká o nich: „Je-li ruská literární věda první poloviny 20. století
dosud fascinujícím myšlenkovým útvarem, pak je to především pro důslednost, s níţ
neváhala opustit pole pozitivistického empirismu, pro snahu pochopit jevy nikoliv ve výčtu
vnějších příznaků a pro odvahu navrhovat nové pojmy, nové principy pochopení jevů
i nová seskupení fakt“ (Svatoň 2002: 50).
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IV. Širší kontext Ejchenbaumových rozborů prózy. Vztah skazu k analýze deníků
Tolstého, problematika tzv. dokumentu.
Problematika skazu stojí v Ejchenbaumově uvaţování o literatuře izolovaně jen zdánlivě.
Je pravda, ţe ţádný další samostatný umělecký tvar (tím méně takový, jehoţ ontologii
samu by bylo třeba obhájit) se nestal předmětem jeho tak soustředěné analýzy. Přesto se
však domnívám, ţe Ejchenbaumovo pojetí skazu prokazuje řadu filiací s jeho dalšími
výzkumy v oblasti prózy. V tomto oddílu se to pokusím alespoň dílčím způsobem naznačit.
Mým cílem je skazovou problematiku zapojit do kontextu Ejchenbaumova bádání nad
způsoby, jakým se umělecké texty zmocňují tzv. „neliterárního“ materiálu.
„Podívejme se, jaká je má osobnost. Jsem nehezký, neobratný, nečistotný a společensky
nevzdělaný. Jsem zlostný, pro ostatní nudný, neskromný, nesnášenlivý (intolérant)
a stydlivý jako dítě. / Jsem téměř nevzdělanec. Co vím, to jsem se naučil tak nějak
nepořádně, sám, po úryvcích, bez spojitosti, beze smyslu, a ještě toho není mnoho. Jsem
nezdrţenlivý, nerozhodný, nestálý, hloupě ctiţádostivý a vznětlivý jako všechny
bezcharakterní lidé. Nejsem statečný. V ţivotě jsem nedůsledný a tak líný, ţe se pro mě
zahálka stala téměř neodolatelným zvykem. Jsem chytrý, ale můj rozum nebyl dosud na
ničem zásadně prověřen. Nemám ducha praktického, společenského ani podnikavého.
Jsem čestný, to jest mám zalíbení v dobru, či vytvořil jsem si takový zvyk; někdy se od něj
odkláním, jsem se sebou nespokojený a s uspokojením se pak k němu vracím, avšak jsou
věci, které miluji více neţ dobro – slávu. Jsem tak ctiţádostivý a tento pocit byl tak málo
uspokojen, ţe se obávám, kdybych musel vybírat mezi slávou a ctností, vybral bych si
často tu první“ (Ejchenbaum 1987d: 68).
„[...] popsat člověka vlastně nelze. [...] Říci o někom: je originální, dobrý, chytrý,
hloupý, důsledný atd. – to jsou slova, která o člověku nic nesdělují, a ačkoli mají ambici
člověka vykreslit, často jen matou“ (Ejchenbaum 1987d: 83; zvýr. autor).
Tato zdánlivě tak rozporná prohlášení spojuje nejen autorství a pramen – jsou jimi deníky
L. N. Tolstého –, ale i stejná intence: snaha jazykovými prostředky zachytit člověka a jeho
povahu (a také meze takového úsilí).
Jak ještě uvidíme, Ejchenbaum vytváří ještě další spojnici: tou je metoda
zapojování takových a podobných osobních zpovědí, „ţivotních“ fakt, do struktury
uměleckého díla. Ejchenbaum ve své knize Mladý Tolstoj [Molodoj Tolstoj, 1922] rané
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Tolstého deníky, psané v 50. letech 19. století, podrobuje důkladné analýze a klade si
zajímavý cíl: ukázat vazbu mezi těmito zápisy a autorovou uměleckou tvorbou.
Text deníků mu v ţádném případě neslouţí jako dokument spisovatelovy psychiky;
Ejchenbaum dokonce opakovaně a důrazně upozorňuje na fakt, ţe v nich skutečný duševní
ţivot L. N. Tolstého ani nemůže být zachycen, neboť v nich je jiţ stylizován,84 – ztvárnění
psychiky tu jiţ sleduje určitý účel. Ejchenbaumovi jde právě o rozbor a postiţení těchto
účelů – nalézá v nich totiţ okamţik zrodu a utváření spisovatelovy literární metody.
Tolstého deníky Ejchenbaum chápe jako podloţí, slovesný „materiál“, na němţ si
spisovatel v době, kdy ještě ani nepomýšlí na uměleckou tvorbu, vypracovává své slovesné
postupy, které posléze, i po uplynutí celých desetiletí, uplatní v ryze fikčních textech.
Velkou část Tolstého raných zápisů tvoří jakési projekty a plány, zpravidla velmi
maximalistické, jak má jednat,85 čeho chce v ţivotě dosáhnout, a často rovněţ kritické
zhodnocení toho, čeho dosáhl či jak se v konkrétní situaci zachoval. Tyto plány
Ejchenbaum nevykládá ve vztahu ke skutečnému, praktickému ţivotu jako předsevzetí,
které by mladý Tolstoj skutečně chtěl plnit, a rozpory jeho vnitřního ţivota nepojímá
psychologicky, ale v podstatě jako řečnickou, stylistickou figuru: „není to skutečný, váţně
míněný program reálných úkolů, ale spíše program jako postup, jako samoúčel“
(Ejchenbaum 1987d: 41).
Ejchenbaumově pohledu není na překáţku ani výrazně osobní rovina raných
deníkových poznámek, jejich referenční hodnotu v podstatě ruší: „není to ani tak práce na
světonázoru, jako na metodologii sebepozorování jakoţto na přípravném stupni k umělecké
tvorbě. Všude pociťujeme toto specifikum: pohled na sebe samého ze strany; nejde tu ani
tak o vypracování reálných, ke skutečnému vyplnění určených pravidel a programů, jako
o samotné jejich stanovení [...]. Je to období experimentování, prověřování sebe sama,
období převáţně metodologické.“ (Ejchenbaum 1987d: 48, zvýr. autor). Uveďme ještě
jeden citát: „‘soupis vlastních nedostatků‘ nebyl pro Tolstého v podstatě prostředkem
k dosaţení ‚ctnosti‘, ale metodou, jak provést analýzu duševního ţivota, byť i přehnanou
v její podrobnosti“ (Ejchenbaum 1928: 40). Ejchenbaum je v těchto názorech důsledným
zastáncem přístupu, v němţ psaný text (a dokonce i ryze osobního charakteru) není
84

Ejchenbaum říká, ţe v nich jde o „tvůrčí práci na vlastním ‚já‘“, „akt tvůrčího vědomí“, který
bezprostřední duševní ţivot nutně „deformuje“.
85
Uvedu zde jeden příklad: „Proto zde sepíši některá pravidla, která, jak se mi zdá, mně velmi pomohou,
pokud se jimi budu řídit: 1. Co je třeba nutně vykonat, to vykonej bez ohledu na vše ostatní. 2. Co
vykonáváš, dělej dobře. 3. Nikdy v knize nehledej to, co jsi zapomněl, ale snaţ se sám si na to vzpomenout.
4. Bez přestání měj svůj rozum k tomu, aby pracoval vší moţnou silou. 5. Čti a přemýšlej vţdy nahlas. 6.
Nestyď se lidem, kteří tě ruší, říci, ţe tě ruší; nejdřív jim to dej pocítit, a jestliţe nepochopí (ţe ruší), omluv
se a řekni jim to [...]“ (Ejchenbaum 1987: 40).
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pojímán jako výron autorova nitra,86 jako jeho psychický derivát, ale jako konstruovaná,
budovaná struktura. S trochou nadsázky můţeme říci, ţe zde uplatňuje formalistické heslo,
podle něhoţ hrdinou deníkového textu není pisatel, ale sám postup.
Tolstoj ve svých zápiscích rozvíjí především techniku sebepozorování a analýzy –
ta pak podle Ejchenbauma přechází do ztvárnění duševního ţivota fiktivních postav jeho
děl. K tomu říká: „sebepozorování provádí jaksi zcela ze strany, svrchu, jakýmsi cizím
rozumem, aniţ by motivoval samotnou moţnost jej provádět. Takovým způsobem se
sebepozorování zjevně přeměňuje v umělecký systém“ (Ejchenbaum 1928: 41). A ještě:
„Tolstoj přistupuje k literatuře tak, jako kdyby dosud ani ţádná nebyla – postupně se
z oblasti sebepozorování pozvedá do oblasti výmyslu“ (Ejchenbaum 1928: 42).
Ejchenbaum tímto způsobem zachycuje u Tolstého jakýsi několikafázový tvůrčí
proces. Vypracovává model, který obsahuje více vrstev: nejspodnější87 tvoří fakta ţivotní,
řekněme fakta statutu dokumentárního, zatímco vyšší patra jsou vědomým uměleckým
utříděním a zpracováním látky. Spodní rovina – tj. z časové perspektivy primární, a vyšší,
tedy sekundární vrstvy nejsou ztotoţnitelné, ontologicky se jedná o zcela různé jevy;
přiloţíme-li je ale k sobě, je zřejmé, ţe ačkoli nedoléhají, nacházejí se mezi nimi četné
shody, volnější a pevnější vazby. Charakter těchto rozdílů, nesouladů a podobností vybízí
Ejchenbauma k popisu a analytickému zkoumání, podněcuje k úvaze, jakým způsobem
jsou prvky „ţivotních fakt“ umělecky pojednány, transformovány do struktury literárního
díla, jak jsou nově organizovány.
Spodní vrstvy, Ejchenbaumem nejčastěji pojmenovány jako „materiál“, „surovina“
jsou však pro něj rezervoárem nejen motivů a témat, ale téţ – a v případě Tolstého
přednostně – uměleckých postupů, metod, dílčích konstrukčních sloţek.
86

Zde je na místě ocitovat pasáţ ze studie o Gogolovi, v níţ se Ejchenbaum ostře ohrazuje proti přímé
projekci autorovy psychiky do díla: „Vycházíme-li ze základní teze, ţe ţádná věta v uměleckém díle nemůţe
sama o sobě být prostým „odrazem“ osobních autorových pocitů, ale vţdy je konstrukcí a hrou, nemůžeme –
a nemáme na to ani právo – v podobném úryvku spatřovat nic jiného neţ určitý umělecký postup. Zaţitý
zvyk ztotoţňovat určitý izolovaný názor s psychologickým obsahem autorovy duše je pro vědu zcestí.
V tomto ohledu umělcova duše, jakoţto duše člověka prožívajícího ty či ony nálady, vţdy zůstává – a musí
zůstávat – za hranicemi jeho výtvoru. Umělecké dílo je něco udělaného, utvořeného, vymyšleného –
vyţadujícího nejen umění, ale i umělost v dobrém smyslu tohoto slova, a proto v něm není – a nemůže být –
místo pro odraz duševní empirie“ (Ejchenbaum 1924a: 189).
Je ale nutno dodat, ţe s časovým odstupem toto své tvrzení modifikoval, a autobiografii, především
v pozdější monografii o Tolstém, jisté místo vyhradil: „všechny jeho texty – včetně Děkabristů – jsou více či
méně ‚autobiografické‘“. (Ejchenbaum 1928: 151). Jako přímou projekci spisovatele a jeho ţivotních
zkušeností zde chápe postavu Levina z románu Anna Karenina (do jeho pojmenování se dokonce mělo
promítnout spisovatelovo křestní jméno).
87
Tato koncepce včetně jejího vnitřního hierarchického uspořádání výrazně utváří i Ejchenbaumův
pojmoslovný aparát. Autor např. píše: „deník naprosto ztrácí svůj intimní, hluboce osobní, zpovědní význam
a získává význam spodního patra, skladu či sklepa“ (Ejchenbaum 1928: 35); „neustále se pozvedá z oblasti
sebepozorování do oblasti výmyslu“ (Ejchenbaum 1928: 42) [zvýr. autorka].
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Neţ se dostanu ke konkrétním způsobům, jakými Tolstoj v Ejchenbaumově pojetí
tyto techniky vypracovával, chci poukázat na sám fakt vtahování tzv. „neliterárního“ textu
do struktury uměleckého díla. Toto přesvědčení o existenci určité primární struktury, či
přesněji konkrétní řečového projevu, totiţ přibliţuje Ejchenbaumovo bádání nad
deníkovými zápisy jeho pojetí skazu.88 Skaz je podle něj zaloţen na vytváření dojmu
bezprostředního vyprávění; rovněţ se tedy opírá o – byť třeba simulovaný – záznam „ţivé“
promluvy. Podstatné je usouvztaţnění těchto literárních projevů k „původní“ podobě
řečové realizace, buď mluvené (historky, anekdoty, vtipy), či psané (dopisy, deníky,
paměti apod.). Vícevrstevnatý model je tedy společný; rozdíl je v tom, jak se primární
a sekundární vrstvy podílejí na výsledném uměleckém výtvoru. Zatímco Tolstoj ve své
umělecké tvorbě odkrytost, zjevnost, původnost „podloţí“ co nejvíce a co nejumněji
skrývá, jsme u skazu svědky opačného jevu: „materiálovost“ je tu na nejvyšší míru
obnaţena, skaz mnoha různými prostředky vytváří dojem nehotovosti, zachycení projevu
v jeho spontaneitě. Prvky bezprostřednosti, tvořící sám nerv skazových útvarů, jsou
u Tolstého zpravidla zahlazovány, potlačovány; přesto však, jak ukáţeme dále, zde řada
jejích signálů zůstává přítomna.
Navíc se ukazuje, ţe model, na jehoţ kompozici se podílí více slovesných vrstev,
tvořících pozadí a vyšší plán, byl v prostředí formalistického uvaţování obecně velmi
plodný. Umoţňuje Ejchenbaumovi (a jeho kolegům) uchopit celou řadu literárních jevů:
nejen tvůrčí proces konkrétních spisovatelských osobností,89 otevírá i perspektivu
naratologickou a literárněhistorickou. Spodní vrstva struktury je často pojmenována jako
„materiál“ či „surovina“ – s tím také koresponduje představa, ţe čeká na „vytěţení“, na
umělecké zpracování. Funguje v podstatě jako jakési podloţí, zdroj, z něhoţ umělecký text
čerpá: výběrem a komponováním určitých sloţek, metodou výrazného přetransformování
výchozích dat (to je právě případ Tolstého). K tomuto konceptu lze přiřadit také
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Na šíři a různé projevy tohoto fenoménu poukazuje V. Svatoň: „Významné literární útvary bývají
zakořeněny v nějaké ţivé podobě řečové praxe. Francouzský analytický román 18. století čerpal z epistorální
kultury, Tolstoj z intimních deníkových zápisků a rodinných zkazek, Dostojevskij z černé kroniky
v novinách, Hašek [...] z hospodských historek. Je přirozené, ţe dnešní autoři nahmatávají nové podoby
příběhů i jejich podání v řečových (nebo obrázkových) ţánrech, které se dennodenně v ţivotě opakují
a obnovují“ (Svatoň 2004a: 312).
89
Sem patří řada dalších Ejchenbaumových dílčích postřehů o tvorbě Tolstého 50. a 60. let: črta, vzpomínka,
publicistické texty se podílejí na krystalizaci polovědeckého, zpravodajského stylu Sevastopolských povídek;
epistolární a memoárové ţánry, ale téţ jazyk skutečných, odposlouchaných dialogů pronikají do románu
Vojna a mír.
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Šklovského rozvrstvení narativní struktury na fabuli a syţet. 90 Materiálem se však mohou
stát i starší literární texty, a to v okamţiku, kdy jejich výrazové prostředky zastarají, zvetší.
Pak bývají pouţity jako prostředky parodie (jak ukazuje Tyňanov na vztahu Dostojevského
ke Gogolovi91). Anebo nová tvůrčí metoda můţe fungovat na principu montáţe: takové je
Ejchenbaumovo pojetí Lermontovy tvorby92 – postupoval metodou stmelování
[splačivanije] hotových úryvků přejatých ze starších, cizích i vlastních, děl. Stejný obecný
princip ostrého kontrastu, představa vzniku nové literární formy na pozadí formy starší
zakládá ale rovněţ Šklovského termín „ozvláštnění“, který byl určující pro formalistické
chápání literární historie jako kontinuálního porušování předešlé tradice.
Jak jsem jiţ zmínila, Ejchenbaum pojal Tolstého deníkové zápisy jako „zárodky
jeho další tvorby“, jako „základ jeho poetiky“. Myšlenka, ţe v deníkových textech je
zakódováno samotné východisko spisovatelových tvůrčích metod, se v Ejchenbaumových
pracích vyskytuje opakovaně,93 stalo se součástí i jeho syntetizujících, monografických
prací o tomto spisovateli, jako je stať Lev Tolstoj z roku 1919. Dokonce i v 2. polovině 20.
let, kdy uţ formalistický přístup opouštěl, je tento moment v první části Tolstého
monografie (vydané roku 1928) přítomen a rozvíjen novými materiálovými doklady, není
jen mechanicky přejímán ze starších prací.
Podíváme se nyní na způsoby, jakým tato „metodologická cvičení“ vstupují do
samotné tvorby, jakým „se z oblasti sebepozorování pozvedají do oblasti výmyslu“ či jak
je charakter původní „deníkovosti“ i v uměleckých textech zachováván.
Podle Ejchenbauma se různé postupy osvojené v denících podílejí na výstavbě
uměleckého textu v mnoha projevech a aspektech. (Stranou samozřejmě ponechávám
prvoplánová spojení typu zachycení duševních procesů ve vnitřních monolozích postav.)

90

Nad tímto jevem se zevrubně zamýšlí W. Schmid. Upozorňuje na rozpory a nedostatky ve formalistických
úvahách: „Ať byla fabule chápána jakkoli, znamenal tento pojem vţdy něco podřízeného, jehoţ raison d´être
se vyčerpával tím, ţe slouţil jako podklad ozvláštněného syţetu“ (Schmid 2004: 8) a navrhuje vlastní
čtyřstupňovou strukturu: dění – příběh – vyprávění – reprezentace vyprávění. Zvláště první ze stupňů stojí za
povšimnutí: přednarativní rovinu, neorganizovanou a neartikulovanou oblast souvislostí formalisté zcela
pomíjeli.
91
Jedná se o Tyňanovu studii Dostojevskij a Gogol. K teorii parodie. [Dostojevskij i Gogol´(K teorii
parodii), 1921] (Tyňanov 1988b).
92
Toto pojetí Ejchenbaum rozpracoval v rozsáhlé studii Lermontov. Pokus o literárněhistorické zhodnocení.
[Lermontov. Opyt istoriko-literaturnoj ocenki] (Ejchenbaum 1987e) a v její zkrácené verzi Lermontov jako
literárněhistorický problém. [Lermontov kak istoriko-literaturnaja problema.] (Ejchenbaum 1924c).
93
Tvorbě L. N. Tolstého se Ejchenbaum věnoval systematicky po celou svou vědeckou kariéru; lze říci, ţe se
jím zabýval ze všech svých témat nejintenzivněji a nejsoustředěněji. První statě vznikly r. 1919, poslední text
byl napsán r. 1959. Bibliografie prací o Tolstém viz (Ejchenbaum 1960: 287–292), sestavila Ju. Bereţnova.
O vývoji Ejchenbaumova pojetí Tolstého tvorby viz také komentář in (Ejchenbaum 1987: 460–468), jehoţ
autorkou je M. O. Čudakova.
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Ejchenbaum například vede linii mezi záznamem Tolstého povahových slabostí,
nedostatků a selhání, mezi jeho deníkovým zobrazením proţitého dne jako řetězce
pochybení a omylů a konečně mezi kompoziční formou konkrétní prózy (Dětství
[Detstvo]). V ní spisovatel odbourává komplikovanou syţetovou zápletku a uchyluje se
k řetězení jednotlivých, spíše neuzavřených scén a dojmů (ţádných fabulačně vyostřených
povídek či dějových událostí). Hlavní kompoziční osu u mladého Tolstého (ale i v jeho
pozdějších dílech) zaujímá popis – i v tom spatřuje Ejchenbaum vliv deníkových zápisů.
Ve svých fikčních textech Tolstoj motivuje propojení řady popisů zcela prostě: místem či
způsobem pozorování (např. pohledem z okna), jindy lineární časovou následnost
popisovaných dějů a stavů ohraničuje jednoduchým temporálním vymezením – hranicemi
jednoho dne (Historie včerejšího dne [Istorija včerašnego dnja]; první část Dětství).
Především však, jak bylo naznačeno úvodními citáty, Ejchenbaum s materiálem
Tolstého deníků spojuje zobrazení lidské psychiky, utváření postavy. Spisovatelovo
směřování charakterizuje těmito slovy: „Duševní ţivot je představován v podobě
nekonečné a rozmarné směny stavů, nad nimiţ vědomí nemá moc, – rozplývavost
[tekučest´] lidských proţitků, neustálý proces pohybů, často protichůdných, následujících
jeden za druhým, se velkou měrou podílejí na podstatě tolstojovské metody zobrazení
duševního ţivota“ (Ejchenbaum 1987d: 62). Toto pojetí se podle Ejchenbauma promítá do
koncepce hlavních hrdinů Tolstého děl. O Nikoleňkovi, protagonistovi prózy Dětství, se
dočteme: „materiál románu není konstruován osobností Nikoleňky, spíše je tomu naopak:
tato osobnost je podmíněna materiálem“ (Ejchenbaum 1987d: 70). Rozpory a paradoxy
psychického ţivota zachycované deníkovými zápisy, rozvrstvování [rasslaivanije]
vlastního duševního ţivota vedou k představě nejednotnosti, rozporuplnosti lidského
charakteru a zabraňují vytvořit postavu ulitou jakoby z jednoho kusu, postavu, která by
představovala určitou jednotu, typ. Namísto centrálního hrdiny, jenţ by byl zároveň
hybatelem děje a kolem něhoţ by se další osoby seskupovaly, přichází Tolstoj s odlišným
pojetím: postava je nositelem různých, často i zcela protichůdných vlastností; její charakter
povstává aţ ze spojení jednotlivých dílčích scén, vyplývá tedy aţ v procesu čtenářovy
recepce. Navíc se u Tolstého jen zřídka setkáváme pouze s jedním hlavním hrdinou,
většinou takovou pozici obsazuje postav více, a jejich charakter vysvítá právě ze
vzájemných kontaktů a konfliktů – jedna podmiňuje druhou. „Nejen syţetologie
[sjuţetologija], ale ani typologie Tolstého nezajímá. Jeho postavy jsou krajně
individualizovány – to má ten umělecký význam, ţe v podstatě ani nejde o osobnosti, ale
pouze

o

nositele

jednotlivých

lidských

vlastností,

rysů,

většinou

paradoxně
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skombinovaných. Tyto osobnosti jsou rozplývavé, hranice mezi nimi nejsou jasně
vymezeny, ostře však vystupují konkrétní detaily“ (Ejchenbaum 1987d: 57).
Důleţitý je tu pro Ejchenbauma také moment kombinace – představa skladebnosti
z jednotlivých samostatných částí. Řada odpozorovaných detailů (zachycené gesto, pohyb,
intonace), jakoby jednotlivá svědectví o postavě, pořizovaná i z různých perspektiv
a v různém časoprostoru, vytvářejí teprve dojem jednoty subjektu. Ta nepovstává naráz,
v jednom konečném, shrnujícím zobecnění, ale utváří se v čase, procesuálně – pomocí
doplnění, postupných korekcí, na základě posunů a přehodnocení v pohledu vypravěče.
Tolstoj např. rád vyuţívá postup, v němţ se okamţik, kdy na scénu vystupuje nová
postava, shoduje s okamţikem, kdy ji pozoruje vypravěč, jenţ ji ještě jako by sám nezná,
pohlíţí na ni poprvé a sděluje své čerstvé dojmy.
Dojmu celistvosti je tedy dosaţeno nikoli sumarizujícím shrnutím, ale aţ v časové
perspektivě, při uplatnění postupného skladebného principu. Celý tento analytický, jakoby
„dokumentární“ postup evokuje procesuálnost lidského vnímání a poznávání skutečnosti
a vytváří tak dojem autenticity. Rozklad jevu na části paradoxně přispívá ke vzniku iluze
celistvosti.
Je tu ještě jedna významná okolnost. Ejchenbaum se svou pozorností k deníkům
Tolstého nestojí v kontextu 1. poloviny 20. let v přístupu k literatuře nijak osamocen. Pro
celou formální školu je charakteristický zájem o tzv. neliterární slovesné útvary, tj. právě
o deníky, zápisky, memoáry, korespondenci apod., jiným termínem, o oblast „dokumentu“.
Dovolím si v tomto bodě malou odbočku. Moment přepínání mezi kódem faktu
ţivotního a faktu literárního (a obráceně) formalisty provokoval k řetězci pozoruhodných
analýz. Vyznačím zde jen stěţejní body.
V. Šklovskij jde ve své knize Materiál a styl v Tolstého románě Vojna a mír
[Mater´jal i stil´ v romane L´va Tolstogo Vojna i mir, 1928] v podstatě ve stopách,
naznačených

Ejchenbaumem.

Hovoří

tu

o

„zákonu

stylového

přetvoření

materiálu“(Šklovskij 1928: 36). „Deformující síla umělecké formy“ měla působit tak, ţe si
materiál zcela podřídila. „Postup u Tolstého vytěsnil z románu materiál“, říká také
(Šklovskij 1928: 40).94

94

Šklovskij soudí, ţe v rozporu s legendou, ţe Tolstoj shromáţdil ke svému románu mnoţství relevantních
historických pramenů, je tento materiál nerozsáhlý, pochybného charakteru a není vybírán podle principu
hodnověrnosti, ale se zřetelem k tomu, aby odpovídal dílčím uměleckým postupům a celkovému
uměleckému záměru, a také tomu, aby se Tolstoj vůči němu mohl, v úvahových částech románu, vymezovat
polemicky.
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J. Tyňanov95 v dřívější studii Literární fakt [Literaturnyj fakt, 1924]
Ejchenbaumovu koncepci dvoufázového tvůrčího modelu výrazně posunul. Jako příklad si
volí útvar dopisu a ukazuje, ţe jeden a týţ ţánr můţe v různých historických etapách měnit
svůj status: jednou funguje jako „výhradní jev ţivota“, stojící mimo literaturu, pouze
v kaţdodenním ţivotě, jindy však se stává textem „specificky literárním“, je
„ospravedlněním ţánru, ţánrovým tmelem nových postupů“ (Tyňanov 1988c: 136–137).
„Dopis se z dokumentu změnil v literární fakt“ (Tyňanov 1988c: 137), říká badatel.
Ukazuje, ţe jeden literární útvar skrze své vnitřních proměny a modifikace v sobě ukrývá
potencionalitu fungovat různým způsobem, v zcela rozdílných funkcích. Tyňanov tu
odhalil princip dynamiky a ambivalence uvnitř ţánru: široce pojatý ţánr prochází četnými
proměnami (některé rysy ztrácí, jiných nabývá), dokonce takového dosahu, ţe se mění jeho
ontologický status.
Další razantní změnu pohledu na problematiku rozdílu mezi fakty ţivota a umění
přinesl ve své proslulé studii Co je poezie? (1933–1934) R. Jakobson. Píše: „Málokdo by
se nyní dovedl nadchnout pro Pohorskou vesnici, kdeţto intimní dopisy Boţeny Němcové
jsou nám geniálním básnickým dílem“ (Jakobson 1995: 24, zvýr. autorka). Ambivalenci
tedy podléhá nejen ţánr, ale jeden konkrétní text: to, co v určitých obdobích není
pokládáno za literaturu, se v jiných stává nositelem estetické funkce (kterou ovšem můţe
opět ztratit). Jakobson ukazuje, ţe se nedá vést jasná hranice mezi pouhým faktem ţivotní
empirie a dovršeným uměleckým dílem: „Coţ je vztah mezi lyrikou a deníkem vztahem
mezi Dichtung a Wahrheit? Nikoli, oba aspekty jsou stejně pravdivé, jsou to jen různé
významy, nebo, mluvě učeně, různé sémantické plány téhoţ předmětu, téhoţ záţitku.
Filmař by řekl, ţe jsou to rozličné záběry jedné scény“ (Jakobson 1995: 26, zvýr. autor).
Jako model Jakobsonovi poslouţí rovněţ deníky – v kontextu Máchovy tvorby: „[...]
kdyby Mácha ţil dnes, moţná ţe by zrovna lyriku [...] ponechal pro intimní domácí
potřebu a uveřejnil by spíš deník“ (Jakobson 1995: 26). Jakobson tím fakticky maţe
distinkci stojící v počátcích formalismu (viz kap. II) mezi tzv. jazykem básnickým
a praktickým. Rozdíl mezi oněmi dvěma statuty řečové praxe ztrácí svůj klíčový význam.
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Ve své studii o Puškinovi (1929) jde ještě Tyňanov obdobnou cestou jako Ejchenbaum: načrtává
dvoufázovou Puškinovu tvůrčí cestu,v níţ mimoliterární ţánry transformoval do své tvorby, především
prozaické: anekdota je syţetovým základem Bělkinových povídek a Pikové dámy; autentický soudní
dokument zase podkladem jedné kapitoly Dubrovského; svůj vlastní rodokmen měl Puškin pouţít při tvorbě
prózy Mouřenín Petra Velikého (Tyňanov 1988e). Jde zde tedy o obdobu Ejchenbaumova modelu, kdy na
začátku stojí hotové texty neliterární povahy a na konci samostatné umělecké dílo.
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Jakobson tím ukázal na důleţitý moment: na změnu ve vnímání uměleckého díla,
schopnost recepce „neliterární“ fakta estetizovat. Oblast dokumentu tedy neprovokovala
badatele pouze v rovině analýzy děl a v zachycení tvůrčího procesu, ale i k úvahám nad
povahou uměleckého díla a jeho působení.
Dokument byl navíc spojován s představou autenticity, s pocitem, ţe vyvolává dojem
zpřítomnění ţivotních fakt a událostí v jejich fakticitě. Předmět se skrze něj ozřejmuje
ve své parcialitě, ale zároveň nahosti, nehotovosti, neotřelosti. Např. u Tyňanova se
setkáme s pojmy jako „svěţí, nehotový text“, vzatý z „reálného ţivota“, „fakta reálného
ţivota“, „neopotřebované ţivotní jevy“.
Není proto překvapením, ţe formalisté vybízejí k „obnaţování uměleckého
materiálu“ jako k jednomu z vítaných principů samotné umělecké tvorby.96 Ve 20. letech
(nejen v OPOJAZu, ale především v okruhu časopisu LEF)97 zavládlo přesvědčení, ţe
neliterární, zdánlivě nestylizované slovesné útvary mohou obrodit literární formu (mj.
postupy záznamu, montáţe, fragmentu).98 Dokument je schopen přiblíţit literaturu ţivotu
(ne však ve smyslu „nápodoby“ ţivotní reality, ale právě ve smyslu zapojování syrových
fakt do umělecké struktury), a co především: je s to literární tvorbu oţivit,99 zbavit ji
zavedených a otřelých schémat, klišé; vyvést prózu (román především) z krize. (Netřeba
zde zdůrazňovat, ţe zde nefigurují „fakta reálného ţivota“ samotná; jde opět o výběr
a favorizaci určitých vyjadřovacích prostředků v umění, tedy jiţ o stylizaci skutečnosti.)
96

Obšírně a komplexně se tímto fenoménem zabývala v sérii svých článků R. Grebeníčková; uţívá pro něj
termín „literatura faktu“ či „faktografie“; zdařilé uplatnění tohoto jevu v české literatuře nachází v díle J.
Weila.
Ve studii Poznámky k literatuře faktu dokládá, ţe tento postup se neomezuje na ruské prostředí, ale projevuje
se v různých proudech avantgardy aţ do současnosti (francouzský „nový román“). Dokument se podle ní stal
integrální součástí literární techniky a díla tohoto typu jsou jiţ běţně recipována (psáno v 60. letech):
„Fragmenty, útrţkové záznamy, denní zápisy jsou s to stát se více neţ pomocným materiálem pro studium
literárního badatele, jsou schopny uvolňovat poetické kvality, být čteny jako samostatný umělecký výtvor –
ale podobné konstatování bylo umoţněno jen zpětně, oklikou přes literární a umělecké modely, které
nastolily metodu spájení útrţků, izolovaných záznamů, nearanţovaných denních zápisů, vyuţívání ţivotních
dokumentů – nebo alespoň jejich napodobeniny – a učinily z nich postupně jednu z běţných uměleckých
a literárních technik [...]“ (Grebeníčková 1995a: 64–65).
97
K tomuto uskupení a jeho programu viz např. dobovou stať N. Brekovského Boj za prózu [Borba za prozu]
(Berkovskij 1966). Berkovskij se však k teorii „dokumentární literatury“ staví dosti rezervovaně.
98
K přímým původním příspěvkům k literatuře dokumentu patří Šklovského prózy z 20. let, Sentimentální
cesta [Sentimental´noje putešestvije, 1923; čes. téţ jako Zápisky revolučního komisaře] a ZOO aneb Dopisy
nikoli o lásce [ZOO, ili pis´ma ne o ljubvi, 1923]. Můţeme sem ale zařadit např. i Ejchenbaumův soubor
textů Můj záznamník [Moj vremennik, 1929], který si pohrává s formou autorského časopisu, obsahující
vědecké rubriky i bloky umělecké.
99
Působnost se však neomezuje jen na literární tvorbu. Grebeníčková ukazuje, ţe se fenomén týká i jiných
médií: „[...] poznamenává (nejmarkantněji kolem roku 1929) i poezii, především však dochází k obdobnému
vyuţívání dokumentarismu v ostatních druzích umění, jako ve filmu (Dziga Vertov participuje se svými
zásadami kina-oka na sbornících literatury faktu), divadle, fotomontáţi atd.“ (Grebeníčková 1995b: 80).
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Tyto „dokumentární“ ţánry rovněţ způsobují posun v náhledu na to, co lze
pokládat za událost: není jí nic dějového, dramatického, ale fakt jako součást běţné ţivotní
praxe, „výřez ze ţivota“. Implikují také moment pozorovatelství, osobního svědectví.
V úhrnu je tato problematika spojená s představou opuštění tradičních, konvenčních forem
a ţánrů, zbavení se literárních klišé, konvencí a schematismů, s nahrazováním
vyumělkovaných, vymyšlených, vyfabulovaných (tj. fiktivních) příběhů zdánlivě
nestylizovanými postupy „dokumentarismu“, fakty, které „píše sám ţivot“, se sugerováním
autenticity.
V kontextu těchto představ je tedy zřejmé, ţe nebyla náhoda, kdyţ Ejchenbaum
z Tolstého učinil inovátora100 literárních forem právě skrze deníky, chápané jako nositele
„přímých fakt ze ţivota“, jako „texty produkované ţivotem“. V Ejchenbaumově pojetí jsou
zápisky hybateli spisovatelova úsilí o hledání svěţích, nových neopotřebovaných postupů.
V díle tohoto autora zdůrazňuje odklon od sloţité fabule, vyhrocených, dramatických
dějových zápletek; na mnoha místech mluví o celkovém oproštění spisovatelova stylu.
Závěry v Tolstého raných dílech nejsou nijak pointované či vyhrocené – nejsou vlastně
tím, co se běţně jako závěr chápalo, jsou spíše jen libovolnou přestávkou v kontinuálním
sdělení (mohly by být umístěny i dříve či později). Obdobně, jak jiţ bylo řečeno, Tolstoj
koncipuje postavy: sledem jednotlivých scén, jakýmsi prostým pozorovatelstvím, na
základě různých „přímých“ svědectví, která se skladebně doplňují, nevytvářejí však ţádný
vyhraněný typ. Vzniká tím dojem bezprostřednosti záznamu, jenţ na straně recipienta
podporuje iluzi autentického procesu vnímání a postupného, časově podmíněného
osvojování skutečnosti. Částečné, prostředkované poznání reality není pociťováno jako
torzovité, neúplné – naopak přispívá k dojmu ţivosti, původnosti lidské zkušenosti.
Nedopustím se snad přílišné zkratkovitosti, kdyţ řeknu, ţe rysy takto chápané
„dokumentárnosti“ spojují jak dílčí metody Ejchenabumem rozebírané u Tolstého, tak jeho
pojetí skazu. I ve skazu je totiţ přítomen moment obnovy literatury skrze „spodní“, jakoby
mluvenou, neliterární formu. Stavební principy, které se na skazu podílejí, se částečně
shodují s technikami, vypozorovanými u Tolstého a spojovanými s jeho „deníkovým“
psaním: oslabování fabule, ústup od zobecňování a syntéz. Co však pokládám za
nejdůleţitější rys, a čemu také Ejchenbaum věnoval značnou pozornost, je důraz na
100

Pro úplnost je však potřeba dodat, ţe Ejchenbaum současně v jiných ohledech v Tolstého tvorbě spatřuje
návaznosti na literaturu 18. století; tvrdí, ţe si byl vědom své blízkosti ke „generaci dědů“. To zároveň
odpovídá formalistické představě o literárněhistorickém vývoji, v němţ dochází k navazování na staré,
opuštěné tendence a techniky.
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prostředkování skutečnosti (v jeho terminologii na „pozici vypravěče“). Sama situace (čas
a místo, pohled) prostupuje a určuje vyprávění. Znaky a charakter prostředníka se přímo
vpisují do povahy sdělovaného (pozice vypravěče-svědka událostí); do skazu se vypravěč
projektuje i fyzicky101 (Ejchenbaumova zmínka o gestech, mimice). V popředí stojí sám
proces podávání informace: ve skazu – v iluzi přímého spontánního vyprávění, při němţ se
často shoduje čas vyprávění s časem vyprávěného, u Tolstého v rozfázování a skládání
celku informace.
V. Svatoň mluví v této souvislosti o „ponoření“ vypravěče do příběhu: „do
vyprávění pronikají zdánlivě vedlejší prvky situace, její kontext, který se stává důleţitější
neţ události samy. Důraz na ‚vyprávěnost‘ příběhů nesměřuje pouze k relativizaci
výsledného smyslu, ale téţ k čemusi opačnému – k pocitu, ţe ‚celek skutečnosti‘ přesahuje
jednotlivé příběhy, které jsou ve srovnání s ním nevýznamné a opominutelné, a ţe ona
atmosféra děje, jeho rámec je mnohem podstatnější“ (Svatoň 2004b: 101).
Místo závěru si zde dovolím načrtnout Nabokovovu povídku Pasaţér z 20. let. Poskytuje
pěkný pohled na roli „uměleckosti“ a „umělosti“ v próze, ukazuje na posun v tom, co je
hodno vyprávění a co lze vůbec pokládat za událost.
Povídka zachycuje rozhovor dvou přátel, spisovatele a kritika. Spisovatel líčí
situaci, kdy při cestě vlakem usnul a do kupé přistoupil neznámý člověk. Po svém
probuzení z něj uviděl pouze odpudivou nohu a slyšel jeho pláč. Byl to pro něj člověk bez
tváře – zahalený, tajemný.
Kdyţ pak vlak nečekaně zastaví a je prohledáván policií s tím, ţe se v něm ukrývá
vrah, který ze ţárlivosti zabil svou ţenu a jejího milence, je svůdnost jistého „zřetězení“
faktů (jak by řekli formalisté) s ohledem na vylíčené skutečnosti velmi silná: „přesně tak
pozměňujeme témata ţivota i my spisovatelé, aby zapadla do našeho úsilí o jakousi
smluvenou harmonii, jakousi uměleckou sevřenost. [...] Myslíme si, ţe umělecký výkon
ţivota je příliš povrchní, příliš nevrovnaný, ţe jeho genialita je příliš lajdácká. Abychom
vyhověli svým čtenářům, vystříháváme z nespoutaných románů ţivota načinčané
pohádečky pro školáky“ (Nabokov 2004: 260–261). To, co zde vypravěč tematizuje, je tlak
tradice s očekáváním dramatické zápletky, vyostřené fabule a výjimečného hrdiny. Nic
z toho se však nestalo: takto spředený příběh je umělý, falešný a vlastně neskutečný. Místo
101

Ve studii Gogolův ruský svět V. Svatoň ve struktuře skazu nachází „stálou přítomnost lidového
vyprávěče, signalizovanou opětovným upozorňováním na jeho úhel pohledu, výběrem specifických slov [...],
reflexemi a komentáři k vyprávěným příhodám, odbočkami od tématu.“ Ve skazu „svět není představen
jenom zevně, ale i zevnitř, svými vlastními slovy, svou estetikou“ (Svatoň 2004c: 165).
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toho: „ten člověk na horní palandě něco ospale zamumlal, detektiv ho zřetelně poţádal
o pas, zřetelně mu poděkoval, vyšel ven a vstoupil do dalšího kupé“ (Nabokov 2004: 265).
Nestalo se tedy vlastně nic – kromě cesty vlakem s pár náhodnými setkáními, a právě tento
holý fakt a ţitá skutečnost jsou hodny zaznamenání. „[...] třeba měl ţivot na mysli něco
mnohem subtilnějšího a hlubšího. Potíţ je v tom, ţe jsem se nedozvěděl a nikdy uţ se
nedozvím, proč ten pasaţér brečel“ (Nabokov 2004: 266), uzavírá autor.
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V. Další moţnosti výkladu skazu, výhledy: problematika času, mluvenosti a psanosti.
„Jsem neupřímný sobec, velmi ctiţádostivý, lţivý v slovech a líný k činu. Okázale, veřejně
bojuji za zrnko pravdy v sobě. Mívám záblesky poznání, nevěřím jim však. Jsem tak
nešťastný, ţe si tento stav uvědomuji, a tak slabý, ţe si nemohu pomoci. A rád bych u čerta
věděl, proč to píši. Vsázím se, ţe ve skrytu své veskrz nezdravé, nenormální bytosti touţím
po soucitu, který by mě však urazil, po obdivu za toto přiznání, po uznání, jeţ by mi však
svědomí stále vyčítalo, po pochvale. Tak velký jsem sobec!“ (Vaculík 1995: 234). V tomto
Vaculíkově textu můţeme nalézt řadu shod s deníky L. Tolstého (viz kap. IV.): zpytování,
sebeobţalobu, odhalování vnitřních rozporů. Stejně tak vysoké nároky na sebe a své
schopnosti, jakýsi ambiciózní ţivotní plán: „Znám málo z české literatury, potřeboval bych
být na frontě, jít do Německa, rozumět národnímu hospodářství, znát zemědělské práce,
dějiny, číst bibli, oţenit se, umět latinsky, procestovat všecky díly světa, vyznat se
v chemii, elektrotechnice, rozumět umění [...]“. Vytyčení celého objemu kýţeného poznání
autor uzavírá tím, ţe je nutné dosáhnout i bodu smrti, který by mu teprve umoţnil, aby
uviděl ţivot v jeho celku: „snad i zemřít, pak bych snad měl nějaké ţivotní zkušenosti, pak
bych mohl psát“ (Vaculík 1995: 180).
Podobnosti mezi projevy obou spisovatelů jsou nápadné; zásadní rozdíl je ale ve
funkci, kterou jim přisuzují, v kontextu, do jakého jsou zasazeny. Zatímco Tolstoj své
deníky neurčil ke zveřejnění (a Ejchenbaum k nim přistupuje jako k pouhé „materiálové“
základně celé Tolstého tvorby a jejích jednotlivých postupů), Vaculík vlastní záznamy
předkládá jako hotový umělecký text, určený k přímému estetickému působení. K jakému
zde došlo posunu? Zformulovat odpověď na tuto otázku mi usnadní rekapitulace
předešlých kapitol.
Vyšli jsme z Ejchenbaumova poněkud rozmáchlého rozvrhu skazové problematiky;
ukázala jsem, ţe ji lze usouvztaţnit k obecnějšímu proţitku krize kultury a k oblasti
orality; poté jsem nastínila následné Ejchenbaumovo ztotoţnění skazu s „iluzí mluvenosti“.
V jeho koncepci mají obě sloţky formulace – jak „iluze“102, tak „mluvenost“ – rovnocenné
postavení. Přesto toto pojetí vyvolalo polemické reakce. Na jedné straně (u Vinogradova)
pokus o vysvětlení skazu skrze monologický řečový projev, do něhoţ pronikají sloţky

102

Naopak „iluzivnost“ a „komunikační masku“ staví do popředí svého uvaţování o skazu M. Drozda. Útvar
je podle něj „iluzí stabilní komunikační situace“ a je „stylizován jako hlas určitého světa každodennosti“
(Drozda 1990a: 125; zvýr. autor).
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neliterárních promluv103 a jehoţ prostředky jsou uchopitelné skrze jazykové univerzálie.
Na straně druhé (u Bachtina a jeho okruhu) výklad do značné míry protikladný, jehoţ osou
je oslabení empirických, „materiálních“ jazykových sloţek a zvýraznění vnitřního
sémantického plánu. V tomto přístupu se projevuje cit pro specifika uměleckého díla, jehoţ
smysl se spoluutváří za účasti vnímatele. Dílo není pouhým opisem nějaké reálné ţivotní
komunikační situace. Ukázalo se, ţe tu jde o útvar slouţící zachycení postoje mluvčího
i zpřítomnění protikladného či doplňujícího hlediska druhého, ale ţe se tu dokonce
setkáváme s formou vládnoucí vlastními prostředky (umělými, které se v běţné
komunikaci neobjevují), jakou je např. polopřímá řeč. Do popředí se dostává osobní
zainteresovanost mluvčího a jeho účast na vyprávěných událostech a zejména jejich
přímého verbálního prostředkování, řečová aktivita.
Oba zmíněné polemické kroky (v mnohém však, jak jsme ukázali, nestojící
v ostrém protikladu k Ejchenbaumově koncepci, ale spíše rozvíjející ji i další formalistické
podněty) mají váţné důsledky pro utváření i vnímání uměleckého díla.
Akcent se přenáší na utvoření narativního textu, na jeho uspořádanost, konfiguraci,
„udělanost“ – vypůjčíme-li si Ejchenbaumův výraz z jeho gogolovské studie. Proto také
věnoval Ejchenbaum či Vinogradov takový prostor rozboru výstavby slovesné roviny
výpovědi.
Jejím nejvýraznějším rysem je to, co Ejchenbaum nazýval „ţivým slovem“, „ţivým
výrazem“: text vyvolává dojem osobní perspektivy, ale také bezprostřední přítomnosti104.
hovořícího subjektu, sugeruje osobní aţ intimní obsahy sdělení. Co je subjektivní, dílčí,
fragmentární, jakoby „poslepované“ do nového celku, má svou samostatnou, výrazně
působivou hodnotu.105 Ve stylistické rovině, kterou ale chápu jako podřízenou vyšším
sémantickým plánům, to znamená ústup (v různé míře) prvků kniţního jazyka a záměrné
vyhledávání výrazů hovorových, neotřelých, často i znaků osobního idiolektu,106 tak jak ve
svých studiích ukázal Vinogradov.
103

Tomu je blízké i vyjádření V. Gofmana, podle něhoţ „vzniká iluze ne-li svědecké výpovědi, tak v kaţdém
případě mimoliterární reálnosti samotného faktu vyprávění a vypravěče“ (Gofman 1963: 237).
104
Obdobné vymezení skazu podává ve svém článku I. A. Kargašin: skaz je „hovorová řeč bezprostředně
pronášená, tvořená před našima očima“; jde o iluzi skutečně znějícího monologu, řeči „vznikající
v přítomném okamţiku, v momentu vnímání“ (Kargašin 1996: 12).
105
Naopak, fragment či koláţ mohou být vnímány jako kompletnější. Z tříště nespojitých a zdánlivě
přeskupitelných segmentů povstává vnitřně strukturovaná, kontextová struktura. Např. Tyňanov pěkně říká:
„V literatuře je slepená věc zřejmě pevnější neţ neporušená (Tyňanov 1988a: 293).
106
Terminologií L. Doleţela jde o „subjektivizaci“ vyprávění (Doleţel 1993). Za sofistikovanější, neţ je jeho
formulace „nápodoba neliterární promluvy“, pokládám ale Ejchenbaumův výraz „iluze“, který se vyhýbá
představě nápodoby, imitace.
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Problém skazu se tak poněkud posouvá: do centra skazové prozaické výstavby se
dostávají nejen prvky mluvenosti a subjekt vypravěče, ale i proces samotné narace,
bezprostředně pronášený mluvní akt. Nejedná se jen o iluzi mluveného projevu, ale
i o iluzi mluvení v jeho procesuálnosti, samotném průběhu sdělování. Vzniká tak efekt
přibliţování se divadelnímu kódu, určité míře teatralizace. Namísto prostředkovaného děje
se stáváme svědky bezprostředního vyprávění podávaného z určité deklarované
a vymezené vypravěčovy perspektivy. Význam tak získává nejen subjekt vypravěče, ale
i subjekt právě vyprávějící.
Domnívám se, ţe tyto kategorie postihují samotnou intenci Ejchenbaumových
úvah: zahrnují jak jazykové kvality mluveného projevu, tak osobitou perspektivu do
vyprávění promítnutou, stejně jako iluzi bezprostředního přednesu promluvy, a s tím
související představu zvukové i neverbální, motorické realizace projevu. A obdobně
implikují jak moment produkce, tak i iluzi recepce, přímého vnímání a spontánní reakce na
tlumočené. Uvádějí se tak v ţivot Ejchenbaumovy představy „ţivého slova“, „znějící řeči“
a celý komplex jeho úvah o spontánnosti a bezprostřednosti podání. Vypravěč a jeho slovní
(a s ní částečně i somatická) exhibice tak ovládá prostor.
Vraťme se v tomto bodě opět k Ejchenbaumovým rozborům. Přes všechny dílčí nesnáze,
rozpory a slabiny jeho teoretického výkonu se totiţ domnívám, ţe vytušil podstatný rys ve
struktuře moderního slovesného díla, který se pokoušel právě pomocí konceptu skazu
uchopit. Podařilo se mu ukázat linii jistého tvárného úsilí, jejíţ zdroje nacházel
v nekanonických, okrajových ţánrech minulosti.
Na začátku studie o Leskovovi se Ejchenbaum zabývá rozlišením dvou typů
narativní formy: „vlastního vyprávění“ a „scénického vyprávění“107: „V prvním případě se
sám autor či speciální vypravěč se svou řečí obrací k posluchačům – a vyprávění se stává
jedním z formotvorných prvků, někdy tím nejdůleţitějším; v druhém případě do popředí
vystupuje dialog postav a narativní část se omezuje na komentář, který dialog uvádí
a vysvětluje, tj. v podstatě hraje roli poznámky. Vzniká cosi analogického dramatické
formě – nejen proto, ţe je zvýrazněn dialog, ale i proto, ţe se princip vyprávění nahrazuje
principem zobrazujícím: vše se vnímá nikoli jako vyprávěné (epos), ale jako něco, co se
odehrává přímo před našima očima, na scéně“ (Ejchenbaum 1987a: 409).

107

Ejchenbaum se zde odvolává na termíny Otto Ludwiga, představené v jeho knize Formy vyprávění
[Formen der Erzählung, 1891]: [eigentliche Erzählung] a [szenische Erzählung].
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Ač tuto distinkci bezprostředně s vymezením skazu nespojuje, domnívám se, ţe se
zde přiblíţil nejvlastnějšímu jádru problému, jakémusi jeho nervu. Dochází zde k výše
zmíněnému posunu: nejde zde pouze o vytváření iluze mluvenosti, ale o evokování dojmu
bezprostředního sdělení, ba víc – přímo před našima očima se odehrávající akce, jakési
narativně reprezentovaného divadelního dění (jak víme, Ejchenbaum právě na mimické
a gestické sloţky slovesné výpovědi klade značný důraz).
Manifestace času je tedy pro skaz určující: velkou měrou je jeho časem přítomnost,
to, co právě probíhá. Fakta se našemu vědomí dávají jakoby bezprostředně, přítomný čas je
epicky prázdný, přibliţuje se biologickému toku času, prostředkuje přímý dotek okamţiku
a místa, vrţení subjektu do času, situovanost v něm. Komunikace nám ale současně
prostředkuje zprávu o tom, co se událo, sdělení o minulém. Ve skazu se tedy setkávají dvě
časové koordináty: „tady a teď“ vyprávějícího subjektu se protíná se sdělením o nějaké
události, nejčastěji o tom, co mluvčí sám proţil, čeho byl svědkem, o blízké či vzdálenější
minulosti.
Také I. A. Kargašin, další badatel, zabývající se skazem, ve své knize Skaz v ruské
literatuře [Skaz v russkoj literature] časový aspekt podstatným způsobem rozpracovává.
V jisté návaznosti na Ejchenbaumovu klasifikaci (viz kap. I.) odlišuje dvě obvyklé sloţky
skazu: jednak „událost vyprávění“ (odvíjející se v přítomnosti), a zadruhé „událost
vyprávěnou“ (referující o minulosti). První z nich nazývá „znázorňující skaz“, pro nějţ je
příznačná shoda času promluvy s časem probíhající události (a také s okamţikem
čtenářova vnímaní); staví ji do blízkosti struktury dramatu. Druhou pojmenovává
„vyprávěcí skaz“ – ten tlumočí jevy a děje, jeţ časově překračují rámec samotného procesu
promluvy; jeho příbuznost vidí v eposu.
Skazovou strukturu tedy utváří do značné překrývající se čas vyprávění (tj. čas
nutný k odvyprávění a současně vnímání příběhu) a čas vyprávěný. 108 Důraz je kladen
jednak na procesuálnost a časový rozměr komunikačního aktu – lze říci, ţe v pasáţích,
v nichţ se čas díla shoduje s časem reálným, jsme vystaveni přítomnostnímu rázu
umění.109

Druhou

osou

je

čas

minulý,

uplynulý,

vyprávěním

zadrţený,

jím

„konzervovaný“.
108

Toto rozlišení zavedl do literární vědy G. Müller a dále jej rozpracoval G. Genette či P. Ricoeur, který se
zevrubně zabýval rozborem časových konfigurací, zvláště na srovnání historického a fiktivního narativu
(Ricoeur 2002). K časoprostorové konfiguraci viz téţ Uspenskij 2008.
109
Časovosti narace se věnoval také D. S. Lichačev. Přítomnostní znázornění času spojuje hlavně
s folklorními útvary a s některými staroruskými slovesnými texty. V nich nedochází k „rozporu mezi
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Můţeme to vyjádřit ještě vyostřeněji: jestliţe druhá forma popisuje proţité, minulé
děje, forma první vyvolává jejich oţivování, uchovávání a znovuproţívání.
Uspořádání času vyprávění ovlivňuje kompozici celého narativu: váha nespočívá na
syţetovosti, vyhrocenosti a zaokrouhlenosti příběhu, místo toho jsme svědky toku
vyprávění a s ním sugerování plynutí času; omezováno je paralelní rozvíjení více
syţetových linií, v popředí je posloupnost (či jiná konfigurace) událostí. Proto také
syţetově vyhrocené body příběhu, začátek a konec, nebývají nijak zvlášť exponované,
místo nich se vrší sled událostí, jejich pozvolné plynutí, řetězení či kypivé víření. Postava
se rovněţ formuje v časovém průběhu, zachycuje se ale spíš proces jejího utváření neţ
zřetelný a završený výsledek (tím méně typ); důraz spočívá na proţitku, perspektivnosti,
prostředkování vypravěčova hlediska a postojů.
Jak jiţ bylo zmíněno, ţivý a ţitý, „současný“ průběh promluvy můţe být
zpřítomněn formou besedy, jíţ se účastní více postav, a mnohdy tedy i více vypravěčů.
V případech ztvárňujících dialog mezi několika subjekty je přirozeně nejsilnější tíhnutí
k dramatické formě, k inscenování děje. Celá zobrazovaná situace se zpřítomňuje, časová
distance je rušena. Čtenář se jakoby stává svědkem ţivého hovoru, je vtaţen do ţitého
trvání, je přítomen dění, které se zdánlivě bezprostředně dává jeho vědomí. Čas diskurzu
a čas fikce se nerozcházejí, ale překrývají.110 Přítomný okamţik a proţitek jsou vysunuty
do popředí. Právě odtud lze také vysvětlit, proč skaz potlačuje líčení statických jevů,
popisy, charakteristiky, úvahy – jsou totiţ mimo čas.
Vyprávění je mnohdy konfigurováno tak, ţe účastníci besedy vyzývají jednoho ze
svého středu, aby tlumočil svůj příběh. Moment v přítomnosti tak otvírá prostor
samotnému toku vyprávění, vypravěčovu sdělení. Osou ztvárnění se mnohdy stává plynutí
času v jeho linearitě, ovšem porušované různými intervaly. Předmětem výpovědi je lidský
ţivot nahlíţený z určitého místa a času, z konkrétní perspektivy, jenţ aţ skrze výpověď
nabývá určitého směřování a smyslu. Neorganizovaný a často tajuplný ţivotní „materiál“

zobrazovaným časem autora a časem ‚čtenáře‘ – jejího [lidové písně] interpreta, jak tomu bývá v případě
‚individuálního‘ literárního díla. Čas autora a čas čtenáře v lidové lyrice splývají v čase přednesu“ (Lichačev
1975: 204). Dále autor soudí: „Zmínka o minulosti tu jen objasňuje přítomnost. Nejde o vyprávění
o minulosti, nýbrţ o lyrické objasnění přítomnosti“ (Lichačev 1975: 205). „Splynutí ‚lyrického hrdiny‘
s interpretem znamená zároveň splynutí ‚syţetu‘ lyrické písně se skutečností v okamţiku jejího přednesu“
(Lichačev 1975: 206). Na realizaci v přednesu klade badatel velký důraz: „Zpěvák zpívá o sobě a posluchač
to, co slyší, vztahuje zase na sebe“ (Lichačev 1975: 203).
110
M. Drozda na příkladu Stříbrného holuba od Bělého ukazuje skazovou narativní situaci, kdy dochází
dokonce k souběţnosti vyprávění s časem samotného děje, k synchronii událostí a jejich pojmenovácní.
Vypravěč jako by byl přítomen událostem, pohyboval se ve stejném časoprostoru jako postavy, coţ
zvýrazňuje např. deixe na konkrétní předměty. Vzniká tak dojem, ţe vyprávění plyne v témţe čase, v jakém
události samy. Drozda tento rys nazývá „skazová reportáţnost“ (Drozda 1990a).
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teprve ve vyprávění získává smysl a řád. Čas se v klasičtějších skazových podáních odvíjí
zpravidla přímočaře, souvisle, aţ kronikářsky (zde je souvislost s ţánrem románové
kroniky, zdůrazněná Ejchenbaumem), má svůj přirozený rytmus a směr, takţe vyprávění je
odměřováno v prosté následnosti událostí, v řetězení faktů. Celý ţivotní příběh je pak
podáván přímočaře a plynule, spěje k dosaţení smyslu, či alespoň k celistvosti
a završenosti dějů a událostí. W. Benjamin ve své studii věnované Leskovovi, v mnohém
analogické s Ejchenbaumovými výzkumy, rovněţ upozorňuje na spojitost mezi
vyprávěním (reprezentovaným právě Leskovem) a schopností zpracovat „surovinu“
vlastních a cizích zkušeností, pojednat celý lidský ţivot: vypravěči je dáno obsáhnout
zpětně celý ţivot, „spotřebovává knot svého ţivota na mírný plápol svého vyprávění“
(Benjamin 1979: 233). Čas jako by zde byl připoután k syţetu, coţ umoţňuje jen
minimální časové přesuny. Syţet je podán sledem epizod, postupuje lineárně, nedochází
k ostrým přeryvům (nevrací se do minulosti, nepředbíhá do budoucnosti). Začátek a konec
příběhu více či méně respektuje začátek a konec ţivotního běhu.
V moderní próze se ale mnohdy vnitřní skladba vyprávění komplikuje: základní
narativní komponenty se rozkliţují, roste podíl fragmentárnosti, parciálností, výrazně se
uplatňují časové přeskoky, ostré přeryvy a alogičnosti, coţ v rostoucí míře vede k dojmu
koláţovitosti textů, vnitřní nespojitosti a zpřetrhání souvislostí. Časová linearita je
rozrušována, plynutí času rozkolísáno.
Uchopení proţitku času, ţitého trvání se můţe stát jedním z těţišť celého
vyprávění. Moment bytí se nám podává zdánlivě nezprostředkovaně a sugeruje moţnost
obnovy jednoty ţitého. Bezprostřední proţitek času v jeho kontinuitě i jedinečnosti vede
k překonání atomizovaného, zmechanizovaného času vědy a k obnově celistvostí.
V následujících interpretačních kapitolách chci mj. ukázat, jak jsou zmíněné časové
koordináty v různých uměleckých textech různě akcentovány a formovány, jak se
variabilním způsobem stávají osou celého vyprávění. Prostor se otevírá úbytku jasně
koordinovaného, lineárně podaného příběhu, na významu stále více získává situovanost
subjektu, jeho vrţenost do světa, otisk probíhajícího, utvářejícího se momentu bytí.
Starší texty, které budeme rozebírat (Ţivot protopopa Avvakuma, Leskovův
Očarovaný poutník), prezentují ještě jasnou, pevnou pozici na časové ose, z níţ je sdělení
podáváno, odkud mluvčí přehlíţí a formuluje svůj příběh. Konec je však otevřený: další
osud hlavní postavy (a vypravěče zároveň) není znám, je vystaven účinku budoucích, nám
neznámých událostí a jejich průběhu. Důleţitou roli také mnohdy hraje srovnání „zde
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a nyní“ proti (často idealizovanému, anebo vzdálenému aţ exotickému) „tehdy a tam“.
U novějších textů postupně dochází ke stále většímu rozvolnění časových koordinát.
Některé Hrabalovy texty (Taneční hodiny pro starší a pokročilé) jsou utvářeny přeskoky
a návraty, výrazně se tu uplatňuje koláţovitá forma, rozbourání fabule, náznakovitě téţ
srovnání přítomnosti a (idealizované) minulosti, ale s důrazem na časovost změn,
pomíjivost, jakýsi strhující proud událostí (i řeči). U Sokolova (Škola pro hlupáky) jsme
svědky pokračujícího rozmlţení linearity času, rozkolísání a zrelativizování platnosti
samotných časových kategorií, a s tím dalšího rozkladu fabule. Vypravěč sugeruje zejména
totalitu osobní zkušenosti a potencionalitu všech dějů. To lze v jiné podobě sledovat i ve
Vaculíkově Českém snáři. Analogie se můţe jevit jako překvapivá, i proto, ţe Vaculíkův
text má formu deníku, tedy ryze psanou, na první pohled velmi vzdálenou skazové
mluvenosti. Jak chci ale dále ukázat, na skaz lze nahlíţet jako na specifické zachycení
situovanosti subjektu, ţivé lidské zkušenosti ve světě a jejího přítomnostního rozměru,
s utvářením dějů jakoby „za chodu“. Tím ostrá polarizace mluvenosti a psanosti ztrácí svou
relevanci, důleţitý zůstává bachtinovský „hlas“ jako takový. Také přímočará osa minulosti
a přítomnosti se rozmlţuje, do popředí vystupuje moment utvářejícího se ţivota, s volbou
činů z mnoţiny moţných. Význam má situovanost člověka v celku bytí – ten je spíše
tušený, nejasný, mnohdy unikavý. S rostoucí mírou vrţenosti do světa a přítomnosti
přehled a nadhled subjektu slábne, vyprávění přestává být zatíţené komentováním,
vysvětlováním, psychologizováním.
Tím se dostáváme k dalšímu podstatnému bodu (který jsme předznamenali v souvislosti se
srovnáním Vaculíka a Tolstého na začátku této kapitoly): do pole literatury je vtaţena
mnoţina textů, které dříve stály za jejími hranicemi. Oblast deníků, korespondence,
zápisků, svědectví apod., jeţ nebyly vytvářeny s představou, ţe jsou uměleckými díly,
mohou být jako literární text vnímány a postupně do pole estetična přesouvány.
Jiţ formalisté si tohoto jevu byli vědomi (viz kap. IV.). Také Vinogradov
v souvislosti se skazem odkazoval na celou oblast kaţdodenní verbální komunikace, jeţ
má vliv na přeměny skazových forem i jejích funkcí. Kladl to do spojitosti nejen se
strukturálními přeměnami uvnitř literatury, ale i se „změnami samotného objemu a obsahu
pojmu ‚literatura‘“ (Vinogradův archiv, r. 1929; cit. podle Vinogradov 1980: 331). Otevírá
se tím klíčová otázka, co do estetična vstupuje z běţné ţivotní praxe, jinými slovy, jak
vůbec vymezit, co je a co není literatura (jak stojí v titulu Jakobsonovy studie věnované
Máchovi).
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70

a kanonizovaných forem a ţánrů formalisté reflektují jejich proměnlivost a vzájemnou
prostupnost. Začleněním tzv. neliterárních útvarů dochází ke vpuštění ţánrově, formálně
i funkčně rozrůzněných slovesných forem do literatury.
Ukazuje se tedy, ţe tyto skutečnosti ovlivňují také vymezení hranice skazových
narativů: ač to můţe vypadat překvapivě aţ paradoxně, právě takové ryze psané formy,
jako jsou deníky, korespondence, poznámky, nelze z uvaţování o skazu vylučovat.
A je tu ještě jedna závaţná okolnost: např. Leskov, tedy autor, kterého Ejchenbaum
chápal jako vůbec hlavního představitele skazu, vychází podstatným způsobem z oblasti
psané řeči – jazyk letopisů, kronik, dokumentů, publicistiky i vědeckých článků je jejich
trvalým a významným inspiračním zdrojem. Jak soudí V. Gofman, jsou rysy spisovného
jazyka ve skazu nejen přítomny, ale kánon kniţního psaní ho i nezpochybnitelnou měrou
spoluutváří: „Tradičností kniţního ‚jazyka‘ je vypravěčova improvizace ze všech stran
omezována, ukazuje se, ţe moţnost projevu individuálně řečových momentů je oklestěna
potřebami kánonu“ (Gofman 1963: 237).
Odtud vyplývá, ţe skaz můţeme definovat nejen skrze mluvenost, oralitu a s ní
sdruţené jevy přirozené řečové praxe, ale obdobnou měrou i prostřednictvím psanosti.
Navíc je potřeba vzít v úvahu, ţe slovesnost je v naší kultuře vázána na psaný záznam,
médiem přenosu je v první řadě psaný (či vlastně tištěný) text. I signály mluvenosti jsou
tedy vţdy fixovány (a tím ovšem i determinovány) písmem a psaným literárním kánonem.
Prostředkem vzniku i přenosu iluze bezprostřednosti zůstává (alespoň převáţně) psaný
znak. Na jistou paradoxnost písemného záznamu mluveného skazu poukazuje opět
V. Gofman: „kaţdý přibliţný převod folklorního skazu do písma je jiţ stylizací,
odkloněním se od skazu“ (Gofman 1963: 239).
Uváţíme-li vše výše řečené a i to, ţe základem skazových narativů je
zainteresovanost a prostředkování subjektu, vypravěčova zkušenost a úhel pohledu a další
s tím spojené formální postupy, původní, Ejchenbaumem hlásaná vyostřenost
a nesmiřitelnost dichotomie se tím zahlazuje, otupuje a smazává. Opozice psanost –
mluvenost se ukazuje být nepodstatnou, spíš okazionální – posouvá se spíše do roviny
pouhého stylistického prostředku, odlišné formy přenosu, prostředkování či „motivace“
celé situace. Do oblasti skazu tak vstupují i ryze psané útvary. Určující je moment přímého
aktu komunikace (ať mluvené, či psané), sdělení proţitku, subjektivní zkušenost se světem,
svědectví, prostředkování.
Naznačený posun ve vymezení skazu nabízí ve své stati také I. R. Titunik. Stejně
jako jeho předchůdci pokládá Ejchenbaumovo vymezení za nedůsledné. Sám dospívá
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k následujícímu pojetí: skaz je kvazi citovaná řeč, v níţ mizí formální hranice mezi
promluvou vyprávěnou a referující111. Na základě toho usuzuje, ţe skaz nemůţe být
spojován s nějakým typem řeči [Redeart] a navrhuje, aby do skazu byly zahrnuty i ryze
psané formy: „Zdá se, ţe ve skutečnosti není ţádný stylisticky platný důvod, aby vyprávění
ve formě deníků, poznámek, dopisů, kronik apod., pokud se zřetelně zaměřuje na
působivost řečového aktu, nebylo do problematiky skazu vtaţeno“. Tedy: „Skaz můţe být
jak mluvený, tak písemný“ (Titunik 1977: 139).
Nejsou to jediné jemné proměny, které jsme v konstrukci prozaického díla
sledovali. Souvisí s tím téţ fakt, na který jsme narazili jiţ dříve: mizí moţnost přesné
lokalizace promluv, např. pomocí průvodních formulí typu „pomyslel si“. To způsobuje
znejasnění, kdo je vlastně jejím původcem – k takovému rozmlţení distinkcí dochází ve
vnitřní řeči. Obdobné znejasnění původu hlasu utváří polopřímou řeč: hranice mezi
diskurzem vypravěče a promluvou postavy je nadále neudrţitelná. V popředí je hlas sám
o sobě, fakta evidovaná vědomím. I proto se záznam vnitřního monologu a záznam
deníkový dostávají do tak bezprostředního sousedství.112
V kompozici díla jsme rovněţ sledovali pokračující rozklad fabule, obrušování
a potlačování motivací. Význam se přenáší z fabule, z události samotné na její reflexi
v subjektivním vědomí. Svět je recipován, reflektován a ustavován ve vědomí jednotlivce.
Jak ukáţi dále (u Hrabala ad.), různé, více či méně typizované a tematizované způsoby
motivace zachycující sdělení a objasňující způsob jeho zaznamenání (nalezení rukopisu,
záznam okolností psaní, autorské komentáře o povaze nosiče apod.)113 postupně ztrácejí
své opodstatnění a z textů se vytrácejí.
Ve světle těchto skutečností se ukazuje, ţe ani evokování situace besedy nemůţe
být pokládána za konstitutivní rys zpodobení skazu. (Historicky má ale velký význam:
známé je nejen z Boccaccia, ustavující je i pro rozmluvy Platónských Dialogů a celou
odtud čerpající tradici.) V modernějších literárních textech není takovýto druh inscenování
111

I. R. Titunik pouţívá Bachtinův slovník, kdyţ mluví o „dvouhlasovosti“ jako základní vlastnosti skazu či
o „dialogizovaném monologu“. Jeho vlastní formulace zní ale poněkud krkolomně: skaz je „text současně
sdělovaný [berichteter Text] a sdělující [berichtender]“, je to „narativní struktura interpolovaného textu, který
současně sděluje i je sdělován a jehoţ status můţe sahat od otevřené přímé řeči s explicitně sdělujícím textem
k dvouznačně implicitní či ‚absolutně přímé řeči‘, tedy vztahu bez jakéhokoli explicitně sdělujícího textu“
(Titunik 1977: 136).
112
Drozda stejný rys skazového textu uchopuje skrze jeho kolísání mezi třemi situacemi promluvy: mezi
samomluvou, poslechem (skazové signály) a četbou (tištěná podoba textů). To je podle něj zdrojem napětí
(Drozda 1990a).
113
V těchto případech jde vlastně o sugestivní nápodobu neliterárního textu, dokumentu (dopisu, deníku,
memoáru apod.) – další doklad toho, jak si jsou iluze tzv. mluvenosti a psanosti blízké.
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nutný, dochází zde naopak k odbourávání rámce, který slouţil jako motivace
vypravěčského aktu. Odpadnutí expozice vypravěčské situace je vítané; uvádění do dějů,
motivování, jasné a explicitní zasazení do rámce působí nadbytečně, příliš návodně
a doslovně. Dojem autenticity nevnuká, spíše je mu na překáţku; zato jej probouzejí jiné
prostředky: sugerování neumělosti projevu, přímé sdělování, hlas, znějící bez
vysvětlujících komentářů a podpůrných konstrukcí. Upřednostňovány jsou jiné, neotřelé
podoby navození bezprostřednosti aktu vyprávění – bez jednoznačného zapuštění do
kontextuálních souvislostí; právě znejasnění kontextu, znejistění původce i adresáta
promluvy jsou vyhledávanými a vítanými prostředky.114
Povaha lidské zkušenosti je zpodobena různě: někdy je jasně formulovaná
a formovaná, ne však tezovitá (Avvakum, Leskov), jindy amorfní, rozplývavá,
zachycovaná jakoby v průběhu jejího utváření, v níţ je přítomen moment výkladu
zkušenosti, vznikání ţivotního příběhu (v různé míře Hrabal, Vaculík, Sokolov). V obou
případech jsou akcentovány okamţiky volby, rozhodování, tedy utváření vlastního osudu
(spíše dobrodruţnou formou u Leskova, kdeţto Vaculík sahá po více intelektualizovaném
tvaru, tematizuje společenskou odpovědnost jednotlivce za své činy). Tím se zpřítomňuje
potencionalita bytí, prostor lidské svobody, rozhodování, jednání (včetně jejich mezí)115.
Svou roli hraje rovněţ usouvztaţnění dalších subjektů a aktantů, přinášejících jiná, často
protichůdná vědomí, s kterými je mluvčí ve sporu (to zejména u Avvakuma, Vaculíka).
Celá oblast dokumentu, forma poznámek, deníků, zápisků přenáší osobní zkušenost
médiem psaného slova. Zkušenost s deníkovou a epistolární literaturou ukázala, ţe i texty,
které nemusí být prvoplánově koncipovány jako umělecké dílo, se jím ve vědomí čtenáře
stávají či mohou časem stát. Jsou vyvazovány ze svých běţných praktických funkcí
a nabývají na autonomnosti. Dochází zde k nové kontextualizaci sdělení: z holého faktu
ţivotního se mohou stát fakty estetickými.116 Tento proces není nijak mechanický ani
114

Např. jen pro deníky a zápisky je příznačná (a často se to i tematizuje) nejasnost, komu jsou vůbec
adresovány (pisateli, konkrétnímu adresátu, široké veřejnosti), u některých je tematizována také vyhrocenost,
vykolejenost, absurdnost (a také nesdělitelnost) situace, v které se subjekt ocitá.
115
Výzvu, aby literatura zachycovala povahu lidské zkušenosti a oblast svobodného jednání, přináší text
T. Pavela, v němţ autor reflektuje soudy skupiny amerických literárních vědců, vycházejících z Bachtina.
Narace orientovaná na temporalitu, otevřenost, amorfnost a nahodilost naší zkušenosti se světem má být
obranou proti narativním strukturám, řídícím se pravidly koherence, naplňovaného plánu, završenosti, coţ je
znakem determinismu, fatalismu, předem hotových schémat (Pavel 2009).
116
Obdobnou tendenci v moderním výtvarném umění reflektuje P. Rezek: sleduje tradici zapojování
faktických předmětů do uměleckých děl a postup přechodu od imaginativní skutečnosti ke „skutečnosti
skutečné“, která není obrazem věci, ale věcí samou. Vystavené „hotové“ objekty vykazují „příslušnost do
sféry kaţdodenní skutečnosti i duchovního světa obrazu“ (Rezek 2010: 145). Upozorňuje však podobně jako
Ejchenbaum na iluzivnost takového postupu a také na fakt, ţe se tím problematizuje to, co je tzv. obvyklá
skutečnost.
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předem zajištěný – kaţdé dílo v této perspektivě vystupuje jako projekt, návrh či pokus,
a je otázka, je-li schopno estetické funkce nabýt, zda před vnímatelem, zapojeno do nového
kontextu, obstojí, zda – a jakým způsobem – si je bude schopen estetizovat. Pokud se text
stane nositelem estetického proţitku, stává se skrze vnímání uměleckým dílem.
I odtud bychom měli přistupovat k odpovědi na otázku, co je skaz a jak ho lze vytyčit.
Spíše neţ o konkrétním narativním útvaru s pevnými, specifickými rysy a konstitutivními
sloţkami můţeme mluvit o určité tendenci moderní tvořivosti. Ve vyprávění se mohou
uplatňovat různé vypravěčské postupy a konstrukce, volně je také vyuţíváno prostředků
hovorového a kniţního jazyka. Zřetelný je sice odklon od autoritativního podání, ale
poloha mezi póly „objektivity“ a „subjektivity“ je nezakotvená a proměnlivá. Spíše
bychom mohli říci, ţe otázka objektivity či pravdivosti se z nadindividuálního garanta
přesouvá do subjektivního vědomí. Podstatná je naléhavost, bezprostřední blízkost dění,
v níţ tvůrce ani recipient nemá šanci udrţet nadhled či přehled. Jedná se tedy
o zpřítomnění základní lidské zkušenosti jako takové117, v její časovém průběhu,
v konfliktech a v moţnostech, které otevírá. Jak ukázal Ejchenbaum (zejména v rozborem
vyprávění u Tolstého) či Bachtin, jádrem je „dějící se“ skutečnost, čirá prezence,
ztělesněná perspektiva. Původní jednotlivá zkušenost předávaná vyprávěním se stává
sdílenou, obecnou. Přítomnost, mnohdy zmatená, mnohotvárná, nesrozumitelná, přinášející
střety různých hlasů a vědomí, teprve ve vyprávění získává uspořádání, význam.
Skaz je ve vysoké míře iluzionistický: sugeruje dojem bezprostředního proţitku
a ozkušuje moţnosti, jak ho konceptualizovat, jak jej narativním textem předat (divadelní,
filmová fikce vládne opět jinými prostředky).
Bezprostřední přítomnost mluvčího zaručuje ţivé slovo a ţivý výraz, umocněný
tím, ţe čas vyprávění a čas vyprávěný se mnohdy protínají. Skaz nese výrazný otisk
kontextu a situovanosti mluvčího, jeho „tady a teď“, stav vědomí, hledisko a přenos
zkušenosti.
Není asi náhoda, ţe v současném světě takovýto způsob podání, různě tlumočící
ţivotní děje a jejich proţitek, slaví velké úspěchy a má značnou popularitu, takovou, ţe
nabourává tradiční způsoby traktování – a to nejen v literatuře, ale např. i ve filmu či
historii (filmový dokument, tzv. orální dějiny). Obdobně v estetickém vnímání zakořenil
117

M. Špirit charakterizuje převládající typ vypravěče u Škvoreckého jako mluvčího, jenţ je účastníkem
událostí, o nichţ vypráví. Zkušenost je zpracovávána různými druhy komunikace, vedle sebe stojí její ať
mluvené, tak psané formy: „Mluvčí u Škvoreckého v časech různě odlehlých od druhé světové války
konverzují, naslouchají, vyprávějí, čtou, vzpomínají, píší, dedukují nebo něco soudí“ (Špirit 2011: 249).
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román o psaní románu či film o svém natáčení. Zdá se tedy, ţe zpráva o ţité skutečnosti,
svět zakoušený jednotlivcem, moment utvářejícího se ţivota, obecně totalita osobní
zkušenosti má v dnešním mnohohlasém světě své pevné a nezastupitelné místo.
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Interpretační část
Při výběru textů, určených k interpetaci, jsem vycházela z podnětů Ejchenbauma, který jiţ
v rámci Gogolovy tvorby do značné míry opomíjel folkloristicky laděná vyprávění (jako
Večery na samotě u Dikaňky) a zkoumal moderní narativní tón Pláště. Ne vţdy si tedy
vybírám texty, které jsou automaticky a bezvýhradně se skazem spojovány; má volba byla
vedena spíše pokusem ukázat určité mezní formy zpracování, jisté milníky a také snahou
naznačit, jak lze skaz pojímat, jak široké uplatnění v literatuře má sugesce neumělosti
a bezprostřednosti sdělení. Stranou nechávám skaz folklórní či ornamentální stylizace (Dal,
Gogol, Remizov ad.) i texty některých dalších zástupců, jejichţ příslušnost k této narativní
formě je aţ příliš očividná a jiţ vícekrát prozkoumaná (např. Zoščenko). V centru mé
pozornosti nestojí ani tak zachycení příběhu, záznam fabule, jako konstruování celé
vypravěčské situace, narativní gesto v ich-formě a s tím spojené uspořádání dalších sloţek
vyprávění a vypravěčských specifik. Pokouším se tedy sledovat formování hlavní postavy,
celkové uspořádání proudu vyprávění a jeho (v různé míře uvolněné) kompozice. Všímám
si také některých dílčích postupů a jejich proměny: role rámce, jeho odpadnutí, následné
znejasnění komunikační situace, ambivalenci mezi jasně adresovaným sdělením
a samomluvou. Nabízejí se ale i další moţnosti rozboru děl: problematika situovanosti
subjektu, ztvárnění vypravěčovy minulosti, povaha činu a jednání, status události jako
faktu hodného zaznamenání, zachycení celku zkušenosti. Celý tento okruh jevů spojuje
řečová aktivita individualizovaného vypravěče.
Problematika se tím ovšem nijak nevyčerpává; chci spíš poukázat na některé – dle
mého názoru závaţné – postupy a prostředky a také posuny a transformace ve struktuře
skazové výpovědi.
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1. Ţivot protopopa Avvakuma: vstup do problematiky.
„Ještě s vámi pobeseduji o své nevědomosti“ (Ţivot: 93).

Tuto část své práce otevírám rozborem textu Ţivot protopopa Avvakuma [Ţitije protopopa
Avvakuma, 1671–1673],118 s jehoţ pomocí se pokusím nastínit některé tvárné postupy
a narativní techniky, vyuţívané i v dalších interpretovaných textech.
Vypravěč v něm podává svoji strastiplnou ţivotní pouť: řetězec strádání, útrap,
sporů a bojů za své pojetí víry. Umně při tom umí vyuţít osvědčených básnických obrazů –
jako např. symbolu lodi na vodě. Líčí vidění, v němţ spatřil koráb, zdobený „různými
pestrými barvami – červenou i bílou, i modrou, i černou, i popelavou – lidský rozum
nemůţe pojmout jeho krásu a lepost. Jasný jinoch sedí na zádi a řídí. Loď míří po Volze ke
mně, jako by mě chtěla pohltit. Tu jsem zvolal: ‚Čí je to loď?‘ A sedící na ní odpovídal:
‚Tvá loď. Pojď, pluj na ní s ţenou a dětmi, kdyţ tolik prosíš.‘ Ale já jsem sebou trhnul,
posadil jsem se a uvaţoval: co znamená to vidění a co to bude za plavbu“ (Ţivot: 35).
Vyprávění má ale i jiný ráz: v daleko větší míře pak do textu vniká všední ţivotní
látka, různé proţité epizody, odpozorované dramatické scénky, odposlouchané mluvené
slovo: „Od řeky Něřče jsme se pak vraceli zase zpátky do Ruska. Pět neděl jsem jeli po
náledí na saních. Pro děti a naše krámy mně dal [Paškov] dvě herky. Ale já s protopopovou
jsem musil klusat pěšky a byli jsme od ledu celí potlučení. Země je to barbarská
a jinozemci nepřátelští. Nesmíme zůstat pozadu za koňmi, ale nemůţeme jim stačit, jak
jsme hladní a utrmácení. Chudera protopopová taktak se vleče, a najednou upadne, tak
hrozně bylo kluzko. Stávalo se, ţe se při chůzi svalila a někdo druhý o ni klopýtl a také se
svalil. Oba volali a nemohli vstát. Muţik volá: ‚Matičko důstojná, promiň!‘ A protopopová
volá: „Vţdyť ty mě, kmotře, zadávíš!‘ Přišel jsem k nim, a tu mi chudera vyčítá a říká:
‚Dlouho-li ještě, protopope, budem snášet tyhle trampoty?‘ A já na to odpovídám: ‚Do
samé smrti, Markovno!‘ A ona s povzdechem odpověděla: ‚Dobrá, Petroviči, tak ještě

118

Svůj úděl zachytil protopop Avvakum v době, kdy si odpykával ve vězení trest jako stoupenec starého
obřadu. Za neústupnost v obhajobě staré víry, podoby liturgie a za výpady proti církevní reformě řízené
Nikonem byl nakonec r. 1682 upálen. Ve vypjaté chvíli svého ţivota Avvakum znázorňuje svůj ţivotní běh,
vědomě mu chtěl vtisknout nějaké základní vyznění a význam. D. S. Lichačev soudí: „Stále si ověřuje, ţe
jeho cesta je správná. Nic pro něho nezmizelo v nenávratnu, nic neupadlo v zapomnění. Ví, ţe Bůh vede
všechno v patrnosti. Stará se o to, aby ţádný z uzlů jeho ţivota nezůstal nerozvázán, aby si ujasnil všechno,
co udělal on sám a co udělali jiní“ (Lichačev 1975: 279).
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poklušem!‘“ (Ţivot: 57). V těchto polohách se narace blíţí skazu, iluzi zaznamenané
mluvené historky.
Vypravěč je, jak vidíme, schopen nenásilného nasvícení faktů zevnitř. Lichačev
tuto schopnost nahlédnout a ztvárnit ţivot z určité perspektivy pokládá za nesamozřejmost,
je podle něj projevem „svérázné časové perspektivy motivované zrodem individualizované
osobnosti autora“ (Lichačev 1975: 280). Vypravěč Ţivota je podle něj zaměřen sám na
sebe, prosazuje svůj pohled na věci a vlastní vnitřní pojetí času – narativní celek se rodí
z perspektivního odstupu, určovaného poměrem k ţivotním faktům.
Mým hlavním cílem je naznačit, ţe signály skazovosti jsou roztroušeny po celém textu, na
různých jeho úrovních. Jiţ v úvodu se Avvakum proklamativně zříká všech jazykových
formalit a vybroušeností a hlásí se k prostotě a nehledanosti: „A je-li co řečeno prostě, pak
vy, kteří čtete a slyšíte, nezazlívejte nám prostotu výrazu; neboť miluji svůj přirozený
ruský jazyk, učenými verši nejsem zvyklý krášlit svou řeč“ (Ţivot: 109). Totéţ je obsaţeno
ve vyjádření: „Ale jaképak dlouhé řeči?“
V. V. Vinogradov vyznačil skazovost Ţivota jako „hovorově mluvní ţivel“
(Vinogradov 1980c: 11). Soudí, ţe text je „vystavěn formou mluvní, nerafinované
improvizace – ‚besedy‘, ‚tlachání‘ [vjakanije]“ (Vinogradov 1980c: 8). „Tím, ţe prózu
nazývá ‚tlacháním,‘“ měl Avvakum ukázat „svou lhostejnost ke krasomluvě, jako by si za
úkol kladl stylizaci prosté mluvy“ (Vinogradov 1980c: 11).
Chtěla bych zde ale ukázat, ţe text je nejen protkán evokacemi ţivé řeči,119 jak
soudí Vinogradov a jak to implikuje Avvakumovo označení povídání, tlachání
[vjakanije],120 ale ţe lze na dílo pohlédnout jako na promyšlenou konstrukci, mistrně
uţívající určitých uměleckých prostředků a narativních strategií, jeţ můţeme pokládat za

119

I další Vinogradův soud podle mého názoru příliš zdůrazňuje pól spontánního, bezuzdného „výlevu“:
„hluboce osobní tón dobromyslně důvěřivého vypravěče, roj jehoţ vzpomínek se ţene strhujícím proudem
slovních asociací a vytváří lyrické odbočky a neuspořádaně zvlněné zřetězení kompozičních částí. Sám
protopop Avvakum jako by se nebyl s to postavit spontánnímu pohybu slovních asociací a udrţet je v
hranicích logicky plánovitého členění materiálu“ (Vinogradov 1980c: 8). Fakt, ţe skazové vyprávění působí
dojmem, ţe vzniklo záznamem původního mluveného projevu, se promítá do soudu dalšího badatele,
A. N. Robinsona. Ten soudí, ţe podkladem textu byla mluvená kázání a přímá komunikace mezi
Avvakumem a Epifanijem (Robinson 1963).
120
B. Ilek trefně poznamenává, ţe takovéto cílené zdůraznění neumělosti stylu a výraz skromnosti odpovídají
konstantám hagiografického ţánru: „takové výroky patří k běţným frázím, jimiţ starý hagiograf omluvil
svou odvahu vypsat ţivotopis svatého“ (Ilek 1967: 64). Označení „vjakanije“ podle něj není ničím jiným neţ
upozorněním na volnost řazení epizod.
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skazové. Text tedy není třeba pokládat za anomálii, ale za jistou stylovou tendenci,121 na
niţ mnohé texty novější literatury vědomě či nevědomě navazují. Ostatně jiţ Ejchenbaum
poukázal na blízkost Avvakumova stylu Leskovovi. Podle mého názoru ho lze dokonce
vnímat nejen jako předchůdce skazu, ale i jako zárodečnou formu pásma, koláţe sestavené
ze spletě epizod, útrţkovitých ţivotních příběhů.

Čtenář je vystaven dojmu

bezprostřednosti pisatelova podání a proţitku.
Ačkoli D. S. Lichačev o textu prohlásil, ţe stojí „na prahu nové literatury“ (Lichačev 1975:
273), je zároveň třeba mít na paměti, ţe se dílo současně ocitá na hranicích středověkého
chápání světa. V něm lidský osud nereprezentuje sám sebe, ale je součástí vyššího, boţího
plánu, který je věčný a jenţ ho v kaţdém aspektu přesahuje. Celý ţivotní příběh tedy
rámuje boţský rozvrh, všeobecně platný a nadčasový. To se projevuje v kaţdé
jednotlivosti: např. boj Avvakuma se světskou mocí (hejtmany), s církevními reformátory
(jeho slovy „odpadlíky“) je v jeho čích bojem s ďáblem, který svedl nevinné. Kaţdá
časová ţivotní událost je pouhým odleskem či opakováním vzoru pocházejícího
z evangelií, skutků světců nebo mučedníků – děje se proto odehrávají „jako před dávnými
časy“, jak říká Avvakum. Biblické události jsou jakousi matricí, stojí časově i významem
před pomíjivou současností. Avvakum se obrací k Bohu s prosbou, aby jej do této
nadčasové sféry vyzdvihl: „Jestliţe mě zardousí, postav mě naroveň s moskevským
metropolitou Filipem; jestliţe mě probodnou, postav mě naroveň s prorokem Zachariášem;
a jestliţe mě posadí do vody, ty mě osvobodíš jako Stefana Permského“ (Ţivot: 38). Proto
také většinu významných konkrétních situací provází zobecnění, a zejména moralistní
poslání, ponaučení, rada či výzva k nápravě hříchů.
Zásahy Prozřetelnosti se projevují i v Avvakumových zázračných skutcích, které
autor zachycuje v závěrečné části díla – jejich nakupením poněkud porušuje jinak
převládající chronologii. V nich se text nejvíce přibliţuje hagiografii, 122 konvencím ţánru

121

B. Ilek charakterizuje Avvakumův styl následovně: „Jadrný jazyk, bohatě čerpající z pramenů ţivé ruské
řeči, výrazné líčení, dramatický výklad událostí, výstiţná rčení, stručná a trefná přirovnání, vzrušená
intonace, ţivý rytmus, ale hlavně bezprostřední dojem opravdovosti a hluboké lidskosti“ (Ilek 1967: 47–48).
122
Na náročnost ţánrového vymezení díla se v sekundární literatuře často poukazuje. B. Ilek říká: „Označení
žitije jej přiřazuje k hagiografické literatuře, ale autobiografický přístup silně omezuje jednoznačnost
takového zařazení. Mimo to v Avvakumově autobiografii nejsou jen sloţky čistě biografické – je tu také
velmi mnoho úvah o náboţenských problémech, které mají podobu traktátu a jsou v jistém smyslu
samostatnými sloţkami díla. Ale i v samotném ţivotopise je moţno vydělit sibiřské období, jehoţ vylíčení je
některými znaky spjato s útvary cestopisnými. I při zběţném pohledu jeví se nám tedy Avvakumův vlastní
ţivotopis jako útvar dost sloţitý“ (Ilek 1967: 48). Ruští badatelé zastávají spíše tu pozici, která zdůrazňuje
novátorství textu, výraz subjektivizace, individualismu a uměleckou svobodu jeho autora: „V mnohém se
přidrţuje hagiografické tradice, zároveň její kánony odmítal a naplňoval novým obsahem“ (Robinson 1991:
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ţivota mučedníka a jeho poslání: „A nejen to [být pravým křesťanem] znamená trampoty
aţ do samé smrti pro pravdu, ale i jisté skonání ve světské nevědomosti, zato však ţivot
duchovní, a křesťané o něm vydají svědectví“ (Ţivot: 28).
Boţský „rámec“ v textu vystupuje ještě v jedné podobě: dílo Boţí, celek, tvořící
pozadí všech jednotlivostí, se promítá i do formální stránky díla – samotná biografie je
uvozena, tedy jakoby zarámována, slavnostní modlitbou, vyznáním víry.
Základní osnova vlastního vyprávění je však v podstatě chronologická, začíná
Avvakumovým narozením, stručným popisem jeho dětství, vysvěcením na popa
a pokračuje zdánlivě čistě lineárně. Vyprávění působí, jako by se odvíjelo v řádu prosté
časové posloupnosti tak, jak je ţivot přinášel, a opisovalo základní body ţivotního běhu:
putování z místa na místo, vyhnanství na Sibiři a návrat zpět do Ruska, překonávání
obrovských vzdáleností, časté výprasky od odpůrců, názorové spory, třenice, pokusy
o nápravu bliţních, vyvracení cizích názorů či nesouhlas s jednáním, opakující se unikání
smrti, starost o rodinu a nakonec nové vyhnanství.
Celkovou strukturu Ţivota asi nejvýstiţněji vystihuje řetězení, vršení dějů
a událostí: „Přišli do mé vsi komedianti s cvičenými medvědy, s bubny a domrami. A já
hříšník, horlitel v Kristu, jsem je vyhnal a jejich maškary a bubny jsem zlámal, jediný
v poli proti mnohým, a vzal jsem jim dva veliké medvědy; jednoho jsem utloukl, ale zase
oţil, a druhého jsem pustil do lesa. A zato mě Vasilij Petrovič Šeremetěv, který plul do
Kazaně na vojevodství, vzal před sebe na loď, dlouho mi spílal a pak mi kázal, abych
poţehnal jeho synovi Matveji holobrádkovi. Já jsem mu však nepoţehnal, ale káral jsem
ho podle Písma, vida jeho prostopášné vzezření. Bojarin se hrozně rozhněval, dal mě hodit
do Volhy a po dlouhém trápení mě s bitím vyţduchali. Ale potom se se mnou udobřili;
u cara v síních mě odprosili a můj mladší bratr se stal zpovědníkem bojarovy ţeny
Vasiljevny. Tak Bůh spravuje své lidi“ (Ţivot: 37).
Způsobu zřetězení a navazování událostí odpovídá, ţe syntakticky v textu převládá
parataxe; buď ve formě prostého přiřazování, nebo připojení pomocí spojky či příslovce
(časového): potom, nato, tou dobou, pak, téže noci, zanedlouho, tehdy. Avšak při bliţším
18). V. E. Gusev spatřuje v díle dokonce zárodky syntetického románového ţánru a svazuje jej s ranými
formami západoevropského románu, zaloţeného na řetězení epizod. „Nejedná se o jedno dílo, ale o sborník
různých děl, co do ţánru a zaměření“ (Gusev 1958: 197). Naproti tomu se B. Ilek nakonec přiklání k
naplnění tradice hagiografie – argumenty shledává zejména v kompozičním uspořádání: „vyčleněním
dogmatického hádání v čelo ţivotopisu a přesunutím zpráv o vymítání ďábla na jeho konec dosáhl Avvakum
strukturní shody s běţným hagiografickým typem. Jediné, co z hlediska zcela rozvitého ţivota nemohl
napsat, byl závěrečný posmrtný chvalozpěv. Přesto však připojil patetický závěr s naznačením orodovnické
funkce svatého“ (Ilek 1967: 65).
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pohledu se ukazuje, ţe kompozice vyprávění není nijak jednoduchá ani mechanická –
Avvakum se ukazuje být zdatným narátorem, který svou výpověď buduje neokázale, ale
umně. Text není prost ani určité míry sumarizace, a také (ač nenápadných) časových
přeskoků, znaků avizujících budoucí události (sny jako výstraha či výzva), tematického
řazení nebo nakupení událostí s jedním společným motivem. Lichačev o strukturování
časových vztahů prózy říká: „čas se nezobrazuje jako lineární pohyb [...]. Není pro něho
důleţitá posloupnost událostí, nýbrţ posloupnost vnitřní, a ta ho nutí neustále se vracet
zpět nebo předbíhat událostem“ (Lichačev 1975: 275).
Podívejme se nyní na některé konkrétní postupy a strategie budující dojem orálního gesta.
Na samém začátku textu je vyznačena motivace celého vypravěčského aktu: vyprávění
(včetně vyznání víry) totiţ předchází ještě jeden vstup – sdělení, ţe spis vznikl z podnětu
Otce Epifanije,123 který protopopa vybídl k tomu, aby svůj ţivotopis sepsal, „aby dílo boţí
nepropadlo zapomenutí“ (Ţivot: 27). Lze jej tedy chápat jako náznak rámce uvozujícího
a motivujícího vlastní (skazové) vyprávění.
Na více místech se pisatel obrací přímo k tomuto adresátu a oslovuje ho „starče“;
jednou promluva přechází v přímou rozmluvu mezi těmito dvěma aktéry: Avvakum prosí
Epifanije, aby zhodnotil jeden jeho skutek, a prosí ho, aby nad ním v přípisu učinil
rozhřešení: „Tu tedy připiš něco, starče!“. Text je přerušen a do něj včleněno prohlášení
Epifanije: „Kéţ ti Bůh odpustí a poţehná [...]“ (Ţivot: 65). Není to jen znak sniţování
vlastního pisatelova významu, ale i projev touhy po reakci druhého člověka, tedy jakýsi
druh přímé komunikace. Po této výměně jejich hledisek opět nastupuje souvislé vyprávění.
Vypravěč místy navozuje iluzi, ţe se promluva nejen odvíjí v rámci konkrétní
komunikační situace, ale také, ţe je recipována sluchem: „poslouchej“, „hleď, posluchači“,
„vy, kteří toto čtete a posloucháte“ – sugeruje tím, ţe vypravěč je v přímém styku
s posluchačem. Jindy ale také promlouvá sám k sobě: „A hleď? Avvakume, jsi méně neţ
dítě! (Ţivot: 123) „Copak ty jsi za svatého? Napil ses z moře a dávil ses drobtem“ (Ţivot:
124) – jde tu o zachycení vnitřních, rozporuplných hlasů, tedy o postup, na který s ochotou
naváţe moderní próza s vypracovanou technikou vnitřního monologu a dialogu.
V neposlední řadě má v próze svůj význam také tematizace samotného aktu
mluvení – a jeho symbolického významu pro obhajobu pravé víry: „‘Ţeno, co učiním?
Kacířská zima udeřila; mám mlčet nebo promluvit?‘“ (Ţivot: 68). Avvakum v této
123

Podle Robinsona jde moţná také o určitou strategii – „zpověď“ je vyţádána duchovním otcem, čímţ se
omlouvá řada jejích ţánrových vybočení.
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souvislosti líčí rovněţ násilí prováděné na stoupencích starého obřadu, pokusy umlčet je
v krajním případě vyříznutím jazyka; zachycuje jejich dočasnou němotu a pak zázračné
zvovuzískání schopnosti mluvit, tedy svědčit.
Důleţitější neţ tyto jednotlivosti jsou ale vyšší narativní komponenty a jejich uspořádání.
Podívejme se na způsob, jakým je projektována postava vypravěče. Výše zmíněný rozpor
mezi tíhnutím k individualitě a zakotvením v nadosobním řádu se promítá i sem. Avvakum
o sobě říká: „Já nic nejsem. Řekl jsem a zase řeknu: jsem člověk hříšný, smilník
a hrabivec, zloděj a vrah, druh šejdířů a hříšníků a před kaţdým člověkem proklatý
pokrytec“ (Ţivot: 92). Anebo: „Jsem stiţen pošetilostí a přetvářkou a zavalen lţí. Jsem
oděn nenávistí k bratru a sebeláskou. Hynu odsouzen všemi lidmi. Domnívám se, ţe něco
jsem, ale zatím jsem kal a hnůj, já zatracenec – prostě hovno. Odevšad smrdím, duší
i tělem. Patřilo by mi ţít se psy a s prasaty v chlívcích; tam i oni smrdí jak má duše, hnusně
páchnoucím smradem. Jenţe svině a psi páchnou od přirozenosti, kdeţto já páchnu od
hříchů jako chcíplý pes, pohozený na městské ulici. Zaplať Bůh těm biskupům, co mě
zakopali do země: ať uţ smrdím sobě, konaje zlé činy, ale jiných nepohoršuji. Ej, dobře
tak!“ (Ţivot: 96–97). Pokání, vědomí vlastní nedostatečnosti aţ nicotnosti, hříšnosti se ale
střídá s přesvědčením o své ceně a váze vlastních činů a postojů: „A jsem snad neučený
v řeči, avšak ne v rozumění; jsem neučený v dialektice, rétorice a filosofii, ale rozum
Kristův v sobě mám“ (Ţivot: 92). V celé výpovědi je zřetelná tato dvojlomná aţ
protikladná „sebeprezentace“.
Jak jiţ bylo řečeno, základní osnovu prózy tvoří zpracovaná ţivotní látka, utvářející
řečový proud. Uplatňuje se v něm výrazně hovorovost, místy aţ vulgární výrazy; současně
ale i výrazná rytmizace a cit pro slovní expresi.
Avvakum s oblibou vyuţívá dialog a líčí (aţ divadelní) gesta, zpřítomňující
konkrétní situaci: „A s modlitbami jsem odjel do domu k Eufimijovi. Sotva mě přivezli na
dvůr, vyběhla jeho ţena Něonila, chopila mě za ruku a povídá: ‚Vítám tě, ctihodný náš
otče, pojď dál, ty naše světlo a dobrodinče.‘ Nato jsem odvětil: ‚To je divné, prve jsem byl
z kurvy syn, a najednou – ctihodný otče. Má to Kristus ostré důtky, brzo se tvůj muţ
pokořil.‘ Vyskočil Eufemij z peřin, padl mi k nohám a nevýslovně kvílel: ‚Odpusť mi,
ctihodný pane, zhřešil jsem před Bohem i před tebou‘. A chvěl se na celém těle. Odvětil
jsem: ‚Chceš uţ nadále být zdráv?‘ On leţe odpověděl: ‚Jistě, ctihodný otče.‘ Řekl jsem
mu: ‚Vstaň, Bůh ti odpustí.‘“ (Ţivot: 38).
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Narativní proud je utvářen pomocí principu kumulativnosti a dalšími typickými
skazovými prostředky, které Ejchenabum registroval ve své gogolovské studii: odbočkami,
následným navazováním, vsuvkami a jejich komentováním: „Ale vraťme se k dřívějšímu“
(Ţivot: 37), „Ale nechme toho, i tak uţ jsem daleko zabloudil“ (Ţivot: 67). A také
opomenutími, opravami: „vy jste mě ponoukli, abych to vše vypravoval. Ale kdyţ uţ jsem
se tak rozeţvanil, povím vám ještě jeden příběh. [...] byla u mne v mém domě mladá
vdova, dávno jsem uţ zapomněl její jméno – vzpomínám si, Ofimja jí říkali“ (Ţivot: 101).
Vypravěč však prokazuje schopnost rafinované a promyšlené výstavby textu, je
očividně obeznámen s psanými zdroji a vzory. Svědčí o tom i fakt, na němţ se téměř
všichni badatelé shodují, totiţ, ţe se „vrstvy hovorově bytové a stylizace vyprávění ve
familiárním tónu“ střídají s prvky vysokého stylu (Ilek 1967: 106); „skaz se střídá se
slavnostním kázáním“ (Vinogradov 1980c: 8)124. Můţeme zde jen připomenout, jak blízké
je to Ejchenbaumově tezi o střídání dvou stylových vrstev, hovorové a deklamační,
podílejících se na propracované organizaci skazu Gogolova Pláště.
Bezprostřednost, naivita a nehledanost podání se tedy v tomto pohledu nejeví jako
nezáměrná a bezděčná, ale naopak prozrazuje Avvakumův cit pro slovní expresi a také
určité znaky strategie, jak zapůsobit na čtenáře. Lichačev mluví dokonce o Avvakumově
„reţisérství“125. Divadelní povaha narace podle mně překračuje onu „spontaneitu“ výrazu:
pisatel prokazuje schopnost inscenovat situaci, zachovává iluzi bezprostředního vnímání
a reakcí, tlumočí svůj dojem. Místo podrobných popisů přistupuje k přímému
demonstrování, ukázání, vyuţívá ţivosti dialogů, synchronizuje vyprávěné události a jejich
vjem.
Pro Avvakumovo „svědectví“ je přirozeně charakteristická vnímavost k času a jeho
proţitek.

Lichačev

mluví

o

„čase

psychologickém

a

subjektivním,

spjatým

s Avvakumovým tragickým ţivotním pocitem“ (Lichačev 1975: 273). Časové údaje tvoří
podstatnou kostru vyprávění: mohou představovat pevný bod, odkud mluvčí referuje: „je
tomu dvacet let“, anebo označují délku trvání. Avvakum si vytváří vlastní časové mezníky
a orientační body, poskytnuté jeho specifickou ţivotní látkou: „kdyţ jsem byl (ještě)
popem“, někdy usouvztaţněné prostorovou lokalizací „kdyţ jsem byl v Daurech“. Je
124

Dvě stylistické vrstvy „odpovídají dvěma řadám představ, jakoby dvěma členům psychologického
paralelismu, jeţ se vzájemně podmiňují ve svém sledu“ (Vinogradov 1980c: 9); první z nich většinou tvoří
biblické příběhy.
125
Rady, jak obelstít nepřátelské kněţí, mají podle něj rysy komické scénky: „Je to představa o komedii,
kterou má muţická rodina sehrát před nikoniánským knězem, vtáhnout ho do děje a udělat z něho
bláznovskou figuru s padáním do jámy a s dalšími komickými situacemi, do nichţ ho muţik se ţenou
vmanévrovávají“ (Lichačev 1984: 76–77).

83

schopen i určité změny perspektivního pohledu: „deset let mě trápil – nebo já jeho“ (Ţivot:
64). Svědčí to o vypravěčově úsilí události nějak zakotvit; pisatel se ale nijak nesnaţí svůj
příběh zapustit do obecných ruských či evropských dějin (s výjimkou širších náboţenských
sporů) – v popředí stojí jeho individuální osud.
Časové struktuře se podřizují další sloţky, jako popisy, charakteristiky, které jsou
zachyceny jen minimálně, v náznaku. Např. v textu značně ojedinělý popis sibiřské přírody
se zakládá na zkratkovitém výčtu, na vrstvení členů, jako by mluvčí-pozorovatel klouzal
pohledem

z

jednoho

objektu

na

druhý.

Vzniká

dojem

jakési

bezprostřední

„reportáţovitosti“, děj není příliš brţděn, posouvá se kupředu, či spíš z místa na místo;
nadto je adresát do fikce přímo umístěn (gramatickou 2. osobou). Celek nepostrádá
„dokumentární“ rozměr, ale ani monumentalitu: „Hory vysoké, neproniknutelné houštiny;
kamenná skála stojí jako zeď, vrchu nedohlédneš, leda bys zlomil vaz. V těch horách se
nalézají velicí hadi a bývají v nich husy a kachny – rudé peří, černí havrani a šedé kavky;
jsou v těch horách orli i sokoli i supi i krocani i pelikáni i labutě a mnoho přemnoho jiných
divokých ptáků. A také se v těch horách toulá mnoho divoké zvěře: srny a jeleni, zubři,
losi i kanci, vlci i divocí berani – před našima očima, a chytit je nelze“ (Ţivot: 47).
Časová perspektiva pomáhá dát vypravěčovu ţivotu tvar a smysl: „Avvakum vlastně
pohlíţí na svůj ţivot z jistého bodu přítomnosti a toto hledisko se v jeho vyprávění
nesmírně důleţité. Řídí se jím to, co by se dalo označit jako časová perspektiva a co
způsobuje, ţe jeho dílo není pouhou autobiografií. V době, kdy uvězněn v podzemní
kobce, v nejpatetičtějším okamţiku svého ţivota, sepisoval svůj ţivotopis, hledá smysl
svého bytí“ (Lichačev 1975: 275).
Na jedné straně vynáší soud nad minulostí (nejen svou), účtuje s ní, ale prozrazuje
také nemoţnost obsáhnout celý ţivot. Vţdy ještě zbývá něco, co přečnívá; zachycuje tedy
jen výsek minulosti a celku ţivota: „Bylo i leccos jiného“, „A ještě moc jiných věcí“, či
pouhý zlomek osudu jisté osoby: „Ví Bůh, co s ním bude“.
Ono sugerování neuzavřenosti bytí, zachycení jedincovy vystavenosti osudu, slepé
odbočky na jeho ţivotní pouti, nevyzpytatelnost a nemoţnost dohlédnout na konec 126 dějů
je také to, co na Avvakumově próze pociťujeme jako současné.
126

Očekávání konce ale prostupuje celý Ţivot; spění ke konci, k Poslednímu soudu opět implikuje
zastřešující boţí plán.
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2. Leskovův Očarovaný poutník: epický pól skazovosti.
„Po celý ţivot jsem šel ze záhuby do záhuby, ale zahynout jsem nijak nemohl“ (Leskov
1950: 32).
Kdyţ N. S. Leskov vydal roku 1881 svou prózu Blecha [Levša]127, obdařil ji předmluvou,
která vytvářela dojem, ţe původ příběhu tkví ve vyprávění jistého tulského zbrojíře:
„Nemohu říci, kde přesně se zrodilo bájesloví o ocelové bleše, to jest, zda bylo počato
v Tule, na Iţmu či v Sestrorecku, avšak pochází očividně z jednoho z těchto míst.
V kaţdém případě je skaz o ocelové bleše zvláštní zbrojířskou legendou, vyjadřující hrdost
ruských mistrů zbrojířského řemesla. [...] Tuto legendu jsem zapsal v Sestrorecku podle
tamějšího skazu starého zbrojíře, tulského přistěhovalce, který na Sestru-reku přesídlil jiţ
za panování imperátora Alexandra Prvního. Před dvěma lety byl vypravěč ještě v plné síle
a při svěţí paměti, ochotně vzpomínal na staré časy, velkou poctu prokazoval caru Nikolaji
Pavloviči, ţil ‚podle staré víry‘, četl náboţné knihy a choval kanárky. Lidé s ním jednali
s úctou“ (Leskov 1958: 499). Tato fikce byla tak dokonalá, ţe ani nebyla pokládána za
fikci, takţe Leskov byl prohlášen téměř za podvodníka: „autorská účast p. Leskova [...] ve
‚skazu‘ se omezuje na pouhé stenografování“ píše jeden recenzent, zatímco další sděluje,
ţe Leskov přetlumočil „pohádku o ocelové bleše, která je dávno všem známa“ (Leskov
1958: 499). Leskov se ohradil následujícím vyjádřením a předmluvu uţ napříště z textu
vypouštěl: „[o bleše a levákovi] ţádné národní skazy nejsou a pokládám za nemoţné, ţe je
někdo ‚dávno slyšel‘, protoţe – jak se musím přiznat – jsem tuto povídku sám napsal
v květnu minulého roku, a levák je postava, kterou jsem si vymyslel. Co se týče samotné
anglické blechy, jiţ Tulští podkovali, nejedná se vůbec o legendu, ale o drobný vtip či
průpovídku [...]“ (Leskov 1958: 501).
Fiktivní situace z jiné Leskovovy prózy, Očarovaného poutníka [Očarovannyj
strannik, 1873], je jakoby zrcadlově převrácená: vypravěč zde sděluje epizody ze svého
vlastního, těţkého a záhadného ţivotního příběhu,128 u svých posluchačů však opakovaně
budí nedůvěru a podezření, ţe si je vybájil. Obě situace se dotýkají vlastního nervu
narativního podání, které B. Ejchenbaum pojmenoval skaz, tj. souboru postupů, jenţ
vytváří „dojem bezprostředního vyprávění, improvizace“ (Ejchenbaum 1924a: 154),
sugerující představu autenticky sdělovaného příběhu.
127
128

V češtině povídka vyšla pod různými názvy: Levák, Blecha, Krchňa či Krchňák.
M. Drozda opisuje příběh slovy, ţe vypravěč tlumočí „hádanku vlastního osudu“ (Drozda 1990a: 105).
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Za jednoho z nejtypičtějších představitelů skazu pokládal Ejchenbaum právě
Leskova (viz kap. I.).129 V jeho prózách nacházel řadu charakteristických znaků skazu,
s jejichţ pomocí formuloval i širší literárněhistorické aspekty této vypravěčské tendence.
Zde je v krátkosti shrňme: odklon od syţetových románových forem s rozvinutou
zápletkou,

omezování

jak

tzv.

„vševědoucnosti“

vypravěče,

tak

popisných

a charakterizačních pasáţí, ústup od koncepce hrdiny, která představuje určitý vyhraněný
typ. Namísto toho se do popředí dostávají jiné sloţky výstavby prozaického textu:
vypravěč podává události ze svého úhlu pohledu, který je zakotven v řeči, tj. ve výběru
a uspořádání jazykových prostředků. Role vševědoucího vypravěče se v Leskovově próze
smrskává na pouhé poznámky (uvozující, doprovodné, uzavírající), které spíše vyprávěním
provázejí, nemají však jiţ hrát úlohu pravdivostní garance,130 ani nejsou znakem
nadřazenosti nad světem postav (tento vypravěč je pouze jedním z posluchačů, popř.
mluvčím zastupujícím toto kolektivní „my“, a také „zapisovatelem“ vyprávění).
Ejchenbaum dále načrtává jinou podobu literárněhistorických vazeb: linii vedoucí k
archaickým literárním formám (Ţivot protopopa Avvakuma, ţánr kroniky ad.), linii, která
po celé 19. století stála v pozadí, ale postupně se vynořuje, aby – jak byli formalisté
přesvědčeni – prozaickou stavbu občerstvila.
Ke zkoumání rysů skazovosti131 u Leskova si vybírám právě zmíněnou povídku Očarovaný
poutník, která se do středu Ejchenbaumova výkladu skazu nedostala. V popředí mého
zájmu přitom nestojí projevy skazu na úrovni jazykové132, ale v rovině vyšších stavebních
a významových celků: vyprávěcí situace, výstavba syţetu, koncepce hrdiny, řečová
129

Ejchenbaum nevěnoval Leskovovi jen zmíněnou „skazovou“ studii (viz kap. I.), ale zabýval se jím takřka
po celý ţivot – podílel se také na uspořádání a textologické přípravě jeho sebraných spisů, vydávaných v 50.
letech.
130
Termínem „vševědoucího“ vypravěče a faktem, ţe se ţe pod tento pojem subsumují různé typy
vypravěčů, odlišné skupiny jevů, „různé druhy a rozsahy vědění“, se ve své studii zabývá J. Culler. Ukazuje
mj., ţe jedním z těchto typů vševědoucnosti je „pravdivostní diskurz heterodiegetického vypravěče“ –
autoritativní tvrzení, podávaná vypravěčem (nikoli postavou), jeţ čtenář vnímá jako pravdivá (Culler 2005).
Právě tento typ „neochvějných“ sdělení Leskov ve svých prózách omezuje.
131
Lingvistickému popisu se ve své studii detailně věnoval H. McLean, který projevy skazovosti
v Leskovově próze Noční sůvy [Polunoščniki] rozděluje do různých jazykových rovin: fonetické,
morfologické, syntaktické, lexikální (McLean 1954). Jazykové (především lexikální) analýze podrobuje
Leskovovy texty téţ A. B. Ansberg (1957). Jejich závěry ovšem v mnohém charakterizují Leskovovův styl
obecně.
132
Upozorním na tomto místě jen na pár dokladů jazykových jevů, pocházejících z Poutníka: na rovině
fonetické pokus o zachycení svébytné realizace fonémů: N...da-s, Čto-o-o tako-o-e?; v oblasti lexika velmi
bohatá škála: profesní výrazy v prostředí práce s koňmi, archaizující řeč mnichů; hovorovost; vyuţívání švu
národního a cizího jazyka; slovní hříčky, novotvary [počti polupočtěnnyj], komolení slov [Di-ka-ti-li-ka-tipe, pti-kom-pe]; syntax určuje převaţující parataktické spojení vět, odbočky. Leskovův jazyk ovšem pracuje
i se sémantikou slov: vyuţívá chybných výkladů pojmů; často opakovaným, nevšedním kontextovým
zapojením rozšiřuje význam jiţ existujícího slova.
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aktivita postav a celková kompozice.133 Dále se pokusím nastínit literárněhistorické
spojitosti skazu nejen s kronikou, ale i s pikareskním románem. S tím úzce souvisí topoi
putování, který můţe tvořit páteř rozvětvených skazových útvarů, a zasahovat do
sémantického pole „ţivotní pouti“ (čímţ naváţi na rozbor Avvakumova Ţivota). Ve své
interpretaci chci ukázat, o jaké tematické a sémantické sloţky tento topos skazovou
strukturu obohacuje.
Příběh otevírá scéna, v níţ se skupina lidí plaví po Ladoţském jezeře k ostrovu
Valaamu. Jiţ tím je navozena situace, jeţ přeje vyprávění: na lodi se rozpřádá hovor,
nejprve o faktech bezprostřední skutečnosti, místech, kterými cestovatelé projíţdějí,
postupně se rozmluva odpoutává a dostává se k obecným otázkám ţivota a smrti (jaký
posmrtný ţivot asi vedou sebevrazi).
Vtom do besedy vstupuje hlavní postava celého příběhu – poutník, který propůjčuje celé
próze i titul. Zajímavé je, ţe situace putování je tu jaksi zdvojená: jednak samotnou
probíhající plavbou (byť poté v povídce jiţ nebude zmiňována), především ale – jak
uvidíme dále – je osnovou celého poutníkova vyprávění.
Zastavme se u uvedení postavy na scénu: „Byl to nový cestující, který přistoupil
v Koněvci, aniţ kdo z nás ho zpozoroval. Aţ do té chvíle mlčel a nikdo si ho nevšiml; ale
teď se všichni po něm ohlédli a patrně se podivili, jak se mohlo stát, ţe aţ dosud zůstal
zcela nepovšimnut“ (Leskov 1950: 17). Nechybí zde základní sloţky tzv. realistického
popisu postavy, jejího zevnějšku: „Byl to člověk postavy obrovské, s osmahlou, otevřenou
tváří a s hustými, vlnivými vlasy barvy olověné [...]. Měl na sobě řízu novice, přepásanou
širokým mnišským řemenem, a na hlavě měl vysoký černý mnišský klobouk“ (Leskov
1950: 17); avšak dále následují pouhé stopy zvnějšňujícího popisu, fakta nejsou podávána
z pozice vševědoucnosti, ale důsledně z pohledu účastníka putování (určovaného jeho
okamţitým dojmem a intelektuálním a zkušenostním rozhledem) ve formě dohadů: „Byl-li
novic nebo jiţ mnich, sloţivší slib, nebylo lze uhodnout [...]. Tomuto našemu novému
spolucestovateli, který se později projevil jako člověk neobyčejně zajímavý, bylo podle
vzhledu moţno hádat něco málo přes padesát; byl to však v plném slova smyslu bohatýr,
a to typický, prostoduchý, dobrý ruský bohatýr, připomínající dědouška Ilju Muromce
z překrásného obrazu Vereščaginova a z poematu A. K. Tolstého. Řekl bys, ţe nemá chodit
133

D. S. Lichačev ve svých studiích ukazuje, ţe jazykové jevy nelze od sebe striktně oddělovat: lexikální
prvky přesahují do syţetové výstavby, přímo rozhýbávají děj. Tak Leskov s oblibou své „termíny“
a neologismy opakuje či předesílá v předstihu před vlastním příběhem, aby zvýšil napětí a udrţel čtenářovu
pozornost. Obdobnou roli sehrávají i tituly děl či jejich svébytná ţánrová charakteristika v podtitulu. Leskov
také mnohdy odkazuje na místní nářeční původ některých lexikálních zvláštností – ten je však opět fiktivní
(Lichačev 1988; 1997).
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v mnišské kutně, nýbrţ sedět na grošáku, jezdit v laptích po lese a líně čichat, jak smolou
a jahodinou voní temný bor‘“(Leskov 1950: 17–18). Registrují se tak základní znaky, které
se bezprostředně dostávají do pole vnímání účastníků-pozorovatelů. Obdobně je tomu i se
zvukovými signály, způsobem mluvy a hlasem postavy: „[...] promluvil příjemně
modulovaným hlasem [...], lenivě a měkce vypouštěje slovo za slovem“ (Leskov 1950:
18).
Celý zbytek této úvodní kapitoly je utvářen dialogem mezi dále nerozlišeným
kolektivem a oním „zajímavým spolucestovatelem“. Jiţ zde se struktura prózy výrazněji
posouvá k řečové aktivitě účastníků, k jejich spontánním promluvám. Odpovídající je
i rozvrţení příběhu: několika tahy nahozený rámec134 – skupina lidí, jeţ se setkali
v jednom čase na jednom místě, z jejichţ středu povstává vypravěč příběhu, původce skazu
v úzkém slova smyslu. Jeho výpověď se posouvá vpřed pomocí otázek posluchačů, ti se
tedy v podstatě na vyprávění spolupodílejí. Zpočátku (a místy i v průběhu vyprávění) se
jejich intervence blíţí spíš „anketním“ otázkám, v odpovědích na něţ se „zpovídaný“
chová poměrně zdrţenlivě. Tato pasáţ je zajímavá i tím, ţe tu mluvčí ve zkratce načrtává
základní půdorys celého svého ţivotního příběhu: „– Jste řeholní kněz či řeholní jáhen? –
Ne; jsem teprve řízonoš. – Ale i tak jste uţ přece novicem? – A-n-no, prosím; tak se aspoň
obecně má za to. – Má se za to, nemá se za to, – ozval se kupec; – jenţe z řízonoše lehko
ještě můţe být i rekrut. [...] – Ano, je to moţné a říká se, ţe takové případy byly; ale já
jsem uţ stár, táhne mi na čtyřiapadesátý, a ostatně vojenská sluţba není pro mne ţádnou
novinkou. – Coţ jste snad slouţil u vojska? – Slouţil, prosím. – Číms byl? Kaprálem? –
zeptal se znovu kupec. – Ne. Kaprálem ne. – Čím tedy? Sprostým? Stráţmistrem? Či při
obozu – s kolomazí kolem vozu? – Ne, neuhodl jste, ale vojákem jsem byl doopravdy,
s plukem měl jsem co dělat skoro od samého dětství. – Byls tedy kantonistou? – dotíral
zlostně kupec. – Vůbec ne. – Tak co jsi tedy zač, aby tě čert vzal! – Jsem konesér.135 – Coo-o? – Konesér, prosím, konesér, neboli, abych se vyjádřil prostonárodněji, vyznám se
v koních a byl jsem přidělen sluţbou jako poradce důstojníkům, nakupujícím remonty“
(Leskov 1950: 24–25).
Poté, co posluchači poutníka vybídnou, aby svůj ţivotní osud podal v celistvosti,
i nadále sice do jeho promluvy vstupují, ale jiţ v menší míře: někdy proud vyprávění
134

Rámec v Leskovových prózách má podle Ansberga „strukturní funkci“: vytváří kontrast k narativu hlavní
postavy, „čímţ přispívá k tomu, ţe jej vnímáme jako skaz“ (Ansberg 1957: 69). Rámec tak podle něj slouţí
jako motivace skazového narativu (chápaného jako uplatnění osobitého hlediska a jazykových prostředků).
135
Jde zde patrně o jednu z typických Leskovových slovních hříček – doklad lidové etymologie – postavené
na oscilaci mezi francouzských výrazem pro slovo „znalec“ (connaisseur) a sloţeninou se slovanským
morfémem –kon-, odkazující k jeho profesi.
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zbrţďují korigujícími otázkami, jindy naopak svými pobídkami, upozorněním na detail,
mírným odbočením další vyprávění zaţehují. V postupu besedy se však stále více
posouvají do pasivní pozice posluchačů, zatímco on se z řadového spolucestovatele
proměňuje v postavu aktivní, ve vypravěče, tvůrce zpracovávajícího ţivotní látku. Celému
zbytku prózy jednoznačně dominuje tato postava a její promluva v ich-formě. (Je to aţ
jakási posedlost mluvením: v závěru prózy se poutník přiznává, ţe ho v klášteře navštívil
prorocký duch, který ho nutí mluvit, ačkoli on sám „chce mlčet“.)
Zaměříme-li se blíţe na to, jak je jeho řeč vystavěna, nelze přehlédnout, jakou roli
v ní sehrávají další včleněné přímé řeči, mikrodialogy, slovní výměny, zvolání, pokřiky –
hlasový projev obecně. Slova se většinou prostě neříkají, ale vykřikují; vypravěč vůbec
nijak neplýtvá popisy, ale charakterizuje právě verbální projevy, zachycuje intonaci, všímá
si typu hlasu, zvuků, akustických kvalit: „[...] hlas jsem měl takový, jaký vyţadovala
tehdejší móda od šlechtického forajtra, to jest co nejpronikavější, zvučný a tak vytrvalý, ţe
kdyţ jsem vyrazil to své d-d-d-i-i-t-t-t-y-ó-ó, mohl jsem je táhnout celou půlhodinu“
(Leskov 1950: 37). Na jiném místě poutník komolí cizojazyčná slova, vytváří z nich jakési
zaklínací formule, s jejichţ pomocí zastrašuje své protivníky (Tatary) – oţívá zde
archaická moc řeči: „[...] vychrlím spoustu neznámých slov, jaká mi přišla na jazyk.
Křičím, co mohu nejvíce: – Parlé-bien-kom-sa-šire-mirfrfluchturminadijémusjé!“ (Leskov
1950: 124). Evokace zvuku se tedy podílí jak na budování dojmu autenticity vyprávění, tak
na posunech samotného syţetu; jiná fakta a sloţky vyprávění jsou mu podřízeny.
To platí i u pojmenování hlavního hrdiny: jeho jméno se nedozvídáme přímo, ale aţ
zprostředkovaně a jakoby mimochodem – v rámci dramatického líčení scény krocení koně,
v níţ ho jeden z pomocníků oslovuje: „Volám: ‚Co stojíte? Neslyšíte? Co vám poroučím,
jste povinni ihned vykonat.‘ A oni mně na to: ‚Jak, Ivane Severjanyči! (Mé občanské
jméno bylo Ivan Severjanyč, pan Flagin.)“ (Leskov 1950: 28). Pro charakter jeho osudu
určovaného mnohými zvraty i změnami postavení, ale i pro nejasnost, unikavost jeho
povahy je příznačné, ţe ve svém vyprávění vystupuje hned pod několika jmény: doma měl
kvůli své fyziognomii přezdívku Hlaváč, později přijal jméno Petr Serďukov – za rekruta,
místo něhoţ se nechal naverbovat (provází to poznámkou „jmenovat se mohu, jak vám
libo“), v klášteře pak získal své současné jméno, otec Izmail.
Poutníkova autobiografie sama je v podstatě vystavěna na chronologickém principu,
události se odvíjejí lineárně. Často nesourodé peripetie jsou řazeny jedna za druhou,
vytvářejí tak dojem, ţe opisují sled událostí jeho ţivota. Narodil se jako nevolník, pracoval
89

v dětství u kníţete jako čeledín u koní (upřednostňoval divoké, neovladatelné, stepní koně
– to jako by symbolizovalo jeho povahu, prudké a neočekávané reakce). Pak dochází
k události, která v jeho očích celému jeho ţivotu udala směr, který jiţ nedokáţe zvrátit:
z jakési bujnosti bičem přetáhne náhodně míjejícího cestujícího. Jak se posléze ukáţe, byl
to mnich, který na následky zranění umírá. Tato vraţda je „počátkem všech běd“, zdrojem
jeho stálého pocitu provinění. Vzápětí se však ukáţe, ţe to není jediná vraţda, které se
dopustí. Smrt ho bude provázet po celý ţivot, jemu samotnému se ale, ač se jí přímo
vystavuje, vyhýbá.136 I další smrt má pro hrdinu fatální následky: kdyţ jedno z jeho
holoubat uloví kočka,137 usekne jí ocas. Vyjde však najevo, ţe kočka patřila hraběnce,
která mu za trest přikáţe roztloukat kamení na zámecké cestičky. Ivan, neţ aby by byl
poníţen a prováděl tuto práci „vkleče na kolenou“,138 se rozhodne uprchnout. Tímto
okamţikem začíná vlastní putování, jehoţ trajektorii vyznačuje prudce se měnící směr,
nečekané zvraty, trhané pohyby. Přidá se k loupeţníkům, pro něţ krade koně. Poté od nich
zběhne a nechá se najmout na trţišti,139 aby slouţil jako chůva pro člověka, jehoţ i s malou
dcerkou opustila ţena. Ačkoli o dítě pečuje s láskou, nečekaně se připojí k matce dítěte
a jejímu novému druhovi, i kdyţ jim před tím vytrvale odmítal dítě vydat. Společně prchají
do Penzy. Zde se na jarmarce stává svědkem obchodování Tatarů s koňmi. Scéna vrcholí
zvláštním druhem souboje,140 při němţ se dva protivníci vzájemně šlehají biči po zádech,
136

Tento rys vyzdvihuje Ejchenbaum a klade jej do souvislosti s eposem: „nejedná se ani tolik o ‚novelu‘,
jako o epos, která má pohádkový základ: o hrdinovi-bohatýrovi, kterému, nehledě na všechna nebezpečí,
smrt nebyla souzena“ (Ejchenbaum – Gromov 1956: XLIII). Na epickou strukturu prózy podle něj ukazuje
i její původní titul Černozemní Telemachos [Černozemnyj Telemak] (Leskov 1957: 551).
137
Leskov zde opět vyuţívá epického přirovnání, jakéhosi podobenství, v malém předznamenávajícího
blíţící se katastrofu: „Ale v noci, uţ spím, kdyţ tu vidím, jak na polici nad mou postelí holub s kýmsi prudce
zápasí. Vyskočím a dívám se, noc je měsíčná, a vidím, jak ta bílá kočka odnáší mé druhé ţivé holoubátko“
(Leskov 1950: 49).
138
Je zajímavé, ţe motiv klečení na kolenou se vrací v samém závěru prózy v mnišském prostředí:
„Především jiným padni na kolena! Kolena, – pravil, – jsou první z nástrojů člověkových. Jakmile padneš na
kolena, ihned se duše vznese do výše, a tu v tom povznesení se hned počni klaněti aţ k zemi a aţ do úplného
vyčerpání sil a moř se postem, aţ se zmoříš docela!“ (Leskov 1950: 241). Hrdina tuto situaci jiţ nechápe jako
prostý návrat do výchozího postavení, symbol poníţení, ale jako dosaţení klidu, pokání, vítězný boj
nad pokušením.
139
Kdyţ kupec zjišťuje, kdo je objekt jeho zájmu, dojde k tomuto rozhovoru: „– Mluv pravdu: jsi zběh?
pravím: – Jsem. – Jsi zloděj, – povídá, – či vrah, anebo prostě tulák?“ (Leskov 1950: 5). Pro pojetí hrdiny je
charakteristické, ţe neplatí jedna, ale všechny tyto varianty současně.
140
Tuto scénu zde uvádím v úplnosti, je totiţ pěkným příkladem skazu, blízkého „divadelnímu“ kódu, navíc
zpřítomňuje situaci i za vyuţití akustických a intonačních kvalit: „ [Tataři] si běţí vstříc a plácají si do rukou.
– Platí! – křičí jeden.– Dohodnuto! A stejně odpovídá i druhý: – Platí! Souhlasím! A vtom jiţ oba si
sundávají chalát i bešmet, odhazují čevjany, svlékli si hedvábné košile a zůstali jen v širokých pruhovaných
spodkách; a bác! sedají si jeden proti druhému na zem jako dva bojovní stepní jespáci a oba sedí. [...] Podali
si levé ruce a pevně se za ně popadli, roztáhli nohy a opřeli si je navzájem chodidlem o chodidlo a křičí:
‚Podejte to sem!‘ Co chtějí, aby jim podali, ovšem nevím, ale Tataři odpovídají z houfu: – Hned, bačko,
hned! Tu vystoupí z houfu Tatar, starý a takový důstojný, v rukou drţí dvě pořádné nahajky, porovnává je
v rukou a ukazuje všemu občanstvu [...]: – Podívejte se, – říká, – ţe jsou stejné. – Stejné jsou, – křičí Tataři, –
všichni vidíme, ţe jsou udělány poctivě, biče jsou stejné. Ať se posadí a začnou!“ atd. (Leskov 1950: 82).
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dokud jeden z nich nepadne. Poutník tento zápas podstoupí a svého soupeře zabije. Tato
smrt ho opět vyhání pryč; za pomoci Tatarů uniká do nitra stepi. Následuje deset let
v tatarském zajetí. Pokusy o útěk jeho páni, „ochránci“, zmaří podštěpením: do
rozedraných chodidel mu nasypají štětiny, „aby byl teď docela jejich přítelem“ (Leskov
1950: 96); přinutí ho také k několika sňatkům s Tatarkami. Uprchnout se mu nakonec
podaří lstí: zastraší Tatary ohňostrojem, neboť předstírá, ţe jeho původcem je neznámé
boţstvo. Návratem ze stepi ale jeho pouť nekončí: nechá se uvěznit a poslat zpět do svého
rodiště; hrabě ho však propouští. Vydá se tedy bezcílně odtud a dostane se opět na trh
s koňmi, kde si ho jiný kníţe najímá jako znalce koní.
Zde se tempo vyprávění zvolňuje: vypravěč se seznámí s „magnetizérem“,
člověkem, nadaným zvláštními, patrně hypnotickými schopnostmi, který poutníkovi slíbí,
ţe ho zbaví závislosti na pití. Protoţe ovlivňuje jeho paměť a vědomí, je i poutníkovo
znázornění těchto scén nejasné a mlhavé. (To můţe být vyloţeno jako jedna z podob jeho
„očarovanosti“, další je jeho nesmrtelnost). Slouţí to ale i jako motivace rozsáhlé milostné
epizody: magnetizér poutníka zavleče do cikánského domu, kde ho krásná cikánka
Grušeňka svede (a vyláká na něm peníze). Jejímu kouzlu ale propadá i jeho pán, kníţe.
Koupí si ji, ale zanedlouho se jí nabaţí. Následuje do základního vyprávění vloţený
Grušeňčin, rovněţ skazový příběh, na jehoţ konci zoufalá vypravěčka Ivana prosí, aby ji
zabil. Vraţdu skutečně vykoná, tentokrát na blízké, dokonce milované bytosti. Vzápětí se
nechá naverbovat na vojnu, ţádá, aby byl vystaven co největšímu nebezpečí, je nasazen na
Kavkaz, kde však prokáţe hrdinství, takţe je povýšen141 na důstojníka. Krátký příslib
hrdinova klidného ţivobytí v kanceláři záhy mizí, nachází si místo herce (hraje roli
démona), a nakonec odchází do kláštera. Nyní podniká cestu do kláštera na Solovějských
ostrovech, neţ se vydá na další pozemskou pouť.
Spletitou fabuli jsem nastínila tak detailně proto, abych ukázala na celkovou
kompozici, postavenou na volném řetězení příhod a také na způsob pohybu hlavního
hrdiny. Kostru vyprávění tvoří (podobně jako u Avvakuma) putování. Nejedná se však
o prosté přesuny v prostoru, o pouhé změny stanovišť, ale (opět v analogii s předešlou
prózou) o obraz hrdinovy strastiplné ţivotní pouti.142 Její směr není přímý, nevede za
141

Jeho nadřízený si v této souvislosti o něm zjišťuje základní fakta. Vzniká trochu odlišná, avšak úředně
podloţená verze jeho osudu: „[...] taková příhoda s cikánkou se nikdy neudála, [...] Ivan Severjanov prý sice
existoval a slouţil u kníţete, ale byl výkupem propuštěn na svobodu a později prý zemřel v domě korunního
sedláka Serďukova“ (Leskov 1950: 232).
142
„Splývání ţivotní pouti člověka s jeho reálnou cestou v prostoru“, „metaforu ‚ţivotní cesty‘“ v literatuře
široce rozebírá M. Bachtin. Spojuje ji mj. s folklorem, v němţ nachází určité archetypální situace: „[...] ve
folklóru cesta nebývá nikdy cestou, ale pokaţdé je buď celou ţivotní poutí, anebo přinejmenším její částí;
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ţádným vytčeným cílem (za cíl nelze pokládat ani vstup do kláštera, poutník ho totiţ
nepřijímá za svůj v průběhu svého ţivota, ale aţ z odstupu, jako úběţník svého vyprávění;
navíc i to je moţná pouze dočasné stanoviště), ani se nejedná o cestu za poznáním či
proces zrání jak je tomu v tzv. Bildungsrorománu. Pohyb postavy nevyznačuje
jednosměrný pohyb, který někam spěje. Jeho trajektorii by nejspíš vystihovalo těkání,
bloudění143 či smýkání. Je-li dočasným cílem návrat ze stepi domů, hrdina je odtud vzápětí
zase vyhoštěn. Tápání, náhodnost, nezáměrnost a také úniky tvoří nejvlastnější schéma
jeho pohybu.144
Nelze přehlédnout, ţe v kontextu těchto trhavých, bezcílných pohybů hraje roli
jakési křiţovatky prostor trhu (s koňmi), jarmarku: kdyţ do těchto míst hrdina dospívá,
nabírá jeho cesta jiný, neočekávaný směr; funguje jako bod obratu. Trh145 je běţně
konotován s chaotickým srocením lidí různého postavení a různých osudů, vytváří pole
náhodných, neplánovaných setkání. Představuje lidový, karnevalový prvek, který je
nasycen ţivelností, zvraty, představuje otevřenost různým moţnostem a hrdinův běh
zalomuje nečekaným směrem, „zamíchá“ jeho osudem.
Zbývá, abych shrnula a rozvedla dosavadní zjištění a připojila určité literárněhistorické
souvislosti. Očarovaný poutník představuje typ skazové vyprávěcí situace, tvořené rámcem
a vlastním skazovým vyprávěním146. Autorské vyprávění se omezuje na krátké, takřka
volba jedné z cest znamená volbu ţivotní cesty, rozcestí představuje vţdy mezník v ţivotě folklórního
člověka; odchod z otcovského domu do světa a návrat domů jsou obvykle fáze různých lidských věků [...];
znamení, která hrdina na cestě nachází, předznamenávají jeho osud apod. [...] Chronotop cesty je natolik
nasycený, ţe v něm získávají nový a mnohem konkrétnější a chronotopičtější význam momenty typu setkání,
odloučení, střetnutí, útěku apod.“ (Bachtin 1980a: 254).
143
Paralela s Durychovým románem Bloudění, která by se zde mohla nabízet, není opodstatněná. Má sice
podobný průběh (strastiplná pouť, zakončená vstupem do katolické církve), ale zcela odlišné vyznění: u
Durycha pouť symbolizuje „scestí“, „zbloudění“ protestantismu; návrat do lůna katolické církve je návratem
jednoznačně triumfujícím.
144
K sémantickému poli „cesty“ V. Svatoň říká: „klasická koncepce románu tíhne k velké próze, jejíţ příběh
se rozvíjí především na ‚cestě‘ jako hledání onoho pevného místa nebo domova, v němţ je člověk začleněn
do řádu – tedy k románu výchovy či formování osobnosti“ (Svatoň 2004d: 188). Ukazuje téţ různorodé
románové tradice, odvíjející se z tohoto motivu: „Hrdinové novodobého románu byli většinou na cestě od
místa k místu, a pokud se v určitém bodě prostoru zabydleli nastálo, znamenalo to dovršení románového
příběhu, konec děje. Cesta byla symbolem tvořivosti, svobodného sebeurčování, autonomních rozhodnutí.
V ruském románě byla cesta naopak zaplňováním prázdnoty: Oněgin putuje bez cíle, Pečorin cestuje na
Kavkaz a do Persie za svou nahodilou smrtí, na cestách je Gogolův Čičikov i Chlestakov“ (Svatoň 2004e:
202).
145
Vzpomeňme jen Gogolův Soročinský trh [Soročinskaja jarmarka] navozující dojem chaotického, vířivého
pohybu: „Viďte, ţe se vás stejné pocity zmocní ve vichru selského trhu, kdy všechen lid srůstá v jednoho
ohromného netvora, jehoţ trup se zmítá po náměstí a v těsných ulicích, křičí, chechtá se, lomozí? [..] Voli,
pytle, seno, cikáni, hrnce, báby, marcipán, čepice – všechno vesele, pestře, bez ladu se míchá dohromady a
sune před očima“ (Gogol 1952: 32). V prostoru trhu také u Gogola dochází k expozici dějové zápletky.
146
Způsob, jak se rámec a skazová promluva od sebe výrazně odlišují jazykovými prostředky, popisuje
Ansberg.

92

scénické poznámky; určitá okrajovost těchto partií se projevuje i v tom, ţe v textu ve
vztahu k posluchačům kolísá pouţívání 1. osoby plurálu („my“, kdy je vypravěč do
kolektiva posluchačů zahrnut v roli „svědka vyprávění“) a 3. osoba plurálu („oni“ z pozice
neosobního vypravěče, který je nad příběhem a nad postavami). V kaţdém případě je
vševědoucnost vypravěče značně redukována: v pouhých náznacích provází dějem, který
uvozuje a uzavírá a jen zřídka do něj vstupuje – např. kdyţ čtenáře ujišťuje o upřímnosti
vypravěče-poutníka. Někdy si ponechává i určité rysy zobecnění, či je nositelem jistého
zvnějšnění, pak pouţívá i jiný slovník (např. v obratu, ţe nás čeká „nové dějství
[poutníkovy] ţivotní tragikomedie“). Naproti tomu skazový vypravěč jakoţto přímý
svědek a aktér předkládaných událostí a průvodce po svých ţivotních peripetiích je
nositelem vyhroceného perspektivního pohledu: v popředí stojí nejdříve bezprostřední
fakta vnímaní, vizuální a sluchové, z nich povstává celá vypravěčem modelovaná realita.
Všechny sdělované události mají stejnou hodnotu; fakta nejsou propojena silnými
kauzálními vazbami, řadí se spíše na základě časové posloupnosti. Vypravěč prostředkuje
iluzi spontánního mluvního projevu, přímého sdělování faktů – na vytvoření dojmu
bezprostřednosti se podílí celá řada prostředků jak jazykových, tak i sloţek vyšší tematické
a syţetové výstavby (rámec, evokace rozmluvy, přímý „dotek“ okamţiku a místa).
Zmiňme ještě další strategie, které se zde uplatňují, jako je navazování kontaktu
s posluchači: „povídám vám“, „a co, prosím, tomu ráčíte říci?“, či tvrzení zaloţené na deixi
a doprovázené pomyslným gestem: „[...] já, sami ráčíte vidět, jaké jsem konstrukce“
(Leskov 1950: 69)147.
Odtud se odvíjí i způsob ztvárnění hlavního hrdiny a jeho historie: ta není podána
vnějším, objektivizačním způsobem s nárokem na pravdivost či spolehlivost tvrzení. Své
minulosti se zmocňuje sám; to, čím je (jeho povolání), a kdo vůbec je (širší pojetí postavy)
je neustále znejišťováno – není jednou pro vţdy dáno, ale napořád se vyprávěním děje.
Na druhé straně ale nelze přehlédnout, ţe ač je příběh značně košatý, vystavěný
na nakupení jednotlivých peripetií, jeho „ţivotní materiál“ se přece jen poddává určitému
jednotícímu zřeteli. Na nesamozřejmost a obtíţe vystavět příběh vlastního ţivota
poukazoval W. Benjamin148 – zakládá se podle něj na nalezení určitých hledisek (byť
nabitých třeba aţ s odstupem, ale určujících pro nynější vidění ţivotní látky a její
147

Jak ukazuji v kap. I, jsou mimika a gestikulace podle Ejchenbauma významnou součástí projevu
skazového vypravěče. (Ejchenbaum 1924b).
148
W. Benjamin vypravěčské umění přímo spojuje se schopností vyměňovat si své zkušenosti (a zánik tohoto
umění se zánikem této schopnosti; symptomem tohoto zániku je podle Benjamina – v analogii
s Ejchenbaumovým pojetím – odtrţení vyprávění z „dosahu ţivoucí řeči“). Jiţ chronologie, tj. zpětné
ohlédnutí, znamená podle Benjamina určitý jednotící zřetel, organizaci ţivotního materiálu.
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uspořádání do příběhu.) Poutník v úvodní kapitole prozrazuje svůj postoj k vlastnímu
uplynulému ţivotu, způsob, jakým se zmocňuje své minulosti: „[...] po celý ţivot jsem šel
ze záhuby do záhuby, ale zahynout jsem nijak nemohl“ (Leskov 1950: 32). Této
perspektivě je pak po celé vyprávění věrný, právě takové zcelující hledisko mu umoţňuje
příběh ztvárnit, dát výkladu určitou osu. Ţivot je pro něj řada trestů za vinu a zpronevěření
se svému původnímu určení (matka ho zaslíbila Bohu), ţivotní běh je vlastně oddalovaná,
ale nikdy nepřicházející záhuba. Sny, vidění a projevy ze záhrobí jsou přirozenou a aktivní
součástí jeho pozemského bytí.
Hrdina, jak jiţ bylo vícekrát zmíněno, nepředstavuje určitý typ; v popředí stojí
naopak rozplývavost, nejasnost i rozporuplnost jeho charakteru: spojuje v sobě divokost
a krutost s citlivostí, neúplatností a starostlivostí (o zvířata či dítě), nevylučuje se
výbušnost se stoickou trpělivostí.
Na obecnější rovině můţeme říci, ţe v konceptu hrdiny je akcentována schopnost
rychlých, neplynulých přechodů v lidské povaze; nezobrazuje se v něm ţádné vědomé
sebeutváření ani jednota činů149. Postava funguje spíše jako jakýsi spojovací článek mezi
jednotlivými, takřka samostatnými příběhy, jeţ mají v podstatě anekdotické zaloţení.
Obdobně jako V. Šklovskij ve studii Jak je udělán Don Quichote ukázal, ţe jednota hlavní
postavy tohoto románu není psychologická a povstává aţ ze zřetězení jednotlivých scén,
k nimţ tvoří svorník, je i hrdina Leskovova vyprávění utvářen prostou přítomností
v různých peripetiích příběhu. A platí o něm také to, jak postavu pikara charakterizuje
M. Bachtin: „Je to zločinec nebo řádný člověk, mizera či dobrák, zbabělec nebo kuráţný
chlapík? A dá se vůbec mluvit o dobrých skutcích, zločinech, udatných kouscích, z nichţ
se skládá a jimiţ je určována jeho podoba? Pikaro se nalézá mimo obhajobu a obţalobu,
mimo chválu či potření, nekaje se ani neospravedlňuje, neměří se s ţádnou normou,
nesrovnává se s ţádným poţadavkem nebo ideálem, není jednotný a celistvý z hlediska
stávajících rétorických jednot osobnosti“ (Bachtin 1980b: 174).
Dovolím si tu nabídnout ještě jednu souvislost: ke konci příběhu je líčena scéna,
v níţ poutník ze sebe v klášteře chrlí proudy slov, takţe mniši přivolají lékaře. Ten však
nedokáţe určit, jestli je to blázen, nebo prorok. Mohli bychom zde vzpomenout další

149

Na tento rys v hrdinově povaze poukázal i B. Ejchenbaum: „ve vědomí Ivana Flagina není ţádný opěrný
bod, ţádná nit, která by spojovala jednotlivé projevy jeho osobnosti“ (Ejchenbaum – Gromov 1956: XLI).
Vysvětluje to však, v souladu s dobovým příklonem k marxistickému výkladu, společenskými podmínkami:
„tato naprostá lhostejnost k dobru a zlu, právě nepřítomnost vnitřních kritérií ţene poutníka po světě. [...]
tento typ vědomí je vytvořen rozpadem starých společenských vazeb“ (Ejchenbaum – Gromov 1956: XLIII).
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postavu pikareskního románu, Haškova Švejka, rovněţ zaloţeného na napětí a lavírování
mezi polohami hlouposti a protřelosti.
To vše mě přivádí k úvaze, zda nelze tuto prózu poloţit do blízkosti pikareskního
románu150 a skrze tento ţánr rozšířit literárněhistorické aspekty v pojetí hlavní, „skazové“
postavy i v celé organizaci vyprávění. I pro kompozici tohoto starého románového typu je
charakteristické aditivní řazení událostí, prosté řetězení komponent, oslabená kauzalita
dějů ve prospěch linearity a časoprostorových vztahů.151 Paralely nalezneme i v půdorysu
zaloţeném na hrdinově putování, ve vypravěčská perspektivě a v koncepci hlavního
hrdiny.
Jak ale víme, Ejchenbaum Leskovovu tvorbu spojoval s ţánrem kroniky152 či
románové kroniky. Soudil, ţe Leskov opouštěl román s vypracovanou zápletkou
a přikláněl se „k románu lineárnímu, plošnému – ke ‚kronice‘153 zbavené psychologické
a fabulační perspektivy“ (Ejchenbaum 1987a). Podíváme-li se ale blíţe na strukturu
pikareskního románu a románové kroniky, ukáţe se, ţe tu vlastně ţádný natolik výrazný
předěl mezi oběma ţánry není: jedna hlavní, nekomplikovaná syţetová linie, která
vstřebává vsuvné novely a menší epizody, důraz na detail a konkrétnost skutečnosti. Jak se
zdá, oba románové typy sbliţuje také časová determinanta, která se zakládá na
chronologickém plynutí, sledu epizod (nemusejí být přesně datovány), nezřídka také na

150

Genezi ţánru pikareskního románu v ruském kontextu prozkoumal J. Striedter. Podle něj je pro tento
románový typ konstitutivní „spojení postavy šibala a jeho ‚ţivotopisu‘sestávajícího z ţertovných episod
s vypravěčskou ich-formou“ (Striedter 1961: 12). Definuje jej také pomocí kontrastu s románem rytířským:
„Jako ústřední postava nevystupuje jiţ hrdina, ale antihrdina, šibal. Řada rytířských dobrodruţství je
nahrazena řadou šelmovských kousků. Uvádí-li typický rytířský román ‚medias in res‘, aby pak sloţitou
technikou vkládání sledoval ‚prehistorii’ jednotlivých postav, začíná šibalova biografie jeho narozením a řadí
pak lineárně jednu epizodu za druhou“ (Striedter 1961: 13).
151
Na shodné rysy poukázal jiţ Ansberg: „Uţití první osoby v Očarovaném poutníku musí být pojímána
v souvislosti s celkovou strukturou narativu. Příběh Flaginova putování nemá pevně propojenou zápletku.
Strukturálně je příbuzný archaickému vyprávění o cestě a pikaresknímu románu“ (Ansberg 1957: 70).
152
Zde by se nabízely jiné Leskovovy práce, na konstrukci kroniky přímo postavené, jako Duchovenstvo
sborového chrámu [Soborjane, 1872], Údolí slz [Judol], Staré časy v Plodomasově [Staryje gody v sele
Plodomasove, 1869]. Tyto texty se odehrávají v jedné, vymezené lokalitě, mají dostředivou tendenci: hrdina
či hrdinové se do ní opakovaně vracejí, utváří je plynule, pomalu proudící čas. Naproti tomu díla
zaznamenávající ţivotní pouť – kromě zde analyzovaného textu ještě např. Dobrodruţství strýce Ornesta
[Zagadočnyj čelovek, 1870], Na kraji světa [Na kraju sveta, 1875] – se při zběţném pohledu zdají být
protikladně uspořádané: jsou odstředivé, hlavní osu tvoří přesuny v prostoru.
153
I. Pospíšil, který se důkladně zabýval ruskou románovou kronikou, podává základní charakteristiku ţánru
pomocí následujících pojmů: „chronologické vedení příběhu“, „relativní statičnost postav, které se
nevyvíjejí“, „řetězce příběhů, které nejsou bezprostředně kauzálně propojeny“ (Pospíšil 1983: 17). Jde o „typ
románu, vyznačujícího se spojováním kronikální lokality se ‚světem‘ a opětným přerušováním tohoto spojení
(tj. pulsací), plynulým, nepřerývaným a ‚brzděným‘ proudem času, oslabenou kauzalitou syţetových prvků“
(Pospíšil 1983: 22).
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ostrém protikladu přítomnosti a minulosti.154 Vyzdviţeny bývají formy minulé, slouţící
novému nasvícení přítomnosti, coţ v obou literárních útvarech mnohdy přechází do satiry.
Různost prostorové organizace (uzavřenost kroniky X odstředivost pikareskního románu)
lze nahlíţet jako korelativní. Nejedná se pak o protiklad, ale spíš o pouhé varianty jednoho
prostorového uspořádání.
Domnívám se, ţe epický typ skazu, reprezentovaný Leskovem, je tedy napájen i ze
starších zdrojů románové epiky. Leskovovu tvorbu lze proto podle mého názoru spojovat
jak s mluveným vyprávěním či tzv. pololiterárními útvary (kronika), tak s ţánry výlučně
literární povahy (pikareskní román). To poněkud problematizuje Ejchenbaumovu tezi
o výlučném ţivlu „mluvenosti“ a odklonu od pólu psanosti, kterou razil ve svých
„skazových“ studiích. Ve světle předloţených zjištění se zdá být poněkud apriorním
konstruktem. Ukazuje se, ţe Leskovovo psaní je daleko vrstevnatější a plné nečekaných
spojitostí.

154

Kontrast časový (teď X tenkrát) a prostorový (tady X tam) spojuje zajímavým způsobem M. Drozda
s blízkostí a vzdáleností mravních a hodnotových norem: „vyprávění pak probíhá nejen jako prostá informace
o tomto zvláštním, ale zároveň jako jeho interpretace, totiţ porovnání s posluchačovou normou“ (Drozda
1990a: 106).
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3. B. Hrabal: proměny stylizace mluveného slova; vnitřní monolog, problematika
koláţe.
„Miluji události, které si jdou vstříc po uhlopříčnách dopisu, takţe události se míjejí, kříţí
a kaţdá pak jde ve svůj opak. Zkříţené šavle míšeňského porcelánu jsou symbolem dobré
prózy“ (Hrabal: Kdo jsem: 1995: 84).
V díle Bohumila Hrabala bylo nejednou poukazováno na jeho spřízněnost s „mluvním
proudem“ (J. Lopatka,155 M. Jankovič)156, „hospodskou historkou“ (E. Frynta)157, anebo
„hospodským kecem“ (V. Černý).158 J. Lopatka pokládá „neuzavřený řečový proud“ za
vůbec nejpůvodnější rys Hrabalovy tvorby z 60. let a soudí, ţe spisovatel svými
přepracováními, často za účelem zveřejnění, tento charakter svého díla systematicky ničil
či alespoň obrušoval.159 Mluví o „orálním základu původních textů“ a nabádá autora
k návratu k tomuto zdroji. Tato představa jakési spodní vrstvy, podloţí, z kterého umělec
čerpá, se vyskytuje i ve Fryntově úvaze: „ţivým jádrem slovesného umění toho i onoho
[Haška a Hrabala] je jeden a týţ prvek, příznačný ţánr městského folklóru: hospodská
historka. Hašek i Hrabal tento element ústní slovesnosti nejen přímo včleňují do kontextu,
nýbrţ – a to kaţdý po svém – duchem hospodské historky transformují umělou
vypravěčskou prózu“ (Frynta 1966: 321).
„Text jako proud“ stojí také v titulu jedné Jankovičovy studie, věnované Hrabalovi.
Klade v ní důraz na spontaneitu jeho výrazu, výbušnost, tryskající inspiraci: „Text [tvorba
70. a 80. let] vzniká v rozběhu uvolněné řeči, v gestickém rozmachu myšlenek
a asociativně se rozrůstajících obrazů vrhaných spontánně na papír [...]. [Grafický záznam]
uchovává stopy utváření a nedotvořenosti textu a obrací k nim opakovaně pozornost.
155

Jedná se především o kritiky zařazené do knihy Předpoklady tvorby: Tvorba a spisování, Triumf
skutečnosti, Nebývalé problémy textologické.
156
M. Jankovič zvolil ve své knize Kapitoly z poetiky Bohumila Hrabala techniku „řečového proudu“ za
hlavní osu svého výkladu. Jeho postřehy se v mnohém stýkají s Ejchenbaumovým pojetím skazových
struktur; termín skaz je ale pouţit jen na jednom místě – v souvislosti s prózou Obsluhoval jsem anglického
krále mluví o „variantě epické (skazové)“ (Jankovič 1996: 116).
157
Jde o Fryntův doslov k Hrabalově povídkovému souboru Automat svět (1966) nazvaný Náčrt základů
Hrabalovy prózy.
158
Ve stati Za hádankami Bohumila Hrabala, pokus interpretační spojuje V. Černý Hrabalovo psaní s touto
orální formou, ale téţ s „tradicí lidového orálního písemnictví středověkého aţ barokního“ (Černý 1994a:
101).
159
J. Lopatka mluví o „celkové změně struktury – posunu od neuzavřeného řečového proudu, souhrnu
sekvencí, asociací, mikropříběhů k tradičnějšímu prozaickému typu, závislému na pointování, na operacích
s banálním proţitkem, na pominutelných vnějších příznacích literární doby“ (Lopatka 1991: 39). Celkově
pokládá změny v Hrabalových textech za ústupky dobovému vkusu, podbízející se čtenáři, přizpůsobující se
konvenční publicistice a kýčovitému proţívání.
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Upozorňuje tak na kreativní energii, která proudem textu vytryskla a která se stává
výzvou“ (Jankovič 2005: 255).
„Orální gesto“ tvoří bezesporu konstantu Hrabalových děl. Od samotných počátků se jeho
tvorba (básnická i prozaická) nese ve znaku extrémně „řečové“ stylizace, sugerování
odposlouchaných

hovorů,

spontánního

proudu

řeči.

Je

zde

zřetelná

blízkost

Ejchenbaumovým úvahám o vytváření iluze mluveného slova.160
Avšak to, jak se domnívám, s sebou nese ještě jednu polohu – daleko méně dbající
na spojitost, fluiditu, eruptivní mnohomluvnost, syntaktické a sémantické návaznosti.
I Ejchenbaumova nejznámější skazová studie věnovaná Gogolovu Plášti se tímto směrem
ubírá; evokuje s určitostí prostředí městské, „malý svět“ nepatrného úředníčka, jeho
izolovanost, jeho řeč: drobivou, chudou; jde vlastně spíš o samomluvu neţ o skutečnou
komunikaci. Samotným jádrem studie je způsob, jakým vypravěč příběh podává, jak
Ejchenbaum říká jeho „řečová mimika a gestikulace“: všímá si zejména „škobrtnutí“
v toku vyprávění, nedopovězeností, odboček, oprav a vynechávek – tedy porušení či ztráty
souvislostí.
Právě tím se dotýkáme onoho stavebního principu, který významnou měrou utváří
Hrabalovy texty: princip parcelace, atomizace výpovědi, její skladby z fragmentů
a nesourodých prvků.
Tyto postupy byly u Hrabala rozebírány zejména v souvislosti s avantgardními
směry a uměleckými uskupeními, jimţ stál nablízku (poetismus, surrealismus, Skupina
42). Někdy bývají shrnovány pod souborný pojem koláţe či montáţe. Často jsou stavěny
do protikladu k „psaní proudem“. S. Richterová např. říká: „Stejně tak není základním
Hrabalovým ţánrem hospodský kec, nýbrţ polyfonie hlasů [...] – je to koláţ a montáţ
promluv“ (Richterová 1991a: 77).
J. Pelán koláţovitou kombinatoriku, svébytnou organizaci fragmentů pokládá za
Hrabalovu osvědčenou a v jeho díle trvale přítomnou techniku. „Konfigurace fragmentů,
z nichţ jsou [obrazy] poskládány, je nanejvýš umělá a autorovým záměrem tu nepochybně
není vytvoření dokonalé fikce [...] ve flaubertovském smyslu, ale čehosi, co naopak
provokuje svými prudkými – vţdy překvapivými a často neuvěřitelnými – střihy, co nás
160

Přímou recepci Ejchenbauma v textech věnovaných Hrabalovi nenalezneme, přesto ale narazíme na řadu
styčných bodů. Např. M. Drozda o próze Obsluhoval jsem anglického krále říká: „jeho ústní, mluvená,
chvílemi skoro zpěvně intonovaná stylizace, to ţivé ‚teď‘, které se fiktivnímu posluchačstvu připomene na
začátku a na konci kaţdé kapitoly, vyznačuje především polohy ţivého poslechu, atmosféru naslouchající
pospolitosti, jejíţ přítomnost a proţitek jakoby odčarovává prokletí lineárního času“ (Drozda 1990b: 94). Ke
skazovému vyprávění zařadil některé Hrabalovy texty také T. Kubíček (Kubíček 2007: 130).
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ani na okamţik nenechá spočinout v slepé důvěře v ‚pravdivost‘ tohoto obrazu a co
neustále zpochybňuje naše ustálené mínění o světě. Na švech těchto prudkých střihů se pak
vţdy vynořuje cosi problematického [...]“(Pelán 2002: 32).
Princip koláţe161 – „konfrontaci a variaci“ – poloţila do centra svého rozboru také
S. Rothová; pokládá je za „dominující stylotvorné prostředky“ Hrabalova psaní (Rothová
1993: 69). Badatelka vystupuje polemicky vůči interpretům, vyzdvihujícím u tohoto
spisovatele pouze souvislost s ústně tradovanou lidovou slovesností: „Jde o transpozici
a literární fixaci vybraných aspektů této reality v ‚historku‘, příběh. [...] V jeho povídkách
máme co dělat s lidovou stylizací: jeho lidovost je do jisté míry obratnou mystifikací. Ani
Frynta, ani Černý nepoukazují na rozdíl mezi touto folklorní formou a její transpozicí
v literárním díle“ (Rothová 1993: 51). Její důraz na záměrnou stylizovanost, výraznou
umělost i mystifikaci textů je podle mého názoru v souladu s Ejchenbaumovým pojmem
důmyslně budované iluze mluvenosti.
Domnívám se, ţe tyto dvě základní techniky – psaní proudem a koláţ – , často vnímány
polarizovaně, nestojí vlastně v protikladu, ale naopak se vzájemně doplňují či dokonce
podmiňují.162 Ţivelný asociativní proud přirozeně tíhne k přesmykům, k opakování
určitých motivů, ke svobodné hře se segmenty, s jejich přeskupováním. Podněcuje
kombinační moţnosti výstavby textu. Vznikají tak amalgámy slepené ze stylově
nejednotných prvků, z volných, významově nesouvisejících a kauzálně nepropojených
celků.
Opět zde můţeme nalézt oporu v Ejchenbaumově uvaţování: Gogolův skaz je
podle něj „sestaven“ na jedné straně z ţivlu navozující dojem mluveného vyprávění a na
straně druhé z patetické, melodramatické dikce. Teprve spojení takovýchto dvou
nesourodých stylových principů vytváří kýţený, tj. komický, účinek na čtenáře.
Konfrontace nečekaně poskládaných sloţek uvolňují nové významy; na jejich spojích
dochází k sémantickému jiskření. Slova jsou vyvazována ze svých běţných vazeb,

161

Technikou koláţe u Hrabala se detailně zabývá téţ M. Slavíčková (2004). Zaměřuje se především na
metodu tzv. literární koláţe, jiţ chápe jako text sestavený z hotových citátů jiných autorů. Je to ale přístup,
jak se domnívám, poněkud problematický: Takovýto postup lze u Hrabala jen stěţí vymezit; autor pracuje
volně s přejatými i vlastními citacemi, dále je upravuje a variuje, takţe obměněny putují z jednoho textu do
druhého.
162
Na současnou vzdálenost a blízkost upozornil také J. Pelán: „Šílená a zároveň precizní kombinatorika
tohoto textu [Mrtvomat] se z hlediska techniky a metody nalézá na zcela opačném pólu neţ nikterak
nekorigovaný záznam nekonečné pábitelské věty strýce Pepina, čtenářský efekt obou textů je si však
pozoruhodně blízký: v obou případech se na čtenáře valí v masívních dávkách syrové bloky konkrétní
skutečnosti“ (Pelán 2002: 20).
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formalistickým výrazivem: jsou porušovány automatismy fungující v „praktické
komunikaci“ a skutečnost je nově a ostře nasvěcována.
Spojitost mezi „proudnatostí“ a „koláţovitostí“ Hrabalova psaní však pozornosti
některých badatelů neušla. Pregnantně to vyjádřil např. M. Červenka: „avantgardní pásmo
a postavantgardní montáţ jsou ne-li rodiči, tedy přinejmenším strýci a kmotry jak
nekonečné věty pábitelské, tak energicky se hrnoucí Hanťovy meditace“ (Červenka 1990:
150–151).
Stejný rys vystihuje Jankovičův výraz „přetrţitá návaznost“ (Jankovič 1990: 169).
„Mezi pólem stylizace a spontánnosti trvá napjatý vztah v obou způsobech členění, a ty se
navíc dostávají do proměnlivých vzájemných vztahů. Jednotlivé texty jsou potom
výsledkem měnícího se poměru působících sil. Hovorový proud Proluk je nepochybně
civilnější neţ litanický monolog Haňťův, i kdyţ oba texty jsou zaloţeny na podobných
stylových principech“ (Jankovič 1990: 174).
Cílem této kapitoly je pokus o naznačení a rozbor stylové linie v Hrabalově
prozaické tvorbě, kterou, jak se domnívám, lze pokládat za skazovou. Chci sledovat
zvláštnosti utváření a proměnu stylizace mluveného slova a také ukázat, ţe se na ní
významnou měrou podílí princip koláţe. Všímat si přitom budu jen těch děl, která
pokládám za mezní či modelová; v ţádném případě mi nejde o vyčerpání či celkové
zmapování problematiky. Výklad vystavím na interpretaci tří Hrabalových textů,
pocházejících z různých období spisovatelovy tvorby a zároveň reprezentují extrémní
polohy jeho psaní.
Povídka Diamantové očko (Pábitelé, 1964) má ještě víceméně charakter tradiční krátké
povídky, podávané v er-formě. Uţ zde jsou však patrné jisté náběhy ke skazovému podání:
hrdinové se nechávají unášet vyprávěním, jsou strháváni řečovým proudem. Pasáţe,
náleţející nadřazenému, objektivizujícímu vypravěči, se zkracují a kondenzují, hlavní
prostor je věnován postavám a jejich hovoru. Teprve v něm se hrdina utváří, z něj
vyvstávají jeho názory a postoje, tj. v podstatě se v něm soustředí dění celé prózy. To jiţ
není nutné zvenku komentovat či jinak sumarizovat; promluvy vypravěče se omezují na
základní informace a blíţí se spíše scénickým poznámkám. Na pozadí této drobné prózy
teprve výrazně vysvitne gesto, jímţ Hrabal svými dalšími texty zasáhl do skladby
moderního prozaického díla.
Základní situace, jako i v jiných povídkách souboru, je zcela jednoduchá: začíná na
nádraţí scénou, v níţ starší muţ posílá svoji dceru vlakem a svěřuji ji na cestu péči
100

náhodného cestujícího; příběh se ve své velké části odehrává na cestě vlakem (coţ je, jak
bylo ukázáno na příkladu Leskova, oblíbený literární topoi pro výměnu informací
a příběhů „ze ţivota“) a končí příchodem průvodčí. Hovor, jakoţto „hlavní hrdina“ prózy,
zazní hned zkraje: „Z kupátka zazníval hovor. ‚Fakt, to ještě za svobodna mi šla koupit
košili, ale nekoupila, protoţe nevěděla číslo. Ve dveřích si najednou vzpomněla a přes
celej krám volá, ‚kdyţ ho škrtím, tak mám ruku vţdycky takhle!‘ a prodavač vzal centimetr
a změřil obvod těch rukou a povídá, ‚číslo čtyřicet!‘ A ta košilka, jak se račte přesvědčit, ta
košile mi padne jak ulitá...“ (Hrabal 1993: 327). Přesun těţiště k řečovým projevům
a akustickým vjemům je umocněn i tím, ţe jak se posléze ukáţe, dívka je slepá. Vizuální
stránka skutečnosti se smrskává jen na nejnutnější fakta, zůstávají jen základní tahy, popis
vymizel zcela. Na jejich místo nastupuje svérázný postoj ke skutečnosti, osobitá zkušenost,
sdělitelná ovšem výhradně řečí. Takto reaguje dívka na zaslechnutý úder: „‚To někoho
udeřili?‘ [...] ale to je na to tata. Já nosívám dopisy do poštovní schránky a znám cestu jako
svoje boty, ale ti zatracení pošťáci dali schránku o dva baráky blíţ a já jsem narazila čelem
na roh tý ţelezný schránky a zranila jsem se. Ale hned jsem dvakrát ten kastlík přetáhla
bílou holí!‘“ (Hrabal 1993: 328). I celé další dění se přesouvá do hovoru cestujících, kteří
si – z podnětu dívky, jeţ je hlavním hybatelem děje –předávají si osobní, většinou úsměvné
vzpomínky. Přítomná chvíle, úzce vymezená jízdou vlakem, je obohacována, rozšiřována
příběhy z minulosti, lidskou pamětí. Vyprávění se dynamizuje ve chvíli, kdy se vlak blíţí k
nádraţí a příběh jednoho cestujícího není ještě uzavřen: „Vlak zpomaloval a plešatý
cestující podal Vendulce ruku: ‚Děvečko, přeju ti v ţivotě hodně štěstí, ale já musím
vystupovat,“ a vyšel na chodbičku. / Vlak zastavil. / Vendulka nahmatala mosazné očko
v okenním rámu a spustila okénko a volala na perón venkovského nádraţí: ‚Zlatej pane,
dovypravujte mi to, zlatej pane!‘ / Plešatý cestující se postavil pod okénko a pokračoval:
‚Maminka nalila zase vřelou vodu, ale tatínek nepřišel. Kdyţ voda vychladla, tak se šla
podívat, kdepak je otec? A do světnice padla tatínkova fajfka...‘ / Vlak se rozjíţděl
a plešatý cestující klusal podle vagónu a vykládal: ‚A maminka vzala fajfku a rozplakal se,
vzala vlňák a běţela na šachtu... tatínka zavalila skála... kamarádi nám to přišli říct... ale
báli se... tak postavili fajfku ke dveřím a utekli... ale děvečko, víš, ţe jsem nikdy svoji
maminku neviděl spát? Kdyţ jsem se probudil, uţ byla vzhůru... kdyţ jsem šel spát, ještě
něco spravovala... viděl jsem ji spát... aţ potom...,‘ volal plešatý cestující a zastavil se
a oddychoval.“ (Hrabal 1993: 332).
Ač dominanta prózy je přesunuta do sdělovaných a sdílených promluv, text přece
jen není ještě zcela prost pointy. Na konci příběhu se ukáţe, ţe dívka jede vlakem do
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Prahy, protoţe ji tam čeká operace očí, po níţ i ona „uvidí ten krásnej svět“. A v kontrastu
ke strhujícímu proudu různých vyprávění stojí ještě jedna pointa, záměrně rušící kouzlo
celé „besedy“, poslední věta celého textu: „‘Jízdenky, prosím,‘ řekla mladá konduktérka
a zívala nudou“ (Hrabal 1993: 334).
V Hrabalově prozaické tvorbě 60. let se vyskytuje ještě jedna poloha, v níţ se některé
postupy, na něţ jsem výše ukázala, ve velké míře kondenzují a osamostatňují. Princip
proudících slov, poţitek z chrleného vyprávění se zde absolutizuje, stává se skutečnou
dominantou celého textu. Jde zejména o prózu Taneční hodiny pro starší a pokročilé
(1964),163 v níţ se však zároveň setkáváme s vyhrocenou polohou montáţe či koláţe.
Rothová charakterizuje koláţ těmito rysy: zakládá se na metodě přiřazení a konfrontace,
jeţ dominují místo epického děje, nemá jasný závěr; vzniká tak „bezbřehý text, který ze
své struktury nemůţe být ukončen“ (Rothová 1993: 83).Vedle asociativního řazení je tu
nápadné pořádání úseků na principu kontrastu, zvratu, jindy za vyuţití aţ lyrického
opakování. Stejného charakteru jsou i pasáţe, do nichţ vypravěč začleňuje texty
archaického rázu (Batistův spis o „zárukách manţelského blaha“ a snář Anny Novákové:
dochází tak ke střetávání více stylistických rovin, lišících se lexikem, syntaxí i intonační
linkou (tak jako v Ejchenabumově rozboru Gogolova Pláště).

163

Tato próza má svoji starší předlohu, nazvanou Utrpení starého Werthera, podle autorova svědectví
napsanou „z dlouhé chvíle“ v r. 1949 z popudu strýce Pepina, který mu údajně text diktoval a Hrabal jej
přímo zaznamenával na psacím stroji; text vyšel kniţně poprvé aţ v r. 1988. Míra a charakter posunu můţe
být patrný ze srovnání obou verzí textu (ač ani Utrpení nemůţeme pokládat za autentický záznam mluveného
slova, přestoţe jej za něj Hrabal vydává). Některé pasáţe jsou srozumitelné aţ po přečtení přepracované
verze. Jako příklad uvedu dvě analogické pasáţe: „a ten nejstarší byl štabarzt samé hvězdy, sametový
vejloţky podloţený hedvábím a bleděmodrej kabát jako nebe, kalhoty černý s červenejma lampasama, kam
se to dnes nese, jako trestanci to dnes chodí, tatík míval kabát bleděmodrej, červený kalhoty jako krev a
helmu na hlavě, zlatou helmu a šavli, boty vysoký a šporny, dovedeš si představit to vojsko, nejparádnější
gardu světa, ten kdyţ přišel na urláb, tak byla celá vesnice na nohou a holky čuraly volej, ten štabarzt, kdyţ
byl na světě, měl dvě řady zlatejch knoflíků a límec samo zlato kolem dokola podloţený červeným
hedvábím, to budeme mít na divadle a obstará to Verner, tady jsou ty zlatý hvězdy a pod tím a navrch střáfky
a generálarzt vlnovitý štráfky, celej límec zadělanej zlatem, ta nejkrásnější holka se posere, kdyţ to uvidí a
paráda a discipllína, kdyţ si museli zoufat vojáci, co byli slaboši a museli se střílet, jak je tejrali, a byli byti a
zavíraní a ve tři vstávat, to je koncentrák hadr“ (Hrabal 1991: 77), „a ten syn měl bleděmoderj kabát jak nebe,
kalhoty černý a s červenejma lampasama, kam se který vojsko na to hrabe na tu krásu na pohled, vojáci
dneska chodějí jako kmotry, ale tenkrát kaţdej voják utaţenej v pase jak slečna a kdyţ přijel na urláb, tak
holky čuraly volej, protoţe vojáci nosili šněrovačky, a takovej štabarzt měl dvě řady knoflíků a zlatej límec
taky samý zlato, límec kolem dokola podloţenej hedvábím, generálarzt nosíval vlnovitej štráfek a celej límec
ve zlatě, no něco nádhernýho, to jen příroda, kdyţ se chce pochlubit, ţe něco svede, tak udělá na konkurenci
takovýho ledňáčka, nebo papouška, jenţe Rakousko kromě tý parády a ţebráků mělo disciplínu, ze který si
vojáci často museli zoufat, jak je tejrali a bili, to zavírání a špangle, no koncentrák hadr“ (Hrabal 1994a: 27).
I odtud jsou posuny zřejmé: „nový“ text je výrazněji rytmizován, členěn do podobně dlouhých úseků, některé
pasáţe jsou přesunuty a kondenzovány, místa nejasná, či obsahující deixi mimo text, jsou „doplněna“.
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Text tvoří jednolitá a takřka jednovětá výpověď164 staršího muţe. Mluvní aktivita se cele
přesouvá k jeho osobě. O fabuli jako takové tu v podstatě nemůţe být řeč. Vypravěč ze
změti obrazů, příhod, tvrzení a detailních popisů „skládá“ svůj ţivot, většinou čerpá
ze vzdálené minulosti (příběhy z dětství, z profesního ţivota – pracoval mj. jako švec,
sladovník –, z vojny, milostné románky apod.) i té nedávné (zde tematizuje především
prostředí Libně, setkávání s básníkem Bondym). Látku podává bez jakékoli hierarchie
i bez jasné časové koordináty, základním konstrukčním prostředkem se tu stává digrese
a časové přeskoky. Ačkoli „autobiografie“ je vlastním obsahem sdělení vypravěče,
nedozvídáme se o něm nic, co by se běţné představě ţivotopisu blíţilo – např. jeho věk jen
mezi řádky: „proto si často vyjdu na hřbitov a mladíci místo aby pracovali, tak dřímou pod
pomníčkem a já tady v sedumdesáti letech s vámi skotačím, jak císař se Šratovou“ (Hrabal
1994a: 15). Nevíme rovněţ, jak vypadá, nic, co tvoří popis zevnějšku v tzv. realistické
próze. To však neznamená, ţe by oblečení a módní doplňky stály mimo vypravěčův zájem,
naopak, v této oblasti se nevyhýbá popisným detailům. Nedefinují ho však zevně, jako
znaky jeho sociálního postavení, vkusu apod., ale spíše zevnitř, tím, jak je jimi zaujat,
nadšen, jak sám sebe vidí a prezentuje: „ale já jsem bejval rád před zrcadlem, ţasnul jsem,
jak mi pasuje uniforma, jako by si vyšlo slunce na procházku, kdyţ jsem šel na špacír,
bleděmodrou blůzu, černý kalhoty s červenejma faskulkama, lakovanej pás a poniklovanej
bajonet, tu čepici se zlatou portou a ţe jsem neměl pod tou čepicí sečku, ale lavor
fajnovýho mozku, samý vrypy a závity jak Edison“ (Hrabal 1994a: 33). Zaměříme-li se na
charakter toho, co je v jeho očích hodno zaznamenání, zjišťujeme, ţe faktem či událostí se
můţe stát v podstatě cokoli. Nerozlišuje také mezi okruhem vlastní zkušenosti a mezi
kolektivně sdílenými, kulturou a tradicí předávanými hodnotami a normami, mezi sférou
osobní a historickou – „přivlastňuje si“ některé historické osobnosti (Kristus, Havlíček,
familiérně pojmenovávaný „Mozartek“). Vše se ale sniţuje na úroveň historky, anekdoty
pouţité jako segment podmanivého proudu vyprávění: „to jedině Kristus pán, ten měl
takovej monajz, ţe dodneska jsou i profesoři z toho štajf, ţe nebyl jen synáček boţí, ale
šampion, atlet, ţe dovedl vzít bejkovec a vpráskat z kostela prodavače dobytka, a řekl jim,
ţe nepřinesl pokoj, ale meč, jako šavli“(Hrabal 1994a: 35); „tak ten svět je pořád krásnej,
164

Na konci textu chybí signál ukončenosti, završenosti, tj. tečka, místo toho jsou zde tři tečky, implikující
nedořečenost, moţnost navázání. Jednotlivé úseky uvnitř textu jsou odděleny čárkami. Místy se v próze na
konci syntaktických celků vyskytuje otazník – ten text poněkud člení, vnáší do něj obměnu intonace a v jisté
míře jej brzdí. Po něm však vţdy na počátku nového syntaktického segmentu následuje malé písmeno, čímţ
jsou přeryvy minimalizovány a zahlazovány i graficky. Celkově se všechny prostředky, jazykové i grafické,
podílejí na základním nasazení textu – a tím je kypivé proudění výpovědi. K interpunkci a zvláště znamínku
tří teček u Hrabala viz Jankovič (1996).
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ne ţe by byl, ale jak já ho vidím, tak jak ho viděl ve filmu Puškin, chudáka předčasně
trefili do hlavy a bylo po něm, z dírky od revolveru mu tekly poslední básničky“ (Hrabal
1994a: 41).
Na začátku vyprávění je naznačena určitá komunikační situace a adresátka: „Tak
jako za vámi, slečno, tak jsem nejraději chodíval za krásnejma slečnama ke kostelu“
(Hrabal 1994a: 9). Diskurzivní rámec příběhu je však poněkud deformovaný. Vyprávění
sice má rámec, ale pouze částečný, v podobě krátkého dovětku, přiloţeného aţ za samotné
vyprávění, psaného z pozice jiného, nadřazeného, vypravěče. Ten sděluje fakta jakoby
z odstupu: „a usmívala se [adresátka vyprávění, zde pojmenována jako „slečna Kamila“]
na starce, s kterým má jeho rodina trápení, ţe se nemeje, takţe aby se trošku opláchl,
jakmile začne pršet, honem mu dávají baňku a posílají ho na druhý konec města pro mlíko,
který uţ nerozlišuje čas a chodí spat oblečen, který i teď v tom horku nosí troje kalhoty
a ještě vespod tepláky, docela dole roztřepané, takţe vypadá jako ti rousnatí bublaví
holubi, který nosí zablácené střevíce, do kterých oblíká vţdy jednu ponoţku tak šikovně na
druhou, ţe díry jsou vykryty, o kterém jeho rodina říká, ţe býval hrozně nesmělý, dokonce
plachý, jeden čas samý břed, z kterého si ţenské jen dělaly legraci, který ale k ní je tak
plný ušlechtilých citů a tak dvorný společník [...]“ (Hrabal 1994a: 56). I další výskyty
oslovení („slečno“), rozptýlené v textu, se podílejí na výstavbě dojmu naznačené
komunikační situace. Poněkud ji však rozbíjí jiné a častější oslovení (plurál „slečny“),
související snad s oněmi „slečnami od kostela“. Toto kolísání by se jistě dalo vysvětlit
i přímo z povahy fikčního světa: vypravěč je jiţ natolik senilní, či je natolik zasaţen
vlastním ţivotním příběhem, ţe uţ ani neví či nevnímá, kdo je jeho posluchačem. Spíše
však tento jev odkazuje k tomu, ţe rámec od příběhu poněkud odstává, není jeho
organickou součástí, byl psán dodatečně a je na příběhu v podstatě nezávislý165.
V tomto bodě nejsou bez významu Hrabalova slova, jimiţ se s časovým odstupem
vyjadřuje ke genezi prózy: „Text, který je obsahem Tanečních hodin pro starší a pokročilé,
vznikl v roce 1949, potom měl několik verzí, které se nakonec ustálily v tuto kníţečku.
Neměl jsem na mysli závěr Joyceova Odyssea, tu Schlummerlied bez interpunkce, bez
interpunkce proto, ţe Joyce v paní Molly symbolizoval Zemi, která, jak známo, nezná
gramatiku. Chtěl jsem naopak svým textem nechat znovu vyprávět starého muţe, který
165

Dovětek byl k textu připsán aţ pro jeho 2. vydání. J.Lopatka v článku Tvorba a spisování tento akt
podrobuje kritice, podle něj přípis, kterému neupírá značné kvality („brán jako samostatný text, je výborně
citlivě napsán“), původní text „situuje [...], a tím jej do značné míry normalizuje, zbavuje provokativnosti,
zvnějšňuje“ (Lopatka 1991: 15). Vzápětí však dodává, ţe „celý text je tímto rozšířením zároveň obohacen
dalšími dimenzemi“, mluví o „zvláštní atmosféře erotické tragiky stáří, s nesmírnou křehkostí stavěné,
podněcující k podivuhodné expresi slovní“ (Lopatka 1991: 16).
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potřebuje někoho, v jehoţ očích by tímhle hovorem získal uznání a úctu a obdiv. Proto je
tenhle text vyprávěn mladé dívce, která dejme tomu přitom háčkuje nebo celý den trhá
třešně, dívce, která třeba ani tuze neposlouchá, ale občas přikývne nebo slovem vyjádří
svoje uznání. Kaţdý starší a pokročilý čtenář jistě ví, ţe krásné dívce se vypráví docela
jináč, skoro pod básnickým kouzlem. Proto má tenhle text ukázat, jak je kaţdý člověk
sloţitý, jak je pln poezie, jeho řeč adresovaná krásné dívce je plna porušení, zajíkání,
překvapení, obrazů“ (Hrabal 1994a: 443). Je zde ovšem nutné mít na paměti, ţe tento typ
sebereflexivních textů, v nichţ se autor vyjadřuje k vlastnímu dílu, samozřejmě nelze brát
jako relevantní literárněteoretický či literárněhistorický soud; je to spíše – a nejen kvůli
časové prodlevě – další projev Hrabalovy (auto)stylizace. Je k němu tedy nutno přistupovat
jako k původním fiktivním uměleckým dílům. Je pozoruhodné, jak se ani na takovémto
prostoru nabádajícím k faktografii – citace je součástí rozhovoru – Hrabal neubrání, mluvíli o svých postavách, zárodkům další fabulace, a nezáleţí mu na tom, jestli je to v souladu
s původním tvůrčím záměrem. Autor se tu znovu ujímá role vypravěče, bez ohledu na to,
ţe předmětem sdělení má být jeho vlastní tvorba.
Vraťme se opět k rozboru Tanečních hodin. V kaţdém případě je zřejmé, ţe rámec
je tu jen lehce nahozen, jakoby ledabyle a svévolně přidán, a pro příběh nemá ţádnou
velkou závaţnost.166 S odpadnutím či alespoň oslabením rámce souvisí i další významný
moment: otázka poměru mezi vnitřním monologem a skazem. Při zběţném pohledu se
jedná o vypravěčské postupy dost odlehlé, ne-li svou intencí protichůdné: vnitřní monolog
je ztotoţňován s obnaţenou strukturou vědomí, tedy řečí internalizovanou, blízkou spíše
samomluvě, kdeţto skaz je běţně pojímán jako externalizovaný projev, zasazený do jasné
komunikační situace, do konkrétního rámce; jako promluva sdílená dalšími posluchači,
kteří ji mohou provázet vlastními replikami (jak tomu bylo u Leskova). Vnitřní monolog
daleko spíš neţ skaz bývá spojován s experimentálními výboji moderního prozaického
díla. Blízkost obou technik však ve studii K takzvané Ohrenphilologie naznačila jiţ
Růţena Grebeníčková: „Nejsou proto na místě obavy, ţe se dopouštíme příliš odváţného
spojení, vidíme-li souvislost mezi impulsem, jaký přináší vnitřní monolog pro další posun
v náhledu na literární umělecké dílo – převáţení sémantiky do vlastního předmětně
slovesného, v tomto případě výpravného materiálu, do způsobu jeho organizace –, a mezi
zájmem o roli vypravěčova hlasu v próze, od prvních desetiletí dvacátého století, hlavně

166

Není v tomto ohledu bez zajímavosti, ţe se M. Jankovič ve své monografii o Hrabalově textu zmiňuje
jako o „fiktivním vyprávění (či spíše samomluvě) starého muţe.“ (Jankovič 1996: 32; zvýr. autorka) Odmýšlí
tedy od rámce zcela, coţ je další z dokladů jeho arbitrárnosti.
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pak v období dvacátých let prudce stoupajícím. Je tematizována pod záhlavím tzv.
skazu“(Grebeníčková 1995c: 362).
Ukazuje se, ţe distinkce mezi tichým vnitřním myšlenkovým proudem oproti
vnějšímu, „hlasitému“ deroucímu se proudu řeči ztrácí v kontextu moderních prozaických
textů platnost. Oba postupy mají totiţ obdobné důsledky pro uspořádání epických
komponent: pokračující oslabování fabule, zřeknutí se celkové pointy, eliminace
vševědoucího vypravěče. Do popředí se naproti tomu dostává subjekt vyprávění, a to
subjekt přímo promlouvající, subjekt určovaný samotným časem vyprávění. Je zajímavé,
ţe ačkoli celá promluva vypravěče Tanečních hodin je soustředěna k němu samotnému
a k jeho minulému ţivotu, nepovstává z toku detailních informací pevná, uchopitelná,
přesně identifikovaná představa o mluvčím. Přesto nemůţeme říci, ţe by nám osobnost
mluvčího zcela unikala – je obsaţena právě v charakteru jeho výpovědi, která není
korigována či sumarizována ţádným dalším, nadřazeným vypravěčem, vnější autoritou. To
má své důsledky gnoseologické a ontologické: skutečnost povstává čistě z pozice subjektu,
z faktů, které udává jeho ţivotní zkušenost.
Ve skazovém vyprávění hraje důleţitou roli vzpomínka, reflexe a rekonstrukce
minulosti. Vypravěč Tanečních hodin stojí proti obrovské, nevyčerpatelné mase minulé
skutečnosti, které se zmocňuje horečně, náhodně, bez předem daného plánu či metody,
spíše intuitivně, neţ rozumově. Příčinná následnost jevů je tak nahrazena jejich kumulací.
Jsme tu v rámci skazové narace svědky posunu od inscenovaného hovoru (s určitým
tématem nastoleným jedním z posluchačů jako u Leskova) k vyprávění, v jehoţ průběhu je
téma teprve formulováno, ba hledáno a ujasňováno (a okolnost, zda „potichu“ či „nahlas“,
je irelevantní). Střídá-li se v případě Leskovova skazu téma a réma neustále za pomoci
otázek a odpovědí v klidném, plynulém rytmu, je v proudu řeči u Hrabala vztah tématu
a rématu neustále narušován a znovu nastolován.
Epické komponenty, tradičně významově silně zatíţené, jako počátek a konec
příběhu (s očekáváním pointy), se zde rozkliţují, jsou rozpuštěny v celkové uvolněné
kompozici díla, určované vršením segmentů, útrţkovitostí, řečovým proudem, který se
překotně a nezadrţitelně valí vpřed. Skazový rámec vyprávění můţe být „obětován“,
protoţe dojmu bezprostřednosti sdělení se dosahuje jinými prostředky neţ důslednou
simulací besedy. V Hrabalově případě tento dojem vytváří sama vypravěčova řeč, způsob
její organizace a gestace, sugerující spontaneitu, překotnost a nahodilost: „protoţe
ševcovina, to máte to samý jako pekařina, co se učil můj brácha Adolf, to je umění sázet do
pece jemně pečivo, tak něţně lopatou, jako kdyţ hrajete piliár, při rohlíkách u tabule si
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nesmíte slinit prsty, to kdyby viděl kontrolor, tak hned je facka a kdyţ se jde pekař vyčůrat,
tak se musí mejt, kdyţto při ševcovině se můţete rejpat třeba v nose, takovej řezník musí
bejt taky háklivej, u našeho cuku byl řezník Kocourek Miloslav [...]“ (Hrabal 1994a: 15).
Či jinde: „Syna člověka prodali za třicet zlatek, ale sultán kupoval krasavice za sto tisíc
a víc, kapacitu svatýho Petra pověsili na kříţ hlavou dolů, ale papeţ, jeho nástupce, ten
dneska obchází Laterán a Vatikán, těch tisíc pokojů a musí mít turistický značky aby
nezabloudil“ (Hrabal 1994a: 20).
Hrabal některé z rysů mluveného projevu umně navozuje; rád vyuţívá přirovnání
velmi elementárního typu („nervózní jak skladatel“, „háklivej jak saskej kurfiřt“),
komických opisných vazeb („otec tý defraudantovy dcery“) či maxim a zobecnění
(„pokrok je dobrej na to, aby lidi byli lidi, ale na chleba a máslo a pivo je pokrok učiněnej
mor“ – Hrabal 1994a: 7, „tragedie vládne světem a romanopisci mají pořád o čem psát“ –
Hrabal 1994a: 18, „pořád jsou lidi stejně neuvědomělí a náchylný na tragédie, pořád kdyţ
někdo mluví pravdu, vypadá jako by lhal, to správný se pozná vţdycky pozdě, aţ pak“ –
Hrabal 1994a: 23).
Pracuje také s eliptičností a současně redundantností projevu; jeden předmět bývá
opakovaně pojmenováván v několika formulacích v předstírané snaze o přesnost, ale to vše
v nápadité stylizaci: opakování a návraty jsou zdrojem jakési krouţivosti textu, která však
není vedena úsilím o hledání přesného výrazu, ale vytváří významovou hru kontrastů,
posunů, opozic a ironie.
I v próze Příliš hlučná samota (1976), jednom z Hrabalových vrcholných děl, jsou pouţity
stavební prvky, které měl spisovatel ozkoušeny jiţ v předešlých textech, ale akcenty na něţ
posunul nyní zase trochu jinak. Mozaikovitost, ostrá torzovitost a nespojitost ve srovnání
s Tanečními hodinami ustupuje, avšak zdánlivě samovolná návaznost segmentů a historek,
oslabené kauzální propojení fabule se zde uplatňuje stále. Opět tu máme co do činění
s plynoucím monologem, „průtočností“ textu. Na koláţovité skladebnosti se podílí
návratnost určitých formulí, sousloví, úseků, vytvářejících dojem krouţivého pohybu.
Opakováním je rovněţ dosahováno výrazné rytmičnosti – intonační celky jsou členěné
podle výdechového proudu; k tomu přispívá i fakt, ţe text původně vznikl ve verších,167
které jsou v podloţí stále přítomny a podílejí se na tendenci k analogickému členění
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Hrabalův text má celkem tři samostatné varianty; k tomu viz Jankovič (1996), Rothová (1993), Červenka
(1990).
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segmentů. Koláţ zde ale nabývá ještě jiné podoby: je to nejen princip technický, ale
i tematický, stává se vlastně, jak dále ukáţi, základním obrazem celého textu.
V próze došlo jiţ k naprostému odbourání rámce, uvozujícího řečovou situaci – ta
není vyznačena ani epickými náznaky, ani grafickými signály (uvozovkami značícími
přímou řeč). Čtenář je přímo vrţen vstříc kypivému řečovému proudu. Vypravěčem svého
ţivotního příběhu je tentokrát balič starého papíru, Haňťa. Jeho „já“ se vyznačuje pevnou
časoprostorovou situovaností, z níţ podává svou „zprávu“ (členěnou pomocí formule
„třicet pět let pracuji ve starém papíře“, která se opakuje a mírně variuje). Vyprávění je
utvářeno dvěma časovými plány: přítomnou situací a vzpomínkami na minulost. Pro
obrazy, záblesky a průlomy do času uplynulého je charakteristická určitá strnulost,
idealizovanost aţ idyličnost (jsou to návraty „do lůna času“) (Hrabal 1994b: 26), kdy „jsem
taky míval o sobě krásné představy“ (Hrabal 1994b: 71). Provázejí je určité „odumřelé“
reálie, atributy a činnosti (ze současného pohledu sváteční, výstřední). Mládí představuje
uzavřený časoprostor nejen z hlediska subjektu, ale z perspektivy historické – nastal (po
válce a zejména nástupem 50. let) zlom, hluboký přeryv, přinášející naprostou proměnu
kulturních, hodnotových a mravních norem. Takto nenásilně zpřítomněná dějinnost je
Hrabalově textům vlastní.
Kompoziční půdorys, známý z Tanečních hodin, ale i z Ţivota Avvakuma, se
vyznačuje řazením bloků konkrétní zaţité skutečnosti bez zřejmé hierarchizace; určující je
skládání, juxtapozice členů. Vzniká tak pásmo střídajících se výjevů a obrazů (často
obhroublých, či opět vysoce lyrizovaných), ledabyle stmelených drobných či obsáhlejších
útrţků, fragmentů, příhod a také citátů (z filozofických textů a – obdobně jako
u Avvakuma – z Písma).
Princip koláţe nabývá v Příliš hlučné samotě nového významu a funkce: koláţ
hraje klíčovou roli nejen v rovině stavební, ale i tematické – a tam zejména tvoří těţiště
textu. To, co vzniká ve sběrně starého papíru pod Haňťovýma rukama, jsou vlastně
svérázné koláţe v přímém smyslu slova, tj. umělecká díla, v nichţ se uplatňují a znovu
oţívají hotové předměty, rozmanité, disparátní výseky skutečnosti. Vedle sebe se ocitají
reprodukce mistrovských děl, pouţitý papír, odpad i celé myší populace. Kaţdá
jednotlivost má svoji hodnotu a nese určitou výpověď, a hlavně – stává se materiálem pro
vznik nového artefaktu. Uspořádáním, usouvztaţněním jednotlivých členů povstává nový
celek. Staré sloţky a prvky jsou vyvázány ze svých běţných funkcí a postaveny do nových
spojitostí, vytvářejí neomšelé návaznosti. Haňťova činnost, balení starého, pouţitého
papíru, je povýšena na tvorbu, obřad: „To je moje potom mše, můj rituál, abych kaţdou
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takovou kníţku nejen si přečetl, ale po přečtení ji uloţil do kaţdýho balíku, protoţe já
kaţdý balík musím vyčabrakovat, musím mu dát můj charakter, můj podpis. To je moje
trápení, aby kaţdý balík byl jinačí, musím kaţdý pracovní den být ve sklepě o dvě hodiny
přesčas“ (Hrabal 1994b: 11).
Lisovaný balík se tedy stává ústřední metaforou celé knihy – a soustředí kolem sebe
další sloţky, přizpůsobuje si a podmaňuje další významové roviny a komponenty textu.168
„Já mám hmatový pocit, ţe i já jsem slisovaný balík kníţek,“ (Hrabal 1994b: 13), říká
Haňťa. Obdobně je vyobrazen také mrtvý strýc v rakvi: „zasypal jsem jej těmi vzácnými
plíšky, a pak teprve zřízenci dali víko rakve a strýc tam leţel zasypán vyznamenáními
a řády a medailemi jako vysoký hodnostář, tak slavnostně vypadal strýc v rakvi, protoţe já
jsem strýce do rakve vyštafíroval, jako bych dělal a presoval překrásný balík“ (Hrabal
1994b: 43). Jeden základní motiv se jakoby lavinovitě, epidemicky šíří a zasahuje další
významová pole: „Pod mýma rukama a v mém hydraulickém lisu hynou vzácné knihy a já
tomu proudu a průtočnosti nemohu zabránit. Nejsem víc neţ něţný řezník. Knihy mne
naučily zálibě a radosti z pustošení, já miluji průtrţe mračen a demoliční čety, postávám
celé hodiny, abych viděl, jak pyrotechnici spřaţeným pohybem, jako by pumpovali
gigantické pneumatiky, vyhazují celé bloky domů, celou ulici, nemohu se do poslední
chvíle vynadívat na tu první vteřinu, která nadzvedne všechny cihly a kameny a trámy, aby
pak nastala chvíle, kdy domy se sesouvají tiše jako šaty“ (Hrabal 1994b: 10). Vzniká jakýsi
vír, jehoţ síla strhává další a další předměty a jevy a otáčí je kolem sebe. Pohyb vyprávění
je tak vyznačován nejen unášejícím orálním proudem, ale také těmito návratnými,
soustřednými kruhy, které objekt pootáčejí a ukazují z různých stran.
Tato schopnost mnohostranného pohledu je zdrojem základní vnitřní dynamiky
textu. Jako ústřední téma bychom sice mohli vytknout hromadné strojové ničení (ať uţ
knih, lidí, zvířat či domů) a jeho hrůzu. Lze ho nahlédnout jako znak celkového pustošení,
dezintegrace sociálních vazeb, porušení kontinuit. Takový výklad by byl pro Hrabalovu
prózu příliš plošný, jednorozměrný, tezovitý. Nemůţeme totiţ současně přehlédnout
Hrabalovu ochotu nahlédnout předmět či jev i z opačné strany. Vypravěč odhaluje nejen
hrůzu, ale i krásu ničení a demolice, je jimi přímo uchvácen; jeho proţitek dějinných
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Jankovič za centrální obraz pokládá proces lisování: „Haňťa lisuje starý papír a vyřazené knihy. Téma
lisování, presování, drcení prostupuje v mnoha variacích celý text. Ty variace se rozrůstají, zachvacují další
a další okruhy skutečnosti, které navzájem konfrontují, vystavují vzájemnému zrcadlení, ale které také
nečekaným způsobem propojují, lisují dohromady, tak jako všechno dohromady presuje Haňťův lis“
(Jankovič 1886: 105). Tento postup kumulování postihuje vlastními slovy i autor v dovětku Zpráva o pitvě
vlastní mrtvoly: „základní motiv se potom štěpí a navazuje na další obrazy, které jsou v příčinné souvislosti
se základním motivem, řadí se, dokonce tak nějak chňapají po sobě a přitahují se [...]“ (Hrabal 1994b: 249).
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událostí je ambivalentní: „Tenkrát [po válce] uţ jsem v sobě našel tu sílu, abych se dovedl
chladně dívat na neštěstí, abych dovedl tlumit svoje dojetí, tenkrát jsem začínal chápat, jak
krásný je pohled na zpustošení [...]“ (Hrabal 1994b: 15). Nalézá v tom totiţ zároveň
moment tvoření, okamţik, kdy z ničeho, z chaosu povstává jiná skutečnost. Vypravěč jako
by soustavně hledal novou krásu, nový celek, ozkušoval, kde ji lze zahlédnout,
a předkládal dosud neviděné pohledy, spoje, návrhy nové jednoty, jakkoli porušené
a neharmonické.
Dalším aspektem tohoto jeho přístupu je návratnost motivů a obrazů – ty získavají
v nových kontextech i nové významové odstíny, sdruţují se jakoby napříč textem,
a vzájemně se propojují

a obohacují. Někdy dosahují

významu aţ

jakéhosi

karnevalizačního obrácení: nejen Haňťa demoluje knihy, ale také knihy nad jeho postelí
hrozí, ţe se sesují a rozmačkají jeho. Odhaluje se rub a líc jednoho jevu, vše se můţe
snadno zvrhnout ve svůj opak. Haňťa knihy nejen ničí, ale také zachraňuje; je jimi
uchvácen, dávají mu obţivu i moţnost zakusit skutečnou ţivotní hloubku. Tento pocit
rozporuplnosti je přítomen také v opakujících se formulkách „jsem proti své vůli vzdělán“,
„jsem šťastně nešťastěn“, i v samotném názvu Hlučná samota. Subjekt je zároveň obětí
i aktérem hromadné zkázy, je „současně umělcem i divákem“ (Hrabal 1994b: 12). Neustálá
ambivalence prochází celým textem.
Demolice nabývá v závěru prózy ve vypravěčově představě obludných rozměrů
(přesto ani zde nemizí okouzlení). Základní motiv přerůstá do výjevu katastrofického
zničení města – slisování Prahy do podivuhodné koláţe, pohybu řadící vedle sebe jevy
hmotné i duchovní: „vidím celou Prahu zpresovanou i se mnou, se všemi mými
myšlenkami, se všemi texty, které jsem kdy přečetl, s celým mým ţivotem“ (Hrabal 1994b:
69).
A nakonec, v logice zvrhávání jednoho do druhého, následuje i sebezničení –
Haňťa slisuje do balíku sám sebe (tak je tomu v prvních dvou variantách textu, ve třetí je
výjev posunut do roviny pouhého snu, a tedy zmírněn). Tomu předchází závěrečný
strhující part, v němţ znovu zaznívají motivy, jiţ dříve v próze uplatněné, lyrické odbočky,
filozofující reflexe, dochází ke střetávání časových rovin – a vzniká amalgam či jakýsi
„balík“ „slisovaný“ z předešlého textu, z citací sebe sama: „rád jsem chodil Letnou navečer
hlavní třídou, od řeky táhne vůně a ze Stromovky vůně louky a listí, teď vůně Vltavy
táhnou ulicí a já vcházím k Bubeníčkům, posadil jsem se a nepřítomně poručil si pivo, nad
mojí spící hlavou aţ ke stropu se tyčí dvě tuny knih, kaţdý den na mne čeká Damoklův
meč, který jsem si zavěsil sám, jsem chlapec, který nese domů špatné vysvědčení, bublinky
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stoupají vzhůru jako bludičky, tři mladíci hrají v koutě na kytaru a tiše zpívají, všechno
ţivé musí mít svého nepřítele, melancholii věčné stavby, to krásné helénství jako vzor
a cíl, klasická gymnázia a humanistické univerzity, zatímco v kloakách a kanálech
hlavního města Prahy zuří bitvy dvou krysích klanů [...]“ (Hrabal 1994b: 75–76).
Nejde tedy u Hrabala jen o výbušnou, „neřízenou“ spontaneitu výrazu či o vysokou
míru stylizace mluveného slova, ani pouze o promyšlený celek, pracující s kontrastem,
přeskoky a spoji mezi těmito jevy, jeţ v neobvyklém sousedství dostávají nový význam.
Jeho texty vznikají slovy J. Pelána na „bodu dotyku orálnosti a literárnosti“ (Pelán 2002:
19). A jde tu také o závaţnou výpověď o naší situovanosti v čase. Síla Hrabalova psaní je v
posunu „k prozaickému přiřazování segmentů, jejichţ perspektiva nadále není jednoznačně
určována pořádajícím subjektem a otevírá dílo směrem k nereglementované čtenářské
interpretaci“ (Pelán 2002: 18).
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4. Vaculíkův Český snář a Škola pro hlupáky od Saši Sokolova: moţnosti, výhledy,
paralely.
„[...] je příleţitost napsat něco o majoru (?) Fišerovi, ale neudělám to. Jestli z toho získám
trochu víc klidu, zdrţím se zatím. Já to bez něho vydrţím. ‚Kdyţ se mi nebudete vnucovat
za téma, nebudu si vás všímat,‘ odpověděl jsem na jeho otázku, jestli budu o něm psát“
(Vaculík 1992: 99).
„Ale na druhou stranu, kdyţ si to příjmení vymyslíme, lidé si budou myslet, ţe tu něco
sepisujeme, ţe se pokoušíme někoho obalamutit, oklamat, a my přece nemáme co skrývat,
řeč je o člověku sousedovi, o našem sousedovi, kterého všichni v osadě znají“ (Sokolov
2006: 15).
Závěrečnou kapitolu pojednám jako podnět k zamyšlení nad dalšími „realizacemi“
skazových postupů v novější próze. Nabízí se zde celá řada autorů a děl; v ruském
kontextu se jedná zejména o pokračovatele Gogola a Leskova, česká próza vyrůstá
z výbojů Hrabala; leckdy dochází k opakování a rozmělňování zavedených postupů.
Záměrně ale volím texty, které nejsou prvoplánovými aplikacemi jiţ ozkoušených
skazových technik, ale dále tuto problematiku posouvají a otevírají novým moţnostem.
Pokusím se tak v rámci nastíněné teorie skazu vyloţit dva tvarově rozdílné, ale – jak chci
ukázat – v leckterém ohledu si vnitřně značně blízké texty: Vaculíkův Český snář a Školu
pro hlupáky od Saši Sokolova.
Na první pohled se vůbec zařazení těchto textů ke skazu 169 můţe zdát překvapivé,
ne-li troufalé. Domnívám se ale, ţe skazové formy v nich nabývají nových podob:
představují nejen prostou Ejchenbaumovu iluzi mluvnosti, ke slovu se dostává intenzita
bezprostřednosti sdělení, situovanost subjektu, vystavenost osudu a dění.
Jak jsem ukázala v předešlých kapitolách, ich-formová promluva získává
v moderním prozaickém díle stále rozvolněnější charakter: postupně promluvový akt ztrácí
přímou motivaci (např. besedou), i grafické signály (uvozovky). Co zůstává, je „holá“ řeč,
proud výpovědi, odhalené vědomí subjektu, zpřítomňující vyostřený pohled na skutečnost.
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Na termín „skaz“ jsem v odborné literatuře v souvislosti s těmito texty nenarazila. Příbuznost Sokolovova
stylu s vyprávěním Avvakuma ale ve své studii naznačila L. Bělunková (Bělunková: 2005). Sokolovův
román byl recipován zejména v anglosaském prostředí, kde autor podstatnou dobu ţil. Podrobnou biografii
Sokolova i interpretace jeho textů přineslo číslo Canadian-American Slavic Studies, Fall–Winter 1987, vol.
21, No. 3–4, cele věnované tomuto autorovi.

112

K tomu přistupují další znejistění a rozklíţení základních narativních sloţek textu. Právě
takové případy, ve své aţ mezní podobě, představují dvě zvolená prozaická díla.
Obě díla jsou zaloţena na sugerování bezprostřednosti záznamu, obě se ocitají jakoby
přímo uprostřed ţivotních dějů. Navozují dojem, ţe text povstává přímo před našima
očima, vzniká dokonce iluze, ţe jsme přítomni procesu jeho vzniku. Postupy, kterými je
tato fikce navozována, se ovšem mohou dosti podstatně lišit.170
„Listonoš pomalu projíţděl kolem plotu, za kterým stála sousedova chata –
mimochodem, nepamatuješ se, jak se jmenoval? Ne, tak najednou si nevzpomenu: na
jména mám špatnou paměť, a proč bych si taky měl všechna ta jména a příjmení
pamatovat, proč? Máš pravdu, jenţe kdybychom znali jeho příjmení, pak by se nám lépe
vyprávělo“ (Sokolov 2006: 15).
„‚Ty jak píšeš,‘ zeptala se. ‚Furt dopředu,‘ řekl jsem. ‚A budu uţ muset zahájit povolovací
řízení s lidmi, o nichţ píšu. Taky s tebou.‘ – ‚Probůh!‘ zvolala spisovně, ‚ty o mně píšeš
co?‘ – ‚No všecko.‘ – ‚Ale já nechci, aby tam bylo něco choulostivého!‘ – ‚Kde by se to
taky vzalo, prosím tě! Místo choulostivého jsou tam vţdycky tři tečky.‘ – ‚Protivo! Vţdyť
nedošlo k ţádným třem tečkám!‘ – ‚Já vím, ale bez tří teček ti lidé dnes neuvěří nic.
Řeknou si: proč za ní šel?‘ Zakroutila se bezmocně a pravila mrzutě: ‚Nepiš o mně prostě
nic, vynechej mě.‘ Řekl jsem: ‚To nejde. To je taková kníţka, na tom zaloţená, ţe je tam
skoro všecko a za zbytek ukázka. Však si budeš moct pak svůj part upravit. Ale bude to
tam poznamenáno.‘ Řekla: ‚Jsi prostě exhibicionista a vlečeš nás všechny na hanbu
s sebou‘ (Vaculík 1992: 383). Je však nutné zdůraznit, ţe se nepřestává jednat o iluzi
autenticity, o mistrně navozený a udrţovaný dojem upřímně sdělované výpovědi či
dokonce zpovědi.
Deníková forma Vaculíkem posunutá do svérázné podoby je ze své podstaty
zaloţena na klamu, ţe věrně snímá okolní svět a reálně existující subjekty. Vaculík navíc
sloţky důvěrnosti sdělení dovedně vyuţívá, počítá se silným účinkem na čtenáře. Jeden
z komentátorů Snáře, J. Vohryzek, tento aspekt vystihuje slovy: „Deník je samomluva,
intimissimum, kdeţto Vaculík tu zprvu mluví a místy hřímá jaksi veřejně, jako by svou při
předkládal k posouzení čtenáři, s nímţ vede rozhovor“ (Vohryzek 1991: 128–129). Jiří
170

K těmto prostředkům patří u Sokolova např. „materializace“ vypravěčova hlasu: důraz na jeho křik, na
jeho záznam i rušivé efekty. Vypravěč mluví sám o sobě: „tenhle chlapec zakřičel, kdoví proč hodně hlasitě
zakřičel, asi takhle: á-á-á-á-á-á-á-! Promiň mami, vím, ţe není vůbec nutné, abych předváděl, jak ten chlapec
křičel, tím spíš, ţe otec odpočívá, stačí jenom říct, ţe jeden chlapec zakřičel, prý hodně nahlas a nečekaně
zakřičel, a není nutné předvádět, ţe zakřičel asi takhle: á-á-á-á-á-á-á-!“ (Sokolov 2006: 126–127).
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Pechar soudí, ţe Vaculíkův text je „drama, v němţ na jedné straně vystupuje ničím
nenahraditelná ţivotní zkušenost, a na druhé straně bezprostřední spontánnost uchopující
skutečnost čerstvě zrozenou myšlenkou a schopná činu nebrzděného nahromaděným
poznáním“ (Pechar 1996: 95). Chtěla bych jen podotknout, ţe jak dojem bezprostřední
spontánnosti, tak pocit přenosu „čerstvě zrozené myšlenky“ pokládám za velmi dovedně
zvládnuté literární postupy. Ţivotní „materiál“, předmětná skutečnost jsou zrcadleny jen
zdánlivě přesně. Záznam, jakkoli působí věcně, přesně a stroze, vţdy zůstává tvůrčím
aktem.
Oběma textům společná je rovněţ promluva vedená z okraje. Outsiderství, protest vůči
různým druhům autorit a formám moci, výhrady k většinové společnosti a jejímu
fungování a ovšem jejich ironické zesměšnění jsou základními postoji utvářejícími
vypravěčovu výpověď. V této souvislosti je na místě zmínit, ţe děj obou textů navíc
zasahuje do stejného historického času – či spíš bezčasí – komunistické totality.
Komu je výpověď adresována? Zdánlivě pisateli samotnému, jak by mohla
nasvědčovat samomluva u Sokolova (románové „ty“, kterému jsou promluvy adresovány,
můţe být zprvu vnímáno jako samostatný subjekt, v průběhu textu se ale stále více
ozřejmuje, ţe se jedná o vnitřní projekci mluvčího, tj. o rozpad na dva samostatné hlasy)
a deníková forma u Vaculíka. V obou případech jde o extrémní podoby subjektivismu,
jehoţ součástí je reflexivnost subjektu, průniky k sobě samému. Ovšem kalkul s účinkem
na vnější publikum je přirozenou součástí gestace obou próz.
Příbuzné znaky tedy nalézáme i u konceptualizace „já“: zakládá ji nejen výpověď
z výlučně osobní perspektivy, ale také výrazné selfmademanství, pocit nároku na
jedinečné, vyostřené stanovisko, zatvrzelost, svéráznost, ale i kolísavost postojů. Takový
postup zbavuje zpodobení hlavní postavy jednoznačnosti, přímočarosti a monolitnosti.
Povstává odtud nedefinovatelný, neohraničitelný, rozplývavý subjekt. Jeho totoţnost je
v obou textech problematizována. Autor Snáře s oblibou zpřítomňuje své okamţité
rozpoloţení: přechodné duševní stavy, pochyby, deziluzi, stavy vyčerpání apod. Píše: „Ale
všecko udělané platí, platí tedy výstup [z církve], i všecky vstupy platí, všecko platí, co
člověk udělá, a kdo pošetile protřiďuje minulost, bude tupý, a kdo se nezná ke svým
částem, bude schizofrenik. Velikým objetím, kam aţ dosáhnu, chci si, pokud to půjde,
drţet všecko, co kdy bylo moje, a budu zdráv. S tím doufám a prosím, ţe mě nepotká
celkem nic strašnějšího, neţ to všecko nadělané si vypít, vyţrat a ještě vylízat“ (Vaculík
1992: 93).
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Zachycování vratkých proměn subjektu tvoří základní osu narace. V. Karfík říká, ţe
„celý Český snář stojí na jediném, základním, den za dnem probíhajícím ději: na
vypravěčově zápase o integritu vlastní osobnosti“ (Karfík 2009: 398). Sokolov tuto
tendenci dovádí po samou mez: rozštěpení osobnosti, rozpad subjektu zcela otřásají
jednotou vypravěčova já. Jeho metamorfózy nabývají i rostlinných podob – leknínu
(Nymfea), implikující prolnutí s přírodní neměnností. (Ostatně i v tomto „spočinutí“
v přírodních danostech si je s Vaculíkem podobný.) Protiklady uloţené uvnitř subjektu
vedou aţ k osamostatnění dvou na sobě nezávislých, spolu rozmlouvajících a často proti
sobě postavených hlasů. Někdy jejich polarita ústí do scén, připomínajících rivalitu uvnitř
rozklíţeného vědomí Goljadkina z Dostojevského prózy Dvojník: „Nelekejte se, váţený
pane – říkáš a snaţíš se vystupovat a mluvit co moţná nejinteligentněji – jsem úplně sám,
absolutně, a jestliţe se tu objeví někdo druhý, tak mu nevěřte, i kdybych to byl také já, tak
to totiţ vůbec není, a vy se uţ patrně domýšlíte, o co tu jde; kdyţ přijde, schovám se
v hromadě dříví, a vy, vy – zalţete mu, zalţete, prosím vás, řekněte, ţe nic nevíte, ţe tady
nikdo nebyl [...]“ (Sokolov 2006: 158).
Pro oba texty je rovněţ určující způsob, jakým je strukturována kategorie času. Forma
deníkových zápisů implikuje čas osobní, ţitý den po dni, jedinečný čas ţivotního běhu.
Vaculík sledem proţívaných dní prokazuje schopnost postihnout plnost a obsaţnost
okamţiku, rozlehlost přítomnosti a její potencialit, nezajištěnost, otevřenost směrem do
budoucnosti, neznalost věcí příštích. Objektivní časové mezníky ustupují stranou.
Zajímavý rozbor času u Vaculíka podává Sylvie Richterová: „Deníkový čas, jak jej
Vaculík zvolil, neobsahuje však ani začátek ani konec této situace; je to výsek na časové
ose, kus, nepatrný zlomek nekonečného, jednosměrného, nenávratného času. Jeden rok,
vyňatý individuem v jádře z neproměnitelné věčnosti, který má vzhledem k historii
podobnou naléhavost a paradoxní osudovost náhodnosti a jedinečnosti, jako úsek času
zvaného lidský ţivot [...]. Je to rámec, v němţ se kaţdá maličkost zhodnocuje, kaţdá
relativní hodnota nabývá významu jedinečného“ (Richterová 1991b: 109).
Takovýto vnitřní jednotlivcův čas, jeho jedinečnost, unikavost a nepostiţitelnost
u Sokolova nabývá zcela krajního zpodobení a vede k rozpadu ţitého kontinua. „Ţádná
řada dní neexistuje, dny přicházejí, kdykoli si prostě usmyslí, a stává se, ţe jich přijde
i několik najednou. A taky se stává, ţe den dlouho nepřichází“ (Sokolov 2006: 36). Zbývá
vnitřní, ţitý, individuální čas hrdiny, neodvíjející se lineárně, ale v určitých navracejících
se „zastaveních“, obrazech, scénách. Odtud povstává totalita těţko sdělitelné zkušenosti.
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Objektivně měřitelný čas171 se ve vědomí vypravěče rozplývá (je „takzvaný“ či
„neexistující“): „Ani vy, ani já, ani nikdo z našich přátel není schopen vysvětlit, co
rozumíme tím, kdyţ uvaţujíce o času časujeme sloveso být a dělíme přitom ţivot na včera,
dnes a zítra“ (Sokolov 2006: 37). Namísto toho nastupuje zpřítomnění vzpomínky
a zachycení bytí v jeho moţnostech (a pak je jedno, jestli minulých, přítomných, nebo
i budoucích). V tomto modu vyprávění je vzpomínka na minulost svou intenzitou rovna
přítomnosti. Potenciality, různé moţné, i vysněné projekce jsou rovnocenné realitě.
Škola pro hlupáky je útokem na mechanickou následnost časů. Dochází tu dokonce
ke zrelativizování či znehodnocení mluvnických kategorií pro vyjádření času a jeho
plynutí. Ocitají se vedle sebe v pouhém výčtu variant, které oslabují moţnost jednoznačné
reference: „Drahý Leonardo, nedávno (v tomto okamţiku, v brzké době) jsem plul (pluju,
budu plout) na pramici po veliké řece. Do té doby (poté) jsem mnohokrát pobýval (budu
pobývat) na tomto místě a dobře znám jeho okolí. Bylo (je, bude) velmi hezké počasí,
a řeka tichá a široká, a na břehu, na jednom z břehů, kukala kukačka (kuká, bude kukat)“
(Sokolov 2006: 37) atd. Spolu s M. Pčolou můţeme říci, ţe tu lze „chápať kaţdý ţivotný
okamih jako jedinečnú a neopakovatel´nú událosť, jako niečo, čeho príchod a odchod ani
presná podoba nikdy nie sú pevne dané a verbálne plne uchopitel´né, ale zato (alebo práve
preto) sú vţdy nové a intenzívne ţivé“ (Pčola 2009: 172). Sokolov píše: „Všechno v ten
den bylo v naší osadě přesně takové jako v odpovídající den minulého roku a všech
minulých let [...]. Ale tam, v naší zahradě, se teď rýpali nějací jiní chataři, my jsem to
nebyli, protoţe v té době jsme naši chatu prodali. A moţná ţe jsme ji ještě nekoupili. Tady
nelze tvrdit nic s jistotou, v daném případě všechno záleţí na čase, nebo naopak – nic na
čase nezáleţí“ (Sokolov 2006: 228–229). Dochází zde k rozpadu časového kontinua
a místo něho se zdůrazňuje jakési amorfní ţivelné plynutí ţivota, unášivý proud dění
a nerozčleňující, neanalytické vědomí vypravěče. Není bez zajímavosti, ţe podobný
postřeh vynáší Richterová i o vyprávění ve Snáři: „Dosahuje přitom zpřítomnění času
minulého a budoucího, synchronie, dalo by se říct, v níţ se zračí význam časových změn
(ale kde ještě není ţádný proces definitivně uzavřený)“ (Richterová 1991b: 116).
Shrňme tedy: ačkoli je v obou literárních dílech současnost dění a jeho záznamu
přirozeně charakterem slovesného média vyloučena, přesto obě naléhavě sugerují dojem
ţité přítomnosti, coţ je přibliţuje skazu.
171

E. A. Čeremina charakterizuje románový čas Sokolovovy prózy takto: „ţádný časový úsek neexistuje
izolovaně. Chronos románu je jakýsi konglomerát současnosti minulého, přítomného a budoucího“. Pro
hrdinu „neexistuje iluze stejnoměrné následnosti událostí, jak je vnucuje škola nebo rodiče“ (Čeremina 2010:
36).
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Blízké jsou si obě prozaické výpovědi nejen ve vztahu k „nyní“, ale i k tomu, jak je
prezentováno „zde“. Prostor obou je uzavřený aţ nepropustný; disidentské prostředí Snáře
se vyznačuje okleštěností, obšancovaností státními represivními orgány. U Sokolova jako
samostatný uzavřený prostor vystupuje buď chatová osada na předměstí metropole, nebo
zvláštní škola. Ţivot v těchto výsecích se řídí jakýmisi svými vlastními, často absurdními
a vykloubenými pravidly. Explicitně je to pojmenováno Sokolovovým obrazem „zvláštní
školy“, u Vaculíkova ona vykolejenost není podobně hutně metaforicky pojmenována, zato
vyplývá z jednotlivých okamţitých projevů, zaznamenaných denních „případů“.
Ţivotní empirie, mnohdy aţ banální detaily vţdy svým významem překračují
všednodennost a stávají se znaky. Jednotlivosti kaţdodenního ţivota se podílejí na vzniku
dojmu ţité reality a také celkové historické situace. U Vaculíka konkrétna hrají zásadní
roli; identifikovatelná (v míře závislé na obeznámenosti čtenáře) vlastní jména a reálie
však vyvolávala ostrou kritiku textu. Důleţitější neţ tato „dokumentární“ sloţka je však
rovina zachycující, jak je subjekt vystavován dění.
Pro oba autory je nadto velmi podstatný záznam různých hlasů dalších účastníků
oné reality, spolutvůrců tohoto výseku skutečnosti – zaznívají skutečně jakoby
bezprostředně, v jakémsi mnohohlasí, dialozích, často i ostrých výměnách. Vaculík
s velkým zaujetím zaznamenává, co kdo řekl, jak na to posluchač reagoval – a vzniká tak
obraz toho, co si lidé, vystaveni určitým podmínkám konkrétního časoprostoru, sdělují
(navíc v extrémních podmínkách komunikace, omezených odposlechy a vedoucích ke
vzniku vlastních informačních kanálů: samizdat, šifrovaná řeč, náznaky). Podobně jako
v „tradičním“ Leskovově skazu je podávána výměna informací, dojmů, dohadů, názorů,
jen s tím rozdílem, ţe jsou jednotlivé party rozdělené naoko rovnoměrněji, ovšem
v konečném výsledku vlastně také jen doprovázejí a „dozvukují“ hlavní vypravěčovu
promluvu v ich-formě.
Sokolov se sice v daleko větší míře drţí jednoho plynulého proudu, vycházejícího
od ústředního mluvčího, zabíhajícího do často rozvláčných digresí, asociativního řetězení
představ, takţe povstává jakýsi unášivý proud tvořený dlouhými, jakoby nastavovanými
souvětími. I u něj ale dochází k překryvu více hlasů a jejich přebíjení, navíc často bez
grafického či syntaktického vyznačení: „[…] a ty jsi tedy řekl tak dobře půjdem se na něj
podívat a vcházíme do obchodu a já se tě ptám jak se ti líbí a ty jsi jenom neurčitě pokrčil
rameny a říkáš nevím kdo to má vědět vţdyť nevypadá ani jako pyţamo je nějaký divný
bůhví proč čtverečkovaný a kalhoty jsou podle mě aţ moc úzký a prodavačka to uslyšela
taková mladičká sympatická a hned nabízí tak si ho zkuste [...]“ (Sokolov 2006: 54). Navíc
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promluva vypravěče je jen někdy vedena z pozice 1. osoby; střídá se s vypravěčským
„my“, či dialogickým „ty“, obráceným k vnitřnímu partnerovi sdělení.
Všechny výše řečené sloţky výstavby se v obou prózách podílejí na utváření nového
románového tvaru, na proměně struktury děje a podoby hrdiny. V obou textech hraje
podstatnou roli také článkovitost, skladba díla ze segmentů a také návraty motivů, zvláště
u Sokolova navíc spojené s výraznou rytmizací a posílením eufonických kvalit textu.
Dotýkáme se tu opět zvýrazněného významu fragmentu a jeho funkce v moderním
slovesném díle. 172 Rozbíjeny jsou stereotypy, skrze něţ je běţně vnímáno literární dílo.
Dochází k ústupu od vyhroceného příběhu, uceleného konstruktu. Výstiţně to ve
Vaculíkově případě pojmenoval V. Černý: „ani příběh opravdu celistvý a ucelený, mohlo
to začít jindy, mohlo to končit jindy, mohla to být biografická výseč půlroční, mohla být
dvouroční, jednotu to nemá, organismus to není, má to ovšem souvislost: subjektivní
souvislost zrcadleného ţivota“ (Černý 1994b: 177–178). Mizí nadhled vypravěče
s převahou obzírajícího skutečnost. Do popředí se dere zdánlivě antiiluzivní, antiliterární
postupy, sama ţivotní látka. Dochází tu k rozkladu či rozklíţení základních narativních
komponent. Jsou podemílány samotné základy epičnosti: příběh se posouvá bez jasně
vedené zápletky, jeho lineární vývoj je potřen. (Jistý náběh lze spatřovat v jedné ucelenější
syţetové linii – milostném příběhu, ale také o něm platí ve Snáři, ţe sotva je navázán,
rozplývá se v bezvýchodnosti; u Sokolova zůstává vůbec v rovině hrdinova snění.) Místo
toho nacházíme vícesměrnost, slepé uličky, v podstatě nepointovaná zakončení, zdánlivě
libovolné úlomky času i skutečnosti, nulovou celistvost a uzavřenost sdělení.
Vypravěč čtenáři usilovně sugeruje svou neznalost dalšího vývoje událostí, místo
toho jej zahrnuje spontánním přívalem faktů a postřehů. Vaculík nezakotvenost příběhu
a jeho nejasné směřování přímo tematizuje: „Ale jaká je toto kníţka? Kdyţ jsem začal,
v lednu, nevěděl jsem, co se stane jejím hlavním tématem, neznal jsem všecky její příští
postavy a neměl jsem ţádný úmysl“ (Vaculík 1992: 202). Přesvědčivě navozuje ve čtenáři
dojem autentického, pravdivého a nestylizovaného sdělení: „Tak kdyţ teď uţ mě hlavní
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Tuto skutečnost v Sokolovově románu rozebírá D. Barton Johnson. Ukazuje, ţe opakování a návraty
motivů, obrazů, ale i celých scén souvisí s achroničností vyprávění. Soudí, ţe kauzální propojenost scén
a lineární chronologie jsou zde nahrazeny paradigmamatickým plánem, spojujícím (často jen náznakem či
pouhou juxtapozicí) zcela nesourodé události. Tato paradigmata „spočívají v překrývajících se návratných
prvcích, které působí esteticky spíše svým kumulativním efektem, neţ syntagmatickým spěním narativu
k rozuzlení. Taková paradigmatická hnízda tvoří základní strukturní jednotu románu“ (Johnson 1980: 219).
Můţeme zde připomenout Hrabala, který rovněţ oslabuje kauzální, logické a temporální spoje a v jehoţ
tvorbě se uplatňuje metoda koláţe, pomocí níţ dochází k návratu určitých motivů, povstávání nových celků
a zachycení jevů v polyperspektivním vidění (viz kap. 3).
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téma přišlo ţrát a postavy se dostavily, mám je zapírat nebo přeodívat? Vím já, co kdo
udělá a k čemu to bude dobré?“ (tamtéţ). A po dalších téměř sto stranách: „Zatím píšu, co
píšu, aniţ vím, k čemu to povede buď samo, či kam to povedu“ (Vaculík 1992: 289). Tak
jsou uchopovány samotné obsahy mysli pisatele, v jeho okamţitých pohnutkách, včetně
nejasností, iracionalit, coţ utváří naraci daleko spíše neţ vědomí nějakého cíle či směru.
Určující se stává vystavenost přítomnému okamţiku: otisky, nápovědi a výstrahy nachází
mluvčí i ve snech či zcela banálních jevech. Tím navozuje ve čtenáři dojem blízkosti,
důvěrnosti a moment sdílení společného světa.173
Sokolov dojem potencionality bytí a nezkotvenosti subjektu v něm dovádí ještě dál.
Jak jiţ bylo řečeno, určující je ztráta kontinuity a kauzality, prostupování a simultaneita
všech časových dimenzí. Potencionální projekce174 jsou postaveny na roveň fakticity:
„Chystáte se pracovat, nebo studovat? Jéje! tak tohle vás trápí. Pane, ostatně předpokládal
jsem, ţe i na tohle se zeptáte. Ale jak račte vidět, pravděpodobně ve velmi blízké
budoucnosti dokončuju naši zvláštní školu, patrně externě. A hned se zapisuju na jednu
fakultu nějaké inţenýrské školy: stejně jako všichni moji spoluţáci sním o tom, ţe se stanu
inţenýrem. Rychle, pakliţe raději neříci – střemhlav, se stávám inţenýrem, kupuju si auto
a tak dále. Takţe nemějte obavy, byl bych rád, kdybyste mě bral jako potencionálního
studenta, nic míň (Sokolov 2006: 239–240). A v ještě vyhraněnější formě: „Zmocní se jich
vítr a odnese je za řeku, na záplavové louky: uţ se to stalo, nebo se to mohlo stát, a tedy –
jako by se to stalo“ (Sokolov 2006: 245). Vyprávění je utvářeno proţitkem určitých dějů,
které oţívají a jsou plné budoucích následků – jak říká Pčola: „čitatel´ pritom nevdojak tuší
nevyslovený náznak budúcej (minulej/súčasnej) tragédie“ (Pčola 2009: 167).
Jaká podoba bytí je nám v textech předkládána? Úhrnem lze říci, ţe je to pluralita,
otevřenost bytí, současnost a mnohoznačnost dějů. „Text je otevřený v tom smyslu, ţe
kaţdý záznam je určitou moţností dalšího děje, a ne kaţdý pak děj skutečně rozvíjí. [...]
dramatičnost textu nespočívá na zákonech dramatické stavby, nýbrţ v tom, ţe dílo staví
před čtenáře tvůrce, který neukazuje, jak ţivotní látku zmohl, ale jak ji zmáhá, a ne vţdy
s úspěchem“, píše Karfík (Karfík 2009: 393). Oba texty vycházejí z dojmu nejistoty dění,
v němţ se subjekt ocitl, na otevřenosti skutečnosti, plynulosti, potencionality bytí a také
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Někdy ovšem můţe být účinek na čtenáře právě opačný. Jak svědčí F. Pavlíček, text v něm „vyvolává
dojem naprosté upřímnosti, skoro dotěrné, ba vlezlé, protoţe neţádané, prostořeké a impertinentní“ (Pavlíček
1991: 52–53).
174
M. Pčola charakterizuje tento aspekt následovně: „Vol´by jednotlivých potencialít si v priebehu
rozprávania navzájem často protirečia, nie sú logicky koherentné, kauzálne vzťahy medzi zloţkami vyššie
znázornenej schéma sú často narušované, prípadne sa v konečnom dộsledku pravracajú vo svoj logický opak
(neraz sa ukáţe, ţe aktualizácia istej moţnosti je vlastne jej ne-aktualizáciou, dosiahnutie istého ciel´a –
úspech – je v konečnom dộsledku jeho minutím – neúspechom – alebo naopak)“ (Pčola 2009: 165).
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neznalostech či dohadech, co události vůbec znamenají, budou či mohou v budoucnosti
znamenat. V obou je v popředí totalita vlastní zkušenosti175 a také hranic jejího
přetlumočení. Vypravěči se vydávají proţitku, tedy tomu, co je pomíjivé, a ukazují
moţnosti jeho zachycení – jsou limitované, někdy proto nastupují zámlky. „Dvě hodiny
těchto pár řádek, hroutím se bezmocí, jak nedokáţu najít přiléhavý, věrný, stručný, ale jak
potřeba krvavý způsob vyjádření. Nehledě na to, ţe nevím, jaké tato událost má poslání.
Nějaké jistě ano!“ (Vaculík 1992: 292). Obě prózy jsou neseny úsilím zachytit vlastní
situaci, včetně ohroţení, nejistot; zakládá je snaha o vyostřené podání obsahu vlastní mysli,
individuálního vědomí.
Vypravěči nám podávají zprávu o sobě a o světě v konkrétním čase a prostoru
a také o současnosti dějů, stavů a pocitů. Odtud povstává i vědomí o nejednotnosti
způsobů, jak můţe být skutečnost zachycena: „Sedím nad tím rukopisem, skoro denně,
a nevím, kam mu mám pomoci. Kam on sám víc chce? K uhlazenějšímu tvaru, z něhoţ
vyplyne i rozhodnější dojem, či zpátky do pochyb, nápovědí a jenom pocitů a do
roztříštěného stylu? [...] Připomínám si úmysl, aby můj spis mluvil nejenom svými slovy,
ale i svým stavem, a nechávám ho nakonec v původním výrazu. Druhý den se to opakuje:
zuřím nad jeho slepými rameny, zabíhavými příhodami, ostudně kolísavou úrovní stylu,
nad tím jeho flekatým glancem, a čtu těch pět stránek dokola... aţ si řeknu: a co! Je mi
bliţší příští čtenářova četba, nebo můj minulý ţivot? Můj právě uplynulý rok je mrtvolka:
balzamovat ji navoňavo, nebo nechat rozsypat v prach? – Vţdyť je to jasné!“ (Vaculík
1992: 421)
V souvislosti s Českým snářem byla často kladena otázka dokumentu a dokumentárnosti
textu. Taková argumentace vedla mnohdy k nařčení, ţe se jedná o pouhý mechanický
záznam, hůře ještě o snůšku pomluv, drbů. Dokonce i Václav Černý odtud zpochybňoval
jeho přináleţitost k literatuře: „A je Vaculíkova kniha literárním textem a nikoli deníkem
jednoho roku vyrvaného z biografie, ţivotním dokumentem, jehoţ zákonitosti a pravidla
jsou jiná neţ výhradně estetická, coţ činí z Českého snáře zvláštní patvar či přechodní tvar,
vyzouvající se z pravomoci literárně umělecké?“ (Černý 1994b: 186). Poměr mezi ţivotem
a fikcí je ale sloţitější. Je zřejmé, ţe ţitá zkušenost je vţdy selektivně přenášena do nového
kódu – jazykové reprezentace slovesného díla. Zachycení ţité reality je u Vaculíka
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Čeremina v této souvislosti soudí, ţe „osobní zkušenost poznání je vţdy důleţitější neţ sociální zkušenost,
kniţní vědění, jakékoli prostředkování“ (Čeremina 2010: 43); ţe „vše, co je vlastní, jedinečné,
neopakovatelné je skutečné a hodnotné, a vše sociální, vnucené – lţivé a nebezpečné“ (Čeremina 2010: 54).
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zdoláváno zdařilým tvůrčím gestem, obtíţnou volbou mezi různými událostmi a způsoby
jejich ztvárnění: „Měl bych tu líčit hovory lidí o případu Kohout, svůj pokus zformulovat
protestní text přijatelný všem přátelům, zejména pak svou snahu získat podpis Kosíkův.
Nebo bych měl popisovat, jak jsem sháněl dnes hovězí, jeţ jsem však nakonec dostal. Ale
nemám na to náladu, asi není správná vlnová délka“ (Vaculík 1992: 358). A vzápětí
vzdoruje lákavosti romantického, vypointovaného příběhu, který by pomohl látku
uspořádat „tradičně“: „Tak proč bych nesáhl po hotové kapitolce, v níţ se nějací dva
nakonec šťastně vezmou, aby román byl kompletní?“ (tamtéţ). Právě v oné ţivotní
„nekompletnosti“, fragmentárnosti, lomenosti vidění a autentičnosti hlasů spatřuji zásadní
hodnotu obou děl a jejich příslušnost k problematice, kterou B. Ejchenbaum před více neţ
půlstoletím pojmenoval výrazem skaz.
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Závěrem
Zkoumaná problematika skazu, jeho povahy a interpretačních moţností se tímto ani
zdaleka nevyčerpává – naopak, klade nám nové otázky a výzvy. Výboje formální školy
nesměřovaly jen do oblasti literární teorie a historie, ale týkaly se také nejaktuálnějších
problémů současné literární tvorby, mířily k úvahám o obrodě prozaické tvorby oproštěním
od vykalkulované fabule. V souladu s tím bych i já svou práci uzavřela odbočkou
zacílenou k dnešku.
Jáchym Topol ve své poslední próze, nazvané Chladnou zemí, vytvořil postavu vypravěče,
který chce uchovat svědectví válečných událostí v terezínském ghettu. Další postava
vyprávění, vypravěčův blízký příbuzný Lebo, očitý svědek oněch dějů, se stává jakýmsi
průvodcem po minulosti, zasvěcovatelem do děsivých záţitků a prostředníkem dnes
obecně kýţené autenticity: „[...] vykládal o dávných hrůzách města zla... a smrti
desetitisíců ve zdech, kde nyní dýcháme, a o všech těch, kteří z těchto zdí vyšli k vlakům,
které je vezly na smrt... Lebo nechával kolovat předměty, které jsem dotýkáním sdíleli,
a zpřítomňoval svým vyprávěním minulé tak, ţe před námi vzduchem běţely obrazy toho,
co se dělo... někteří při tom křičeli, ano, mnohým tekly slzy... [...] Lebovy řeči za těch
večerů jak rozţhavená tyč probodávaly černé mraky v depresivních hlavách přecitlivělých
mladých lidí... a to Sáru napadlo, ţe večer zaţehne svíce, Lebovy představy před námi pak
vystupovaly ještě zřetelněji.. Lebův hovor byl pro studenty silnější neţ všechny vitríny
a stránky učebnic, ano, studenti měli rádi Lebovu výuku a zkouření hradební trávou se za
těch dlouhých večerů v našem squatu z pryčen chvěli a jejich mysli se vkládaly do Lebovy
mysli jako prsty do ran“ (Topol 2009: 58).
Ve druhé části knihy se vypravěč ocitá v Bělorusku, kde je zapojen do jakéhosi
monstrózního podniku. Jeho cílem má být vybudování muzea, které by přímo
zpřítomňovalo ony události „konzervováním“ jejich pamětníků – ti jsou uchováváni
v jakémsi mumifikovaném stavu a stisknutím tlačítka začínají odříkávat svůj příběh:
„Babka v šátku a dlouhý sukni sedí hned u dveří. Není ţivá. Ale jako bych měl za jejími
brejličkami kaţdou chvíli zahlídnout otevřený víčka a chytré oči. V tváři babí to škubne,
hýbne rty. Byla jsem ve sklepě s mámou a sestřičkou, dupali nad náma, sestřička chtěla
křičet, tak jsem jí dala do pusy kus chleba, ať jí, ať mlčí. Držím jí ruku na puse, udusila se.
/ A pak uţ nemluví, jen naříká, kvílí, pořád. Alex odpojí drátky, vypne ji (Topol 2009:
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112). Stroj na smrt se stává strojem na výrobu děsu, v konečném součtu se v podstatě
přeměňuje v průmysl, osvětový, zábavní či turistický.
Kniha chce působit jako text, který dokáţe přiblíţit proţitou hrůzu, zároveň ale
i persiflovat fakt, ţe se z ní stává masový obchodní artikl. Je dobré, ţe chtěl spisovatel
odsoudit vlnu konjunktury táborové tematiky – ale nepluje na ní svou knihou také?
Obávám se, ţe zamýšlel-li upozornit na zneuţívání, komercionalizaci této
problematiky, sám se na nich svým textem, vykalkulovaným a vyšpekulovaným
k obludnosti, nechtěně podílí.
Jeho expresivní, výbušná obraznost je mnohdy aţ ukřičená, ne-li přímo dryáčnická.
Navzdory své hyperboličnosti a grotesknosti je příběh vlastně prvoplánový a plochý.
Ve stejném roce jako Topolova próza vyšel i Terezínský deník 1941–1945 od Evy
Roubíčkové, jenţ autorka psala původně německy, v půli 60. let jej za spolupráce svého
manţela přeloţila do češtiny. Váha a výpovědní hodnota tohoto svědectví jsou nesporné,
text má však i nepopiratelné literární kvality.
Chci se, pokud moţno, zdrţet přímého srovnání s Topolovou knihou. Vymyšlenost,
hyperboličnost vyfabulovaného Topolova příběhu stojí proti lapidárnosti, strohosti,
věcnosti skutečně autentického záznamu – rozdíl je evidentní, vyplývá z povahy ţánrů
i stylového nasazení autorů.
Přesto si myslím, ţe se tu v určité rovině srovnání snese – oba texty utváří vnitřní
pohled, jsou neseny ryze subjektivní perspektivou na skutečnost válečného Terezína.
Toho, co nám můţe otevřít Terezínský deník, je však neskonale více.
Zatímco Topol o děsu píše, Roubíčková ho zaţívá a prostředkuje – nikoli však
útočně, prvoplánově s cílem „podat tu hrůzu“. Co nám její kniha přináší především, je
zachycení vyhrocené ţivotní situace a to, jak se postupně usazuje v jejím vědomí. Autorka
(při nástupu do transportu v prosinci 1941 dvacetiletá) se s realitou konfrontuje, není její
trpnou obětí, uvědomuje si důsledky vlastního jednání. Prokazuje záviděníhodnou
otevřenost vnějšímu světu, schopnost zaujímat pevná stanoviska, formulovat svou
zkušenost a bojovat za zachování vlastní identity.
Obludnost, zvrhlost tu nevystupuje v přebujelých, hyperbolizovaných obrazech, ale
v běţných ţivotních situacích válečného ghetta, jimţ je vystavena a jeţ pozorně a citlivě
reflektuje. Vrţenost do takto extrémních podmínek, které zde zakouší, nám říká mnohé
o nás samých, mj. o naší schopnosti pojmenovat skutečnost.
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„Vlastně jsem si to všechno představovala ještě horší, něco jako smrt, poněvadţ
jsem si o tom nemohla učinit vůbec ţádnou představu, a rovněţ ti, kteří zde jsou jiţ delší
čas, se nám při setkání zdáli jako lidé z jiného světa. Ale ţijeme i zde, nemáme ani tak
špatnou náladu, dokonce se dost často smějeme, coţ jsme v Praze vůbec nepovaţovali za
moţné. Krátce a dobře, ţivot jde dál. Jen přemýšlet nesmím. Celý den mám zaměstnání,
večer si lehneme na matraci a spíme. Jen nepřemýšlet! Jen to ne!“ (Roubíčková 2009: 25).
Zřejmý je tu vyhrocený proţitek aktuálního času, avšak nejen v rovině naléhavé
přítomnosti, ale v jejím překračování – v porovnávání s časem „před“, a i směrem do
budoucnosti. Je to výraz schopnosti odstupu, odhlédnutí, konfrontování s jiným časovým
horizontem:
„Přílišný optimismus prvních dní znatelně opadl, nikdo jiţ nepočítá, ţe na jaro
[psáno v únoru 1942] pojedeme domů. Bude to zajímavé, aţ si jednou na to vše
vzpomeneme. Ráno v šest hodin kaţdý den budíček, pak fronta na uhlí, fronta na jídlo, boj
o kaţdý centimetr. Kaţdá osoba smí mít pro sebe sedmdesát centimetrů, boj o matrace,
kaţdý večer hrozná zima“. (Roubíčková 2009: 32)
Silné je téţ vědomí, ţe aktuální záţitky změní i ţivot „potom“ (zápis z ledna 1943):
„Zdá se, ţe politicky se situace nemění. Slyšíme nejrůznější pověsti, ale ty jsou
pravděpodobně nesmysl a budou mít málo vlivu na konec. Kdy půjdeme domů? Toto je
heslo Terezína. Pěkně se to řekne, ale dejme tomu, ţe bude opravdu konec, jak bude
vypadat vítězství? Je to velmi, velmi nepravděpodobné, snad nemoţné, abychom prostě
pokračovali tam, kde jsme přestali. Kam vlastně chceme? Kde máme domov? Co bude
s námi po válce?“ (Roubíčková 2009: 73).
Neuzavřenost, neznámý konec, omezená moţnost dohlédnout za hranice dneška
a alespoň částečně odhadovat a plánovat budoucnost se pojí s rostoucí potřebou postarat se
o sebe, ale i se strachem z úbytku humánních vlastností a hodnot: „Nevím, jak to dělají, ale
vidím, ţe většina lidí si zde můţe přece nějakým způsobem leccos zaopatřit. Je hrozně
smutné, ţe je zde moţno všeho docílit pouze podfukem, lţí nebo krádeţí. Podaří se nám
jednou ještě se včlenit do normálního ţivota? Budeme ještě jednou normálními, slušnými
lidmi? Nebudeme všichni zločinci, aţ odsud vyjdeme?“ (Roubíčková 2009: 39).
Omezenost prostorového pohybu a naprosté provizórium údělem (věčné stěhování,
přesuny narychlo z jednoho baráku do druhého, podle rozkazu, který mohl být vydán
v jakoukoli denní či noční hodinu) je jen jakousi synekdochou ţivota v trvalé nejistotě,
pocitu vratkosti, nestability, unikání, rozpadu nejen základních hodnot a jistot, ale všech
záchytných bodů, situace „sypké půdy pod nohama“.
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To se projevuje ve veskrze dílčím pohledu, v dohadech o „rámci“ celé situace,
v nemoţnosti pochopit, co se vlastně děje. Výsledkem je převládající nulová či jen
minimální distance, mizivá moţnost nadhledu, a také sklon důvěřovat fámám:
„Lidé se mi zdají jako malé děti, které všemu věří. V jednu chvíli jásají, vzápětí
propadají zoufalství a beznaději. Transporty prý nakonec odjedeme všichni. Pak jsou
transporty na několik dní odloţeny a všichni jsou zase šťastni – ‚Za dva měsíce určitě
pojedeme domů a všechno je v pořádku‘. Musíme vše přijímat s rezervou, nechápu takové
povahy.“ (Roubíčková 2009: 102)
Deník vypovídá o situaci lidí, vydaných napospas zvůli, o bezmoci, nemoţnosti
dešifrovat (jen uhadovat) gesta, pokyny a rozkazy (rozhodující přitom o jejich bytí
a nebytí), o zoufalé snaze nalézt „správnou“ odpověď:
„Je to příšerný pocit dívat se na to, jak osud tisíců lidí závisí na jediném člověku, na
tom, jak kaţdého jednotlivce ve zlomku vteřiny posoudí. Připadalo mi to jako hromadný
soud – ţivot, nebo smrt. [...] Muselo to být gigantické divadlo, dvůr osvětlený reflektory,
jako by byl jasný den, obrovský lidský had a uprostřed Rahm [Lagerkommandannt
v Terezíně], u kterého se had dělil na dvě části. V jedné šli lidé zářící štěstím k jednomu
stolu, v druhé zoufalí a nešťastní k druhému. [...] Byla jsem vůbec první v první řadě.
Všichni ještě jednou nastoupit! Neţ jsem se vůbec vzpamatovala, stála jsem před Rahmem,
který se mě ještě jednou ptal na totéţ a jen přidal dotaz: ‚Sama?‘ ‚Ano, sama.‘ ‚Tedy sem!‘
A zase jsem stála v jedné řadě. Opět nás dělili na dvě části, jenţe tentokráte nikdo nevěděl,
kdo se dostal ven a kdo ne. Prodělala jsem ještě další hroznou hodinu nejistoty. K smrti
unavená. Stáli jsme ve dvou skupinách, obě přibliţně stejně veliké, vesměs mladí, silní
lidé, jen zcela málo rodin. Co s námi chtějí dělat? Někdo myslel, ţe z toho bude pracovní
transport. Jiný projevil názor, ţe z nás chtějí pěstovat novou rasu. V jednu hodinu vše
skončilo“ (Roubíčková 2009: 143–144).
To vše vede k upevňování mikrosvěta, ke lpění na rodině, blízkých přátelích
(a v případě Roubíčkové téţ na pomocníku zvnějšku, který ji a její rodinu po celou dobu
podporoval). Víra v přeţití těch nejbliţších ji udrţuje v „chodu“, jejich ţivot je smyslem
i jejího ţivota. Ztráta této naděje znamená naprostou rezignaci; v závěru deníku (po
transportech autorčiných přátel a rodičů v říjnu 1944) následuje jen strohý, jiţ zcela
nezaujatý výčet fakt a registrace událostí („Tak jsem zůstala odsouzena k Terezínu
a zůstala naţivu“, říká v dodatečném komentáři autorka).
Znázorňovaná

skutečnost

je

otřesná,

nepochopitelná,

porušená,

mnohdy

připomínající záznam nelogického snu, který také nemá své „proč“ a „proto“.
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Mnohokrát se navrací slovo „konec“ jako označení vytouţeného stavu: „Je teď jiţ
skutečně konec? Je to konečné? Nikdo to neví“ [...] A ţádný konec a ţádný konec.“
(Roubíčková 2009: 143) Deník sám končí tímto záznamem z roku 1945: 5. 5. sobota
Schluss! KONEC! (Roubíčková 2009: 167).
Zájem o deníkové texty a jejich účinek na čtenáře přivedl formalisty k úvahám o hranicích
mezi literaturou a mimoliterárními díly. Spolu s nimi se můţeme ptát: Co je více
literaturou? To, co je vyfabulováno, smyšleno s cílem vytvořit co nejpůsobivější obraz
děsivých dějů, či to, co mělo být jejich „pouhým“ svědectvím, představuje ale osobitý hlas,
nezaměnitelný pohled na skutečnost a zároveň přímou výpověď?
Ejchenabum v jednom svém textu176 cituje L. N. Tolstoje, který si v roce 1905
poznamenal: „Zdá se mi, ţe časem se umělecká díla vůbec přestanou vymýšlet. Psát
o nějakém vymyšleném Ivanu Ivanoviči nebo Marje Petrovně bude pro ostudu.
Spisovatelé, pokud nějací budou, nebudou tvořit, ale jen vyprávět, co významného nebo
zajímavého jim ţivot přinesl.“
A

dále

Ejchenabum

soudí:

„A

skutečně

se

také

dostavilo

tíhnutí

k čistému vyprávění – k podání jednotlivých scén, ke vzpomínce, formě kroniky,
epistolárním ţánrům. Nejsme jiţ svědky krize velké či malé formy, ale krize starých
konstrukcí. Vliv Tolstého a Dostojevského je nečekaně – jak v ohledu stylistickém, tak
i ţánrovém – vystřídán vlivem Leskova. Obrozuje se prvotní zaloţení prózy, vlastní
vyprávění, které není spojeno s fabulí, se zápletkou [...]. Obrodil se cit pro slovo, nejdříve
se projevil mohutným rozvojem ozdobného, ornamentálního skazu (Pilňak, Vsevolod
Ivanov). Tato cesta je uţ za námi, nevedla však k fabuli, jak si mnozí mysleli, ale
k ţánrové problematice“ (Ejchenbaum 1927b: 294).

176

Jedná se o článek Při hledání ţánru [V poiskach ţanra], pocházející z roku 1924.
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Abstrakt
Práce Aspekty skazu (K literárněteoretickému uvaţování B. M. Ejchenbauma) se věnuje
fenoménu narativní strategie, kterou B. Ejchenbaum na přelomu 10. a 20. let 20. století
pojmenoval termínem „skaz“. Badatel nabídl koncept, který skaz vysvětluje jako
specifickou narativní formu, vyrůstající z oblasti spontánního mluveného vyprávění.
Východiskem rozboru jsou tři Ejchenbaumovy studie: Iluze skazu [Illjuzija skaza,
1918], Jak je udělán Gogolův Plášť [Kak sdělana Šiněl´ Gogolja, 1918] a Leskov
a současná próza [Leskov i sovremennaja proza, 1925], u nichţ jsou sledovány konstanty
ve vymezení pojmu i posuny v traktování problematiky. Cílem práce je nejen prozkoumat
Ejchenbaumovu koncepci, ale nabídnout i další moţnosti výkladu a problém skazovosti
spojit s širším polem úvah.
Výklad je rozdělen do dvou částí: důraz první je poloţen na teoretické uchopení
problematiky, kdeţto těţiště druhé je v interpretacích konkrétních uměleckých textů. Je
zde načrtnut kontext formalistického přemítání o literatuře jakoţto báze, odkud
Ejchenabumovo uvaţování vyrůstá. Nastíněna je rovněţ recepce Ejchenbaumova návrhu,
která se pohybovala od vřelého přijetí (zejména v rámci formální školy), přes ostrou kritiku
aţ k dalšímu rozvíjení. Osu tvoří vystoupení dvou kritiků: V. V. Vinogradova
a M. Bachtina, v jejichţ analýzách se ale ukazují četné paralely s Ejchenbaumovým
myšlením.
Pro koncipování interpretační části jsou voleny značně variabilní texty, které umoţňují
škálu výkladových přístupů. Interpretované texty mají představovat jakési krajní polohy
skazového vyprávění; jsou vybrány z literatury nejen ruské (Avvakum, Leskov, Sokolov),
ale i české (Hrabal, Vaculík).

The present thesis entitled The Aspects of ‚Skaz‘ (On the B. M. Eikhenbaum´s Theory of
Literature) concerns with the narrative strategy, which B. Eikhenbaum during the 1th and
2nd decade of the 20th century called ‚skaz‘. The scholar offered a concept explaning skaz
as the specific narrative form closely connected with the spontaneous verbal praxis.
The starting point of my explanation are three Eikhenbaum´s studies: The Illusion of Skaz
(1918), How Gogol´s ‚Overcoat‘ Is Made (1918) and Leskov and Contemporary Prose
(1925). On this material are shown both the constants and the shifts in the outlining of the
skaz problematic. The goal of the thesis is to examine Eikhenbaum´s concept on the one
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hand, and to offer the further potential readings and relate the task with the larger field of
reflectations on the other hand.
The explanation is devided into two parts: whereas the emphasis of the first of them
is laid on the theoretical explanation of the problem, the second one deals with the
interpretations of certain works of art. Therefore, in the beginning is displayed the context
of formalist attitude to the literature as a basis, from which grows Eikhenbaum´s own
theory. The reception of it is outlined further – it ranges from a glowing reception (within
formalism) across the sharp refusal then to further development. The main axis is built up
with the contributions of two critics, V. V. Vinogradov and M. Bachtin. However, by
closer observation of their studies it reveals lots of significant parallels with Eikhenbaum.
For the interpretation part are chosen considerably variable texts, which enable
a whole scale of reading. They are selected from Russian literature (Avvakum, Leskov,
Sokolov), as well as from the Czech authors (Hrabal, Vaculík), to represent the extreme
posibilities of the skaz narration.
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