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Literární věda – Inovace studijních oborů 

PhDr. Zdeněk Šanda, Ph.D. 

Charakteristika předmětu: 

Předmět Literární věda poskytuje základní uvedení do dvou subdisciplín teorie literatury - 

teorie vyprávění (naratologie) a teorie verše (versologie). Metodologicky  vychází ze 

soudobých evropských a amerických metodologických konceptů (strukturální tradice, 

teorie fikčních světů apod.). Navazuje na předměty Úvod do studia literatury a Literární 

proseminář. Předmět následně rozšiřuje specializovaný volitelný seminář Úvod do 

naratologie, který je metodicky založen na komentovaném čtení původních 

naratologických studií. 

 

 

Sylabus předmětu – tematické okruhy: 

 1. Úvod do naratologie 

 2. Fikční a faktuální svět 

 3. Naratologické metodologie 

 4. Způsoby vyprávění 

 5. Čas a vyprávění 

 6. Analýza časové struktury vyprávění 

 7. Úvod do versologie 

 8. Rytmus  

 9. Eufonie 

10. Veršové systémy 

11. Analýza rytmu 

12. Strofika 

 

 

 

 



1. Úvod do naratologie 

Úvodní tematický blok předmětu představuje narativ jako sociokulturní a psychologickou 

doménu životní zkušenosti člověka, zamýšlí se nad různorodými kognitivními možnostmi 

naratologické analýzy a interpretace. Zároveň uvádí základní informace ke genezi daného 

oboru, resp. k představení principů myšlení ve vybraných naratologických metodologiích 20. 

století. 

 

Tematické okruhy: 

 

 vyprávění příběhů jako sociokulturní kategorii 

 narativní identita: P. Ricoeur 

 tradice morfologické poetiky v naratologii: K. Hamburgerová, F. K. Stanzel 

 naratologie a tradice francouzského strukturalismu: T. Todorov, G. Genette, R. 

Barthes 

 empirická sociolingvistická tradice v naratologii: D. Herman 

 gramatika vyprávění: G. Prince 

 interdisciplinární naratologie: S. Chatman 

 teorie fikčních světů: B. Doležel 

 

Doporučená literatura: 

Barthes, R.: Úvod do strukturální analýzy vyprávění. Znak, struktura, vyprávění. Brno: Host, 

2002, s. 9-43. 

Doležel, B.: Heterocosmica. Fikce a možné světy. Praha: Karolinum, 2003.  

Genette, G.: Die Erzählung. München: Wilhelm Fink Verlag, 1994. 

Hamburgerová, K.: Fikční vyprávění a jeho příznaky. Aluze, 2005, č. 1, s. 120-131. 

Herman, D.: Přirozený jazyk vyprávění. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2005. 

Chatman, S.: Příběh a diskurs. Narativní struktura v literatuře a filmu. Brno: Host, 2008. 

Prince, G.: Ještě k narativitě. Aluze, 2009, č. 2, s. 40-45. 

Ricoeur, P.: Čas a vyprávění III. Praha: Oikoymenh, 2007. 

Scholes, R. – Kellogg, R.: Povaha vyprávění. Brno: Host, 2002. 

Stanzel, F. K.: Teorie vyprávění. Praha: Odeon, 1988. 

Todorov, T.: Poetika prózy. Praha: Triáda, 2000. 

 



Úkoly k semináři: 

 

 Prince, G.: Ještě k narativitě. Aluze, 2009, č. 2, s. 40-45. /viz textovou databázi 

předmětu, Text č. 1/ 

 

Studujte odkazovaný pramen a zaměřte se na rekonstrukci argumentační řady autora 

vzhledem k následujícím vybraným kategoriím: 

 

 minimální definice narativu 

 rozšířená verze minimální definice narativu 

 narativnost a narativita 

 

Tyto kategorie budou předmětem komentářů v semináři. 

 

 Chatman, S.: Příběh a diskurs. Narativní struktura v literatuře a filmu. Brno: Host, 

2008, s. 14-35. 

 

Studujte odkazovaný pramen a zaměřte se na rekonstrukci argumentační řady autora 

vzhledem k následujícím vybraným kategoriím: 

 

 naratologie a poetika 

 složky narativu 

 definiční parametry narativní struktury 

 narativ jako sémiotická struktura 

 

Tyto kategorie budou předmětem komentářů v semináři. 

 

 

 

 

 

 



2. Fikční a faktuální svět 

 

Druhý tematický blok uvádí do problematiky fikčnosti a faktuálnosti v literární i věcné 

komunikaci. Metodologicky odkazuje k principům modální logiky ve filosofii a k jejich reflexi 

v literární vědě, zejména v teorii fikčních světů.  

 

Tematické okruhy: 

 

 komplexnost vztahů mezi fikcí a světem 

 relace mezi fikcí a estetickou funkcí 

 fikčnost a literárnost 

 fikční světy jako hra 

 ilokuční funkce v literární komunikaci 

 subjekty literární komunikace a jejich relace k fikčnosti a faktuálnosti 

 teorie fikčních světů 

 fikční světy v lyrice 

 

Doporučená literatura: 

Barthes, R.: Efekt reálného. Aluze, 2006, č. 3. /viz textovou databázi předmětu, Text č. 2/ 

Cohnová, D.: Co dělá fikci fikcí. Praha: Academia, 2009. /viz textovou databázi předmětu, 

  Text č. 3/ 

Červenka, M.: Fikční světy lyriky. Na cestě ke smyslu. Praha: Torst, 2005. 

Doležel, B.: Heterocosmica. Fikce a možné světy. Praha: Karolinum, 2003.  

Eco, U.: Malé světy. Meze interpretace. Praha: Karolinum, 2005. 

Ouellet, P.: Vnímání fikčních světů. Aluze, 2003, č. 2. /viz textovou databázi předmětu, Text č.  

  4/ 

Pavel, G. T.: Fikční světy. Praha: Academia, 2012. 

Ronenová, R.: Možné světy v teorii literatury. Brno: Host, 2006. /viz textovou databázi 

předmětu, Text č. 5/ 

Šanda, Z.: Výzvy k fikčnosti. /viz textovou databázi předmětu, Text č. 6/ 

 

 



Úkoly k semináři: 

 

 Červenka, M.: Fikční světy lyriky. Na cestě ke smyslu. Praha: Torst, 2005. 

 

Studujte odkazovaný pramen a zaměřte se na rekonstrukci argumentační řady autora 

vzhledem k následujícím vybraným kategoriím: 

- vztahy mezi estetickou funkcí a významem fikčnosti v literární komunikaci 

- identičnost/neidentičnost kategorií fikčnosti a literárnosti 

- definiční možnosti ilokucí v relaci k fikčnosti 

 

 Ouellet, P.: Vnímání fikčních světů. Aluze, 2003, č. 2. /viz textovou databázi 
předmětu, Text č. 4/ 

 

Studujte odkazovaný pramen a zaměřte se na rekonstrukci argumentační řady autora 

vzhledem k následujícím vybraným kategoriím: 

- fikce v aktuálním světě 

 

 Šanda, Z.: Výzvy k fikčnosti. /viz textovou databázi předmětu, Text č. 6/ 
 

Studujte odkazovaný pramen a zaměřte se na rekonstrukci argumentační řady autora 

vzhledem k následujícím vybraným kategoriím: 

 

- relace: aktuální svět-možný svět-fikční svět 

- aktuální svět, fikční svět a fikce 

- fikce a vyprávění 

- fikce a jazykové prostředky 

- typy výzev k vytvoření významu fikce v literární komunikaci 

 

 

 

 



3. Naratologické metodologie 

 

Třetí tematický okruh se zaměřuje na uvedení do vybraných metodologií soudobé 

naratologie. Orientuje se metodologicky zejména ke strukturálně založeným koncepcím 

českým, německým a francouzským. Pracuje s nimi též aplikovaně jakožto se systémy 

kategorií uplatněnými při analýze narativu. 

 

Tematické okruhy: 

 

 funkční model narativní situace 

 textový model narativní situace 

 typy narativních promluv 

 subjektivizace narace 

 autentifikační kapacita narace 

 narativní akt, narace, událost 

 povrchová a hloubková strukturní vrstva narativu 

 vyprávěcí situace 

 

 

Doporučená literatura: 

 
Doležel, B.: Narativní způsoby v české literatuře. Praha: Český spisovatel, 1993. 

Genette, G.: Die Erzählung. München: Wilhelm Fink Verlag, 1994. 

Stanzel, F. K.: Teorie vyprávění. Praha: Odeon, 1988. 

 

 

 

 

 

 



Úkoly k semináři: 

 

 Doležel, B.: Narativní způsoby v české literatuře. Praha: Český spisovatel, 1993. 
 

Studujte odkazovaný pramen a zaměřte se na rekonstrukci argumentační řady autora 

vzhledem k následujícím vybraným kategoriím: 

 

- funkce vypravěče 

- funkce postav 

- řečový akt 

- systém narativních promluv v klasickém narativu 

- systém narativních promluv v moderním narativu 

- subjektivizace vyprávění 

- fikční fakt 

 

 

 Stanzel, F. K.: Teorie vyprávění. Praha: Odeon, 1988. 

 

Studujte odkazovaný pramen a zaměřte se na rekonstrukci argumentační řady autora 

vzhledem k následujícím vybraným kategoriím: 

 

- zprostředkovanost narativu 

- povrchová a hloubková strukturní vrstva narativu 

 

 

 

 

 

 

 



4. Způsoby vyprávění 

 

Čtvrtý tematický blok představuje vyprávěcí situace, které dává k dispozici model způsobů 

vyprávění jednoho ze zakladatelů strukturálně orientované naratologie F. K. Stanzela. 

Stanzelova koncepce je jednou z nejsystematičtějších komplexních podob modelování 

narativní struktury v moderní naratologii, jež byla úspěšně aplikována v analýzách vyprávění 

a prokázala svou funkčnost při literárněvědné interpretační syntéze.  

 

 

Tematické okruhy: 

 zprostředkovanost jako druhový znak vyprávění 

 kategorie osoby 

 kategorie perspektivy 

 kategorie modu 

 osobní a neosobní vyprávění 

 prožívající „já“ 

 vyprávějící „já“ 

 komplexní model vyprávěcích situací 

 profil vyprávění 

 rytmus vyprávění 

 

 

 

Doporučená literatura: 

 Stanzel, F. K.: Teorie vyprávění. Praha: Odeon, 1988. /viz textovou databázi  

předmětu, Text č. 7 – bude založen do prostředí v MOODLE/ 

 

 

 



Úkoly k semináři: 

 

 Stanzel, F. K.: Teorie vyprávění. Praha: Odeon, 1988. /viz textovou databázi 

předmětu, Text č. 7/ 

Studujte odkazovaný pramen a zaměřte se na rekonstrukci argumentační řady autora 

vzhledem k následujícím vybraným kategoriím: 

 

- zprostředkovanost jako druhový znak vyprávění 

- kategorie osoby 

- kategorie perspektivy 

- kategorie modu 

- osobní a neosobní vyprávění 

- prožívající „já“ 

- vyprávějící „já“ 

- komplexní model vyprávěcích situací 

- profil vyprávění 

- rytmus vyprávění 

 

 

 Šanda, Z.: Analýza způsobu vyprávění v současném českém románu. /viz textovou 

databázi předmětu, Text č. 8/ 

Studujte odkazovaný pramen a zaměřte se na rekonstrukci argumentační řady autora 

vzhledem k následujícím vybraným kategoriím: 

 

- kategorie osoby 

- kategorie perspektivy 

- kategorie modu 

- subjektivizace narativu 

 

 

 

 



5. Čas a vyprávění 

 

Pátý tematický blok je zaměřen na literárněvědnou kategorii času. Metodologicky vychází 

zejména z francouzské, německé, polské a ruské strukturální naratologie. Představuje různé 

literárně teoretické koncepce, jež pracují s časovými prostředky v literární komunikaci. 

 

Tematické okruhy: 

 

 čas jako kategorie filosofická 

 čas v literární komunikaci 

 tzv. umělecký čas 

 autorský a čtenářský čas 

 fenomenologické aspekty času v recepci 

 chronotop 

 čas historický 

 čas jako strukturní textová kategorie 

 

Doporučená literatura: 

 

Bachtin, M. M.: Čas a chronotop v románu. Román jako dialog. Praha: Odeon, 1980, s. 222- 
  377. 
Doležel, B.: Narativní způsoby v české literatuře. Praha: Český spisovatel, 1993. 
Genette, G.: Die Erzählung. München: Wilhelm Fink Verlag, 1994. 
Ingarden, R.: O poznávání literárního díla. Praha: Československý spisovatel, 1967. 
Lichačov  D. S.: Poetika uměleckého času. Poetika staroruské literatury. Praha: Odeon, 1975,  
  s. 193-316. 
Petříček, M.: Úvod do současné filosofie. Praha:  Herrmann a synové, 1992. 
Sokol, J.: Rytmus a čas. Praha: Oikoymenh, 1996. 
Stanzel, F. K.: Teorie vyprávění. Praha: Odeon, 1988. 
Wyka, K.: Románový čas. O potřebě literární historie. Praha: Československý spisovatel, 1975,   
  s. 138-225. 
Zeman, M. a kol.: Průvodce po světové literární teorii. Praha: Panorama, 1988. 
 

 



Úkoly k semináři: 

 

 Stanzel, F. K.: Teorie vyprávění. Praha: Odeon, 1988. /viz textovou databázi 

předmětu, Text č. 7/ 

 
 

Studujte odkazovaný pramen a zaměřte se na rekonstrukci argumentační řady autora 

vzhledem k následujícím vybraným kategoriím: 

 

- afinita vnitřní perspektivy vyprávění ke kategorii prostoru 

- afinita vnější perspektivy vyprávění ke kategorii času 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Analýza časové struktury vyprávění 

Šestý tematický blok definuje základní strukturní časové aspekty vyprávění, jež následně 

využívá k analýze narativu. Výsledky analýzy časové struktury vyprávění vřazuje do 

interpretační syntetizujících možností myšlení o literární komunikaci. Metodologicky je 

tematický blok orientován na francouzské, německé a české naratologické koncepce. 

 

 

Tematické okruhy: 

 

 čas událostí 

 čas vyprávění 

 časová orientace vyprávění 

 vztah narativního aktu k času událostí 

 časový řád událostí a jejich rozložení v naraci 

 trvání času vyprávění a času událostí 

 frekvence 

 

 

 

Doporučená literatura: 

 

Genette, G.: Rozprava o vyprávění 1, 2. Česká literatura, 2003, č. 3, 4, s. 303-327, 470-495.  
Stanzel, F. K.: Teorie vyprávění. Praha: Odeon, 1988. 
Šanda, Z.: Analýza časové struktury vyprávění v současném českém románu. /viz textovou 
  databázi předmětu, Text č. 9/ 
 

 

 

 

 



Úkoly k semináři: 

 

 

 Šanda, Z.: Analýza časové struktury vyprávění v současném českém románu. /viz 
textovou  databázi předmětu, Text č. 9/ 

 

 

Studujte odkazovaný pramen a zaměřte se na rekonstrukci argumentační řady autora 

vzhledem k následujícím vybraným kategoriím: 

 

- časová orientace vyprávění 

- vztah narativního aktu k času událostí 

- časový řád událostí a jejich rozložení v naraci 

- trvání času vyprávění a času událostí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Úvod do versologie 

 

Sedmý tematický blok uvádí do problematiky dané specializované teoretické disciplíny, 

kterou chápe v jejím moderním pojetí jako teorii deskriptivní. Představuje základní definiční 

principy stylizační opozice verše a prózy, sémantiku verše, seznamuje stručně s dějinami 

českého verše. 

 

 

 

Tematické okruhy: 

 teorie verše 

 verš 

 próza 

 verš a význam 

 dějiny českého verše 

 

 

 

 

Doporučená literatura: 

Červenka, M.: Obléhání zevnitř. Praha: Torst, 1996 
Červenka, M.: Kapitoly o českém verši. Praha: Karolinum, 2006. 
Hrabák, J.: Úvod do teorie verše. Praha: SPN, 1986. 
Ibrahim, R., Plecháč, P., Říha, J.: Úvod do teorie verše. Praha: Akropolis, 2013. 
Jakobson, R.: Poetická funkce. Praha: H+H, 1995. 
Mukařovský, J.: Studie 2. Brno: Host, 2001. 
Vlašín, Š.: Slovník literární teorie. Praha: Československý spisovatel, 1977. 
 
 

 

 

 

 



Úkoly k semináři: 

 

 Ibrahim, R., Plecháč, P., Říha, J.: Úvod do teorie verše. Praha: Akropolis, 2013. 
 

 

Studujte odkazovaný pramen a zaměřte se na rekonstrukci argumentační řady autora 

vzhledem k následujícím vybraným kategoriím: 

- teorie verše 

- stylizační opozice verš-próza 

- dějiny českého verše 

 

 

 Červenka, M.: Kapitoly o českém verši. Praha: Karolinum, 2006. 
 

 

Studujte odkazovaný pramen a zaměřte se na rekonstrukci argumentační řady autora 

vzhledem k následujícím vybraným kategoriím: 

- verš a věta 

 

 

 

 Červenka, M.: Obléhání zevnitř. Praha: Torst, 1996 
 

Studujte odkazovaný pramen a zaměřte se na rekonstrukci argumentační řady autora 

vzhledem k následujícím vybraným kategoriím: 

- verš a poezie 

 

 

 



8. Rytmus 

 

Osmý tematický blok se zabývá základními kategoriemi české prozódie: přízvuk, slabika, 

kvantita přízvukové takty. 

 

 

Tematické okruhy: 

 slabika v češtině 

 kvantita v češtině 

 přízvuk v češtině 

 přízvukové takty 

 

 

 

 

 

 

Doporučená literatura: 

Červenka, M.: Kapitoly o českém verši. Praha: Karolinum, 2006. 
Ibrahim, R., Plecháč, P., Říha, J.: Úvod do teorie verše. Praha: Akropolis, 2013. 
Jakobson, R.: Poetická funkce. Praha: H+H, 1995. 
Mukařovský, J.: Studie 2. Brno: Host, 2001. 
 

 

 

 

 

 

 



Úkoly k semináři: 

 

 Ibrahim, R., Plecháč, P., Říha, J.: Úvod do teorie verše. Praha: Akropolis, 2013. 
 

 

 

Studujte odkazovaný pramen a zaměřte se na rekonstrukci argumentační řady autora 

vzhledem k následujícím vybraným kategoriím: 

- slabika v češtině 

- kvantita v češtině 

- přízvuk v češtině 

- přízvukové takty 

 

 

 

 Červenka, M.: Kapitoly o českém verši. Praha: Karolinum, 2006. 
 

 

Studujte odkazovaný pramen a zaměřte se na rekonstrukci argumentační řady autora 

vzhledem k následujícím vybraným kategoriím: 

- přízvukové celky 

- prozodická pravidla 

 

 

 

 

 

 

 



9. Eufonie 

 

Devátý tematický blok uvádí do problematiky eufonie. 

 

 

 

Tematické okruhy: 

 eufonie 

 eufonické figury 

 rým a jeho popis 

 rýmovaný a nerýmovaný verš 

 rým ve volném verši 

 

 

 

 

 

Doporučená literatura: 

Hrabák, J.: Úvod do teorie verše. Praha: SPN, 1986. 
Ibrahim, R., Plecháč, P., Říha, J.: Úvod do teorie verše. Praha: Akropolis, 2013. 
Vlašín, Š.: Slovník literární teorie. Praha: Československý spisovatel, 1977. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Úkoly k semináři: 

 

 

 Ibrahim, R., Plecháč, P., Říha, J.: Úvod do teorie verše. Praha: Akropolis, 2013. 
 

 

 

Studujte odkazovaný pramen a zaměřte se na rekonstrukci argumentační řady autora 

vzhledem k následujícím vybraným kategoriím: 

 

- rým a jeho popis 

- rýmovaný a nerýmovaný verš 

- rým ve volném verši 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Veršové systémy 

 

Desátý tematický blok přehledně provází genezí základních versifikačních systémů typických 

pro českou veršovou stylizaci.  

 

 

 

 

Tematické okruhy: 

 sylabický verš 

 staročeský oktosylab 

 tónický verš 

 časoměrný verš 

 sylabotónický verš 

 volný verš 

 

 

 

 

 

 

Doporučená literatura: 

Červenka, M. Dějiny českého volného verše. Brno: Host, 2001. 
Červenka, M.: Kapitoly o českém verši. Praha: Karolinum, 2006. 
Hrabák, J.: Úvod do teorie verše. Praha: SPN, 1986. 
Ibrahim, R., Plecháč, P., Říha, J.: Úvod do teorie verše. Praha: Akropolis, 2013. 
Vlašín, Š.: Slovník literární teorie. Praha: Československý spisovatel, 1977. 
 

 

 

 



 

Úkoly k semináři: 

 

 Ibrahim, R., Plecháč, P., Říha, J.: Úvod do teorie verše. Praha: Akropolis, 2013. 
 

 

Studujte odkazovaný pramen a zaměřte se na rekonstrukci argumentační řady autora 

vzhledem k následujícím vybraným kategoriím: 

 

 

-  „sylabická časomíra“ 

- korespondence jazyka a metra 

- sylabotónický verš 

- novočeský sylabotónismus 

- metrum a rytmus 

- stopa, cézura, diereze 

 

 

 

 

 Červenka, M. Dějiny českého volného verše. Brno: Host, 2001. 
 

Studujte odkazovaný pramen a zaměřte se na rekonstrukci argumentační řady autora 

vzhledem k následujícím vybraným kategoriím: 

- principy českého volného verše 

 

 

 

 

 



11. Analýza rytmu 

 

Jedenáctý tematický blok se zaměřuje na možnosti analýzy českého sylabotónického verše. 

Výběrově seznamuje se základy analýz ostatních veršových systémů, jež byly představeny 

v předchozích tematických blocích předmětu. 

 

Tematické okruhy: 

 dvoudobé a třídobé alternace v řeči (v češtině) 

 analýza daktylu v češtině 

 analýza trocheje 

 analýza jambu 

 

 

 

 

Doporučená literatura: 

Červenka, M.: Kapitoly o českém verši. Praha: Karolinum, 2006. 
Textová databáze k předmětu Literární věda – textový soubor č. 10. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úkoly k semináři: 

 

 

 Červenka, M.: Kapitoly o českém verši. Praha: Karolinum, 2006. 
 

 

Studujte odkazovaný pramen a zaměřte se na rekonstrukci argumentační řady autora 

vzhledem k následujícím vybraným kategoriím: 

- dvoudobé a třídobé alternace v řeči (v češtině) 

- analýza daktylu v češtině 

- analýza trocheje 

- analýza jambu 

 

 

 Textová databáze k předmětu Literární věda – textový soubor č. 10. 
 
Na základě předchozího studia analyzujte texty obsažené v odkazovaném materiálu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Strofika 

 

Dvanáctý tematický blok se zabývá strofikou v časoměrných, sylabických a sylabotónických 

versifikačních systémech. 

 

 

 

Tematické okruhy: 

 verš nestrofický 

 strofický verš 

 časoměrné strofy 

 sylabické a sylabotónické strofy 

 

 

 

 

 

Doporučená literatura: 

Hrabák, J.: Úvod do teorie verše. Praha: SPN, 1986. 
Ibrahim, R., Plecháč, P., Říha, J.: Úvod do teorie verše. Praha: Akropolis, 2013. 
Vlašín, Š.: Slovník literární teorie. Praha: Československý spisovatel, 1977. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Úkoly k semináři: 

 

 Ibrahim, R., Plecháč, P., Říha, J.: Úvod do teorie verše. Praha: Akropolis, 2013. 
 

 

Studujte odkazovaný pramen a zaměřte se na rekonstrukci argumentační řady autora 

vzhledem k následujícím vybraným kategoriím: 

- verš nestrofický 

- strofický verš 

- časoměrné strofy 

- sylabické a sylabotónické strofy 
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Textová databáze předmětu 
 
Textová databáze v této textové podobě obsahuje  pouze část textů, ke kterým odkazují 

předchozí oddíly našeho materiálu. V některých případech odkazujeme k aktuální oborové 

literatuře, jež je pro studenty běžně dostupná v knihovních fondech či v elektronické podobě 

na internetu (např. internetová literárněvědná periodika apod.). Většina oborových textů je 

mimo to dostupná též v elektronické podobě přímo v internetovém prostředí Moodle (Kurzy 

UHK), pro který je primárně náš materiál určen. Tyto soubory obvykle nejsou kompatibilní 

s textovým programem Microsoft Office Word, proto je tento textový materiál neobsahuje. 

Jedná se vesměs o texty cizích autorů, jejichž zveřejnění navíc podléhá autorským právům. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výzvy k fikčnosti 

Zdeněk Šanda 

 

1. Světy aktuální, možné, fikční  

Uvažování o kategoriích fikčnosti a aktuálnosti (tj. ne-fikčnosti, ať už se takové kategorii říká 

jakkoli) se obvykle neobejde bez principů opozic. V literární vědě od 80. let 20. století vlivná 

teorie fikčních světů představená pro nás například argumentací Lubomíra Doležela uvádí 

ústřední opozici Z – texty, K – texty, přičemž Z – texty jsou texty zobrazující a jejich referenční 

oblastí je aktuální svět (svět, v němž žijeme, svět naší zkušenosti), K – texty jsou potom texty 

vytvářející svět fikční (svět literárních textů) – svou referenční oblast si tedy K – texty 

konstruují samy. Z toho vyplývá i jedno z jejich základních distinktivních kritérií – kritérium 

verifikační: „Procedury verifikace a falzifikace neustále kriticky posuzují, pozměňují nebo 

prohlašují za neplatné obrazy aktuálního světa, které poskytují Z – texty. Fikční svět však 

nemůže být změněn nebo zrušen, jakmile jeho tvůrce ustálil konstrukční text“ /Doležel 2003, 

39/. Taková argumentace podle našeho názoru jednak předpokládá, že jsme poznali a 

definovali aktuální svět (AS) oproti světům fikčním (FS) stvořeným v literárních 

komunikacích, a zároveň předpokládá, že umíme poznat a definovat aktuální (ne-fikční) text 

(AT) a fikční text (FT).1  

Opozici AS/FS je nutné doplnit o geneticky předcházející kategorii možných světů (MS), která 

je výsledkem rozsáhlého uvažování v oblastech logické sémantiky posledních zhruba šedesáti 

let. Snad se pro naše účely můžeme spokojit s konstatováním, že ani v daném filosofickém 

rámci neexistuje konsensus, který by z opozice AS/MS uspokojivě kategorii AS zavedl: „Nikdy 

nemůžeme říci, který z možných světů je svět aktuální. Intuitivní důvod je jednoduchý: je-li 

možný svět souborem možných faktů, pak je aktuální svět sbírkou faktů aktuálních. Vědět, 

který z možných světů je aktuální, by pak znamenalo znát všechny aktuální fakty“ /Materna 

1998, 26. Citováno podle Fořt 2005, 31/. Je-li tedy AS světem, v němž žijeme, světem, který 

se snaží popsat např. věda, je uvedená argumentace elementárně jasná. AS může být též 

označen za svět naší žité zkušenosti. Nepochybně však platí, že do naší žité zkušenosti 

vstupují i FS: „Procento občanů ČSR, kteří přečetli třeba Nezvalovy verše, není velké. Pokud je 

přečetli a přijali, mimoděk budou poněkud jinak žertovat s přítelem, nadávat odpůrci, 

intonovat vzrušení, vyznávat a prožívat lásku, politizovat. I když je přečetli, ale odmítli, přece 

nezůstane beze změny jejich řeč a denní rituál. (…) A od těchto obdivovatelů a zavrhovatelů 

Nezvalovy poezie budou se její motivy, intonace, její slova a vazby šířit dál a dál a formovat 

řeč a celý habitus dokonce takových lidí, kteří vědí o Nezvalovi leda z denní kroniky 

v Političce“ /Jakobson 1995, 32/.  

                                                           
1
 Je možné ovšem namítnout, že definice AS pro opozici k FS není nutná, pro někoho se stane postačujícím 

orientujícím kritériem samotné směřování reference. Otázkou ovšem zůstane kritérium, podle kterého tento 
referenční směr v rámci určité komunikační situace můžeme poznat, viz dále. 



2. Světy aktuální, fikční a fikce 

Zmíněné nejistoty s vymezením AS se prolamují i do uvažování o fikci. „Kladení otázek po 

vztazích mezi světem (AS, pozn. ZŠ) a fikcí vždy nakonec dospěje k témuž: tváříme se, jako 

bychom nevěděli, co je fikce, a oproti tomu jako bychom beze zbytku věděli, co je svět“ 

/Ouellet 2003, 142/. Poněkud triviální představa může spojit prostě fikci s oblastí FS a reálný 

fakt či reálnou událost s oblastí reálného AS: ve fikčních světech jsou konstruovány fikce, 

například fiktivní události, v aktuálním/reálném světě se dějí reálné události. Jaká je potom 

povaha tzv. fikce, resp. může být fikce distinktivním parametrem pro binární opozici AS/FS? 

Zdá se, že podle některých teoretických konceptů různé podoby fikce zasahují i do AS. Pierre 

Ouellet se ptá, zda se nám nezjevuje v řadě různých projevů AS také jako fikce: „Jsme si 

logicky a empiricky vědomi, že slunce nikdy nezapadá či že se země ve skutečnosti otáčí, 

zatímco ve světě zdravého rozumu, v reálném světě percepčních kvalit jednáme, jako kdyby 

se země ani nepohnula a jako kdyby slunce každý večer zapadalo za obzor“ a dodává, že i 

představa obzoru jakožto imaginární čáry je příkladem čisté fikce /Ouellet 2003, 142/. Ve své 

argumentaci uvádí příklady dalších tzv. smyslových iluzí, jakými jsou např. obraz ohybu hole 

při ponoření její části do vody nebo obraz v zrcadle. Tyto přirozené fikce jsou od reality 

rozlišitelné jedině v kontextu celé pozorovací situace. Jiný princip relativizace AS jakožto 

prostoru, do jehož konstrukce/rekonstrukce fikce nezasahuje, je možné spojit s poukazem na 

způsob, jimž je AS vnímán: „Aktuální svět je ten, který známe prostřednictvím mnoha obrazů 

nebo popisů světa“ /Eco 2005, 76/. Každá událost v AS se stane záhy minulou událostí, to, co 

po ní může zůstat, má tedy povahu onoho obrazu, popisu, jaký produkuje např. vyprávění 

běžné komunikace, publicistiky, historiografie apod.2 Zároveň je nutné předpokládat, že 

každý jazykový projev v jistém smyslu podléhá principům stylizace a události AS proto spíše 

konstruuje /Jakobson 1995, 23-33/. 

3. Fikce a vyprávění 

Liší se principiálně takový obraz/popis událostí AS, je-li budován jazykovými prostředky, od 

obrazů-popisů jazykovými prostředky konstruovaných/rekonstruovaných událostí FS? Volíme 

jako příklady události, půjde nám především o narativní jazykové projevy, vyprávění událostí 

AS a FS.3 Ke srovnání se teoretickému uvažování nabídla především následující dvojice 

narativů: historiografický narativ, který představuje Z – text (zobrazující text) a literární 

narativ, který zastupuje K – text (konstrukční text). Filosof historie Paul Veyne 

k historiografickému narativu uvádí: „To, co historikové nazývají událostí, není v žádném 

případě zachyceno přímo a v úplnosti, nýbrž vždy jen neúplně a nepřímo, prostřednictvím 

dokumentů či svědectví, tedy prostřednictvím tekmeria, stop. Dokonce i kdybych byl 

současníkem a svědkem bitvy u Waterloo, kdybych byl klíčovým účastníkem a Napoleonem 

osobně, viděl bych to, co historikové nazývají událostí Waterloo, jen z jedné perspektivy (…) 

                                                           
2
 Nejnověji například o obrazu-popisu reálné události AS – hurikánu Sandy píše v LN 5. 11. 2012 v článku Pravda 

a fikce Ondřej Neff. 
3
 O specifičnosti fikce v lyrice mimořádně systematicky Červenka 2003. 



Událost neexistuje sama o sobě, nýbrž ve vztahu k nějaké koncepci věčného člověka. (…) 

Historik nepopisuje vyčerpávajícím způsobem nějakou civilizaci či nějaké období, nesestavuje 

jeho úplný inventář (…), říká čtenáři jen to, co je nezbytně nutné k tomu, aby si dokázal 

představit tuto civilizaci na základě věcí pokládaných vždy a všude za pravdivé“ (Veyne 2010, 

12-14). Z citace pro nás vyčnívají dva základní aspekty: a) událost není k dispozici apriorně, je 

budována až ve vztahu k nějakému systému myšlení a k nějakému vnímajícímu subjektu, b) 

svět zobrazený historiografickým narativem má být AS, ale zároveň se jedná o svět neúplný, 

který je zaplňován při recepci způsobem, který nápadně připomíná způsob zaplňování 

principiálně neúplných FS – například na bázi analogie s tím, co již známe z dřívější zkušenosti 

s AS /Eco 2005/. Kromě zmíněné neúplnosti je k dispozici řada dalších podobností 

historiografického a literárního narativu. Roland Barthes si mimo jiné všímá časové struktury 

obou narativu a identifikuje podobnou práci se signalizováním odlišných časových pozic času 

vyprávění a času událostí (shifter uspořádání, např. zastavení „více už o něm mluvit 

nebudeme“, ohlášení „a to jsou další pamětihodné skutky, které během své vlády učinil“), 

zmiňuje se o měnícím se tempu historiografického vyprávění, o tzv. zubaté historii, kterou 

bychom mohli dnes vysvětlit prostým odkazem na Genettovy narativní kategorie analepse a 

prolepse /Genette 1994/. Všechny tyto parametry uspořádání stvrzují prediktivní funkci 

historiografa, která je podobná vypravěči mýtů /Barthes 2007/. Vypravěč historiografický 

dále naplňuje některé z vypravěčských rysů shodných s klasifikací literárních vypravěčů, 

zejména neosobní autorské vyprávění, přičemž tento autoritativní postup zakládá tzv. 

sebereferenční diskurs historiografie - nejprve se referent oddělí od diskursu (tzv. objektivní 

událost, která zakládá diskursivní možnost), následně je symbol přímo spojen s referentem a 

toto spojení sugeruje dojem, že se vypráví skutečnost, imaginární část pojmenování, totiž 

reference/význam, je vynechána. Takový  seberefenční diskurs je však typický nejen pro 

zejména pozitivistickou historiografii, ale např. i pro realistické vyprávění /Barthes 2007/. 

Všechny tyto poznámky směřují ke konstatování významných shod mezi strategií 

historiografického vyprávění, jež je často považováno za objektivní a vědecké, a strategií 

literárního vyprávění. I když bychom trvali na odlišném statusu události AS a události FS, 

musíme si být vědomi toho, že oba typy událostí ukotvují v čase svou existenci svým 

obrazem-popisem, který – je li řečově narativní – ke svému konstruování disponuje 

podobnými sémantickými možnostmi. 

4. Fikce a jazyk 

Prověření čistě lingvistických možnosti definování fikčnosti přineslo následující výsledky: 

existuje jeden jazyk pro texty fikční (K – texty) a nefikční (Z – texty), lingvistické ukazatele 

fikčnosti naopak neexistují, nejsou k dispozici univerzální ukazatele fikce či aktuálnosti 

/Ronenová 2005/. Jazyk Z – textů a K – textů funguje principiálně stejně, slova mají stejný 

význam, ilokuční akty (pragmatické funkce) jsou taktéž identické ve fikci i v aktuálnosti/ne-

fikci: „Neexistuje žádná vlastnost nějakého textu, ať už syntaktická či sémantická, která by jej 

identifikovala jako fikční dílo“ /Searle 2007/.  



Konečně jistý konsensus směrem k definování fikce v jazykové komunikaci směřuje 

k principům označeným např. jako předstírané realizace ilokučních řečových aktů: 

„Předstírané ilokuce, z nichž se skládá fikční dílo, jsou umožněny existencí souboru konvencí, 

které ruší normální působnost pravidel usouvztažňujících ilokuční akty a svět“ /Searle 2007, 

65/.  Chápeme při recepci takových aktů, že v pásmu řeči textového mluvčího ve fikční 

komunikaci dochází k tvrzení, prosbě, žádosti, otázce apod., ale zároveň při recepci 

nedochází k hodnocení takových řečových aktů – např. tvrzení – standardními kritérii 

pravdivosti, jako tomu je při aktuální komunikaci. „Fikčnost je jedním z důsledků izolačního 

efektu estetické funkce“ /Červenka 2003/4. Následkem takové izolace je právě ono zrušení 

souvztažnosti ilokucí s AS, resp. zrušení pragmatických kontextů promluv. Dochází k němu 

zřejmě za okolností, kdy v dané komunikační situaci autor v rámci konvenční hry „předstírá“, 

že existuje textový svět, ve kterém promlouvá substituovaný mluvčí k substituovanému 

posluchači, přičemž substituované subjekty nejsou identické s autorem a čtenářem, a čtenář 

se zkušeností se stejnou konvencí „předstírá“, že existenci takového textového světa se 

zmíněnými charakteristikami věří /Ryanová 2005, se zásadními komentáři Červenka 2003/. 

„Mezi světem hry (svobodné kontemplace) a fikčním světem díla je hierarchický vztah, druhý 

je obsažen v prvém (…) Fikční svět má své vrstvy, a rozvrstven je i svět aktuální. Každý z nich 

směrem ke svému protihráči vystrkuje jednu ze svých (okrajových?) domén a skrze tyto 

přechodové hraniční vrstvy jsou světy navzájem přístupné. Na straně aktuálního světa je to 

vyčleněná oblast hry, na straně fikčního světa subjekt ustavený na základě způsobu, jakým je 

s fikčním světem ve hře a kontemplaci zacházeno. Ve světě hry se setkávají jak reálný mluvčí 

a posluchač, tak i z druhé strany jejich fikční protějšky /Červenka 2003, 12/.  

Význam fikčnosti tedy dle takové argumentace vyplývá z komunikačních situací, jejich 

slovesné komunikáty adresují výzvy očekáváním vnímatelů /Červenka 2003/. Je zřejmé, že 

specifické signály musí být vysílány i v případě komunikačních situací, které produkují naopak 

význam aktuálnosti. Je-li estetická funkce spjata obecně s jazykovým materiálem, jsou-li v AS 

přítomny fikce a existuje-li i řeč o nich, pak funguje fikčnost i v oblast aktuální komunikace. 

Zároveň byly identifikovány mnohé typy případů aktuálních promluv v literárních textech – 

oblíbeným citačním zdrojem pro tento případ se stal román Anna Karenina: „Všechny šťastné 

rodiny si jsou podobné, každá nešťastná rodina je nešťastná po svém“ /např. Searle 2007, 

68/. Ilokuční funkce míří u takových promluv do AS. Je tedy zřejmé, že součástí významové 

výstavby literárních děl je fikčnost i aktuálnost. Kategorie fikčnosti a aktuálnosti pak nemají 

status ontologický nýbrž funkční a hranice mezi fikčností a aktuálností (ale i mezi  

literárností/neliterárností) není možné stanovit, mění se dílo od díla, vnímatel od vnímatele – 

dle měnících se komunikačních situací. Je možné uvažovat spíše o stupni fikčnosti či 

aktuálnosti v rámci promluv a rozhodují o něm signály provázející jednotlivé komunikační 

situace /Červenka 2003/.  
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5. Výzvy k fikčnosti 

V rámci komunikačních situací jsou jejich účastníci vyzýváni k aktivaci různých konvencí 

naplňujících zmíněnou míru fikčnosti či aktuálnosti. Takové výzvy bývají samozřejmě velmi 

různorodé. Strukturující možností, jak o takových výzvách uvažovat, může být pokus o 

sledování aktivit subjektů komunikační situace – konec konců jisté aktivity subjektů 

komunikační situaci tvoří. Typologie subjektů spojených s komunikací vysílající příznak 

fikčnosti je v literární vědě propracovaná poměrně důkladně. Nechceme opakovat 

argumentace nejrůznějších koncepcí ani sledovat jejich případné spory. Pro náš problém 

snad postačí základní představa o subjektech spojených s fází produkce v takové fikční 

komunikaci, která může být spojena s kategoriemi empirický autor (EA) – autorský subjekt 

(AS) – subjekt díla (SD) – textoví mluvčí: vypravěč (V), lyrický subjekt (LS), případně postava 

(P).5 Zatímco empirický autor, autorský subjekt a subjekt díla představují kategorie platné 

pro každý lidský tvůrčí výkon, specifičtí textoví mluvčí příslušejí právě do fikční komunikační 

situace dle argumentů představených výše. Podle následujícího nástinu můžeme tedy 

strukturovat výzvy k fikčnosti vzhledem k subjektům, které je vysílají.  

Empirický autor (též biografický autor apod.), který je fyzickým původcem díla, představuje 

nejobjemnější subjekt, jehož jsou všechny další zde uvažované subjekty podmnožinou. 

Empirický autor například spolurozhoduje o vnějších intencích, podle kterých má být dílo 

přijato jako fikční nebo aktuální tím, kde ho zveřejňuje či se zveřejnit snaží. Dílo se pak podle 

toho stává komunikátem v určitém komunikačním okruhu /Červenka 2003/. Rozhodl-li se 

například empirický autor Jan Novák vydat svůj text Zatím Dobrý (Mašínovi a největší příběh 

studené války) v nakladatelství Petrov v tzv. Hlavní řadě, vyzval tím recipienty k zacházení 

s daným komunikátem jakožto s komunikátem fikčním prostě proto, že daná ediční řada 

obsahuje právě tento typ komunikátů. Pokusil-li by se vydat dané dílo v nakladatelství 

Academia v edici Paměť, jeho výzva by ze stejných důvodů naopak směřovala k aktuálnímu 

komunikátu.  

Autorský subjekt (či osobnost), jež se v jistém smyslu překrývá s autorskou funkcí /Foucault 

1994/ a jemuž můžeme rozumět jakožto té části empirického autora, která je aktivována při 

jeho tvůrčí činnosti, vyzývá k fikčnosti či aktuálnosti díla zejména autorským diskursem, který 

(např. svým jménem) zakládá. Autorský subjekt pojmenovaný „Jan Novák“ odkazuje 

k autorskému diskursu, který obsahuje díla považovaná za fikční (např. Striptease Chicago, 

Milionový jeep atd.) i tzv. literaturu faktu (např. Samet a pára, Komouši, grázlové, cikáni, 

fízlové a básníci či spoluautorství Formanovy autobiografie Co já vím), tedy díla aktuální. Tato 

ambivalentní výzva však může být koherentní s napětím mezi fikčností a aktuálností, jež je 

jedním ze základních dynamizačních prostředků v sémantické struktuře již zmíněného díla 
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patřícího do daného autorského diskursu, totiž s „pravdivým románem“ Zatím Dobrý 

(Mašínovi a největší příběh studené války).  

Subjekt díla (příbuzný implikovanému autorovi) je možné chápat například jako literárně 

tvůrčí funkci vymezenou k systému literatury, která orientuje komunikát všemi možnými 

způsoby výběru a uspořádání jeho významové výstavby /Červenka 2003/. Je-li vytvořen 

v jedné z linií vyprávění Kunderova díla Nesmrtelnost autobiografický vypravěč, jehož narativ 

naplňuje sémantiku pravdivého zprostředkování vlastních zážitků a zároveň tento 

autobiografický vypravěč tvrdí, že se setkal s postavou svého explicitně smyšleného 

vyprávění, které tvoří jednu z dalších narativních linií díla, vykazuje daný postup jeden z typů 

metalepse /Genette 2005/ a zároveň vysílá signál fikčnosti. Podobnou funkci vyjadřují další 

varianty transgresivních principů např. v prózách I. Vyskočila apod. Dle našeho názoru 

obdobně fungují i jiné výzvy SD, kupříkladu zvolený typ narativního způsobu, odkazy 

k žánrovým systémům, principy rytmizace řeči atd. 

Aktualitu či fikčnost signalizují výrazně též pásma promluv textových mluvčích, zejména 

vypravěčů a lyrických subjektů (případně postav).  Množství takových možností je 

nepřeberné, patří mezi ně například explicitní pojmenování promluvy V jakožto fikčního 

vyprávění, výzvy plynoucí z různých podob realémů v pásmu řeči těchto subjektů (titul 

skutečného románu v pásmu řeči V jiného románu, shoda vlastního jména V se jménem 

autora, atd.). Do tohoto okruhu snad můžeme přiřadit i signály, které souvisejí s analýzami 

různých promluvových typů aktuální i fikční komunikace, např. rozdíly a shody mezi fikční 

promluvou a promluvou aktuální tematizující sen, představu atd. /Ryanová 2005/.   

Samozřejmě platí, že se různé signály fikčnosti či aktuálnosti v dílech prostupují, doplňují a 

nebo si konkurují. Frazém „bylo nebylo“ v pásmu řeči vypravěče může signalizovat explicitně 

fikčnost orientovanou k promluvě V i k aktivitě SD ve smyslu odkazu ke konvenci žánrového 

systému, v mnohých např. záznamových dílech se kombinují promluvy mluvčích (V, LS), které 

obracejí své ilokuční funkce střídavě k AS a FS (např. deníky J. Zábrany) apod. Konkrétní 

komunikační situace jsou dále doplňovány signály paratextovými (např. oddíl „Předmluva“ 

z Novákova díla Zatím dobrý /Mašínovi a největší příběh studené války/ podepsaný slovem 

„autor“ a příslušný přesněji k SD) případně dalšími intertextovými vztahy, z nichž však mnohé 

zakládají další svébytné komunikační situace. 
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Analýza způsobu vyprávění v současném českém románu - Kundera, M.: Nesmrtelnost 

 Zdeněk Šanda 

    

     Kunderovy narativní postupy byly již mnohokrát analyzovány v řadě literárněvědných 

studií, v monografiích, jsou po léta předmětem české i zahraniční kritické recepce i vlastních 

autorských poznámek M. Kundery. Mezi  dominanty Kunderovy poetiky patří již od jeho 

prvních prozaických textů příběhová reflexe o lidské existenci, která žánrově směřuje od 

povídek  k propracovanému románovému tvaru. Kundera ve svých románech v různé míře 

kombinuje zavedené narativní postupy: příběhovost, reflexivnost, střídání různých 

vypravěčských způsobů, pohyb mezi několika časoprostorovými rovinami apod. To, co je na 

Kunderově vyprávění klasifikováno jako experimentální, má podle S. Richterové „…povahu 

obsahovou: zápletky jsou vlastně figurativní podobou teoretických problémů, týkajících se 

člověka jako subjektu i objektu dějin, komunikace a vztahu k druhému.“6 Tyto modelové 

zápletky jsou často doprovázeny zásadním komentářem vypravěče.7 

     V románu „Nesmrtelnost“  jsou všechny tyto charakteristiky zachovány, jsou však 

vystupňovány  u Kundery s dosud nebývalou intenzitou. Vyprávění se v tomto románu 

rozvětvuje do tří linií, které se vzájemně výrazně liší. Vyprávění v první linii má rysy vyprávěcí 

situace první osoby (VS 1. osoby)8 ve všech třech základních parametrech: identičnost 

existenciální situace vypravěče a postav vzhledem k fikčnímu světu, vnitřní perspektiva a 

vypravěč. Objevuje se zde v různé míře  vyprávějící "já"  v extradiegetické narativní rovině i 

prožívající "já" v intradiegetické narativní rovině9. Vypravěč je v této linii aktivní (osobní ich-

forma10). Tam, kde se vyskytuje v intradiegetické narativní rovině jako postava, nese jméno 

autora románu. Tímto natrativním trikem je naznačována „totožnost“ vypravěče a autora. 

„Narativní maska“11 tohoto typu má sugerovat autobiografičnost narace  triádou 

autor=vypravěč=postava. 

     Ve druhé linii vyprávění převažuje autorská vyprávěcí situace (AVS) s vnější perspektivou 

zobrazení, vypravěčem a neidentickou existenciální situací vypravěče a postav vzhledem k 

fikčnímu světu románu.Vypravěč má opět osobní rysy, komentuje události, připojuje k nim 

vlastní reflexe (subjektivní er-forma, viz Doležel). Fikční svět je vypravěčem konstruován 

záměrně jako fikce (viz postavu Agnes). To vytváří napětí mezi tendencí k maximální 

"pravdivosti" ve vyprávění první linie a tematizovanou "fiktivností" ve druhé linii. Obě linie se 
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 Úskalí této Kunderovy metody odhalil zřejmě nejpřesněji J. Lopatka (Lopatka 1991:52-53). 

8
 Typologie vyprávěcích situací je převzata od F.K. Stanzela (Stanzel 1989). 
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 Extradiegetická, intradiegetická a metadiegetická narativní rovina jsou termíny z narativní metodologie G.   

   Genetta (Genette 1994:162-167). 
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 Vypravěčské způsoby jsou převzaty od L. Doležela (Doležel 1993:43-54). 
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 Chvatík 1994:105. 



navíc v některých narativních segmentech prostupují. Charakteristiky fikčního světa jako 

světa "pravdivého" a jinde naopak "fiktivního" jsou zde vypravěčem relativizovány. 

     Ve třetí linii vyprávění je užito opět AVS (výjimečně VS 1. osoby), ve které dominují reflexe 

vypravěče. Zobrazené události mají spíše dokumentační funkci k reflexím. Sukcese 

narativních segmentů není v této linii dána kauzálně temporálními parametry, ale diskursivní 

logikou v pásmu řeči vypravěče. Komentáře vypravěče v extradiegetické rovině jsou výrazně 

dominantní a mění román v rozpravu se čtenářem, v román-diskurs.12 Vypravěčovy 

poznámky k interpretacím vztahu Goetha a Bettiny von Arnim označuje K. Chvatík přímo za 

románový esej,13 v němž je však stále románový charakter zachován, neboť  Kunderova 

reflexe je vždy spojena s postavami románu a zůstává svým individuálním stylovým 

zabarvením součástí pásma řeči autorského vypravěče.  

     V rozsahově omezených narativních segmentech třetí linie vyprávění se objevují pasáže, 

které vyprávějí jiní vypravěči. Jedná se zejména o delší monologické segmenty, v nichž je 

postavou rozvinut mikropříběh, jenž v takových případech konstituuje sekundární narativní 

rovinu, respektive naraci druhého stupně.14 Je pro ni charakteristická vyprávěcí situace první 

osoby (ich-forma, vypravěč, vnitřní perspektiva). 

     Naznačené narativní rysy se výrazně projevují v časové struktuře románu. Proměny 

vyprávěcích situací během vyprávění přinášejí do narace změny v časové (a zároveň i 

prostorové) orientaci. Na začátku románu se vyskytují narativní segmenty, v nichž má narace 

rysy vyprávěcí situace první osoby (viz výše). Vypravěč zde vypráví události, které předcházejí 

momentu narace. Vyprávění tím naplňuje parametry pozdějšího narativního aktu15. Nulový 

bod časové orientace (Č0) je umístěn do času  vyprávění (ČV). Narativní akt (NA) je 

"přítomný" a probíhá v minimálním odstupu od ČU. Tento odstup je v první kapitole prvního 

dílu signalizován pouze užitím morfologické kategorie préterita. Minimalizace odstupu NA od 

ČU je podporována i dalšími faktory vyprávění. Patří mezi ně podrobný popis gestiky a 

mimiky postav. V souladu s vnitřní perspektivou zobrazení se v těchto segmentech objevuje i 

prostorová perspektivizace. 

     V dalších segmentech první linie vyprávění dochází k relativní shodě v momentu NA a ČU. 

Nulový bod časové orientace  Č0 je situován do ČU. Vyprávěné události jsou zde 

prostřednictvím morfologické kategorie prézentu zobrazeny  jako "přítomné". Narativní akt 

je současný s událostmi: 

 

Je to nejkrásnější úsek spánku, nejrozkošnější část dne: dík rádiu jsem si vědom svého 

ustavičného usínání a probouzení, té nádherné houpačky mezi bděním a spaním, která sama 

                                                           
12

 Chvatík 1994:103. 
13

 Chvatík 1994:103. 
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 Jde o události, které zprostředkovává intradiegetická postava v roli vypravěče. 
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 Klasifikace narativních aktů sleduje metodologii G. Genetta (Genette 1994:154-155). 



o sobě je dostatečným důvodem, aby člověk nelitoval svého zrození. Zdá se mi to, nebo jsem 

opravdu v opeře a vidím dva zpěváky v rytířských kostýmech zpívat o tom, jaké bude počasí? 

Jak to, že nezpívají o lásce? A pak si uvědomuju, že jsou to hlasatelé, už nezpívají, ale 

žertovně skáčou do řeči jeden druhému (...). 

                                                                                                   (Kundera, s. 13.) 

 

     Stejnou charakteristiku časové orientace vyprávění mají další narativní segmenty, ve 

kterých se objevuje vyprávěcí situace první osoby (např. Kundera, s. 95-96, apod.).  

     V druhé linii vyprávění je Č0 umístěn do momentu NA, který je vůči událostem pozdější. 

Události se jeví z "přítomnosti" vyprávění jako minulé. Tato minulost ČU vzhledem k NA je 

opět vyjádřena převážně morfologickou kategorií préterita. Na řadě míst je ještě 

zdůrazňována tematizací narativního aktu, jehož  "přítomnost" je vyjádřena prézentem: 

 

     Vyprávím to jen pro tento detail: ve chvíli, kdy křičela na policajty, si Brigita vzpomněla na 

nezaměstnané manifestanty v obchodě u Fauchona a pocítila k nim prudkou sympatii: cítila 

se s nimi spojena společným bojem. 

                                                                                                  (Kundera, s. 138.) 

 

 

     Odstup ČU druhé linie vyprávění od NA je ve většině narativních segmentů minimální, 

podobně jako tomu bylo ve vyprávění v první linii narace. Potvrzuje to i již zmiňované 

prolínání událostí první linie s vyprávěním událostí druhé linie (viz výše). Na některých 

místech vypravěč toto časové střetávání událostí z odlišných narativních linií přímo 

tematizuje: 

 

     Bylo už pozdní odpoledne, když se vrátila [Agnes, pozn. ZŠ] k autu. A právě v tu chvíli, když 

vsouvala klíček do zámku, přicházel profesor Avenarius v plavkách k malému bazénu, kde 

jsem ho již čekal v teplé vodě, nechávaje se šlehat prudkými proudy tryskajícími ze stěn pod 

hladinou. 

                                                                                                    

                                                                                                   (Kundera, s. 222.) 

 



 

     Přesto že  jsou tyto pasáže vyprávěny z vnější perspektivy, objevuje se i zde na některých 

místech prostorová perspektivizace. Je však uvedena autorským komentářem, který 

zdůrazňuje zprostředkovanost zobrazené události. Prostorová perspektivizace zde na 

omezeném prostoru mění orientaci vyprávění. Nulový bod časové (a prostorové) orientace 

(Č0) se přesouvá  do ČU a vzniká tím částečný dynamizační efekt16: 

 

     Představme si teď salón jako scénu divadla: docela vpravo je krb, na protější straně je 

scéna uzavřena knihovnou. Uprostřed, v pozadí, je pohovka, nízký stolek a dvě křesla. Paul 

stojí uprostřed pokoje, Laura je u krbu a dívá se upřeně na Agnes, která je od ní vzdálena dva 

kroky. Lauřiny oteklé oči obžalovávají sestru z krutosti, nepochopení a chladu. Zatímco Agnes 

mluví, Laura ustupuje od ní pozpátku do středu místnosti, kde stojí Paul, jako by tím 

ústupným pohybem dávala najevo udivený strach před sestřiným nespravedlivým útokem. 

                                                                                            (Kundera, s. 180-181.) 

 

     V narativních segmentech, v nichž se v retrospektivě vypravěč vrací ke starším událostem, 

se odstup NA od ČU zvyšuje. V druhé linii vyprávění se jedná zpravidla o odstup v řádu let či 

desetiletí. 

     Třetí linie vyprávění je charakteristická naopak výrazným odstupem NA od ČU. Události 

jsou navíc často datovány, takže lze tento odstup, z něhož je vypravěčem nahlížen vývoj 

vztahu mezi Goethem a Bettinou von Arnim, průběžně sledovat. Pohybuje se přibližně v 

rozsahu sto sedmdesáti let a je vypravěčem tematizován: 

 

     Dnes už se to snad můžeme osmělit říci z odstupu, který nám umožnil konec našeho 

století: Goethe je postava umístěná přesně doprostřed evropských dějin. Goethe: veliký 

střed. 

                                                                                                   (Kundera, s. 80.)17 
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 Viz názory F.K. Stanzela na souvislost mezi prostorovou perspektivizací a časovou orientací narace (Stanzel 

1988:152). 
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orientaci typickou pro autorského vypravěče vyjadřující  "přítomnost" NA.  



     V několika málo narativních segmentech dochází k situaci, kdy vypravěč anticipuje 

události. Narativní akt se zde stává dřívějším vůči zobrazeným událostem: 18 

 

Ach můj Paul, který chtěl provokovat a trápit Medvěda a dělal škrt za dějinami, za 

Beethovenem a za Picassem... Splývá mi v mysli s postavou Jaromila z románu, který jsem 

dopsal přesně před dvaceti lety a který v jedné z příštích kapitol nechám pro profesora 

Avenária v bistru na bulváru Montparnasse.  

                                                                                                   (Kundera, s. 141.) 

 

     Protože má však podobná anticipace pouze podobu krátké vypravěčovy poznámky, nemá 

důsledky pro případnou změnu časové orientace vyprávění. 

      Další odlišnosti pramenící ze způsobu narace v jednotlivých liniích vyprávění se objevují i 

v časovém řádu událostí a v jejich rozložení v naraci. V první linii vyprávění, je v zásadě 

dodrženo sukcesivní řazení událostí. Tato narativní linie je tvořena zejména reflexemi 

vypravěče a jeho dialogem s postavou profesora Avenaria. Anachronie19 se v této linii 

objevují pouze sporadicky. Stává se tak v případě, kdy úlohu vypravěče, který 

zprostředkovává události, přebírá v dialogické scéně prožívající "já" nebo jiná postava. Tyto 

narativní segmenty vytvářejí temporálně sekundární narativní rovinu, která má analeptický 

charakter: 

 

     "Nemohu se zbavit pocitu," řekl, "že se v lidském životě náhoda neřídí počtem 

pravděpodobnosti. Tím chci říci, že  se nám děje mnoho náhod tak nepravděpodobných , že 

je nemůžeme matematicky ospravedlnit. Nedávno jsem šel naprosto bezvýznamnou ulicí 

naprosto bezvýznamné pařížské čtvrti a potkal jsem ženu z Hamburku, kterou jsem pře 

pětadvaceti lety vídal skoro denně a pak ji ztratil úplně z očí. Šel jsem tou ulicí jen proto, že 

jsem omylem vystoupil z metra o stanici dřív. A ona byla na třídenním zájezdu do Paříže a 

zabloudila. Naše setkání, to byla jedna miliardina pravděpodobnosti!" 

(...) 

     "Byla to šatnářka pivnice, do které jsem tehdy denně chodil; přijela s klubem penzistů na 

třídenní zájezd do Paříže. Když jsme se poznali, dívali jsme se na sebe s rozpaky. Dokonce 

skoro se zoufalstvím, jaké ucítí beznohý chlapec, když vyhraje v tombole bicykl. Jako bychom 
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 Respektive vypravěč v extradiegetické narativní rovině předjímá událost, která proběhne za jeho účasti coby 

postavy v intradiegetické rovině. 
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 Klasifikace anachronií odpovídá Genettově metodologii (Genette 1994:22-54). 



oba věděli, že jsme dostali darem ohromně cennou náhodu, která nám však nebude k 

ničemu. Zdálo se nám, že se nám někdo směje, a jeden před druhým jsme se styděli." 

                                                                                            (Kundera, s. 223-224.) 

 

 

     Analepse má v tomto případě dosah pětadvacet let (je v promluvě přímo pojmenován). 

Její rozsah není specifikovaný, pohybuje se zřejmě v řádu minut. Analeptická událost 

dokumentuje v kontextu narace reflexi, jež je předmětem dialogu. Její minimální rozsah 

neumožňuje proměnu časové orientace narace. "Přítomnost" (Č0) zůstává v momentu NA, 

od něhož probíhá v minimálním časovém odstupu dialog prožívajícího "já" a profesora 

Avenaria. Analeptický narativní segment konstituuje naraci, která je sekundární ve smyslu 

narace druhého stupně (metadiegetická narativní rovina) a kterou zprostředkovává postava 

Avenaria v roli vypravěče v intradiegetické narativní rovině (viz poznámky výše). Zároveň je 

tato analepse sekundární narací ve smyslu temporálním. 

     Ve druhé linii vyprávění je zobrazen příběh Agnes a dalších postav, které jsou s ním 

spojeny: manžel Paul, dcera Brigita, sestra Laura atd. Rozložení událostí v naraci nedodržuje 

sukcesivní řád  příběhu. Vypravěč vypráví příběh Agnes od momentu, kdy ji ve své fantazii 

vytvořil (gesto starší ženy u bazénu, Kundera, s. 12.). Sleduje tuto postavu od jejího 

probuzení v blíže neurčenou sobotu ráno, zobrazuje podrobně její pravidelný program. 

Zobrazené události vykazují repetitivní sémantickou kapacitu a plní tím charakterizační, 

respektive ritualiční funkci. Vstupují do nich anachronie, které ustavují temporálně 

sekundární narativní segmenty: 

 

     Brzy se začala v sauně dusit, takže když zopakovala ještě naposledy, že nenávidí 

skromnost, zvedla se a odešla. 

     Když byla Agnes dítě, zeptala se jednou otce na jejich dlouhé procházce, zda věří v Boha. 

Otec odpověděl. "Věřím ve Stvořitelův computer." Ta odpověď byla tak podivná, že si ji dítě 

zapamatovalo. Podivné bylo nejen slovo computer, ale i slovo Stvořitel: otec totiž nikdy 

neřekl Bůh, ale vždycky Stvořitel, jako by chtěl omezit význam Boha jen na jeho inženýrský 

výkon. Stvořitelův computer: ale jak se člověk může dohovořit s computerem? Zeptala se 

proto otce, jestli se modlí. Řekl: "To je jako by ses modlila k Edisonovi, když ti přestane svítit 

žárovka." 

                                                                                                   (Kundera, s. 19.) 

 



     Retrospektivní pasáž má povahu externí analepse, která se neprolíná s temporálně 

primární narací, ale doplňuje k ní informace. Rozsah této analepse je omezený, 

nespecifikovaný, pohybuje se zřejmě v řádu minut. Dosah analepse je  neurčitý, řádově se 

pravděpodobně týká několika desetiletí. Protože se jedná o velmi omezený narativní 

segment, který je zobrazen z vnější perspektivy autorského vypravěče, nemá tato analepse 

důsledky pro časovou (a prostorovou) orientaci vyprávění. Po této analepsi následuje opět 

návrat k událostem zobrazeným v temporálně primární naraci. Příběh Agnes vyprávěný v 

primární naraci je i nadále narušován dalšími analepsemi proměnlivého dosahu i rozsahu. 

Podstatné je, že se jejich uspořádání nekryje s chronologií, jsou zde zobrazovány analeptické 

události z časově velmi odlišných období (viz Nesmrtelnost, s. 29, 32, 34 atd.). 

     Sporadicky se ve druhé linii vyprávění objevují segmenty, které mají charakter externí 

prolepse. Výrazný segment tohoto typu se například tematicky týká smrti postavy Agnes: 

 

     Asi týden po strašné Agnesině smrti navštívila Laura zdrceného Paula. 

     "Paule," řekla, "zůstali jsme sami na světě." 

(...) 

                                                                                                  (Kundera, s. 201.) 

 

     Tato pasáž je vložena do událostí temporálně primární narace, které relativně 

chronologicky sledují Agnesin příběh. Externí prolepse má rozsah i dosah několik dnů.V 

následujícím narativním segmentu této temporálně primární narace se objevují události, 

které smrti Agnes předcházejí a potvrzují proleptický charakter předchozí citace (viz 

Nesmrtelnost, s. 217). 

     Časté střídání událostí z temporálně primární narace s událostmi, zobrazenými v 

temporálně sekundární naraci (analepse i prolepse), vytváří jistý rytmizační princip vyprávění 

v této narativní linii. Hlavním nositelem rytmického impulzu je odstup ČU od momentu NA: v 

událostech temporálně primární narace je minimální, v událostech temporálně sekundární 

narace je řádově několik let, respektive několik desítek let (v případě ojedinělých prolepsí jde 

o řád dnů, viz výše).  

     Zvláštním případem v kontextu problému řádu událostí ve sledované druhé linii vyprávění 

(příběh Agnes) je šestý díl románu (Ciferník, Kundera, s. 267-320.) Jedná se de facto o 

události, v nichž je hlavní postavou Rubens. Tato postava se v jiných dílech nevyskytuje. Je 

spojena s příběhem Agnes.20 Sukcesivní řád událostí je zde dodržen i v jejich rozložení ve 
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 Bylo by zajisté možné považovat události spojené s postavou Rubense za další, samostatnou linii  vyprávění. 



vyprávění. Chronologicky bez anachronií je v tomto dílu zobrazen vývoj erotického života 

postavy Rubense, v němž Agnes figuruje jako jedna z milenek.  

     Třetí linie vyprávění je jak již bylo řečeno charakteristická dominancí reflexí autorského 

vypravěče, k nimž slouží krátké výseče z příběhů Goetha (a dalších postav) více méně jako 

"příběhová dokumentace". Narace má v této části románu    tendenci  k  podobě,   kdy  

sukcese   narativních  segmentů  není  dána  

časovými parametry, jako spíše diskursivní logikou v reflexích autorského vypravěče, což ve 

svém důsledku vede k achronii v řádu událostí.21  

     K naznačení temporálního řádu mezi zobrazenými událostmi užívá vypravěč ve vybraných 

narativních segmentech třetí linie vyprávění dataci. Datace však není ani v těchto případech z 

hlediska následnosti segmentů narace organizujícím prvkem, tato role i v datovaných 

pasážích zůstává ponechána v logice vypravěčových komentářů a reflexí. Na některých 

místech třetí linie vyprávění, kde události příběh vytvářejí,  jsou díky dataci případy 

anachronií zřetelné. Jedná se zejména o pasáže, kde jsou zprostředkovány podrobněji 

události spojené s Goethem a Bettinou (viz např. Nesmrtelnost, s. 51-69).  

     Mezi událostmi, které nejsou spojeny s příběhem Goetha a Bettiny, nefunguje časový řád. 

O případných anachronií je tedy možné uvažovat pouze v rámci jednoho omezeného 

narativního segmentu: 

 

     "Opatrnější? To je narážka na mou chlubivost? Já vím, když jsem byl mladý, hrozně rád 

jsem se chvástal. Předváděl jsem se ve společnosti. Měl jsem radost z anekdot, které se o mě 

vyprávěly. Ale věřte mi, nebyl jsem takové monstrum, abych přitom myslil na nesmrtelnost! 

Když jsem jednoho dne pochopil, že jde o ni, zmocnila se mě panika. Tisíckrát jsem od té 

doby prohlásil, že mají všichni nechat můj život na pokoji. Ale čím víc jsem to prohlašoval, 

tím to bylo horší. Odstěhoval jsem se na Kubu, abych jim zmizel z očí. Když jsem dostal 

Nobelovu cenu, odmítl jsem jet do Stockholmu." 

(...) 

                                                                                               (Kundera, s. 86-87.) 

 

Tato externí analepse má rozsah i rozsah několik desítek let. Celý narativní segment, z 

kterého analepse pochází, je fiktivním dialogem Goetha a Hemingwaye na onom světě. Je 

zapsán v podobě přímých řečí a vytváří tedy intradiegetickou naraci, která patří do primární 

narativní roviny. Promluva autorského vypravěče, která se projevuje v podobě uvozovacích 

vět, má povahu extradiegetické narace a patří také do primární narativní roviny, jež zároveň 
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vytváří temporálně primární naraci. Rekapitulaci svého životního příběhu, kterou tu 

Hemingway podává, je nutné považovat nejen za temporálně sekundární naraci, ale též za 

naraci druhého stupně. Tato sekundární narativní rovina je potom metadiegetického 

charakteru. Podobný charakter z hlediska řádu událostí a jejich rozmístění ve vyprávění má 

celá třetí linie vyprávění.  

     Významné rozdíly mezi jednotlivými liniemi vyprávění vyvstávají ze srovnání jejich 

rychlosti vyprávění, respektive ze srovnání trvání ČV a ČU.22 První linie vyprávění, jež je 

věnována zejména rozhovorům prožívajícího "já" s postavou profesora Avenaria, je 

zobrazena přibližně na třiceti pěti stranách. Události, které jsou v textu zobrazeny, mají 

podobu pěti relativně krátkých výsečí. V závěru románu se objevuje v pásmu řeči vypravěče 

údaj, z něhož vyplývá, že od začátku této linie do jejího konce proběhly události v časovém 

poli dvou let (viz Nesmrtelnost, s. 336). V první linii vyprávění je tedy zobrazeno období dvou 

let na třiceti pěti stranách textu.23  

     Pro druhou linii vyprávění, jež sleduje zejména příběh Agnes, není možné údaje o rozměru 

časového pole, které události v této linii zobrazené překrývají, přesně určit. Vypravěč 

zprostředkovává události zhruba od seznámení Agnesiných rodičů a vybírá si dále různá 

období z jejího života. Všechny tyto informace mají povahu externích analepsí různého 

rozsahu i dosahu vzhledem k temporálně primární naraci. Tou je "současný" příběh Agnes. 

Této postavě je zřejmě v  "současnosti" něco přes čtyřicet let.24 Můžeme proto pracovat s 

přibližným údajem, podle kterého zabírají události zobrazené ve druhé linii vyprávění asi 

čtyřicet pět let. Vyprávění v této linii přitom zabírá v románu přibližně sto osmdesát čtyři 

stran.25 

     Ve třetí linii zprostředkovává vypravěč řadu událostí, jež se týkají především příběhu 

Goetha a Bettiny von Arnim. Některé z událostí zobrazených v této linii však výrazně časově 

vybočují (viz výše). Celkově lze říci, že události třetí linie vyprávění nepravidelně zahrnují 

výseky z časového pole od sedmdesátých let 18. století do osmdesátých let 20. století. 

Události třetí linie vyprávění jsou v textu zobrazeny na šedesáti devíti stranách a zahrnují 
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rozsahem přibližně dvě stě let.26 Z těchto číselných údajů vyplývá, že celková rychlost 

vyprávění v jednotlivých linií je výrazně odlišná. Nejpomalejší je narace v první linii, naopak 

relativně extrémní rychlost vyprávění je typická pro třetí linii. 

     Podrobnější charakteristiku rychlosti vyprávění poskytuje však až analýza forem 

románového tempa27, jichž je v jednotlivých narativních liniích užito. Pomalé tempo narace v 

první linii vyprávění je docilováno detailností v zobrazení událostí, častou přítomností 

komentářů vypravěče a také četnými dialogickými pasážemi. Román (a zároveň první linie 

vyprávění) začíná krátkou prostorovou lokalizací událostí a několika dalšími informacemi, 

které dohromady plní roli minimalizované expozice, jež je vyprávěna autorsky z vnější 

perspektivy. Následuje narativní segment, v němž je vypravěčem zprostředkována první 

událost románu: 

 

     Ale profesor Avenarius nepřicházel a já jsem se díval na dámu; stála sama v bazénu, po 

pás ve vodě a hleděla vzhůru na mladého plavčíka v teplákách, který ji učil plavat. Dával jí 

povely: musila se chytit rukama za okraj bazénu a zhluboka vdechovat a vydechovat. Dělala 

to vážně, snaživě a bylo to, jako by se z hloubi vod ozýval hlas staré parní lokomotivy (ten 

idylický zvuk, dnes již zapomenutý, který se pro ty, kdo ho nepoznali, nedá popsat jinak než 

jako dech starší dámy, která u kraje bazénu hlasitě nadechuje a vydechuje). Díval jsem se na 

ni fascinován. 

                                                                                                   (Kundera, s. 11.) 

 

     Detailní popis činnosti ženy je zobrazen z vnitřní perspektivy prožívajícího "já". Komentář 

v závorce je přítomen v pásmu řeči autorského vypravěče. Je poznamenán z vnější 

perspektivy. Vystupuje z událostí, ČV v něm pokračuje, avšak ČU je nulový. Komentář 

naplňuje parametry pauzy. Událostí popsané ve zbývající části citovaného textu jsou 

zobrazeny podrobně. Trvání ČV se v nich blíží trvání ČU, ale k jejich schodě zde nedochází, ČV 

je kratší než ČU (nevíme například, jak dlouho žena dýchala do vody apod.). Z kanonických 

forem románového tempa odpovídá této pasáži sumarizace. Detailní popisnost pokračuje v 

zobrazení událostí i dále: 

 

     Sevřelo se mi srdce! Ten úsměv i to gesto patřily dvacetileté ženě! Její ruka se vznesla s 

okouzlující lehkostí. Bylo to, jako by vyhazovala do vzduchu barevný míč, aby si hrála s 
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 Statisticky vychází ve třetí linii vyprávění 1057,97 dnů na jednu stranu textu (73000 dnů děleno 69 stranami), 

respektive 0,00099 strany na zobrazení jednoho dne (69 stran děleno 73000). Počet stran, na nichž je zobrazeno 

vyprávění všech tří linií, jsme počítali tak, že jsme sčítali půlky či třetiny jednotlivých popsaných stránek v 

románu. Celkové číslo se proto liší od stránkování použitého v knize. 
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 Klasifikace forem románového tempa opět sleduje metodologii G. Genetta (Genette 1994:61-80). 



milencem. Ten úsměv i to gesto měly půvab i eleganci, zatímco tvář a tělo už žádný půvab 

neměly. Byl to půvab gesta utopený v nepůvabu těla. Ale ta žena, i když samozřejmě musela 

vědět, že už není krásná, na to v té chvíli zapomněla. Určitou částí své bytosti žijeme všichni 

mimo čas. Možná že jen ve výjimečných chvílích si uvědomujeme svůj věk a že jsme většinu 

času bezvěcí. Ať už je tomu jakkoli, ve chvíli, kdy se otočila, usmála a zamávala na mladého 

plavčíka (který to nevydržel a vyprskl), o svém věku nevěděla. 

                                                                                               (Kundera, s. 11-12.) 

 

 

     Deskripce gesta následuje po záznamu prožívání vypravěče v intradiegetické narativní 

rovině, tedy prožívajícího "já". V první části popisu přetrvává vnitřní perspektiva zobrazení. 

Pokračuje zde proto dění sumarizovaných událostí, v nichž je trvání ČV  menší než trvání ČU. 

Následující hodnotící komentáře postupně ztrácejí příznak vnitřní perspektivy. Jeho 

oslabování je posíleno préteritními tvary slovesa být (bylo to, byl to), jež zdůrazňují odstup 

ČV od ČU. Pasáž formulovaná v prézentu je již orientována k vyprávějícímu "já". Vystupuje z 

časové organizace událostí, má povahu sentence28. Z hlediska forem románového tempa jde 

v této prézentní pasáži o pauzu, ve které pokračuje ČV, ale ČU je nulový. Následuje podrobné 

zobrazení rána, kdy prožívající "já" poslouchá tranzistor. Tato událost je časově ukotvena 

mezi šestou a půl devátou hodinu ranní. Její zobrazení zabírá téměř dvě strany textu 

(Kundera, s. 13-14) a má podobu sumarizace, v níž se trvání  ČV  přibližuje trvání ČU.  

     V dalších částech první linie vyprávění se objevují monologické a dialogické pasáže, které 

mají z hlediska forem románového tempa charakter scény. Trvání ČV je v nich relativně 

shodné s trváním ČU.29 V dalším průběhu této narativní linie vytvářejí dialogické scény 

dokonce celé kapitoly (např. v 5. dílu kapitola 10, Kundera s. 236-239, většina pasáží z kapitol 

posledního dílu románu apod.). Prostřednictvím podrobných sumarizací, pauz a 

monologických či dialogických scén je udržováno pomalé tempo vyprávění v první narativní 

linii. Funkci zrychlování tempa narace plní v této části románu především vynechané úseky 

událostí - elipsy. Vzhledem k faktu, že první linie vyprávění zahrnuje události z období dvou 

let a přitom je v ní zobrazeno jen pět relativně krátkých (35 stran celkem) vstupů do těchto 

událostí, zaujímají zde elipsy mezi ostatními formami románového tempa dominantní 

postavení. Lokalizace elips v první linii narace je v zásadě pevná, spadá nejčastěji na hranici 

jednotlivých zobrazených událostí, respektive na hranici oněch pěti vstupů do událostí. Jedná 

se ve všech případech o elipsy implicitní, kdy přítomnost trhliny ve vyprávění není 

vypravěčem avizovaná. Jsou zřejmé jen z logiky událostí a jejich rozsah často nelze 

identifikovat. V případě elips, které představují trhliny mezi událostmi v rámci jedné 

zobrazené situace (vstupu do událostí), je naopak možné jejich rozsah postihnout: 
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 Viz Lämmertovu typologii tzv. způsobů vyprávění (Lämmert 1975:87-88). 
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 Relativnost této shody vyplývá z různých možností tempa řeči v monologu. 



 

     A jako by ho má otázka popudila, vztyčil se ve vodě ve vší své hrozivé mohutnosti. Vztyčil 

jsem se též a vystoupili jsme z bazénu, abychom se šli posadit k baru na druhém konci haly. 

                                                               5. 

     Poručili jsem si sklenku vína, spolkli jsem první doušek a Avenarius řekl: "Je ti přece jasné, 

že vše, co dělám, je boj proti Diabolu." 

                                                                                            (Kundera, s. 224-225.) 

 

     U této implicitní elipsy se její rozsah pohybuje v řádu minut.  

     Ve druhé linii vyprávění se narativní tempo zrychluje. Pasáže, v nichž je zobrazena 

"současnost" příběhu hlavní postavy Agnes, jsou ještě charakteristické pomalým tempem 

vyprávění, které je dosahováno především detailní deskripcí zobrazené skutečnosti. Přesto 

že ve způsobu zprostředkování dominuje autorská vyprávěcí situace, objevuje se zde v 

popisu prostředí prostorová perspektivizace, jejímž následkem se východisko orientace 

zobrazení přenáší na krátký čas "do události": 

 

     Agnes se svlékla, zamkla skříňku a vešla houpacími dveřmi do vykachlíčkované haly, kde 

byly po jedné straně sprchy, po druhé skleněné dveře vedoucí do sauny. Na dřevěných 

lavicích tam seděly ženy hustě vedle sebe. Některé byly zabaleny do zvláštních obleků z 

plastické hmoty, které tvořily kolem jejich těla (anebo určité části těla, nejčastěji břicha a 

zadnice) vzduchotěsný obal, takže se kůže víc potila a ženy věřily, že rychleji zhubnou. 

     Vylezla na nejvyšší lavici, kde bylo ještě místo. Opřela se o zeď a zavřela oči. Sem sice 

nedoléhal hluk hudby, ale hovor žen, které mluvily jedna přes druhou, byl neméně silný. 

                                                                                                   (Kundera, s. 18.) 

 

     V tomto narativním segmentu se vnější perspektiva zobrazení proměňuje ve vnitřní, 

zejména ve druhém odstavci citace, kde je změna perspektivy vyprávění podpořena 

prostorovou lokalizací události pomocí adverbia sem, jež je typická právě pro vnitřní 

perspektivu. Trvání ČV se zde přibližuje trvání ČU. Z forem tempa narace odpovídá této 

charakteristice sumarizace. Podobných narativních segmentů je v "současném" příběhu 

Agnes (a dalších postav) velké množství. 

     S těmito podrobnými sumarizacemi kontrastují segmenty, v nichž sumarizace událostí 

získává na razanci. V důsledku přítomnosti výraznějších sumarizací se rychlost vyprávění 



především v temporálně sekundární naraci zvyšuje. Do sumarizovaných událostí vstupují na 

mnoha místech reflexe vypravěče. Jsou přítomny v pásmu řeči autorského vypravěče a jsou 

pronášeny z vnější perspektivy: 

 

Zde je ten podivný paradox, jehož obětí jsou všichni, kdo pěstují já metodu připočítávání: 

snaží se připočítávat, aby vytvořili jedinečné a nenapodobitelné já, ale stávajíce se okamžitě 

propagátory připočítaných atributů, dělají vše, aby se jim co nejvíc lidí podobalo; tím se 

stane, že jejich jedinečnost (tak pracně získaná) se začne zase rychle ztrácet. 

                                                                                                  (Kundera, s. 105.) 

 

     Dění událostí v těchto segmentech nepokračuje, ČU je nulový. Probíhá pouze ČV, proto 

můžeme tyto případy považovat za pauzy ve vyprávění. Charakter pauzy mají na některých 

místech druhé linie vyprávění dokonce celé kapitoly, v nichž je obsažena reflexe autorského 

vypravěče, vztahující se obsahově ke kontextu příběhu (např. viz 3. díl románu, kapitola Tělo, 

Kundera, s. 101-103). V důsledku pauz se opět tempo narace zpomaluje. Stejného efektu je 

dosahováno občasnou přítomností dialogizovaných scén, v nichž se trvání ČV a ČU relativně 

vyrovnává. Ve vyprávění druhé linie se těchto případů objevuje nejvíce ve třetím dílu 

románu, který je nejrozsáhlejší.  

     V temporálně primární naraci, v níž je zobrazena Agnesina "současnost", jsou 

permanentně přítomny trhliny mezi vyprávěnými událostmi.  Trhliny mají ráz implicitních 

elips, jejichž rozsah se pohybuje na některých místech v řádu minut. Na jiných místech textu 

je rozsah elips podstatně větší, i když přesněji nespecifikovatelný. Výraznější elipsy  zrychlují 

tempo narace. Elipsy v této části vyprávění zaujímají dominantní postavení. V některých 

případech se jejich rozsah dá specifikovat a pohybuje se v řádu let: 

 

(...) 

     Ale pak zemřela matka a otec tu zůstal. 

(...) 

     Poprvé vážně onemocněl několik let před matčinou smrtí. 

(...) 

     Rok po matčině smrti se jeho choroba prudce zhoršila. 

                                                                                               (Kundera, s. 24-25.) 



 

     Nejrychleji se odvíjí tempo narace ve třetí linii vyprávění. Z vypravěčových reflexí zde 

nejvýrazněji vystupuje příběh Goetha a Bettiny (viz výše). V nepočetných pasážích jsou 

události zobrazeny podrobněji, dokonce včetně dialogu (např. viz Nesmrtelnost, s. 58-59). 

Daleko častější jsou výrazné sumarizace, v nichž je trvání ČV podstatně kratší než trvání ČU: 

 

     Kolikrát se spolu za celý život setkali ti slavní milenci, Goethe a Bettina? Přijela za ním 

ještě téhož roku 1807 na podzim a zůstala ve Výmaru deset dní. Pak ho viděla až po třech 

letech: přijela na tři dny do českých lázní Teplic, kde, aniž to tušila, se Goethe právě léčil v 

tamních blahodárných vodách. A o další rok později došlo už k té osudné návštěvě Výmaru, 

kde jí po čtrnáctidenním pobytu shodila Christiána na zem brýle. 

                                                                                                   (Kundera, s. 64.) 

 

     Do výrazných sumarizací, jež mají povahu informace o události na místo jejího vyprávění, 

vstupují v této citaci ještě dvě explicitní elipsy v rozsahu tří, respektive jednoho roku. 

Kombinace těchto dvou forem tempa narace je typická pro události této linie, jež se týkají 

obou hlavních protagonistů. Rychlost vyprávění je zpomalována pouze vypravěčovými 

reflexemi, jež mají povahu pauz ve vyprávění. Pauzami ve vyprávění jsou dále celé kapitoly, v 

nichž autorský vypravěč zprostředkovává své reflexe, jež se tematicky váží k příběhu Goetha 

a Bettiny, případně k dalším příběhům, které se ve třetí linii vyprávění objevují (např. viz 

druhý díl románu, kapitola 14, Kundera, s. 84-856).  

     Specifické z hlediska rychlosti vyprávění jsou kapitoly, v nichž probíhá fiktivní rozhovor 

Goetha s Hemingwayem. Jsou mnohdy zprostředkovány v podobě dialogických scén, v nichž 

jsou využity převážně mimetické prostředky zobrazení, neboť dialogy neobsahují komentáře 

a často ani minimální uvozovací věty. V těchto případech představují podobné dialogizované 

scény nejpomalejší místa narace třetí linie vyprávění, neboť se v nich opět trvání ČV relativně 

shoduje s trváním ČU. V některých pasážích dialogu dostává výrazně větší prostor v 

komunikaci jeden subjekt. Dialog tak získává rysy monologu, jehož předmětem zobrazení je 

na některých místech další příběh. Tentokrát je však veden na metadiegetické narativní 

rovině (viz výše): 

 

(...) 

"Ležel jsem na palubě mrtvý a kolem sebe jsem viděl své čtyři ženy, seděly na bobku a 

všechny psaly všechno, co o mně věděly, a za nimi byl můj syn a ten také psal, a babice 

Gertruda Steinová tam byla a psala a všichni moji přátelé tam byli a vyprávěli nahlas všechny 



indiskrece a pomluvy, které o mně kdy slyšeli, a stovka žurnalistů se za nimi tlačila s 

mikrofony a armáda univerzitních profesorů po celé Americe to všechno třídila, analyzovala, 

rozváděla a sestavovala do článků a knih." 

                                                                                                   (Kundera, s. 87.) 

 

     V intradiegetické rovině narace, v níž se odehrává rozhovor,  se jedná  o monologizovanou 

scénu, ve které je trvání ČV relativně shodné s trváním ČU. V rovině metadiegetické (narace 

druhého stupně), v níž je zobrazen snový Hemingwayův příběh, jsou však události 

sumarizovány a trvání ČV je tu kratší nežli trvání ČU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Závěr 

     Kunderův vypravěč vypráví o postavách, které žijí ve světě bez řádu: Bůh neexistuje a 

člověk sám není schopen řád vytvořit, je hříčkou náhody. Krizi identity moderního člověka se 

snažil překonat například vypravěč Vaculíkova románu „Jak se dělá chlapec“ ritualizací 

každodennosti, především však přimknutím se k času druhého, k odpovědnosti za druhého. 

Kunderovy postavy nechápou vztah k druhému jako odpovědnost, ale jako sebepotvrzení, 

sebeidentifikaci. Bojí se smrti a proto se snaží vystoupit za každou cenu z každodenní žité 

cykličnosti a vniknout do linearity času historického a stát se tak „nesmrtelnými“. Kunderův 

vypravěč dokládá reflexemi i fragmenty příběhů, že historie je překrouceným obrazem 

skutečnosti. Na hledání řádu či smyslu v životě v podstatě rezignuje a navrhuje jako jedinou 

možnost vzít svět jako celek a učinit ho předmětem naší hry; udělat si z něj hračku.30 Nesnaží 

se tedy dospět k poznání pravdy jakožto fungujícího řádu, systému. Přesto však vztahuje 

veškerou skutečnost sám k sobě a zdůrazňuje tím svou ego-centričnost. 

     Analýza časové struktury románu měla doložit zásadní roli temporálních aspektů  ve 

způsobu vyprávění M. Kundery. Poukázala na jejich souvislost s ostatními narativními 

prostředky při modelování významu v konkrétních textových segmentech. Jedním ze 

sekundárních důsledků této analýzy je i relativizace distinktivních rysů, kterými je obvykle 

definována základní typologie české prózy 90. let 20. století31, jež pracuje s pojmy 

„autenticita“32 a „konstruovanost“. V literárním díle je vždy zobrazen fikční svět, který je 

budován narativními prostředky  povrchové strukturní vrstvy literárního díla.33 Jejich 

výběrem a organizací vzniká zmiňovaná charakteristika fikčního světa, ať už sugeruje význam 

původního (autentického) nestylizovaného záznamu mimotextové reality, nebo demostruje 

významovou hru plynoucí z pestrosti a prolínání vypravěčských postupů. Kunderův román 

„Nesmrtelnost“ bývá používán jako prototyp poetiky kostruovanosti. V první linii vyprávění 

se však objevují tradiční autentizační prostředky: minimalizovaný odstup NA od ČU, 

quasiautobiografická VS 1. osoby a reflexivnost vyprávějícího „já“. Znamená to tedy, že i 

v románovém prototypu konstrukční poetiky jsou použity narativní prostředky vytvářející 

fikční svět s parametry autenticity.  

     Jako jedna z dalších charakteristik poetiky „autenticity“ byla také vybrána sbjektivizace 

vyprávění.34 Pro naraci románu „Nesmrtelnost“ je však typická oscilace mezi osobní ich-

formou a subjektivní er-formou.35 Oba tyto vypravěčské způsoby jsou typické výraznou 

subjektivizací. Odlišnosti mezi zmíněnými poetickými postupy ve vyprávění je tedy spíše 

nutné hledat v různé míře užití určitých narativních prostředků, než v nesmiřitelně odlišných 

technikách narace.   
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Analýza časové struktury vyprávění - Třešňák, V.: Klíč je pod rohožkou 

Zdeněk Šanda 

 

     Román Vlastimila Třešňáka  Klíč je pod rohožkou je formálně rozčleněn do dvou dílů, 

přičemž první díl je kompozičně uspořádán do dvou paralelních linií. První linie je tvořena 

lineárně číslovanými kapitolami (1. díl, kapitoly I.-XXXV), druhá linie nečíslovanými kapitolami 

uzavřenými v hranatých závorkách. Obě linie se odvíjejí v zásadě chronologicky. První linie 

přechází plynule do druhého dílu (2. díl, kapitoly I.-XVIII), druhá  linie se uzavírá s koncem 

prvního dílu. Obě linie se liší ve způsobu vyprávění a jako podstatné se jeví zejména rozdíly v 

jejich časové struktuře. 

     V první linii vyprávění sledujeme výsek životního příběhu hlavní postavy, pana Praga, který 

začíná na podzim roku 1989 ve Frankfurtu nad Mohanem, dále zahrnuje události z pobytu v 

New Yorku, návrat pana Praga do Frankfurtu začátkem roku 1990 (konec prvního dílu), cestu 

do  Prahy a zpátky do Frankfurtu v létě roku 1990. Veškeré události, jež vyplňují prostor mezi 

těmito mezními situacemi, jsou zobrazeny výrazně profilovaným narativním způsobem. Je 

zde oddělena existenciální situace vypravěče od existenciální situace postav v zobrazených 

událostech, což je vyjádřeno jazykově stylistickou formou třetí osoby singuláru. Ve způsobu 

narace převažuje neosobní autorský vypravěč, jenž však na řadě míst  získává rysy  

personálního média (viz dále).36  V centru pozornosti vypravěče je postava pana Praga, jejíž 

jednání (gestiku, mimiku apod.) precizně zaznamenává.  Vynechává jakékoli reflexe kromě 

občasných krátkých komentářů, které důsledně poznamenává z vnější autorské perspektivy.  

Oscilaci mezi autorským  a personálním vyprávěním, pro kterou je zároveň typický pohyb 

mezi vnější perspektivou zobrazení a jejím zvnitřněním, představuje například již začátek 

románu. Je uveden přímým vstupem do událostí bez jakékoli expozice, která je naopak 

typická pro úvodní narativní pasáže textů, v nichž je přítomen autorský vypravěč. K výrazným 

personalizačním rysům v románu je možné přiřadit i omezení vševědoucnosti vypravěče a 

prostorovou perspektivizaci při popisu prostředí, v němž se odehrávají zobrazené události. 

Všechny tyto příznaky jsou obsaženy již v úvodních větách  románu: 

 

     ...říkal, že ho to ráno, tak jako poslední rok téměř denně, probudil zvon klášterní kaple. 

Zval na ranní mši či ke snídani, nebo možná někde hořelo. Ale tehdy pan Prag z postele vstal, 

promnul si oči a opřel se ramenem o zeď u okna. V prstech točil malým zlatým křížkem na 

stejně zlatém řetízku, který měl kolem krku. Na okenní klice visel na koženém řemínku 

fotoaparát Nikon 801 s širokoúhlým objektivem.                                                                                                                 

                                                                                                   (Třešňák, s. 11.)      
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 Metodologická východiska této studie tvoří především naratologické práce F.K. Stanzela 

(Stanzel 1988) a G. Genetta (Genette 1994). 



                                                                                                                                     

 

     První slovo románu říkal sugeruje dokonce dojem, že se vypravěč stává jakýmsi 

"současníkem" pana Praga, který má blízko ke světu událostí, protože (jak vyplývá z 

kontextu)  této informaci nemůžeme přiřadit jiného adresáta, než právě vypravěče. Je to 

však ojedinělý případ uvedeného typu v  románu.  

     Zmíněný narativní postup dosahuje účinku objektivního, nezaujatého, "pravdivého" 

sdělení a zároveň dovoluje vypravěči udržovat distanc od postavy pana Praga, která je 

permanentně v centru pozornosti vyprávění. Ke stupňování dojmu bezprostřednosti přispívá 

i výrazné zastoupení dialogizovaných scén, v nichž jsou diegetické prostředky vyprávění do 

značné míry nahrazeny mimetickými (zprostředkovanost je zřejmá v uvozovacích větách a 

doplňujících poznámkách vypravěče). 

     V souladu s těmito narativními charakteristikami jsou organizovány i prostředky časové 

struktury.37 Oscilace mezi autorským a personálním vyprávěním s sebou přináší také 

důsledky pro časovou (a také prostorovou) orientaci  . Vypravěč Třešňákova románu vypráví 

události, které se staly vzhledem k momentu vyprávění v minulosti. Narativní akt je vůči 

příběhu pozdější, což je možné obecně v románové naraci  považovat za nejfrekventovanější 

narativní postup. Nulový bod časové orientace (Č0) je  situován většinou do času vyprávění 

(ČV), respektive do momentu narativního aktu (NA). NA je "přítomný", události jsou vůči 

němu "minulé". Odstup  NA od času událostí (ČU) je ve většině pasáží románu minimální. Až 

na výjimky není tematizován, nestává se předmětem poznámek či komentářů vypravěče. Pro 

jeho minimalizaci nepřímo svědčí například detailní deskripce gest a mimiky postav, 

deskripce prostředí spojená s podrobnou prostorovou perspektivizací (již zmíněné rysy 

personalizace vyprávění). Pro vyjádření minulosti příběhu vzhledem k narativnímu aktu 

vypravěč používá většinou pouze morfologickou kategorii préterita. Výjimečně přechází  k 

prézentu:  

 

     Na titulní stránce novin, na černobílé fotografii exponované téměř ve tmě, svítila tři velká 

okna honosného paláce. Na balkóně, před zářícími okny, stojí skupina mužů. Siluety pánů, 

balkón provizorně nasvícený jedním reflektorem. Vše do půl pasu přeškrtnuté žulovým 

zábradlím balkónu. Vánek pánům cuchá kravaty a vlasy. 

                                                                                                   (Třešňák, s. 100.)   
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 Je třeba mít na paměti, že o všech časových aspektech vztahujících se k zobrazenému světu 

literárního díla uvažujeme jako o pouhých analogiích ke skutečným časovým aspektům 

reálného světa (Ingarden 1989:237). 



 

     V takových případech se nakrátko stává narativní akt současným s událostmi a doprovází 

výše zmiňovanou personalizaci a zvnitřnění perspektivy vyprávění. Narativní segment 

zobrazený tímto způsobem se z hlediska recepce výrazným způsobem aktualizuje, protože 

čtenář se v takové situaci "propadá" do událostí, umístěných jinak v minulosti vůči 

narativnímu aktu. Odstup narativního aktu od ČU je zde téměř nulový.  

     Po takto (vzhledem k převažujícímu způsobu narace) aktualizačně  vypjatých pasážích 

dochází k opětovnému návratu k pozdějšímu narativnímu aktu s jeho odstupem  od ČU. 

Vypravěči zde již nedostačuje pouhý přechod k préteritu. V pásmu řeči vypravěče se v těchto 

místech často objevuje temporální adverbium tehdy jako prostředek  zdůraznění časového 

odstupu narativního aktu od ČU, který zároveň představuje časovou orientaci typickou pro 

autorského vypravěče: 

 

     Vánek pánům cuchá kravaty a vlasy. (...) New York Yankees se tehdy zdáli být 

neporazitelní. 

                                                                                                   (Třešňák, s. 100.) 

 

    Teď promočení čekají. (...) Za plotem zahrady je vidět malé stanové město (...). Stromy, 

stany, lidé a zvířata se brodí v bahně.  V Praze totiž tehdy pršelo, padal sníh s deštěm. 

                                                                                                   (Třešňák, s. 24.) 

 

 

     V poslední citaci se dokonce do vzájemného kontaktu dostávají adverbia, která 

představují oba opačné póly časové orientace: teď - blízkost promluvy vypravěče k 

událostem typická pro personální vyprávění, a tehdy - vzdálenost promluvy vypravěče od 

událostí, typická naopak pro autorské vyprávění.38  Dochází tím ke stupňování napětí mezi 

časovými perspektivami narace (viz dále). 

        Temporální adverbium tehdy používá vypravěč i na místech, kde se nejedná o návrat ze 

současného narativního aktu k narativnímu aktu pozdějšímu, na kterých však dochází ke 

kumulaci personalizačních tendencí narace. Jde  zejména o výraznou prostorovou 

perspektivizaci, která je často doprovodným (prostorovým) rysem vyprávění, v němž 

převažuje minimální odstup narativního aktu od ČU: 

                                                           
38

 Podrobněji je tento problém zpracován např. F.K. Stanzelem (Stanzel 1988:239). 



 

     Dům, který hledal, našel pan Prag tehdy navečer na předměstí, na okraji hlavního města 

vlasti, uprostřed úzké ulice, která se také tak jmenovala. (...) K domu bylo zezadu přilepené 

přízemní stavení, dílna s cihlovým komínem. Obě okna v prvním patře domku byla dokořán 

otevřená.  

                                                                                                   (Třešňák, s. 429.) 

 

 

     Temporální adverbium tehdy a některé další pravidelně se opakující obraty, jako například 

přímá datace událostí (byl podzim roku 1989 apod.)39, jsou kromě morfologické kategorie 

préterita dalšími pravidelně používanými prostředky k vyjádření či zdůraznění odstupu NA od 

ČU.40 Na  místech v textu, kde dochází ke střídání narativních segmentů, v nichž je výše 

popsaným způsobem  minimalizován odstup NA od ČU, se segmenty, ve kterých je naopak 

tento odstup  zdůrazněn, vzniká rytmizační impuls konstituovaný těmito časovými 

parametry.  Rytmizace má závažné důsledky pro dynamizaci recepce románu: jeden pól  

pohybu je dán  odstupem čtenáře od událostí, druhý pól naopak jeho "propadáním se do 

událostí".41  

     Minimalizace odstupu NA od ČU, převažující pozdější narativní akt a zároveň již zmíněné 

personalizační tendence v technice vyprávění sémanticky korespondují ve smyslu 

objektivního, bezprostředního, "pravdivého" sdělení s časovým řádem románových událostí 

a s jejich rozložením v naraci. Sukcesivní řazení událostí, které je vlastní příběhu, je v 

podstatě  dodržováno i v uspořádání událostí ve vyprávění první dějové linie v obou dílech 

románu. Události jsou zaznamenávány chronologicky, bez diferencí mezi řádem událostí a 

jejich časovým řazením v naraci, bez anachronií. Tato shoda je na několika místech narušena 

drobnou analepsí:42 
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 Tyto explicitní datace vyjadřují také korespondenci s tzv. historickým časem (Lichačov 

1975:193-194). Je to další prostředek v Třešňákově románu, který podporuje "pravdivost" 

vyprávění. 
40

 Zároveň tyto poznámky svědčí o výrazné souvislosti časových aspektů narace se 

Stanzelovými pojmovými opozicemi, skrze které je vymezována typologie vyprávěcích situací, 

přestože Stanzel s časovými parametry vyprávění téměř nepracuje. Je zřejmé, že vnější 

perspektivě zobrazení častěji odpovídá odstup ČV (resp. NA) od ČU a částečně i odlišnost v 

trvání ČV a ČU. Pokud platí Stanzelova poznámka, že prostorová perspektivizace v AVS má 

za následek přenesení čtenáře do zobrazované skutečnosti, pak z toho plynou i časové 

důsledky: spolu s perspektivizací prostoru se nese zpomalení tempa narace v rámci Genettovy 

popisné pauzy  (Stanzel 1988:152;Genette 1994:71-76). 
41

 Podrobněji opět F.K. Stanzel (Stanzel 1988:152). 
42

 Genette označuje retrospektivu termínem analepse, anticipaci termínem prolepse a 

rozpracovává jejich podrobnější typologii (Genette 1994:32-54). 



     Na druhém konci telefonního drátu se představil pan Moritz. 

     Zněl jakoby odněkud z Amsterdamu, byl cítit po goudě. 

     "Že vy jste pil?" optal se pan Moritz. 

     (O panu Moritzovi by se slušelo říci to nejdůležitější. Byl to zřejmě jediný člověk na světě, 

který si do čaje dává mléko i citrón. 

     "Já kávu nepiju," říkal na omluvu.) 

"Že vy jste pil?" 

     Pan Prag neodpověděl, bylo pouze slyšet, jak pan Moritz přemýšlí, co říct dále. 

     "Tak co, sehnal jste peníze na letenku?" zeptal se jízlivě. 

                                                                                                   (Třešňák, s. 41.)  

                                             

 

     Temporálně sekundární narace, která v tomto momentu vzniká, má povahu doplňující 

informace k charakteristice postavy. Nesouvisí přímo s přerušeným příběhem a nepřesahuje 

jeho časové pole.  Vytváří interní heterodiegetickou analepsi.43  V dalších případech analepsí 

dochází k přímému časovému narušení řádu událostí: 

 

Z vrat kapucínského kláštera kolem zeleného renaulta R4 vycházeli, potáceli se neholení a 

otrhaní. (...) Každý byl jiný. (...) Všichni ti tuláci a jejich družky ukusovali ze stejně velkého, 

stejně silně margarínem namazaného krajíce chleba. 

     Dezert po večeři. 

     Čaje se většinou nedotkli. 

     Polévku snědli hned po večerní mši, v jídelně kláštera, hned po slovíčku "Amen". 

     Teď šli nejužší uličkou ve městě, kolem tmavozeleného renaulta R4. 

                                                                                                   (Třešňák, s. 39.) 
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 V souladu s metodologií G. Genetta (Genette 1994:33). 



     Události zobrazené v temporálně sekundární naraci mají tentokrát svůj počátek i konec 

před momentem přerušení temporálně primární narace. Časové pole této analepse celé 

předchází "současnosti" temporálně primární narace. Tato externí analepse44  má rozsah i 

dosah několika minut a není z hlediska časové struktury pro recepci tohoto narativního 

segmentu  závažná, protože kvůli svému omezenému rozměru neproměňuje zásadně 

časovou perspektivu v zobrazení událostí. Zřejmě nejvýraznější anachronie v první dějové 

linii románu je ve XX. kapitole prvního dílu: 

 

     "Nakonec mne do té vysoké budovy pustili, do té věže. (...)" 

     (Nad vchodem do budovy vlála blankytně modrá vlajka, ukazovala ze pět minut dvanáct. 

UNITED NATIONS HEADQUARTERS bylo na podstavci, na soklu toho pomníku vytesáno.(...) V 

dlouhé chodbě plné bílých dveří našel ty pravé, odkašlal si a zaklepal...) 

     "Na cestě nahoru každého pozdrav, nevíš, kdy se budeš vracet," ukázal Mr. Allen zuby. "To 

jsem říkal v divadle, když jsme hráli Sókrata." 

     "Aha." 

    "A jak jsi dopad., murderer?" Mr. Allen povolil dva malé šroubky v objímce, šroubovák 

odložil a konec drátu zasunul pod šroubky. 

     "Ten úředník, jakýsi Mr. Brown, mi nabídl křeslo a kafe."  

(...) 

     "Mr. Brown?" zeptal se Mr. Allen. 

     (Mr. Brown?, pan Prag se ve dveřích zastavil, představil se a v hlavě hledal ta pravá slova. 

Mr. Brown, vrstevník pana Praga, za psacím stolem kývl, odložil plnicí pero, vstal a ke stolu 

přisunul druhé kožené křeslo.   

                                                                                            (Třešňák, s. 189-190.) 

 

  

     V této temporálně sekundární naraci se  jedná o externí analepsi, která je na několika 

místech vsunuta do rozhovoru pana Praga s Mr. Allenem a doplňuje informace, které byly v 

temporálně primární naraci vypuštěny. Její dosah i rozsah má hodnotu několika hodin. Toto 

střídání temporálně primární a sekundární narace má za následek opět rytmizační efekt, při 

                                                           
44

 Opět termín G. Genetta (Genette 1994:32). 



němž dochází k pohybu od "současnosti" temporálně primární narace k "minulosti" 

temporálně sekundární narace.  

     Dalším významným časovým aspektem narace je poměr mezi trváním ČV a ČU. Pro celou 

první románovou linii je typická výrazně pomalá rychlost vyprávění. Události spojené s 

postavou pana Praga od podzimu roku 1989 do léta roku 1990 jsou zachyceny na 389 

stranách textu. (Z prvního dílu románu zabírá první linie 291 s., druhý díl tvoří samostatných 

98 s. první linie.)45 Pomalé tempo vyprávění je dosahováno podrobným  záznamem jednání 

hlavní postavy (pana Praga), jeho gestiky, mimiky, které je doplněno perspektivizovaným 

popisem prostředí (viz výše). Touto vyprávěcí technikou je dosaženo výrazného přiblížení 

doby trvání ČV a ČU. Zároveň zaujímají v románu důležitou pozici  dialogizované pasáže, v 

nichž dochází dokonce k relativní shodě v trvání obou časů.46 Jejich rozsah a frekvence 

výskytu se v průběhu románového příběhu proměňují a zásadním způsobem tím ovlivňují 

změny v rychlosti vyprávění, která zejména v důsledku tohoto jevu není v rámci první dějové 

linie konstantní (viz dále).  

     V prvních kapitolách románu výrazně převažuje podrobný  záznam jednání hlavní postavy  

doplněný o autorské komentáře vypravěče. Jako jistý prototyp tempa narace může pro tyto 

části textu sloužit hned první kapitola románu. V úvodních větách se dozvídáme o probuzení 

pana Praga. Již na tomto místě je prostřednictvím detailního zobrazení jednání  postavy 

dosaženo výrazně pomalého tempa narace: 

        

     Ale tehdy pan Prag z postele vstal, promnul si oči a opřel se ramenem o zeď u okna. V 

prstech točil malým zlatým křížkem na stejně zlatém řetízku, který měl kolem krku. 

                                                                                                   (Třešňák, s. 11.) 

 

 

     Trvání ČV se značně přibližuje trvání ČU. Ke shodě mezi oběma časy však nedochází 

(protože například nevíme, jak dlouho pan Prag točil zlatým křížkem na krku), trvání ČV je 

tedy menší než trvání ČU. Z Genettových kanonizovaných forem románového tempa tomuto 

typu odpovídá sumarizace.47   

     Následuje pasáž, ve které vypravěč popisuje výhled z okna bytu, v němž pan Prag bydlel: 
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 Statisticky vychází přibližně 1,16 strany textu na zobrazení jednoho dne událostí, respektive 

na jedné straně textu jsou zobrazeny události za přibližně 0,86 dne. 
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 O "relativní shodě" v trvání ČV a ČU je nutné uvažovat například proto, že i v mimeticky 

zobrazeném dialogu, který je nejvěrnější možností v dosažení ji zmíněné shody, není zřejmé, 

jaké je například tempo řeči postav. 
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 Genette 1994:68-71. Lämmertova typologie pracuje se třemi typy tempa narace, Gennettově 

sumarizaci odpovídá Lämmertovo časové zhuštění (Lämmert 1975:83). 



 

(...)     

    Ulička za oknem byla nejužší ulička ze všech v tom městě nad řekou Mohanem. Tak úzká, 

že se ani Gäßchen nemohla jmenovat, pokřtili ji pouze na Dřevěný příkop.  

     Nad střechou nedalekého kostela se jako socha bělala věž pivovaru Henninger. Vypadala 

jako obří vrtačka, která děraví nebe. Na podstavci, na soklu té sochy byl vytesán nápis: 

                                                             HENNINGER BRÄUEREI A. G. 

                                                                                                   (Třešňák, s. 11.) 

 

 

     Deskripci výhledu provádí vypravěč z vnější perspektivy, proto ji můžeme považovat za 

místo, kde se  "nedějí události" a trvání ČV je tedy "nekonečně" větší než trvání ČU, které je 

naopak nulové. To znamená, že můžeme tuto část textu považovat za pauzu.48  Tempo 

narace se zde zpomaluje maximálním způsobem.49 

     V následující pasáži se chod událostí obnovuje, opět je detailně zaznamenáno jejich dění: 

 

 

(...) 

     Pan Prag si nevzpomínal, že by kdy v truhlíku nějaké květiny viděl.  

Zahradník zahlédl pana Praga za okenní tabulkou a usmál se. Poodhrnul rukáv na levé ruce, 

podíval se na zápěstí a cosi němě křikl. 

     Pan Prag otevřel okno a kapucín si přiložil kornoutek dlaně k ústům. 

     "Už zase zvoní o tři minuty dřív!" zažaloval mnich na své kolegy a ukázal ke klášterní kapli. 

     "Morgen," řekl pan Prag, "asi mají hlad." 

     "Mojn..., bude pršet," řekl mnich, původem zřejmě odkudsi od Berlína. 
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 Genette 1994:71-76. Tomuto termínu do jisté míry odpovídá v Lämmertově metodologii 

časové protažení (Lämmert 1975:82-86). 
49

 Domníváme se, že tuto pasáž nemůžeme chápat jako zvnitřnění perspektivy spojené s 

posunem hlediska vyprávění do postavy pana Praga, neboť tomu zabraňují autorské poznámky, 

jako například Pan Prag ho tam pověsil... Proto je nutné chápat tuto popisnou pasáž jako 

zobrazenou z hlediska vypravěče a tudíž nic nebrání klasifikovat ji ve smyslu forem 

narativního tempa skutečně jako pauzu. 



                                                                                                (Třešňák, s. 11-12.) 

 

      

     V první části této pasáže se objevuje znovu krátká sumarizace, ve které se však trvání ČV 

příliš neliší od trvání ČU. V závěru citovaného textu dochází k relativnímu vyrovnávání trvání 

ČV a trvání ČU v dialogizované scéně.50  Zde je ve vyprávění přímo zobrazena řeč postav, mizí  

(až na poznámky vypravěče v uvozovacích větách, viz např. původem zřejmě odkudsi od 

Berlína apod.) zprostředkovanost sdělení ve prospěch již zmiňované bezprostřednosti. 

Shrneme-li tyto skutečnosti, vidíme, že pro celou citovanou pasáž je dosahováno výrazně 

pomalého tempa narace prostřednictvím sumarizace, ve které je však v důsledku detailního 

zaznamenání jednání postavy pana Praga značně přiblížena doba trvání ČV době trvání ČU, 

dále prostřednictvím popisné pauzy, ve které je ČV "nekonečně" větší než ČU, a nakonec v 

dialogizované scéně, v níž dochází k relativnímu vyrovnání trvání ČV a ČU. Podobným 

způsobem pokračuje narace v dalších pasážích první kapitoly. Na jejím konci je v pásmu řeči 

vypravěče uvedena informace, ze které můžeme rekonstruovat časový rozsah zobrazených 

událostí: 

 

Zvon klášterní kaple dozněl, mše skončila, v klášterní jídelně kdosi špitl "Amen" a hned nato  

zachrastily lžíce a plechové talíře.     

                                                                                                   (Třešňák, s. 14.)                               

 

 

     Toto konstatování určuje, že všechny události, které jsou zobrazeny na  téměř čtyřech 

stranách textu, se udály během odbíjení osmé hodiny raní. Je tím znovu potvrzena pomalá 

rychlost narace na celé ploše první kapitoly románu. 

     Podobným způsobem je budováno tempo vyprávění i v dalších kapitolách. Ke změně 

dochází v momentu, kdy se pan Prag setkává s další významnou postavou románu - panem 

Moritzem. Od XI. kapitoly prvního dílu (pan Prag a pan Moritz vstupují do Allen´s Baru v New 

Yorku, Třešňák, s. 82) nabývá zásadní převahy mezi ostatními formami narativního tempa 

dialogizovaná scéna. Kapitoly zpravidla začínají krátkou sumarizací, která je však důsledně 

detailní a tedy pro ni stále platí fakt, že trvání ČV se výrazně blíží trvání ČU. Následuje 

dialogizovaná scéna, doplňovaná krátkými komentáři vypravěče, které mají opět podobu 

minimálních sumarizací či popisných pauz (např. Třešňák, kap. XI, s. 82-86, atd.) Některé 

kapitoly uprostřed prvního dílu mají parametry scény již od samého začátku: 
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 Genette 1994:78-80. Lämmert uvádí termín ideální shoda (Lämmert 1975:82-86). 



 

                                                      XXIV. 

     "Tak pan Moritz kromě své kravatky prodal také své obrazy," řekl pan Prag. "Mr. Moritz - 

painter." 

     "Já jsem byl také v Berlíně, Checkpoint Charlie, West Berlin, murderer!" zakřičel zpoza 

pultu Mr. Allen a rozčileně šermoval rukama. "Ich bin auch ein Berliner!" 

     "Já také," pan Prag ukázal můstek, svlékl si modrou plátěnou bundu se čtyřmi dírkami v 

límci a pověsil ji na věšák u dveří. "Prodal je do jednoho. Mr. Moritz - painter." 

     "Sloužil jsem tam! V US Army!" bouchl se Mr. Allen dlaní do prsou, tam kde míval knoflíky 

uniformy, a sáhl po utěrce. "I když jsem původně studoval architekturu." 

     "Jak se řekne anglicky patla?" zeptal se pan Prag a rukama znázornil jaký. 

             "Tak už začali! Já to věděl! To muselo přijít!" 

                                                                                            (Třešňák, s. 228-229.) 

 

 

     V těchto částech románu se rychlost vyprávění díky převaze dialogizovaných scén ještě 

zpomaluje. V poslední kapitole prvního dílu se znovu vrací kombinace shrnutí, pauzy a scény, 

jako tomu bylo v prvních kapitolách románu (viz Třešňák, s. 385-388). Tempo narace se zde 

opět zrychluje. 

     Druhý díl je z hlediska rychlosti vyprávění vystavěn analogicky s dílem prvním. V prvních 

kapitolách (Třešňák, kap. I - VII, s. 401-429) jsou z forem tempa narace využity především 

sumarizace doplněné o dialogizované scény či krátké popisné pauzy. Na dvaceti osmi 

stranách textu jsou (s trhlinami ve vyprávění mezi kapitolami, viz dále)  zobrazeny události za 

přibližně 5 měsíců (začátek roku 1990, Třešňák, s. 402 - léto roku 1990, Třešňák, s. 429). V 

kapitolách VIII - XIII (Třešňák, s. 436 - s. 469) dochází ke zpomalení vyprávění, ve kterém 

výrazněji dominuje dialogická scéna. Na třiceti čtyřech stranách textu jsou zobrazeny 

události dvou dnů (pan Prag je v té době v Praze a opět se setkává s panem Moritzem). Od 

kapitoly XIV se rychlost vyprávění znovu postupně zvyšuje, ubývá dialogů i popisných pauz ve 

prospěch sumarizací. 

     Tento základní vzorec nejčastěji užívaných forem narativního tempa je příležitostně 

doplňován o další typy. Jedná se zejména o sumarizaci událostí, ve které oproti výše 

popsaným případům objevuje výrazný rozdíl v trvání ČV a ČU. Trvání ČV je zde podstatně 

menší než trvání ČU. Tato disproporce vede na některých místech až k situaci, v níž vypravěč 



namísto vyprávění události de facto podává pouhou informaci o události. Sumarizace zde má 

podobu jednovětného resumé: 

           

     Pan Prag co nejtišeji, co nejnenápadněji zaplatil dvě sklenice piva Henninger, a téměř celý 

zbytek odpoledne hledal ve městě nad řekou Mohanem lokál, ve kterém by nebyl televizor. 

                                                                                                (Třešňák, s. 25-26.) 

 

 

     Když pak, po dvou hodinách, po dvanácti dolarech, pan Prag neónovou reklamu na 

Budweiser Beer zhasl, zavřel a zamkl dveře Allen´s Baru a přešel napříč křižovatku dvou ulic, 

domovní dveře domu č. 36 na rohu Stanton Street nepoznal.                                                                                

                                                                                                   (Třešňák, s. 311.) 

 

 

 

     Výskyt i rozsah podobně výrazných sumarizací v první linii románu je však minimální, což 

zřejmě mimo jiné souvisí s neosobními rysy autorského vypravěče a s jeho personalizací. Oba 

tyto aspekty vyprávění podstatně omezují možnost vypravěče autorsky (režijně) shrnout 

události. V místech, kde přesto ke shrnutí dochází, kontrastuje tato sumarizace, jež výrazně 

zrychluje tempo narace, s jinak pomalou rychlostí vyprávění: 

 

     Polaroidovou fotografii přitiskl na sklo tranzitní haly, ukázal na ni prstem a zvedl obočí do 

otazníku. Na fotografii byla vidět dvojice lidí u malého kulatého stolku. (...) Tři rozespalí 

uvnitř haly, za sklem, pokrčili rameny, zavrtěli hlavou.  

     Po dvou hodinách strávených na letišti po panu Pragovi zbyla na skleněné stěně tranzitní 

haly G pouze mastná skvrna. 

                                                                                                   (Třešňák, s. 492.)          

 

 



     Častěji nežli  sumarizace, v nichž dochází k přímému resumování událostí, se v románu 

vyskytují trhliny v událostech, které nejsou zobrazeny vůbec - elipsy.51 Jak již bylo naznačeno, 

bývají nejčastěji umísťovány na hranici kapitol. Typickým příkladem je situace, kdy je 

prostřednictvím elipsy vynechána část noci, doba spánku hlavní postavy: 

 

     Po půlnoci telefon na desce stolu zazvonil podruhé. Z města nad East River telefonoval 

pan Robert, byl cítit marihuanou. 

     "Tak už jsem tu rohožku koupil," řekl. 

(...) 

     "Klíč bude pod rohožkou," rozloučil se pan Robert. 

     "Klíč bude pod rohožkou," řekl i pan Prag. "Jako vždycky." 

 

                                      VI. 

 

     Příští den ráno, když dozněl zvon klášterní kaple a cinkly lžíce v klášterní jídelně, zalil pan 

Prag dvacet květináčů s rostlinkami, rozestavěných po nábytku v bytě. 

                                                                                                   (Třešňák, s. 42.) 

 

 

     Tento typ eliptických výpustek událostí je zpravidla zřetelně vypravěčem  pojmenován. 

Můžeme ho tedy považovat za příklad explicitní elipsy (podobně např. hranice kapitol XII., s. 

88 a XIII., s. 97). V jiných případech není trhlina v událostech na švu dvou kapitol vypravěčem 

přímo pojmenována, ale je patrná z kontextu. Tak například XXIV. kapitola prvního dílu, ve 

které dominuje z hlediska tempa narace dialogizovaná scéna, je časově ukotvena konkrétní 

datací, jež je tematizována v přímé řeči postavy: 

 

      "Dnes! Devátého listopadu! Říkali to v TV! Dočista padla!" 

                                                                                                   (Třešňák, s. 229.) 
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 Genette 1994:76-78. Lämmert neuvádí pro tento případ analogickou kategorii. 



 

     Navazující kapitola XXV je opět převážně dialogizovaná scéna: 

 

     "Tak vám tu zeď rozřezávají autogenem!" křikl pan Moritz ode dveří. 

     "Kterou, paní Müllerová?" zeptal se pan Prag rozespale. 

     "Berlínskou," řekl pan Moritz a zavřel za sebou dveře. "Kde budete chcát?" 

(...) 

     Myslíte, že by v houpacím křesle mohl být nočník?" zeptal se pan Moritz. "Dnes je 

osmnáctého listopadu a já mám..." 

                                                                                                   (Třešňák, s. 247.) 

 

 

     Opět zde vidíme dataci přítomnou v přímé řeči postavy. Vypravěč nás sice na vynechané 

události nijak neupozorňuje, ale z pásma řeči postav je zřejmé, že zde chybí zobrazení osmi 

dnů. V tomto případě jde o implicitní elipsu, která je umístěna mezi události zobrazené ve 

dvou scénických kapitolách.  

     Patrně nejrozsáhlejší elipsu najdeme mezi kapitolou XXVI a kapitolou XXVII. V prvně 

jmenované kapitole, která je již tradičně vyprávěna s velmi pomalou rychlostí  jako 

kombinace scén a shrnutí (případně krátkých popisných pauz), se dozvíme opět z přímé řeči 

postavy dataci: 

 

     "To už je zase První máj?" zeptal se pan Prag a růžovou gumovou rukavicí si podepřel 

bradu. "Průvod?" 

     "Ne," řekl Mr. Allen a podíval se výlohou baru ven. Je Thanksgiving Day - Den díkůvzdání." 

                                                                                                   (Třešňák, s. 273.) 

 

     Podobně i v následující kapitole:  

 



     "Dnes je svatého Mikuláše?" zeptal se pan Prag, podíval se na trhací kalendář na zdi, pak 

za okno, na zaštupovanou punčochu. "It it fly..." 

     "My ho ale neslavíme," řekl pan Moritz. 

                                                                                                   (Třešňák, s. 301.) 

 

     Mezi událostmi z obou kapitol je trhlina v rozsahu  čtrnácti (resp. dvaadvaceti) dnů. Jedná 

se tedy opět o implicitní elipsu, avšak její odhalení je při recepci obtížnější.52 Není zde 

uvedena přímá datace a oba  signály elipsy jsou navíc  umístěny v textu relativně daleko od 

sebe.  

     Podobně je to i na rozmezí prvního a druhého dílu románu. Jak už bylo řečeno, první díl 

končí odchodem pana Praga z bytu v New Yorku a druhý díl začíná jeho cestou  z letiště ve 

Frankfurtu nad Mohanem. Mezi oběma událostmi, které jsou zobrazeny scénicky, je trhlina, 

jež není vypravěčem specifikována, ale je patrná z kontextu. Trvání ČV je zde nulové, trvání 

ČU je proto "nekonečně" větší. Jedná se znovu o případ implicitní elipsy. Tento prostředek 

zde umožňuje vypravěči vynechat zobrazení událostí, které jsou spojeny s letem pana Praga 

zpět do Evropy. Obdobná situace (let pana Praga do New Yorku) byla již podrobně scénicky 

zobrazena v prvním dílu románu (Třešňák, s. 44-48, 54-64 a 71). 

     Elipsy, které by byly vloženy do vnitřního prostoru jedné kapitoly, se v románu téměř 

nevyskytují. Pokud se sporadicky objeví, oddělují obvykle vnitřní podkapitoly: 

 

     "Najs tu mýt jů," řekl pak syn náčelníka, nastavil dlaň ruky a pan Prag ho tleskl svou." 

                                                               . . . 

     Navečer pan Prag naposledy zalil tři květináče na parapetu okna ve čtvrtém patře 

rohového domu, do kapsičky košile si dal malou barevnou polaroidovou fotografii a 

naposledy se rozhlédl po poloprázdném bytě. 

                                                                                                   (Třešňák, s. 388.) 

 

 

     V řadě případů jsou však jednotlivé kapitoly odděleny pouze formálně. Přes hranici kapitol 

přesahuje jedna scéna: 
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 Datace Dne díkuvzdání je uváděna na třetí čtvrtek v listopadu. Pokud tedy je 1.11. ve 

čtvrtek, vychází svátek na 14. 11. Pokud je ale 1.11. v pátek, posouvá se svátek na nejdelší 

možný termín, na 21.11. V prvním případě chybí do 6.12. dvaadvacet dnů, ve druhém čtrnáct. 



 

                                                               XXV. 

(...) 

     "Aha," špitl pan Prag a umytý šálek a talířek položil na pracovní stolek vedle dřezu. 

"Všechno nejlepší." 

     "Dvojitou porci!" řekl pan Moritz. "Dám se teď na sochařinu, takové objekty..." 

     "Dnes mám volno, v divadle hostují nějací hoši z Bostonu..." 

 

                                                               XXVI. 

Pan Prag nasypal do dřezu prášek na mytí nádobí a roztočil vodovodní kohoutek. 

                                                                                       (Třešňák, s. 264 a s. 273.)    

             

 

     I přes uvedené typy razantních sumarizací a různě rozsáhlých elips platí, že celkově se 

tempo románové narace první linie jeví jako velmi pomalé. V obou dílech se tempo 

vyprávění směrem ke středu dílu spolu s přibýváním dialogických scén zpomaluje. Počáteční 

a závěrečné kapitoly jsou vyprávěny rychleji, objevuje se zde více sumarizací a dialogické 

scény jsou méně rozsáhlé. 

     Druhá dějová linie je formulována jako retrospektivní doplnění skutečností k postavě pana 

Praga. Zobrazené události začínají rokem 1949, informacemi o prarodičích pana Praga, o 

jeho otci, matce a o jeho početí. Mapují životní osudy hlavní postavy v Československu 50. - 

70. let, její emigraci (1979) a končí událostmi roku 1989, na které přímo navazuje první 

dějová linie (telefonáty s panem Moritzem a panem Robertem před odletem do New Yorku, 

viz Třešňák, s. 396-397 v druhé linii  vyprávění a s. 41-42 v první linii vyprávění).  

     Způsob vyprávění se odlišuje v řadě parametrů od vyprávění v první dějové linii. Vypravěč 

má výraznější autorské rysy. Začíná vyprávění expozicí, za kterou můžeme považovat úvodní 

pasáže, v nichž jsou zobrazeny základní informace o rodinném zázemí pana Praga (Třešňák, s. 

28-31.). Jeho vševědoucnost není omezována tematizováním nejistoty, jako tomu bylo v 

první linii vyprávění, je naopak zesilována například jeho schopností anticipovat události (viz 

dále). Ve druhé linii jsou také podstatně méně zastoupeny dialogické pasáže (viz dále). V 

naraci je výrazně posílena zprostředkovanost vyprávění. Na některých místech je 

vypravěčem tematizován NA: 



 

     O minulém životě pana Praga by se slušelo říci to nejdůležitější. 

                                                                                                   (Třešňák, s. 28.) 

     O tom však v jiném svazku. 

                                                                                                   (Třešňák, s. 389.) 

     O něm však v jiném svazku.  

                                                                                                   (Třešňák, s. 390.) 

 

 

     Tyto aspekty spolu s omezením detailnosti v záznamu jednání hlavní postavy a s méně 

podrobným popisem prostředí souvisejí s dominancí vnější perspektivy vyprávění. Z 

případných personalizačních rysů je sporadicky zachována perspektivizace prostoru, která se 

však objevuje jen v minimalizovaných narativních segmentech, které jsou obklopeny 

dominujícím  autorským vyprávěním: 

 

"Tady," ukázal pan Robert na úzkou postel pod okénkem maringotky, napravo od vstupních 

dveří, sám si sedl na protější a sáhl do kapsy košile pro balíček cigaretového tabáku a náplň 

zabalenou ve staniolu. 

     Nad panem Robertem, na jednom z hřebíků zaražených ve stěně maringotky, se 

pohupoval jeho nový fotoaparát s širokoúhlým objektivem. 

     Vedle fotoaparátu visela zasklená československá stokorunová bankovka. I přes sklo bylo 

vidět, že ji kdysi kdosi nadvakrát přeložil. 

     Jako by bankovku pan Prag odněkud znal. 

     Bankovka, zelená rytina, pohled přes kamenný most na královský hrad ve stráni nad 

řekou. 

     Nalevo od rytiny byla číslice 100. 

     Pan Prag uložil pod postel kufříkový psací stroj Ideal Standard Portable a tahací 

harmoniku, heligónku firmy Kalina - Louny. 

     Ostatní se pod postel nevešlo, ani vlastně víc neměl. 



      Z krku se ještě sundal řemínek fotoaparátu zn. Zenit a fotoaparát položil do hlavy postele 

na složený modrý spací pytel. 

                                                                                            (Třešňák, s. 271-272.) 

 

     V souladu s  autorským vyprávěním jsou organizovány i prostředky, skrze něž je budována 

časová struktura druhé linie. Č0, který vymezuje fiktivní přítomnost pro vytváření (vnímání) 

časových perspektiv, je umístěn do ČV. Zobrazené události tento nulový bod předcházejí, 

vyprávění má tedy opět rysy pozdějšího NA. Odstup NA od ČU je ve srovnání s první linií 

vyprávění značný. Protože je na řadě míst tematizovaný v podobě datace událostí v pásmu 

řeči vypravěče, můžeme ho přibližně určit: 

 

     Otec pana Praga, pan Prag sen., syn hospodského-harmonikáře, pana Praga nestora a 

věřící švadleny, sloužil roku 1949 jako vojín základní vojenské služby v Severomoravském 

kraji. Se svou jednotkou odklízel tehdy v okolí města Vrbno pod Pradědem a jinde pozůstatky 

druhé světové války. 

                                                                                                   (Třešňák, s. 28.) 

 

     Fiktivní přítomnost vyprávění se v druhé dějové linii shoduje s Č0 vyprávění první linie 

(druhá linie je formulována jako retrospektivní doplnění informací k první linii). Protože v 

první linii byl odstup NA od ČU minimální, pohybuje se tato "přítomnost" vyprávění přibližně 

v letech 1989-1990. Odstup NA od ČU je proto na počátku druhé linie vyprávění čtyřicet let. 

V průběhu vyprávění druhé linie se odstup zmenšuje. Nejmenší je na konci druhé linie 

vyprávění, kde se události protnou s počátečními událostmi první linie vyprávění (viz výše). 

Kromě vlastních datací událostí je odstup NA od ČU tematizován opět velmi často 

temporálním adverbiem tehdy: 

 

      Tehdy lidé, poprvé co pamatují, vylezli na Mount Everest. 

                                                                                                   (Třešňák, s. 30.) 

 

     Podobně využívá vypravěč temporální adverbium dnes, které se naopak váže k časové 

orientaci "přítomného" NA, vzdáleného od zobrazených událostí: 

 



     To vše v domě číslo 36 na pražské periférii, tam co dnes stojí čtyřhvězdičkový hotel Karl 

Inn, u řeky Vltavy, u řeky Moldau. 

                                                                                                   (Třešňák, s. 31.) 

 

     V této citaci je pojmenována prostřednictvím lokálního adverbia tam i prostorová 

orientace typická pro vzdálenost autorského vypravěče od prostoru příběhu.53 Prostorová 

perspektiva ve vyprávění je tak v souladu s odstupem NA od ČU v druhé linii narace. 

     V druhé linii vyprávění chybí výraznější zastoupení narativních segmentů, v nichž by 

docházelo k proměně časové orientace. Odstup NA se plynule zmenšuje, ale je stále zřejmý. 

Recepce událostí probíhá z perspektivy přítomnosti vyprávění. Čtenář se "nepropadá" do 

příběhu. Protože autorský vypravěč ve druhé linii vyprávění vykazuje výraznější aspekty 

vševědoucnosti, může se zde objevit ve srovnání s první linii vyprávění více narativních 

segmentů, v nichž vypravěč anticipuje události: 

 

(Pomník, před nímž se za necelý půlrok, na protest proti zapomínání pomocí benzínu upálí 

vrstevník pana Praga Jan P., student filosofické fakulty - Pochodeň č. 1. 

     Národ po něm na několik měsíců pojmenuje jiné náměstí. (...) Náměstí, které národ do té 

doby jmenoval náměstím Krasnoarmejců a po těch několika měsících bude pro jistotu 

jmenovat zase.)       

                                                                                                (Třešňák, s. 66-67.) 

 

 

     Tyto občasné anticipace však nedosahují razance, která by vedla k proměně časové 

perspektivy při zobrazení událostí, mají spíše podobu krátkých poznámek (viz dále). V těchto 

případech proto nedochází k dynamizaci recepce, o které byla řeč v první linii vyprávění.    

     Existence anticipací má však důsledky pro časový řád událostí, respektive pro jejich 

rozložení v ČV. Jak již bylo řečeno, můžeme chápat celou druhou linii vyprávění jako jednu 

retrospektivu, která doplňuje informace k první linii vyprávění. Tato temporálně sekundární 

narace má celkově podobu externí analepse, jež začíná i končí před začátkem temporálně 

primární narace (první linie vyprávění). Rozsah této analepse je 40 let (1949 - 1989). Dosah 

analepse má amplitudu v počátku druhé linie, kdy vypravěč doplňuje informace vzdálené 40 

let od prvních událostí druhé linie. Postupně se události druhé linie přibližují událostem v 

první linii, až se časově i prostorově dotknou (Třešňák, s. 396-397).  
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     Pokud sledujeme samostatně řád událostí v naraci druhé linie, vidíme, že i zde (podobně 

jako v první linii) v zásadě koresponduje se sukcesivním pořadím událostí v příběhu. 

Převažuje chronologické řazení událostí bez výrazných anachronií. Linearita vyprávění je 

narušována sporadicky krátkými analepsemi, daleko častěji pak prolepsemi.54 Tyto 

anachronie mají většinou pouze informativní charakter. Nedosahují proto tak výrazného 

efektu ozvláštňujícího naraci, jako tomu bylo v případě analepsí v první linii vyprávění. První 

krátká analepse se objevuje hned na začátku druhé narativní linie: 

 

     Před usnutím si sliboval, že po skončení vojenské služby dostuduje strojní průmyslovou 

školu, jak si předsevzal. 

     Studia přerušil 16. května roku 1948 - ten den se na václavském náměstí, uprostřed hl. m. 

Prahy, konala oslava stého výročí zrušení roboty.  

     Příští den pak devatenáctiletý pan Prag sen. narukoval do Severomoravského kraje.  

                                             . . . 

V červenci roku 1949, tedy víc než čtyři roky po skončení již zmíněné druhé světové války, 

položil tehdy téměř dvacetiletý pan Prag sen. (potomek restauratéra a velkošvadleny) tehdy 

šestnáctiletou H.S. na rozkvetlou letní mez  poblíž městečka Vrbno pod Pradědem. 

                                                                                                   (Třešňák, s. 28.) 

 

     Tato externí analepse má dosah i rozsah jeden rok. Její časové pole začíná i končí před 

začátkem temporálně primární narace. Nejvýraznější analepse druhé linie následuje hned po 

několika dalších narativních segmentech: 

 

     A po nevydařeném pokusu o to byl pak tříletý pan Prag dán na výchovu k rodičům pana 

Praga sen., tedy ke svým prarodičům.  

     Tehdy lidé, poprvé co pamatují, vylezli na Mount Everest. 

     Prarodičem pana Praga jun. se stal pan Prag nestor, emeritní hospodský-harmonikář. 

     V době předání pana Praga jun. pracoval jako noční hlídač v jedné malé periferní dílně, 

kde se opravovaly kancelářské stroje. 

(...) 
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     Hospodský-harmonikář byl mimoto ještě válečný invalida. 

     Mohl za to několikanásobný průstřel nohou v prvním měsíci první čtyřleté světové války. 

Pan Prag nestor sloužil tehdy jako lstivý průzkumník-odstřelovač-snajpr. 

     Z lazaretu, několik dní po operaci nohou, zběhl, dezertoval nedoléčen. 

     Zbytek války se schovával v seníku, v týlu bývalého nepřítele, tudíž nikoho za ty čtyři 

válečné roky neodstřelil. 

     "Kdyby mě tehdy chytli, nezbyl by po mně ani mastnej flek!" 

     "Dědku, nestraš toho kluka!" 

                                                                                                (Třešňák, s. 30-31.) 

 

     Jde opět o externí analepsi, která má tentokrát dosah třicet devět let (1914-1953) a 

rozsah čtyři roky.55  

     V dalších částech druhé narativní linie jsou analepse nahrazeny prolepsemi. Prolepse zde 

de facto postrádají parametry vyprávění, jsou to pouhé informace uvedené vypravěčem: 

 

     Poté si pan Prag-sebevrah, sedl na štokrle a přisunul před sebe černě natřený kufříkový 

psací stroj Ideal Standard Portable. 

(...) 

     Zato dlouho, léta netušil, co znamená svisle přeškrtnuté písmeno S, ten divný paragraf $. 

     Také mu téměř čtyřicet let trvalo, než se dozvěděl, co je na každé dolarové bankovce 

vytištěno.    

     Kancelářský papír formátu A4 koupil tehdy pan Prag, tak jako kdysi, v přízemí obchodního 

domu Bílá labuť. 

                                                                                                   (Třešňák, s. 89.) 

 

      Obě jednovětné externí prolepse (začínají a končí po přerušené primární naraci) mají 

nespecifikovatelný rozsah, což vyplývá z jejich informačního charakteru. Jejich dosah je 

přímo tematizován: léta a téměř čtyřicet let. Podobně externě jsou konstruovány i další 

případy prolepsí: 
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 Z předchozích částí textu víme, že se pan Prag narodil v roce 1950.  



 

     (Naštěstí bude v Číně, za tři roky nato, archeology vykopáno, oprášeno a zrestaurováno na 

šest tisíc hliněných soch vojáků, železné, hliněné rezervy.) 

                                                                                                   (Třešňák, s. 124.) 

 

     Znovu se jedná o externí prolepsi, tentokrát o dosahu tří let. Její rozsah není určen, 

pohybuje se však v řádu měsíců či let. Tyto prolepse především signalizují vševědoucnost 

vypravěče, dokládají jeho suverénní pohyb po poli událostí, vyplňujících druhou linii 

vyprávění. Oproti bezprostřednosti v budování narace první linie zdůrazňují v tomto případě 

zprostředkující roli vypravěče v doplňování informací. Tato funkce druhé linie je zvýrazněna i 

odkazováním vypravěče na zdroj informací, kterým je od s. 92 (dále dle nadpisů kapitol 

druhé linie) svazek STB vedený na pana Praga (Svazek č. 27757/A, viz s. 92 atd.). 

     Informačnímu charakteru druhé linie odpovídá i poměr ČV a ČU z hlediska jejich trvání. 

Události od roku 1949 do roku 1989 jsou zobrazeny na 106 stranách.56 Protože v románovém 

tempu narace není v celé linii výraznější předěl či skok, svědčí tento údaj o velké rychlosti 

vyprávění,  která je v kontrastu k pomalosti vyprávění první narativní linie. Rychlého tempa 

vyprávění je dosaženo především tím, že si vypravěč vybírá z událostí pouze omezené 

výseče, které slouží jako doplňující charakteristiky k postavě pana Praga (viz dále). Řadu 

událostí vypravěč vynechává, nebo se o nich zmíní v podobě krátkého shrnutí. Trvání ČV je 

tedy celkově výrazně menší, než trvání ČU a to mnohdy do té míry, že se místo "vyprávění" 

události objevuje pouhá "informace" o události. Pouze ve zmíněných charakterizačních 

vstupech je vzájemný poměr obou časů méně napjatý. ČV je sice stále menší než ČU, ale 

informativní charakter narativních segmentů je v podrobnějších výsečích příběhu vystřídán 

vyprávěním. Tato tendence sílí s postupem kapitol. Rychlost vyprávění se proto průběžně 

zpomaluje (viz dále), avšak nikde nedosahuje na větším prostoru textu pomalosti první linie 

narace. 

     Informativní ráz daný tempem narace mají úvodní části celé linie. První kapitola začíná 

krátkou úvodní sumarizací: 

 

     Otec pan Praga, pan Prag sen., syn hospodského-harmonikáře  pana Praga nestora a věřící 

švadleny, sloužil roku 1949 jako vojín základní vojenské služby v Severomoravském kraji. Se 

svou jednotkou odklízel tehdy v okolí města Vrbno pod Pradědem a jinde pozůstatky druhé 

světové války. Svážel z hor a údolí nevybuchlé i vybuchlé miny, munici, rezavějící válečné 

stroje, pásy od tanků, motory, sestřelená letadla, cedníky a děravé helmy. 
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     Ve volných chvílích, kterých moc nebývalo, vyšíval pan Prag sen. barevnými bavlnkami do 

bílého ubrusu siluetu Pražského hradu, hradu ve stráni nad kamenným mostem, nad řekou 

Vltavou. 

     Před usnutím si sliboval, že po skončení vojenské služby dostuduje strojní průmyslovou 

školu, jak si předsevzal. 

                                                                                                   (Třešňák, s. 28.) 

 

     Trvání ČV je zde výrazně menší než trvání ČU. Informativní, respektive charakterizační ráz 

potvrzují i slovesné tvary nebývalo a sliboval, jejichž nedokonavost signalizuje repetitivní 

sémantickou kapacitu: jedna výpověď představuje mnohonásobnost události (tyto případy se 

ve druhé linii opakují často).57  

     Podobně sumarizované informace následují citovanou pasáž z počátku první kapitoly. 

Týkají se prarodičů pana Praga, jeho početí a narození.  Do těchto sumarizovaných 

segmentů, které mají pro již zmíněný velký nepoměr mezi trváním ČV a ČU charakter 

informace, vstupuje sumarizace, ve které se rozdíl mezi trváním obou časů zmenšuje: 

 

     Vánoční stromek (lesní pych) stál v zeleném litinovém stojánku v kuchyni dřevěného 

přízemního baráku, do které JZD MÍR rodiče nezletilé H.S. přestěhovalo.  

     Po rozdání dárku (pan Prag sen. daroval své budoucí tchyni dokončenou výšivku 

Pražského hradu) řekla matka šestnáctileté H.S. "Gute Nacht". 

     Kuchyň sloužila i jako ložnice. 

Na vlažných kamnech ležel pekáč s jídlem zvaným Schinkennudeln, připravený na zítra, na 

Hod boží. 

     V týdnu mezi Vánocemi a Novým rokem požádal pan Prag sen., vojín základní vojenské 

služby, svého velitele, zda by mu umožnil použít služební telefon v jeho kanceláři. 

     Byl to tehdy jediný telefon v širokém okolí. 

                                                                                                   (Třešňák, s. 29.) 

 

     Zmenšení rozdílu v trvání ČV a ČU je dosaženo podrobnějším popisem prostředí a 

naznačenou přímou řečí. Temporální adverbium zítra dokonce navozuje proměnu časové 

perspektivy zobrazení: v krátké sekvenci se zmenšuje odstup momentu NA od událostí. V 
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následujících větách se však znovu rozdíl mezi trváním ČV a ČU zvětšuje (sumarizace získává 

opět informativní charakter), mizí detailnost zobrazení a vrací se i původní časová orientace, 

která znamená odstup NA autorského vypravěče od událostí:  

 

 

     A tak tehdy, v druhé polovině dubna toho roku, v hlavním městě ČSR, spatřil světlo světa 

pan Prag jun. a nevěděl kudy dál. 

     Téměř do dvou let života nemluvil, jako by neznal slova k tomu potřebná. 

     Byl to takový připosránek. 

                                                                                                   (Třešňák, s. 30.) 

 

 

     Toto střídání narativních segmentů, které mají výrazně menší trvání ČV než trvání ČU se 

segmenty, ve nichž se rozdíl zmenšuje (v některých případech je  naznačena i proměna 

časové orientace), je typické pro celou druhou linii vyprávění. Je to základní prvek 

dynamizace narace používaný v této linii. 

     K vystupňování napětí mezi poměrem trvání ČV a ČU dochází v dalších pasážích první 

kapitoly, kdy mezi segmenty, které jsou vyprávěny z hlediska formy románového tempa jako 

výrazné sumarizace, vstupuje segment, který má parametry dialogizované scény: 

 

     Ve čtvrté třídě základní devítileté školy (ten rok, kdy kdosi zrušil hodiny náboženství a 

začal stavět zeď okolo jednoho Berlína) byl pan Prag-ministrant převelen do řad Pionýrské 

organizace - předvoje - Rudých máků. Do USA se tehdy z kosmu vrátil párek malých opiček, 

Abel a Baker. 

(...) 

     Při pionýrském slibu, při slavnostním šátkování ve školní tělocvičně pan Prag jun. 

nervózně přešlapoval, jako by musel. 

     Stiskl dlaně mezi kolena, ale nebylo to nic platné.  

     "Vždy připraven!" řekl tehdy na poslední chvíli a jen tak tak vyběhl do prvního patra. "To 

slibuji!" 

     Byl to takový připochcánek. 



(...) 

     "Je tam dole, ta herečka..." 

     "Skoro ses pochcal, co?" zeptal se Jan K. a umolousanou cigaretu panu Pragovi podal. 

"Dilino!" 

     "Je tam dole, ta herečka, jak..." rozkašlal se pan Prag.  

     "Dej si na ně bacha," řekl Jan K. a ukázal k podlaze, směrem ke školní tělocvičně. "Jinak po 

tobě nezbyde ani mastnej flek!" 

     "... jak jsme ji viděli s třídou v povinném filmu, jak ona, jako předsedkyně JZD MÍR..." 

     "Dezabúra?" chtěl Jan K. vědět. 

     "Dezabúra." 

(...) 

     Přesto pátého prosince toho roku, na svátek svatého Mikuláše, našel pan Prag jun.-

exministrant-povinný ateista, za oknem svého pokojíku pletenou punčochu se zaštupovanou 

patou, a v punčoše pomeranč a hrst vlašských ořechů. 

                                                                                                (Třešňák, s. 32-34.) 

 

     V prostřední části citace, kterou vyplňuje dialogizovaná scéna, dochází k relativnímu 

vyrovnání trvání ČV a ČU. Je tím ještě vystupňován kontrast mezi pomalým tempem narace 

této krátké části a rychlostí vyprávění v okolních segmentech. V dalších částech první 

kapitoly znovu převažují sumarizace s různým poměrem mezi trváním ČV a ČU.  

     Tyto "informativní" či "vyprávěné" sumarizace na sebe nenavazují pokaždé plynule. Často 

mezi nimi jsou různě dlouhé časové úseky, které jsou ve vyprávění vynechané, tedy elipsy. 

Bývají nejčastěji na hranici podkapitol: 

 

     Nezletilá H.S. byla jediná žena, kterou pan Prag sen. během měsíců června a července 

roku 1949 viděl. Dcera Horsta a Gisely S. - sudetských Němců, na které se v roce 1946 při 

vyhánění Němců z území ČSR zřejmě zapomnělo. 

(...) 

                                  . . . 

     V prosinci roku 1949, několik dnů pře Štědrým dnem, oznámila nezletilá H.S. panu Pragovi 

sen., že je samodruhá. 



                                                                                                (Třešňák, s. 28-29.) 

  

     Mezi zobrazenými událostmi je trhlina několik měsíců. Protože se v obou částech objevuje 

přímá datace, můžeme tuto elipsu považovat za explicitní, tematizovanou v pásmu řeči 

vypravěče. Podobně explicitně jsou uváděny i další elipsy mezi podkapitolami: 

 

     Přesto pátého prosince toho roku, na svátek svatého Mikuláše, našel pan Prag jun.-

exministrant-povinný ateista, za oknem svého pokojíku pletenou punčochu se zaštupovanou 

patou, a v punčoše pomeranč a hrst vlašských ořechů. 

(...)         

                                 . . .  

Pátého května příštího zaťatého roku pak pan Prag-trubač, stál v krátkých modrých 

kalhotách, bílé košili a rudém šátku kolem krku u kamenné přísahající ruky. 

                                                                                                   (Třešňák, s. 34.) 

 

     Nejdelší trhlina v událostech první kapitoly má rozměr pěti let. Ve čtyřech podkapitolách 

jsou sumarizovány události spojené se vstupem pana Praga do pionýrské organizace v roce 

1960 (Třešňák, s. 34-37.). Následující podkapitola obsahuje další explicitní dataci, která 

časově určuje rozměr elipsy: 

 

V dubnu roku 1965, přestože se snažil vypadat starší oslavil hospodský-harmonikář s 

vnukem-zakázaným potratem vnukovy patnácté narozeniny. 

                                                                                                   (Třešňák, s. 37.) 

 

     Kromě elips, jež jsou umístěny na předěl podkapitol, se v textu první kapitoly vyskytují i 

explicitní elipsy, které jsou uvnitř jedné podkapitoly: 

 

     "Děkuji ti, svatý Mikuláši," řekl jí. 

     Všiml si tehdy, že svatého Mikuláše nahradily vlajky, rudé znaky, emblémy, projevy a 

zaťaté pěsti. 



     "A dej pozor na kostičky," slýchával pak za devatenáct dní, "a nevydloubávej z vánočky 

rozinky!" 

                                                                                                   (Třešňák, s.34.) 

 

     Organizace tempa narace v první kapitole vytváří podobně, jako tomu bylo v první linii 

vyprávění, určitý základní vzorec rychlosti vyprávění pro celou druhou linii románu. Tempo 

narace je rychlé, svědčí o tom i fakt, že na úvodních jedenácti stranách textu jsou zobrazeny 

zejména prostřednictvím sumarizací, mezi nimiž jsou různě rozsáhlé explicitní elipsy, události 

z let 1949 - 1965, tj. za sedmnáct let.  

     V dalších částech druhé linie se tempo narace zpomaluje. Stále dominují sumarizace. 

Trvání ČV se v nich ale prodlužuje, nemají již informační rozměr. Objevuje se v nich 

podrobnější záznam jednání pana Praga i podrobnější popis prostředí: 

 

     Když se po několika týdnech nedobrovolného pobytu v pavilónu č. 2 rozloučil s panem 

Primášem, Klekí Petrou a jednonohým cikánem, vrátil se z léčebny domů, ke dvěma 

prázdným štokrlatům a kuchyňskému stolu. 

     Vysypal do záchodové mísy tuby předepsaných uklidňujících prášků a spláchl. 

     "Ať nám bída políbí prdel!" 

V předsíni pod vodovodním kohoutkem v litinovém umyvadle umyl zahnědlou břitvu a otřel 

ji do rukávu uniformy člena Klubu osamělých srdcí seržanta Pepře. 

     "A zítra koupím řízky!" zalhal. 

     Uniformu pak svlékl a uložil ji do kamen značky Fiľakovo. Místo uniformy si pan Prag-ex 

Pepř tehdy oblékl zděděné manšestrové sako s koženými záplatami na loktech. Břitvu 

zasunul do pouzdra, pouzdro do zásuvky kuchyňského stolu. Vymyl prázdný pekáč po 

zapékaných nudlích a levý rukáv manšestrového saka si opatrně přetáhl přes zavázané 

předloktí. Obvaz byl přelepen leukoplastí tělové barvy. Poté si pan Prag-sebevrah, sedl na 

štokrle a přisunul před sebe černě natřený kufříkový psací stroj Ideal Standard Portable. 

     Zhruba od té doby pan Prag-spisovatel ví, že litery P a K jsou na klávesnici psacího stroje 

napravo, na rozdíl od písmen A a Q. 

                                                                                                   (Třešňák, s. 89.) 

 



     Prostřední část citace se tak blíží v tempu narace rychlosti vyprávění první linie. Ve druhé 

linii je však tento typ sumarizací, kde se trvání ČV téměř přibližuje k trvání ČU, objevuje vždy 

jen na krátkém prostoru a   bývá obklopen výraznějšími sumarizacemi (viz např. začátek 

citace), případně elipsami. Nejvýrazněji se tempo vyprávění zpomaluje v pasážích, které mají 

povahu dialogizované scény. Scény se častěji objevují až v pozdějších kapitolách druhé linie, 

zejména tam, kde se pan Prag poprvé setkává s Mr. Allenem (Třešňák, s. 344) a později i s 

panem Moritzem (Třešňák, s. 390). V  těchto pasážích se trvání ČV a ČU relativně vyrovnává, 

podobně jako v první linii vyprávění: 

 

 

     "Ale k vepřovému masu smetanu přidat nesmíš!" 

     "Aha," řekl pan Prag a panu Moritzovi pověděl o sobě. 

     "Nechal jsem tam pouze zahnědlou břitvu, nalakované štokrle, klíč pod rohožkou a pár 

přátel," pan Prag řekl, jakých, a ukázal na východ, kamsi k Rozvadovu. 

     "Aha, přítelíčkové," řekl pan Moritz a pročísl si rezatý plnovous. "Toho Böhma, 

Stanislavského Mejercholda, toho jsem znal. Jednou jsem mu maloval špajz..., svět je malej!" 

     "Svět?" přerušil ho pan Prag. "Jsem člověk ústrky a štulci jeho tak vzteklý do žhava, že je 

mi jedno, čím se mu odplatím!" 

     "Naši kabalisti vypočítali konec světa už na rok 1660 vašeho kalendáře," zatahal se pan 

Moritz za pejzy. "Trochu se sekli..." 

     "Trochu se sekli," řekl i pan Prag. 

     "A v New Yorku, neznáš tam nějakého našeho Blumingdejla?" 

     "Neznám," zavrtěl hlavou pan Prag-obdachlos-pokrývač. 

     "Má tam prý obchodní dům," řekl pan Moritz. "Ten tvůj SAAB 99 měl opravdu bílý 

volant?" 

     "Měl." 

                                                                                                   (Třešňák, s. 391.) 

 

    Jak již bylo řečeno, tempo narace je zpravidla po scénických pasážích zrychlováno elipsami 

a výraznými sumarizacemi: 

 



     Až o čtyři dny později se z titulní stránky deníku FAZ dozvěděl, že právě ten den poblíž 

ruského města Kyjeva vybouchla jakási atomová elektrárna. 

                                                                                                   (Třešňák, s. 392.) 

 

 

Po několika týdnech společné domácnosti, po prudké výměně názorů na morální profil 

tehdejšího Nejvyššího Sověta a na čelo západoněmecké fotbalové ligy nabídl pan Moritz 

panu Pragovi vykání nebo výpověď. 

                                                                                                   (Třešňák, s. 393.) 

 

 

     Podobně je tomu i v dalších případech, kde část podkapitoly tvoří dialogizovaná scéna a 

na ni v další podkapitole přímo navazuje výrazná sumarizace v podobě resumé: 

 

     "To je nějaké znamení!" řekl pan Prag. "Bolí mě u srdce. The end of the world..." 

     "Take it easy," naučil tehdy Mr. Allen pana Praga a na zinkový pult postavil láhev 

jamajského rumu. "Zemětřesení pamatuju naposledy předloni, na Halloween!" 

     "Co to je - Halloween?" 

     "Halloween? Takový svátek," řekl Mr. Allen. "Smyslem toho svátku kdysi bylo přetáhnout 

punčochou naplněnou moukou někoho přes záda tak, aby mu na zádech zbyl bílý pruh..." 

     "A nábožné rozjímání!" křikl z kuchyňky Mr. Companion, důlní koník, a sepnul ruce v 

růžových gumových rukavicích. "Rozjímání." 

Budu muset jít do divadla," podíval se Mr. Allen na nástěnné elektrické hodiny. "Rosinanta 

čeká!" 

                                                                . . . 

     Po třech nedělích téměř marného hraní na ulicích a náměstí města nad East River spočítal 

pan Prag mince v papundeklovém pouzdře. (...) 

     Ještě dva týdny zaléval květiny ve třech květináčích, uždiboval lístky a sušil je na 

rozprostřených novinách, na rezavějícím požárním žebříku za oknem. 

                                                                                                   (Třešňák, s. 348.) 



 

     Kromě explicitních elips, jež se objevují často na předělu podkapitol či celých kapitol, 

vyskytují se místy v textu druhé linie i elipsy implicitní, které nejsou vypravěčem přímo 

pojmenované, avšak jsou zřejmé z logiky vyprávění: 

 

     V Las Vegas o ten půldolar a jiné pana Praga připravil jednoruký bandita SUPERMIX III. 

     V Los Angeles si na ulici vyhrál dolar nový, v San Franciscu dva, v Seatlu tři. 

     O kanadské vízum požádal u Niagarských vodopádů, stálo ho dolarů padesát... 

A tam někde, na sever od vodopádů, se panu Pragovi utrhlo ucho modrého plastikového 

kufříku se zlatě vytištěným střepem abecedy KLM. 

                                                                                                   (Třešňák, s. 360.) 

 

     Tyto elipsy jsou situované do vnitřních segmentů kapitol. Tím jsou z hlediska recepce 

druhé linie vyprávění velmi výrazné. Jsou ojedinělé a kontrastují především s výsečemi 

příběhu, v nichž jsou události spojené s postavou pana Praga vyprávěny pomalejším tempem 

(méně výrazné sumarizace, případně krátké dialogické scény). V první linii románu se 

nevyskytují vůbec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Závěr 

     V. Třešňák ve svém díle Klíč je pod rohožkou  naplňuje poprvé ve své tvorbě žánr románu. 

Na širším románovém prostoru tu krystalizují typické rysy autorovy poetiky, které jsou 

přítomny v jeho povídkové tvorbě ze 70. a 80. let 20. století, jež byla částečně připomenuta 

v přepracované verzi v souboru U jídla se nemluví,  a které jsou rozvinuty i v zatím posledním 

Třešňákově románu Domácí hosté. Patří mezi ně například výrazná autobiografičnost, 

zobrazení městské a sociální periferie, důraz na detail, řečový charakter  a  lexikální  bohatost  

jazykových  prostředků  a podobně.  

Emigrantské peripetie hlavní postavy pana Praga a jeho konfrontace se situací 

v Československu po událostech v listopadu 1989 tvoří hlavní tematické zaměření první linie 

vyprávění. Základní  charakteristika AVS je  na některých místech narušována zvnitřněním 

perspektivy zobrazení, při kterém autorský vypravěč tenduje k reflektorskému médiu. 

Personalizace vypravěče je doprovázena chybějící expozicí příběhu v počátku vyprávění a též 

perspektivizací prostorové deskripce. Ve vyprávění jsou v narativních segmentech tohoto 

typu omezeny signály zprostředkovanosti ve prospěch bezprostřednosti zobrazení. Přispívá 

k tomu i neosobní charakteristika autorského vypravěče, který vytvořený fikční svět 

nekomentuje, nehodnotí (objektivní er-forma58). Ve způsobu vyprávění výrazně dominuje 

akcent na zobrazení detailních vizuálních postřehů orientovaných především k postavě pana 

Praga (fyzické úkony, gestika, mimika atd.), které jsou doplňovány záznamem řečových 

fragmentů, torzovitých mimoběžných dialogů, jež jsou typické refrénovitým opakováním. 

Častá repetivnost je příznačná i pro motivickou výstavbu a dokládá značnou kompoziční 

propracovanost románu.  

     Pan Prag je postavou emigranta, který hledá cestu k osmyslení vlastní existence. Ta je 

vytyčena zejména kategoriemi lidské solidarity a slušnosti. Pan Prag naplňuje literární typ 

ahasverovského hrdiny, jenž má spíš blízko k  modernímu nomádovi nežli k poutníkovi. 

Změna prostředí je pro něho permanentní nutností, která konotuje  dočasnost lidské 

existence. Jeho putování naplňuje v jistých rysech parametry Bachtinova chronotopu cesty 

jakožto průsečíku náhodných prostorových a časových prolnutí osudů různých lidí všech 

vrstev a národností, jež zaručuje postavám sociální exotičnost. Chronotopické aspekty cesty 

zdůrazňují společensko-historickou mnohotvárnost. Tato funkce je v románu vyhroceně 

přítomna v newyorském Allen΄s Baru , v jehož prostoru se setkávají americký černoch, 

indián, čeští emigranti a afghánská dívka. Všichni sledují prostřednictvím televizní obrazovky 

události z Prahy z listopadu 1989, jež zde zároveň vytvářejí sekundární topografickou rovinu. 

Takto zaplněný vnitřní prostor baru je konfrontován s vnější děním. Významové napětí 

plynoucí z konfrontace nejvýrazněji stimuluje probíhající Hallowen, který zároveň doplňuje 

sémantickou dynamičnost celé situace jakožto obrazu moderního světa. Světa, jenž má 

podobu  odosobněného maškarního mumraje, který nemá nic společného s konkrétními 

lidskými osudy.   Chronotop cesty v sobě koncentruje možnost zobrazení vypjatých 
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společensko-historických konfrontací, v nichž je přítomna tematizace existenciálních nejistot. 

Ty nejsou v románu zobrazeny explicitně (například v podobě reflexe), nýbrž pouze ve formě 

náznaků či metafor. Tato implicitnost však paradoxně stupňuje jejich výmluvnost a 

naléhavost.  

     Prožívaná každodennost postavy pana Praga je fázována pravidelným střídáním dnů, nocí, 

odjezdů, návratů. Jeho „žitý“ čas má tedy cyklický charakter. Zároveň je tento cyklický 

„lidský“ čas spjatý s jednáním pana Praga zobrazen jako nedávná minulost, která získává 

v některých personalizovaným segmentech významové rozměry  „přítomnosti“. Ve vyprávění 

je tento význam budován dominancí pozdějšího narativního aktu (NA), v němž je odstup NA 

od času událostí (ČU) minimalizován. Je obvykle vyjádřen jen užitím morfologické kategorie 

préterita.V časovém řádu událostí převažuje chronologická sukcese bez výrazných 

anachronií. Typická je i pomalá rychlost narace, při níž se trvání času vyprávění (ČV) blíží 

trvání ČU (mírné sumarizace, viz analýzu), případně jsou trvání obou časů v relativní shodě 

(dialogické scény, viz analýzu). Pomalé tempo narace spolu s absencí dramatické výstavby 

podtrhuje výrazně epický charakter vyprávění.59 Tyto časové parametry vyprávění spolu s 

výše zmíněným neosobním vypravěčem a občasnou tendencí k personalizaci narace vytvářejí 

dojem bezprostřednosti, objektivity a pravdivosti.  

     Ve druhé linii vyprávění je také zachováno autorské vyprávění. Vypravěč má oproti první 

linii výraznější znaky vševědoucnosti (anticipuje například události), dominuje zde zobrazení 

událostí z vnější perspektivy bez tendencí k personalizaci. Na začátku této linie je přítomna 

expozice. Vyprávění obsahuje výraznější rysy zprostředkovanosti. Vypravěč si přibírá ke 

konstrukční a kontrolní funkci ještě funkci rétorickou60. Z vnější perspektivy částečně 

komentuje a hodnotí fikční svět. To znamená ve srovnání s první linií vyprávění posun od 

objektivity zobrazení k jeho subjektivizaci. V souladu s touto charakteristikou je ve druhé linii 

výraznější odstup NA od ČU, který se sice postupně zmenšuje, ale je vždy patrný. Události 

jsou řazeny v zásadě chronologicky. Tato chronologie je však na různých místech narušována 

anachroniemi, zejména externími prolepsemi, které naznačují vševědoucí charakteristiku 

vypravěče. Oproti první linii vyprávění je v této části románu větší rychlost vyprávění, 

především díky častým elipsám a výrazným sumarizacím, které mají dokonce místy charakter 

resumé. 

     Události, které jsou tematizovány ve druhé linii vyprávění, vytvářejí osobní i společensko-

historický kontext k „současnému“ dění první linie. Společensko-historický čas nemá 

charakter cykličnosti. Ve své zrychlené linearitě tak „dohání“ cyklicky prožívanou současnost 

postavy pana Praga. V momentu, kdy historické události v Praze v listopadu 1989 kulminují, 

můžeme dokonce uvažovat o tom, že historická linearita prožívanou přítomnost pana Praga 

v jistém smyslu předbíhá, neboť je pro něho neočekávaná, není na ni připraven. Kompozičně 

se události z druhé linie vyprávění prolnou s událostmi z první linie v době, kdy se pan Prag 

                                                           
59

 Viz Staigerův akt nazírání, ukazování (Staiger 1969:146-148). 

               
60

 Doležel 1993. 



rozhodne k návratu, respektive k návštěvě vlasti. Poprvé v románu se dostává minulost do 

kontaktu s prožívanou přítomností v jedné linii vyprávění. V polistopadové Praze je pro 

postavu pana Praga minulost s přítomností neoddělitelně spjata. Vyprávění zde demonstruje 

huserlovskou představu prožívaného času jako trojjedinosti retence, prezence a protence. 

Z rozpornosti společensko-historické časové linearity a žité cykličnosti plyne tragika, 

naznačená například motivicky v závěrečných částech románu chronotopem nesetkání61, 

z nichž nejvýraznější je marné vyhlížení afghánské dívky Nugry přes sklo v letištní hale. 
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