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1. Díl první, část první 

 

1.1 Úvod 

 

Literární motiv dvojníka, který O. Fischer definuje jako „vylíčení, kterak se člověk ve 

skutečnosti nebo v obrazivosti setkává s jiným, kdo má rysy jeho těla a znaky spřízněné s jeho 

duševním životem a kdo mu svou podobností fysickou nebo svou povahovou příbuzností je 

záhadný a mučivý“ (Fischer 1929, 161), je pravděpodobně starý jako lidstvo samo. Ačkoli se 

jedná o motiv široce využívaný v literatuře všech žánrů, od záměnových komedií přes 

fantastické příběhy až po moderní psychologickou prózu, chybí mu podle našeho názoru 

systematické zpracování, umožňující jak rozlišení základních větví motivu, tak třídění a 

katalogizaci situací v příbězích, které těchto základních větví využívají, resp. je kombinují. O 

takovouto systematiku se chce pokusit tato práce. Je rozdělena na dvě základní části, z nichž 

první se pokusí stanovit a na příkladech ilustrovat kategorie vhodné k uchopení rozličných 

možností motivu, druhá pak bude aplikovat tyto kategorie a schémata na konkrétní rozsáhlejší 

dílo. 

Autor, jakožto germanista, se pokusil jako příklady pro první část vybírat díla německá, a to 

kratičké ucelené texty anekdot, které nepotřebují doplňující kontext, a pokud tyto nestačí, 

užívat několika málo děl obsahujících množství situací vhodných pro ilustraci. Příklady, ať už 

autentické texty či obsahy citovaných děl, jsou číslovány a k těmto číslům budeme v práci 

mnohdy na více místech odkazovat. 

Celá práce bude převážně zaměřena na fabuli neboli plot uvedených příkladů, bude se tedy 

minimálně zajímat a prostředky, jakými jsou popisované situace prezentovány v textu, jinými 

slovy, důležité budou prvky, které by pravděpodobně zůstaly zachovány při jakémkoli 

převyprávění té samé fabule ať už prostředky literárními či třeba filmovými.  

 

1.2 O motivu 

 

  Dříve než přikročíme k vymezení našeho chápání pojmu dvojník, bylo by zřejmě 

dobré vymezit též pojem motiv. Vcelku je možno vycházet z definice kterou uvádí W. Killy 

ve svém Slovníku literatury: 
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Dem Umfang nach definiert Elisabeth Frenzel Motiv als »eine kleinere stoffliche 

Einheit, die zwar noch nicht einen ganzen Plot, eine Fabel, umfasst, aber doch bereits 

ein inhaltliches, situationsmäßiges Element darstellt« (in: Stoff-, Motiv- und 

Symbolforschung. Stgt. 41978). Zudem besitzt das Motiv dank seiner 

Außergewöhnlichkeit die Kraft, »sich in der Überlieferung zu erhalten« (Max Lüthi: 

Märchen. Ebd. 81990). 

(Killy 2000) 

Pro naší práci by nebylo přínosné, zabývat se i oním druhým základním pojetím motivu 

v literatuře, reprezentovaným v německé literární vědě jmény jako Hans Sperber, Leo Spitzer, 

Josef Körner či Willy Krogmann, chápajícím motiv jako pohnutku autora, odrážející se na 

určitém místě jeho díla. Podobně vylučujeme v souvislosti s dvojníkem leitmotiv. Logika 

našeho zaměření na děj, na příběh vede k tomu že se vcelku vyhýbáme motivu lyrickému, 

ačkoli se motiv dvojníka vyskytuje též v mnohých lyrických básních zvláště období 

romantického. 

E. Frenzelová (Wilpert 1989) dělí motivy na tři kategorie: motivy typové, situační a místní. 

Ve slovníku Gero von Wilperta (tamtéž) nacházíme jako doplněk ještě motiv časový. Pokud 

bychom měli toto dělení k něčemu přirovnat, mohli bychom užít hru v šachy. Motiv situační 

by zde představoval určité postavení figurek na šachovnici vyvolané nějakým tahem a 

nesoucí v odborné šachové mluvě jistý název, ať už se jedná o tah úvodní, tedy „otevření“, či 

tah během hry. Podobně názvy situačních motivů ukazují na jisté situace, které logicky vedou 

k dalším „tahům“, jejichž počet je poměrně omezen; jsou to situace jako muž mezi dvěma 

ženami, souboj, uražená manželská čest apod. I motivy náležející k ostatním kategoriím ale 

tvoří, ačkoli samy situacemi nejsou, jádro, na které se logicky jisté situace vážou. Jestliže 

bychom pokračovali v našich šachových přirovnáních, byl by typový motiv srovnatelný 

s druhem šachové figurky, která má možnost pouze určitého druhu a rozsahu tahů, a která je 

zároveň více nebo méně důležitá pro celou hru. Příkladem takových motivů by mohl být 

například podivín, misantrop či moudrý blázen. Nakonec motiv místní by bylo možno 

přirovnat přímo k šachovnici, která může být podkladem pouze pro určité hry (šachy, dámu). 

Příkladem místních motivů by mohlo být například velkoměsto, ať už konkrétní (Benátky, 

Paříž), či obecné, zříceniny apod. Když tedy vidím na stole šachovnici, vím, že se bude hrát 

jedna z mála her, vhodných pro tento podklad, když vidím šachové figurky, vím, že vše se 

točí okolo krále a nepřekvapí mne způsob, jakým táhne kůň, když vidím určité otevření, 

očekávám, pokud se ve hře vyznám, jednu z několika adekvátních reakcí protivníka. Pouze 
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motiv časový, který k třídění Frenzelové přidává Wilpert, je těžko znázornitelný pomocí 

našeho přirovnání, ledaže by určitá hodina či určitý den byly vyhrazeny šachové hře. 

Příkladem časových motivů by mohla být noc, jaro, různé svátky apod. Důležitou vlastností 

motivů všech výše popsaných typů je ona Lüthim zmíněná „síla uchovat se v tradici“, tedy 

chovat se stále podle určitých pravidel, jistě zdaleka na tak přesných, jako jsou pravidla 

šachové hry (i když i ta byla koneckonců postupně obohacována o nové prvky a možnosti). 

 

1.3 Některá dělení motivu dvojníka 

 

.Jestliže nahlédneme do standardních jazykových slovníků jakým je německý Duden 

Universalwörterbuch či český Příruční slovník jazyka českého do hesla dvojník, dozvíme se 

následující: 

 

Duden: 

Dop|pel|gän|ger,  der; -s, -: Person, die jmdm. zum Verwechseln ähnlich sieht: einen 

D. haben. 

 (Duden 1989) 

Příruční slovník jazyka českého: 

Dvojník, -a m. kdo je někomu k nerozeznání podoben (zevnějškem n. jinými 

vlastnostmi).  

filos. podvojná existence téže bytosti. 

(Příruční slovník jazyka českého 1935-57) 

 

Větší inspiraci zde poskytuje nepatrně rozsáhlejší slovníkové heslo české, dělící dvojníky na 

fyzicky existující, či na pouhé produkty něčí psychiky, ať už ve formě halucinací, rozštěpení 

osobnosti apod. 

Heslo z odborné příručky jakou je slovník E. Frenzelové Motive der Weltliteratur (Frenzel 

1999, 94 - 113) vcelku zachovává toto základní dělení, které dále rozšiřuje. V první kategorii, 

zde nazývané Personal-Doppelgänger se zvláště hovoří o situacích záměny 

(Verwechslung), užívané už od antiky v komediích, zastoupení (Stellvertretung) kdy jedna 

osoba vědomě zastupuje druhou za obtížných či nebezpečných okolností a podvržení 

(Unterschiebung), kdy se někdo, využívaje jisté podoby, za někoho vědomě vydává ku 
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vlastnímu prospěchu, situace týkající se zvláště příběhu o falešných vysoce postavených 

osobnostech, vladařích apod. Je zde zmiňována též možnost předstíraného dvojnictví, kdy 

jedna osoba předstírá, že má k nerozeznání podobného dvojníka a hraje dvojí hru. Kromě 

takovýchto víceméně přirozených dvojníků Frenzelová řadí do této skupiny též tzv. 

nadpřirozená zdvojení Já (Übernatürliche Doppelungen des Ichs), tedy hlavně situace, 

kdy na sebe nadpřirozené bytosti berou lidskou podobu.  

Kategorie druhá, nazývaná rozštěpení osobnosti (Ich-Spaltung ) se zabývá takovými 

fenomény jako jsou vidění, zjevení, zážitky ve snu, halucinace a podobně. Vcelku podobně 

postupuje O. Fischer ve svém eseji Dějiny dvojníka (Fischer 1926), členěném spíše 

historicko-geograficky. Také Frenzelová v zásadě dělí výskyt motivu dvojníka ve světové 

literatuře na dvě základní období, přičemž v prvním období převládá typ osobního dvojníka, 

v druhém, počínajícím dílem Jeana Paula, je důraz kladen na dvojníka jako projev nejistoty 

lidské psychiky ve vztahu k sobě samé i k okolnímu světu. Dvojníka zařadil, poněkud 

překvapivě, J. L. Borges do své Fantastické zoologie (Borges 1987, 63), v příslušném hesle se 

ale zabývá v podstatě pouze druhou kategorií, tedy dvojníkem fyzicky ne-skutečným. Vlastní 

zpracování by podle našeho názoru zasloužilo obohacení motivu dvojníka v moderní 

vědecko-fantastické literatuře. Dalo by se zde hovořit o třech kategoriích: dvojník-robot, 

dvojnictví vzniklé na základě cesty časem a, zvláště v poslední době, dvojník vzniklý 

klonováním. 

Než přistoupíme k naší vlastní typologii, vrátíme se na chvíli k členění motivů na jednotlivé 

typy a položíme si otázku, o jaký typ se v případě motivu dvojníka vlastně jedná. Viděli jsme 

na příkladech, že povahu toho kterého motivu lze většinou odhadnout z jeho názvu - souboj 

či muž mezi dvěma ženami jsou názvy situací, podivín či misantrop názvy typů apod. 

Motiv s názvem dvojník tedy působí na první pohled jako motiv typový, dvojnictví či 

podobnost s někým jiným by v tom případě byla vlastnost dotyčné osoby - či spíše nejméně 

dvou dotyčných osob. Ale už to, co bylo právě řečeno, ukazuje na jiné, správné řešení: 

vzájemná podoba dvou či více osob, už proto, že může být podmíněna mnoha vnějšími 

okolnostmi, vytváří jistou situaci, ve které jsou tyto osoby zaměňovány. Motiv dvojníka je 

tedy motivem situačním a jeho jádrem není vlastnost podoby nýbrž situace záměny. 

Tato situace pokrývá, dle našeho názoru, obě dvě základní linie, obsažené již ve stručném 

hesle Příručního slovníku jazyka českého. Někdo, třeba Adam, může zaměňovat druhého 

člověka jménem Bedřich za třetího člověka jménem Cyril. Může ale také považovat svou 

halucinaci či sen, ve kterých vidí sebe samého, za skutečně existujícího dvojníka, tedy 
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jakéhosi „Adama s čárkou“. První situace se třemi činiteli je základní situací kategorie 

nazývané osobní dvojník. Činitelé se od sebe liší a všichni fyzicky existují, respektive žádný 

z nich není pouhou halucinací. Ve druhé situaci se někde nachází pouze Adam, jenž, s očima 

vytřeštěnýma, hovoří se svým „druhým já“, které se domnívá před sebou vidět. Zde tedy 

máme situaci, ve které se nachází jediný činitel, jenž fyzicky existuje. Mezi těmito zásadními 

typy se mohou vyskytovat různé kombinace se dvěma činiteli, ať už fyzicky existujícími či 

nikoli, kupříkladu může Adam považovat Bedřicha za své druhé já, nebo naopak svou 

halucinaci považovat za Cyrila a podobně. Patří sem také případy dvou subjektů, které buď 

vznikly z jednoho jediného, nebo byly naopak navzájem spojeny a mají společný osud. 

Rovněž sem náleží problematika bilokace, tedy současného výskytu jedné osoby na dvou 

místech zároveň, kterou se, ve vztahu ke světcům a mystikům, zabývá katolická teologie. 

Různé školy řeší tento problém rozdílným způsobem: buďto se jedná o reduplikaci pouze 

zdánlivou, kdy anděl na jednom místě světce v jeho podobě zastupuje, nebo se, v případě 

skutečné bilokace, jedná o bilokaci opisnou, ve které se pouze zdvojnásobuje místní 

přítomnost dané osoby, či konečně o bilokaci definitivní, kdy Bůh nadpřirozeně dopustí, aby 

světec byl na jednom místě se svým tělem vlastním skutečným a na jiném místě s tělem 

přijatým, obrazným. (viz Kotrba 1916) 

Situace se třemi rozdílnými činiteli a situace s jedním činitelem (fyzicky přítomným) jsou, jak 

jsme viděli, tradičním základem členění literárního motivu dvojníka. Autoři si jako činitele 

většinou představují lidské, případně nadpřirozené bytosti. Pokud je ale základem tohoto 

motivu situace záměny jakožto taková, není důvodu nezapojit mezi možné činitele též věci či 

zvířata, tedy záměnu věci za věc, člověka za věc, zvířete za člověka atd. Jestliže situace 

s lidskými činiteli, eventuelně s činiteli v podobě myslících bytostí, tvoří jakési „tvrdé jádro“ 

motivu, je možno ostatní kombinace chápat jako více či méně vzdálenou periferii. Pokud 

bychom si celé pole představili jako kruh, naskýtá se tedy otázka, která z oněch dvou 

základních situací je středem tohoto kruhu, situace se třemi rozdílnými myslícími činiteli 

nebo s jedním myslícím činitelem. Jak jsme viděli, J. L. Borges by pravděpodobně hlasoval 

pro situaci s jedním myslícím, fyzicky přítomným činitelem, situace se třemi činiteli v jeho 

pojetí dvojníka k motivu vůbec nepatří, v nejlepším případě je to odvozenina. Autoři jako 

Fischer či Frenzelová připouštějí, že pojetí dvojníka jako rozštěpené osobnosti je značně 

nového data, že tedy po staletí tento motiv existoval ve variantě tří činitelů, ať už se jednalo o 

komedie s navlas podobnými sourozenci, či o příběhy o bozích, beroucích na sebe 

z nejrůznějších důvodů podobu nějakého konkrétního člověka. Podle našeho názoru je 
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nejrozumnější opustit představu kruhu s jediným středem a užívat spíše obrazu elipsy, která 

jak známo má dvě ohniska - jinými slovy, obě dvě základní situace chápeme jako rovnocenné 

co do původnosti i co do důležitosti pro rozvoj motivu. 

Zaměňované osoby mívají někdy, pro větší efekt, velmi odlišné vlastnosti, tj. jedna je 

například zlá, kdežto druhá hodná, jedna chytrá, kdežto druhá hloupá a podobně. Z této dle 

našeho názoru spíše druhotné okolnosti vznikl v pojetí některých autorů též tzv. 

komplementární dvojník. Jedná se o dvojice postav v příběhu, které nějakým způsobem 

k sobě patří a doplňují se, ačkoli nejsou nikdy a nikým zaměňovány ani nenahrazují jedna 

druhou. Vzhledem k tomu, že v našem chápání právě situace záměny a vlastnost 

zaměnitelnosti jsou základní charakteristikou dvojníka, nebudeme komplementárnímu 

dvojníkovi jakožto takovému v našem pojednání věnovat pozornost. 
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1.3.1 Základní terminologie užívaná v této práci 

 

Nyní se pokusíme objasnit základní terminologii, kterou budeme v práci nadále užívat. 

Vzhledem k tomu, že centrální situací motivu dvojníka je situace záměny, budeme se snažit 

další termíny pokud možno odvozovat od tohoto slova. Pokud opět sáhneme po Příručním 

slovníku jazyka českého, nalezneme u slova záměna poněkud vágní definici: „nahrazení, 

vyměnění něčeho něčím jiným“, eventuelně „vystřídání“. Záměnu lze ale podle našeho 

názoru ještě dále dělit. Skořápkář, který posunuje skořápky sem a tam, vede diváka k tomu, 

aby zaměnil prázdnou skořápku za skořápku s kuličkou. Divák se v tom případě mýlí, jeho 

záměna je tedy do jisté míry pasivní. Skořápkář sám ale svými pohyby též zaměňuje prázdnou 

a plnou skořápku, provádí tedy aktivní záměnu, vedoucí k divákově pasivní záměně. Může 

dokonce nechat kuličku zmizet, tj. všechny tři skořápky na stole jsou prázdné. I v tom případě 

zaměnil prázdnou skořápku za plnou a plnou za prázdnou: plnou skořápku učinil prázdnou, 

tuto prázdnou skořápku ale vydává za plnou, stále za účelem záměny divákovy. Divák se 

v tomto případě má domnívat, že alespoň jedna ze tři skořápek na stole je plná a na základě 

této úvahy, této záměny, poté jednu za plnou označit. Abychom se vrátili k našim třem 

modelovým postavám, věta: Adam zaměňuje Bedřicha za Cyrila může znamenat jak Adamův 

omyl, tak nějakou Adamovu činnost, skrze kterou činí v nějakém směru Bedřicha Cyrilem, ať 

už za pomoci masky, změny jména či jinak. Užití jednoho jediného termínu záměna pro obě 

tyto situace nám připadá na místě, protože  

a) přechod mezi aktivní a pasivní záměnou může být velmi plynulý, tj. mýlící se člověk může 

často „vehledět“ do zaměňovaného člověka osobu, kterou podvědomě vidět chce („přání 

otcem myšlenky“)  

b) pro čtenáře příběhu je mnohdy problematické interpretovat situaci v příběhu, tj. jestli se 

jedná o omyl či např. podvod, neboli čtenář může snadno zaměnit druh záměny.  

V situaci záměny, ať už aktivní či pasivní, kdosi, v našem příkladě Adam zaměňuje. Heslo 

zaměniti v Příručním slovníku jazyka českého je už pro nás poněkud uspokojivější: jsou zde 

rozlišovány dva významy - 1. dáti něco na místo něčeho jiného, vzíti něco, užíti něčeho místo 

něčeho jiného, vyměniti, 2. Učiniti jiným, změniti něco. Dokonce zde nalézáme zvratnou 

podobu, zaměniti se - státi se jiným, změniti se. V jazyce německém by pravděpodobně 

nejvíce odpovídaly odvozeniny slovesa vertauschen, které je v Duden Universalwörterbuch 

charakterizováno takto:  
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ver|tau|schen  <sw. V.; hat> [mhd. vertuschen = umtauschen]: 1. a) etw., was einem 

anderen gehört, [versehentlich] [weg]nehmen u. dafür etw. anderes Gleichartiges 

zurücklassen: b) austauschen (b), auswechseln  2. eine Tätigkeit o. Ä. aufgeben u. 

dafür etw. anderes tun, an die Stelle setzen. 

 

Adam zaměňující Bedřicha za Cyrila je, pokud použijeme kvazisémiotickou terminologii, 

zaměňovatel, Bedřich je zaměňované a Cyril zaměňující. Vzhledem k tomu, že kterýkoli 

činitel může být též věc nebo zvíře, je vhodné ponechat dvě poslední kategorie ve neutrálním, 

středním rodu. Možnost celé záměny mezi Bedřichem a Cyrilem je daná určitým vztahem 

mezi nimi, který je možno nazvat zaměnitelnost, tedy jistá vlastnost či soubor vlastností, 

který mají tito dva lidé ať už doopravdy či zdánlivě společný a který umožňuje, že si je někdo 

může splést. 

 

1.4 Bližší specifikace záměny, terminologie a zápis 

1.4.1 Pasivní záměny 

1.4.1.1 Potřebné vstupní termíny 

 

Máme tedy základní terminologii, která nám umožňuje situaci, ve které Adam zaměňuje 

Bedřicha za Cyrila, uchopit jako záměnu, při které zaměňovatel zaměňuje zaměňované a 

zaměňující, využívaje či vytvářeje mezi nimi vztah zaměnitelnosti. Tuto situaci je ale nutno 

dále specifikovat a uchopit pomocí různých kategorií, které nyní zkusíme postupně představit.  

Veškeré množství pasivních záměn se dá uchopit do pěti následujících typů: 

 

1) A považuje A za A 

2) A považuje A za B 

3) A považuje B za A 

4) A považuje B za B 
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5) A považuje B za C 

 

Písmena zde neznamenají výše zmíněného Adama, Bedřicha a Cyrila, nýbrž jakýkoli rozdíl 

mezi jednotlivými činiteli. Rozdíly, které nám připadají adekvátní, představíme 

v následujících kapitolách. Budeme přitom používat vlastních přikladů, kterým budeme říkat 

demostrace, i textů literárních, kterým jediným bude příslušet označení příklad. Příklady 

budou číslovány, aby bylo možno se k nim snadno vracet jelikož mohou postupně sloužit jako 

ilustrace vícerých aspektů. 

Vraťme se nyní k naší větě: „Adam zaměňuje Bedřicha za Cyrila“. Takováto situace se může 

vyskytovat v příběhu odděleně nebo jako součást určitého řetězce. Abychom takovéto řetězce 

uchopili, rozhodli jsme se vypůjčit si terminologii karetní hry bridž. V této hře se jednotlivé 

partie nazývají sehrávky, jedna či více sehrávek, které vedou k získání určitého počtu bodů 

jednou stranou, se nazývají hra, a konečně dvěma vyhranými hrami získává tato strana 

utkání. Ke hře a utkání se postupně dostaneme, už od tohoto okamžiku budeme ale onu 

situaci , ve které Adam zaměňuje Bedřicha za Cyrila, nazývat sehrávkou. Adam, Bedřich a 

Cyril jsou činiteli záměny s příslušnými názvy.  

Nejjednodušším případem pasivní záměny v dvojnickém motivu je prostý omyl typu 5, ve 

kterém se jednotliví činitelé liší svou identitou. 

A nyní příklad. Vybrali jsme pro tento i mnoho dalších příkladů text krátké anekdoty. Texty 

anekdot jsou za prvé natolik stručné, že je možno je citovat celé, za druhé je záměna jedním 

z osvědčených zdrojů komiky vůbec, jak praví i aforismus Madame de Stäel:  

 
Witz ist Wissen um die Ähnlichkeit verschiedener Dinge und die Verschiedenheit ähnlicher Dinge. 

 (citováno podle: Röhrich 1980, 41) 
 

Příklad I: 
„Gestern Abend komme ich spät nach Hause. Die Haustür wird geöffnet, ich denke, es ist das 

Dienstmädchen und will es küssen.“ 

„Ja und weiter?“„Aber es ist meine Frau! Sie schiebt mich sanft zurück und sagt: Nicht jetzt Schatzi, 

mein Mann kann jeden Augenblick nach Hause kommen.“  

(Röhrich 1980, 158) 

 

Máme zde (přinejmenším) dvě záměnové situace, dvě sehrávky typu 5: Manžel považuje 

manželku za služku, manželka považuje manžela za milence, částečně již ovlivněna 
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manželovým zamilovaným chováním. Všichni činitelé jsou lidé, zaměňovaní za jiné lidi, aniž 

by k tomu nějak (vědomě) přispěli. 

 

1.4.1.2 Kritéria pro jednotlivé činitele záměny 

 

1.4.1.2.1 Kvalita 

 

Zatím jsme se v našich demonstracích i příkladu setkali pouze se sehrávkami, ve kterých jsou 

všichni činitelé (a všechny identity) lidé. Tak to ale zdaleka nemusí být pokaždé. Prvním 

kritériem, kterým budeme blíže sehrávky specifikovat, tudíž bude kategorie kvality 

jednotlivých identit. Zatím nám připadá smysluplné rozlišovat čtyři základní kvality: věc, 

živý organismus, člověk, myslící bytost odlišná od člověka. Ve větě „Adam zaměňuje 

Bedřicha“ za Cyrila“ může být například Adam Marťan, který zaměňuje člověka Bedřicha za 

zvíře jménem Cyril. Adam ale také může být elektronické čidlo značky „ADAM“, které na 

základě nějaké podobnosti zaměňuje člověka Bedřicha za člověka Cyrila. Druhý příklad jsme 

uvedli výslovně z toho důvodu, abychom upozornili, že také věc či živý organismus může být 

v našem pojetí zaměňovatelem. To je také jedním z důvodů našeho odlišného názvosloví; 

pouze dvě z našich čtyř kvalit, tj. člověk a myslící bytost odlišná od člověka, by zřejmě 

splnily z hlediska mnoha teoretiků parametry pro to, aby mohly být nazvány konateli. Pro nás 

ale i bytost tak málo intencionálně jednající, jako je včela, může na základě barvy zaměnit 

určitou květinu se stejně barevným svetrem. Nevíme, zdali je tuto událost možno nazvat akcí, 

přesto si ale myslíme, že je možno ji nazvat záměnou.  

 

1.4.1.2.2 Reálnost/nereálnost 

 

Ve větě: „Adam zaměňuje Bedřicha za Cyrila“ může také jeden z činitelů nebýt fyzickou 

realitou, nýbrž pouze výplodem něčí mysli. Aby k nějaké záměně vůbec došlo, musí být 

zaměňovatel přítomen, nereálná mohou být tudíž pouze zaměňované a zaměňující.  
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Adam může například zaměňovat Bedřicha, který existuje pouze v jeho mysli, za Cyrila či 

naopak reálně existujícího Bedřicha za přízrak Cyrila (přízrakem zde rozumíme výplod něčí 

mysli, ne ducha či strašidlo, které by kvalitativně patřilo do kategorie myslící bytost odlišná 

od člověka). 

 

1.4.1.2.3 Obecnost/konkrétnost 

 

Zaměňované a zaměňující se nemusí nutně lišit identitou, nýbrž pouze jistou vlastností. 

Spojení identity a vlastnosti budeme nazývat stavem. Adam například může Bedřicha 

považovat za policistu. Tato věta je značně vágní: může znamenat, že Bedřich je povoláním 

policista, může Bedřicha považovat za nějakého konkrétního policistu (třeba policistu Cyrila), 

nebo za „nějakého“ policistu. Toto „nějakého“ vyžaduje další kategorii pro naše uchopení 

sehrávky záměny, a to kategorii obecnosti/konkrétnosti.  

Mohou se objevit námitky stran relevantnosti různých vlastností pro zkoumání motivu 

dvojníka. Jedním ze základních ohraničení by mělo být, že se musí vskutku jednat o vlastnosti 

do značné míry trvalé, a ne o rozpoložení či činnosti.. Vzhledem k důležitosti v mnohých 

příbězích nám připadají relevantní vlastnosti nějakým způsobem omezující vnímání či 

komunikaci činitele s okolím, které mohou vést k záměnám dalším, tj. např. slepota, hluchota, 

němost, opojení, šílenství, dále vlastnosti, které, v případě, že budou aplikovány na obecnou 

identitu X, vytvářejí virtuálně nového člena nějaké jasně evidované či evidovatelné skupiny.  

Jestliže Adam bude považovat Bedřicha za „nějakého“ policistu, a zvláště, když o tom bude 

někde vyprávět, vytvoří k stávajícímu počtu např. 5 místních policistů, z nichž žádný neměl 

být v tu dobu na tom místě, kde byl onen „nějaký“ policista Adamem viděn, policistu šestého, 

který je potenciálním dvojníkem kteréhokoli z pěti skutečných. Jestliže Adam bude považovat 

Bedřicha za „nějakého“ medvěda, (a bude o tom vyprávět) vytvoří v určitém lese „virtuálního 

medvěda“ který rozmnoží počet těch, které místní lesníci evidují, nebo který bude zaměněn za 

některého z nich. Záměny lidí za zvířata, které podle našeho názoru do dvojnické 

problematiky zcela legitimně patří, se vůbec málokdy realizují v tom smyslu, že by byl někdo 

považován za konkrétní exemplář, například medvěda Alibabu uprchlého z cirkusu, jak je 

tomu v knížce Františka Langera Bratrstvo bílého klíče (Langer 1968). Jestliže Adam bude 

Bedřicha považovat za Cyrilova bratra, rozroste se alespoň v Adamových očích Cyrilova 

jinak tříčlenná rodina o dalšího člena. A nakonec, jestliže Adam bude považovat Bedřicha za 
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vraha, neboli pachatele konkrétní vraždy, vytváří tím dvojníka zcela konkrétnímu vrahovi, 

který tento čin ve skutečnosti spáchal. Příbuzenské vztahy, pohlaví, náležitost k určitému 

národu, stavu, profesi či živočišnému druhu, poruchy komunikace s okolím, spáchání určitého 

zásadního činu budiž zde tedy jmenovány jako charakteristické příklady jistého omezení pro 

naše zkoumání dvojníka. Hranice jsou ale samozřejmě velmi elastické a žádnému 

z případných uživatelů naší typologie nic nebrání si je vymezit podle vlastních potřeb.  

 

1.4.1.2.4 Počet 

 

V sehrávce záměny je relevantní též kritérium počtu těchto činitelů. Adam může například na 

základě sluchového dojmu myslet, že si chlapeček Bedřich hraje nejméně ještě s Cyrilem. 

Naopak může více činitelů považovat za jednoho jediného, jak to ukazuje pohádka bratří 

Grimm Die Bremer Stadtmusikanten (Grimm 1989), kde loupežníci považují několik na sobě 

stojících zvířátek za jednu jedinou obludu.  

Mnohdy je jistě také zaměňovatelů v daném okamžiku více, nás ale většinou zajímají jen 

někteří z nich, popřípadě, jedná-li se o stabilní skupinu, je možno této celé skupině přidělit 

pouze jedinou identitu.  

 

1.4.1.2.5 Přítomnost/nepřítomnost v sehrávce 

 

Jednou z podle našeho názoru nejproblematičtějších kategorií je kategorie přítomnosti toho 

kterého činitele v sehrávce.. Použijme opět onu únavnou větu: Adam zaměňuje Bedřicha za 

Cyrila. Jak již bylo řečeno výše, Adam, tedy zaměňovatel, v sehrávce být přítomen musí, 

jinak by k ní vůbec nedošlo. Cyril, tedy zaměňující, je pouhým výplodem Adamovy 

představivosti, u něj tedy není relevantní se ptát, do jaké míry je „objektivně“ přítomen, 

pouze, do jaké míry jej Adam za objektivně přítomného považuje. Jediný činitel, který nám 

ještě zbývá, je zaměňované, v našich demonstracích Bedřich. Na první pohled nám může 

připadat, že situace je prostá: Bedřich je přítomen či nikoli. Není tomu ale tak. Jestliže 

Bedřich vskutku není přítomen a Adam například mluví do prázdné místnosti, o které se 

domnívá, že se v ní nachází Cyril, zůstává Bedřich zcela mimo hru, Adam již nezaměňuje za 

Cyrila Bedřicha, nýbrž prázdný prostor. Záměna prázdného prostoru za člověka či naopak je 

jednou z nejběžnějších komických i méně komických situací v příbězích, ať už onen dotyčný 
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k tomu nějak přispěl svým přestrojením či ukrytím, či se jedná o pouhý omyl. Příkladem pro 

omyl může být i následující úryvek z novozákonního textu (doufáme, že poněkud 

postmoderní kombinace příkladových textů anekdot a citátu z Bible neuráží laskavého 

čtenáře): 

 

Příklad II. 

 
Skutky apoštolské 16 

23 Když je důkladně zbičovali, zavřeli je do vězení a žalářníkovi poručili, aby je dobře hlídal. 

24 On je podle toho rozkazu zavřel do nejbezpečnější cely a pro jistotu jim dal nohy do klády. 
25 Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha; ostatní vězňové 

je poslouchali. 
26 Tu náhle nastalo veliké zemětřesení a celé vězení se otřáslo až do základů. Rázem se otevřely 

všechny dveře a všem vězňům spadla pouta. 

27 Když se žalářník probudil a uviděl, že jsou všechny dveře vězení otevřené, vytasil meč a chtěl se 

zabít, protože myslel, že mu vězňové uprchli. 

28 Ale Pavel hlasitě vykřikl: "Nedělej to! Jsme tu všichni!" 
 

(Jen tak pro pořádek: též dozorcova záměna je záměna typu 5, tedy dozorce (A) považuje 

vězně (B) za prázdný prostor - za „nulu“ (C), popřípadě celu s vlastností „plná“ za celu 

s vlastností „prázdná“.) 

V ostatních dvou případech našich demonstrací je Bedřich v sehrávce „přítomen“ jako 

zaměňované, jeho přítomnost může ale být různého rázu: Adam jej, který je přítomen, může 

považovat za Cyrila, který je přítomen. To je ta nejjednodušší situace, kterou jsme začali. 

Bedřich je zde pojímán jako signál přítomnosti Cyrila. 

Bedřich ale může být jako zaměňované přítomen také poněkud jinak, ve formě stop. Dejme 

tomu, že by Adam byl detektivem a nalezl v pokoji po Bedřichovi všemožné stopy. Omyl by 

vznikl již v případě, že by tyto stopy po Bedřichovi považoval za signál jeho přítomnosti. 

Může je též považovat za aktuálně přítomného Cyrila, nebo za stopy Cyrilovy.  

Nové možnosti vznikají spojením identity a vlastnosti. Řekněme, že Adam bude Bedřicha 

považovat za vraha. Vrahem je Bedřich jistě jak v případě, že právě někoho vraždí, tak 

v případě, že jej zavraždil před deseti lety. Nám nyní jde ale o diferenci, kterou v češtině 

umožňuje hezky vyjádřit slovo „vraždící“ a poněkud archaické „vraždivší“.  
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Adam může považovat Bedřicha za vraždícího (třeba slyší skrze stěnu hádku Bedřicha s jeho 

ženou, která je zakončena chroptěním, znějícím, jako by Bedřich svou ženu škrtil; ona ale 

pouze dostala astmatický záchvat). 

Adam ale také může navštívit Bedřichův byt a objevit stopy krve na Bedřichově saku na 

věšáku. Ví, že Bedřich není přítomen a že v daném okamžiku se neděje žádná vražda. Tato 

sehrávka se dá slovně vyjádřit tak, že Adam považuje Bedřicha (ať už právem či neprávem) 

za vraždivšího. Adam tedy bere Bedřichovo sako jako stopu pro událost aktuálně se 

neodehrávající. 

Sako se nicméně nemusí nalézat pouze na Bedřichově věšáku, nýbrž přímo na Bedřichovi 

samotném. Bedřich je přítomen, Adam to ví, ale důležitá je pro něj vlastnost, která je nyní 

přítomna pouze „stopově“, tj. vlastnost vraždění. 

Toto rozšíření variant nám umožňuje generovat rozličné Adamovy omyly, například: 

Adam považuje nevraždícího Bedřicha za Bedřicha vraždícího. 

Adam považuje vraždícího Bedřicha za nevraždícího. 

Adam považuje třeba magnetofonový záznam Bedřichova vraždění za vraždění aktuálně se 

odehrávající, tedy nepřítomného Bedřicha vraždivšího za přítomného Bedřicha vraždícího. 

Ale dokonce i v případě, že identita není doplněna nějakou vlastností, může být jinak 

přítomný Bedřich „nepřítomen“ z hlediska aktuální sehrávky. Představme si extrémní případ, 

že totiž Bedřich vidí svou vlastní fotografii a považuje se na ní za Cyrila. Bedřich jako 

zaměňovatel je samozřejmě přítomen, Bedřich jako zaměňované, tedy jeho fotografie, je 

přítomen pouze „stopově“. Situace by tedy slovně musela být vyjádřena: Jsoucí Bedřich 

považuje byvšího Bedřicha za byvšího Cyrila. 

V příbězích se nejspíše setkáváme se stopami ukazujícími do minulosti, může se ale právě tak 

dobře jednat o stopu či znamení ukazující do budoucnosti. Adam třeba může nějakou 

Bedřichovu vlastnost považovat za znamení, že se Bedřich v budoucnosti stane králem.  

(Přes všechnu různorodost jednotlivých rozdílů se ve všech případech jednalo o demonstrace 

záměn typu 5, ve které se ale jednotliví činitelé nelišili v identitě, nýbrž v jiných kategoriích.) 

 

1.4.1.2.6 Přítomnost/nepřítomnost v příběhu 

 

Když už jsme se zmínili o přítomnosti toho kterého činitele v sehrávce, můžeme při té 

příležitosti vyřešit i otázku přítomnosti tohoto činitele v ději toho kterého příběhu. Činitelé 
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mohou být z různých důvodů ve vztahu k ději heterogenní. Jestliže třeba bude Adam 

považovat Bedřicha za svatého Cyrila, bude Cyril v příběhu, který se odehrává v naší době, 

heterogenním prvkem. Nejde zde o vztah nějaké reálnosti či fikčnosti, nejde zde dokonce ani 

o protiklad fikčních světů přirozených a nadpřirozených, jak o nich hovoří např. L. Doležel. 

Jistě existuje typ fikčního příběhu, ve kterém by sv. Cyril dokonce i v naší době byl postavou 

zcela homogenní. Jde tedy čistě o heterogennost vůči světu toho kterého příběhu. Adam také 

může v příběhu odehrávajícím se v našem století považovat za sv. Cyrila například Bedřicha 

Velikého. Zde už budeme mít dva heterogenní činitele. Podobně jako v případě zápisu 

přítomnosti v sehrávce je nutno si uvědomit, že objektivní údaje se rozkládají pouze v oblasti 

zaměňovatele a zaměňovaného. Adam musí být, analogicky k přítomnosti v sehrávce, i 

homogenní postavou světa příběhu, tj. příběhu záměny. Jedině u zaměňovaného, tj. v našich 

demonstracích u Bedřicha, má údaj o jeho homogennosti či heterogennosti jistý objektivní 

význam. V oblasti zaměňujícího už se rozkládá epistemický svět Adamův.  

Věta: „Adam považuje Bedřicha (homogenního) za Cyrila heterogenního“tedy nebude 

znamenat, že Cyril do Adamova světa nepatří, nýbrž že jej za takového Adam považuje, ať už 

právem nebo neprávem.  

Jak už vyplynulo, heterogennost určujeme ve vztahu k zaměňovateli, protože jeho svět, ať už 

fikční či reálný, přirozený či nadpřirozený, je rovinou příběhu, ve které se zaměňuje. Jestliže 

bude Adam poslouchat něčí vyprávění, a na jeho základě, aniž by to byl úmysl vypravěče, 

zamění fikční postavu Bedřicha za fikční postavu Cyrila, budou Bedřich a Cyril heterogenní a 

přítomní pouze stopově - ve formě vyprávěných slov.  

Adam může být postavou nějaké vyšší vrstvy příběhu, může to být ale také čtenář knihy, tedy 

my sami, čteme-li nějaký text, to, co by zřejmě G. Genette nazval heterodiegetický čtenář. 

(Genette 1998). V takovém případě nás ale jistě budou spíše zajímat ne situace, ve kterých se 

náhodně mýlíme, nýbrž takové, ve kterých jsme úmyslně uvedeni v omyl vypravěčem, resp. 

textem. Tím bychom se však již dostali za hranice našeho zkoumání fabule ke konkrétnímu 

textu.  

V zásadě platí, že nás heterodiegetický čtenář či posluchač příběhu zajímá pouze tehdy, 

pokud je jediným, který zaměňuje. Pokud se jedná pouze o to, že jako čtenáři spoluprožíváme 

omyl některé z postav uvnitř příběhu, je pro naše zkoumání relevantním zaměňovatelem tato 

postava.  

Může se ovšem stát, že ve stejném okamžiku probíhají dvě rozličné záměny. Tak ve filmu 

Mlčení jehňátek (USA 1991, rež. J. Demme) spadají do stejného okamžiku divákova vjemu 
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omyl policie i jeho vlastní stran domu, ve kterém bydlí vrah. Máme zde dva domy: dům A, ve 

kterém vrah nebydlí, a dům B, ve kterém bydlí. Dům A navštěvují policisté, kteří mu 

přisuzují vlastnost 1, to jest „vrahovo obydlí“. Druhý dům navštěvuje policistka samotná. 

Záměna policistů by se dala tedy formulovat takto: 

policie zaměňuje dům A za dům A1 

Záběry interiéru domu B a exteriéru domu A jsou ale natolik umně kombinovány, že máme 

pocit, že policejní jednotka stojí před vrahovým domem. Jako diváci zaměňujeme tedy jinak 

(zde pro větší názornost vypouštíme otázku fikčnosti a pouze stopové přítomnosti 

zaměňovaného a zaměňujícího z hlediska reálného diváka): 

divák považuje dům A (exteriér) za dům B1 

divák považuje dům B1 (interiér) za dům A 

V takovém případě je samozřejmě divák, popřípadě čtenář relevantním zaměňovatelem. 

 

A nyní, jako odškodnění za tolik teorie a demonstrací, jeden autentický text, opět anekdota: 

 

Příklad III. 
„Jeden Abend, bevor ich einschlafe,“ erklärt ein Patient seinem Psychiater, „sehe ich unter meinem 

Bett ein Krokodil. Bitte, helfen Sie mir!“ 

„Das ist ganz einfach. Sie brauchen immer nur zu sagen: Da ist kein Krokodil, da ist kein Krokodil! 

Wenn Sie das ein paar Abende lang gemacht haben, werden sie geheilt sein.“ 

Nach vier Tagen kommt der Patient wieder. „Herr Doktor, es hat nicht geholfen. Ich sehe nach wie vor 

ein Krokodil.“ 

Machen Sie noch vier Tage so weiter und kommen Sie dann wieder zu mir.“ 

Als die Frist um ist und der Patient nicht wiederkommt, macht sich der Psychiater uf den Weg, um nach 

dem Rechten zu sehen. 

Auf sein Klingeln öffnet ihm ein fremder Mann: „Sie wollen sicher zu Herrn Mayer. Leider lebt er nicht 

mehr. Er ist von einem Krokodil gefressen worden, das unter seinem Bett lag!“ 

(Röhrich 1980, 188) 
 

Vyjděme nyní z toho, že fikční svět této anekdoty připouští možnost přítomnosti živého 

krokodýla pod něčí postelí, a že tedy krokodýl byl zcela reálný a do daného světa příslušející. 

Potom bude první sehrávkou našeho zápisu první setkání pana Mayera s krokodýlem. V tomto 

případě se pacient zřejmě bude nejdříve byť třeba jen na moment, domnívat, že se jedná o 

skutečného krokodýla - a tím pádem bude mít paradoxně pravdu. Jednalo by se tedy o situaci 

typu 4. 
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Velmi brzy ale dojde k názoru, že živý krokodýl pod postelí v činžovním domě je prvkem 

heterogenním. 

Krokodýl tím pádem musí být jeho halucinací 

Mayer tudíž sám sebe považuje za duševně chorého (situace typu 2): 

To jej přiměje navštívit psychiatra. Psychiatr jeho názor na krokodýla i vlastní duševní stav 

sdílí. Krokodýl je zde přítomen pouze stopově zprostředkován vyprávěním pana Mayera. 

V případě pana Mayera máme na výběr, jestli budeme vlastnost, přinutivší jej navštívit 

psychiatra, pojímat jako trvalý stav, tedy „občas trpící halucinacemi“, nebo jako stav občasný 

v minulosti, tudíž „trpivší před spaním halucinacemi“. V druhém případě by i tento minulý 

pan Mayer, líčený současným panem Mayerem, byl pouhou stopou. 

Poté se psychiatr od souseda dozvídá krutou pravdu: krokodýl byl skutečný, pan Mayer byl 

normální. Zatímco krokodýl zůstává „z druhé ruky“, nyní zprostředkován ne svědectvím pana 

Mayera, nýbrž onoho cizího muže, pan Mayer se jednoznačně stává též pouhou „stopou“. 

(Další situace typu 4). 

Pravděpodobně bychom měli těmto dvěma sehrávkám předeslat dvě velmi podobné, ve 

kterých by zaměňovatelem byl sám pan Mayer, který zřejmě předtím, než byl sežrán, také 

poznal svůj dvojí omyl (a to ne pouze „stopově“!) 

Toto je samozřejmě jen ta nejdoslovnější interpretace. Krokodýl je nám představován pouze 

ve výpovědích pana Mayera a cizího muže a v tomto smyslu tedy není v textu dostatečně 

ověřen. Pana Mayera mohl kupříkladu zabít onen cizí muž, který věděl, že Mayer trpí 

halucinacemi .... a tak dále. 

Sehrávky tohoto konkrétního textu nám kromě jiného poskytují zpětně příklady pro: kvalitu 

„živý organismus“, pro výskyt nereálné identity (krokodýl jako halucinace), kategorii stopy a 

vlastnosti . 

 

1.4.2 Aktivní záměny 

 

Hned na počátku tohoto oddílu budeme muset obohatit naši typologii pěti pasivních záměn o 

dvě situace, postihující záměny aktivní: 

 

6. A èiní z A B 

7. A èiní z B C 
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1.4.2.1 Skupiny s rolemi 

 

1.4.2.1.1 Skupina „maska“ 

 

Zde opouštíme oblast pasivních záměn, zakládajících se pouze na omylu. Bedřich v našich 

demonstracích (a ani manželka či krokodýl z našich příkladů) nikterak vědomě nepřispěli 

k tomu, aby byli považováni za něco jiného, než jsou. Věta: „Adam zaměňuje Bedřicha za 

Cyrila“ může ale zachycovat i situaci zcela jinou. Adamova pasivní záměna může být 

následkem nějaké záměny aktivní, která se stala s Bedřichem předtím, ať už ji provedl 

Bedřich sám, nebo někdo jiný. Tyto aktivní záměny dělíme v následujícím rozboru na tři 

skupiny: maska, přeměna a vztah. První dvě, maska a přeměna, jsou kromě toho ještě 

skupiny s rolemi. Nejprve ke skupině maska. 

Než se budeme zabývat jednotlivými standardními zřetězeními, tedy hrami, typickými pro 

různé druhy aktivních záměn z této skupiny, připadá nám vhodné, zamyslet se nad významem 

slova maska, tak jak jej běžně užíváme ať už jednotlivě či jako součást různých frází.  

V Příručním slovníku jazyka českého najdeme: 

 
maska - y f.  dutá plastická forma nošená na obličeji, aby změnila jeho vzhled, larva, škraboška. Voj. 

plynová maska přístroj k filtrování vzduchu zamořeného bojovými chemickými látkami nebo jinými 

otravnými plyny. Lék. maska při narkotisování. Sport. šermířská maska lék. Hutchinsonova maska pocit 

tabiků, jako by měli na obličeji škrabošku, pavučinu. 

Celkové přestrojení, zakuklení n. osoba takto přestrojená. Maska divadelní vnějškové založení 

představované postavy, zvláště charakterisační úprava obličeje hercova.  

Výtv. posmrtná maska sádrový n. voskový odlitek tváře zemřelého. 

Vnější tvářnost, vnější výraz, zvláště předstíraný, n. předstírání, přetvářka sama. Stroj. maska (u 

osobních automobilů) zařízení, které má zlepšit vzhled předku vozu a také chránit chladič před 

poškozením.  

Fot. Rámeček nepropouštějící světlo, užívaný při kopírování k dosažení vhodného tvaru obrázku. Zool. 

zvlášť upravený spodní pysk u nymf našich vážek, kryjící zespodu ústní orgány. 

(Příruční slovník jazyka českého 1935-57) 

 

 

Duden Universalwörteruch nám říká toto: 
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Mas|ke,  die; -, -n [frz. masque < ital. maschera, älter: mascara, wohl zu arab. masharah = 

Verspottung; Possenreißer; drollig]: 1. a) vor dem Gesicht getragene, das Gesicht einer bestimmten 

Figur, einen bestimmten Gesichtsausdruck darstellende [steife] Form aus Pappe, Leder, Holz o. Ä. 

als Requisit des Theaters, Tanzes, der Magie: eine M. tragen; sein Gesicht erstarrte zur M. (wurde 

maskenhaft starr); Ü er trägt die M. des Unschuldigen (tut so, sieht so aus, als ob er unschuldig sei); 

*die M. fallen lassen/von sich werfen (eine Verstellung aufgeben; sein wahres Gesicht zeigen); b) 

maskierte, verkleidete Person: die M. flüsterte ihm etwas zu; c) mithilfe eines Gipsabdrucks 

hergestellte Nachbildung eines Gesichts; Gipsmaske; Totenmaske. 2. a) Gegenstand, der zu einem 

bestimmten Zweck vor dem Gesicht getragen wird (z. B. Atemmaske, Gasmaske, Schutzmaske); b) 

kurz für Gesichtsmaske (2). 3. (Theater) durch Schminke, Bart, Perücke entsprechend seiner Rolle 

verändertes Gesicht eines Darstellers: die M. des Mephisto. 4. (Zool.) Zeichnung am Kopf von Tieren, 

die sich farblich deutlich abhebt: der Hund hat eine schwarze M. 5. (Fot.) a) Schablone zum Abdecken 

eines Negativs beim Belichten od. Kopieren; b) halbdurchlässiger Filter, mit dem die Farb- und 

Tonwerte bei der Reproduktion von Fotografien korrigiert werden können. 6. (Fachspr.) Kopfhaut des 

geschlachteten Schweines (die z. B. als Einlage in Sülzen verwendet wird). 7. (bes. Fernsehen) Raum, 

in dem die vor die Kamera Tretenden geschminkt werden; Schminkraum. 8. (EDV) wie ein Formular 

aufgebaute Bildschirmoberfläche eines Computers, die zum Eintragen von strukturierten Daten auf den 

Bildschirm abgerufen werden kann. 

(Duden 1989) 

 

Kromě několika odchylek daných částečně též rozdílnou dobou vzniku obou slovníků se obě 

hesla vcelku shodují. Na prvním místě stojí v obou případech maska sloužící ke změně 

podoby, ať už za jakýmkoli účelem. Na druhém místě pak maska jako ochrana, poskytující 

člověku (nebo věci) určité mikroklima, do kterého propouští (a nebo ze kterého vypouští) jen 

věci neškodné. V tom případě se maska může blížit protéze, násobící či nahrazující možnosti 

určitých lidských údů či smyslů.  

Takovéto dělení je ale pro naše účely příliš hrubé. Člověk si může nasadit černou škrabošku, 

která nemá ničí podobu a pouze zakrývá podobu jeho. Může si též nasadit papírovou či 

gumovou masku Napoleona, u které je každému jasné, že se jedná o masku. Ta může sloužit 

stejnému účelu jako škraboška, je ale s ní možno, v kombinaci s příslušným kostýmem, hrát 

Napoleona na maškarním plese. Přestrojený dělá, že je Napoleon, ostatní dělají, že mu to věří. 

Je možné si také nasadit masku natolik důkladnou, že ji můžeme vskutku považovat za tvář 

jiné osoby, tak jak to činí např. Fantomas blahé paměti. Maska tedy může sloužit jak 

podvodu, tak i hře, v případě podvodu může být kladen vyšší důraz buď na potlačení identity, 

nebo na vytvoření identity falešné. Uváděli jsme příklady masek v tom nejužším slova 
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smyslu, totéž ale platí i pro smysl přenesený. Maskou může být pouze změněný hlas 

v telefonu, napodobené písmo či cokoli jiného. Rukavice, které má vrah v detektivních 

příbězích, bychom mohli nazvat „maskami rukou“, chránícími pachatelovu identitu zrovna 

tak jako škraboška na tváři. 

Právě tak maska ochranná staví mezi nás a svět vrstvu, propouštějící v ideálním případě 

pouze to, co jsme naplánovali. Mnohdy může mít jedna a tatáž maska obě dvě funkce, tj. 

funkci změny identity i funkci ochrannou. Gumové rukavice například chrání ruce a 

nezanechávají otisky. Za sklíčky plynové masky je možno jen těžko rozeznat, kdo ji nosí. 

Maska, nebo třeba závoj může ale na druhé straně také ovlivňovat naše vlastní vnímání okolí. 

Když se poradíme např. s německým frazeologickým slovníkem, vidíme, že proti prakticky 

synonymním obratům: 
jmdm. die Maske vom Gesicht reißen: jmdn. entlarven; jmdn. zwingen, seinen wahren Charakter zu 

zeigen 

jmdm. den Schleier vom Gesicht reißen: jmdn. entlarven 
stojí 

jmdm. fällt ein Schleier von den Augen: jmd. erkennt plötzlich die Wahrheit, durchschaut die 

Gegebenheiten. 
(Duden 1995) 

Závoj, který chrání naši identitu (a také naše mikroklima, třeba proti moskytům), může 

působit jako překážka správného poznání reality. Vlastní maska může tudíž identitu zakrývat 

a měnit, identitu chránit, ale také vést k tomu, že nesprávně hodnotíme identitu jiných, náš 

závoj tak může v jistých situacích působit stejně či podobně jako závoj na tváři jiného, neboli 

naše maska může někdy „maskovat“ též naše okolí. 

Nejdůležitější vlastností masky je z našeho hlediska její poměrně snadná sejmutelnost; maska 

nemá za běžných okolností tendenci stát se součástí, třeba dokonce dominantní součástí, naší 

identity. To ale nic nemění na tom, že může mít více vrstev, může postupně houstnout, může 

se skládat z více částí a podobně. 
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1.4.2.1.1.1 Kostým 

 

Nejjednodušší kategorií aktivních záměn ze skupiny maska budeme nazývat kostým. Dejme 

tomu, že Bedřich navštíví Cyrila na chatě. Protože prší, půjčí si na procházku jeho 

nepromokavý plášť. Je to kus oděvu, jaký by si nikdy sám nepořídil a bere jej na sebe 

s vědomím, že se jedná o cizí věc. Cyrilův pršiplášť je Bedřichovou „maskou“. Jestliže jej 

poté Cyrilův soused Adam z určité vzdálenosti považuje za Cyrila, není to tak úplně náhodné.  

Naše názvosloví je nutno obohatit o dva nové termíny. Bedřich jev našem případě nositel 

role, Cyril je role, kterou na sebe prostřednictvím pršipláště bere. Vše, co tvoří dohromady 

jednoho činitele záměny, budeme nazývat charakter, cokoli, co je jeho součástí, vlastnosti, 

identity, atd. budeme nazývat charakteristikami. 

Kostým je tou nejjednodušší aktivní záměnou ze skupiny maska, intencionalita záměny je zde 

poměrně slabá.  

Chybí nám bohužel krátký příkladový text pro tuto kategorii, pokusíme se tedy alespoň 

stručně převyprávět epizodu z románu S. Lenze Heimatmuseum. (Lenz 1978) 

 

Příklad IV. 
Epizoda se odehrává v druhé fázi II. světové války. Jedna z postav románu, Eugen Lawrentz, vypomáhá 

na nádraží při příjmu teplého šatstva, které civilisté věnovali v rámci Winterhilfe vojákům na frontě. 

Mezi dárci je také žena místního velkostatkáře, který je rovněž na frontě jako důstojník. Poté, co 

pracovníci v tuhém mrazu naložili vybrané věci do nákladních vagónů, dostanou od velitele transportu 

za odměnu každý nějaký kus oblečení. Lawrentz dostane teplou vestu, která shodou okolností patřila 

zmíněnému velkostatkáři. Po cestě z nádraží domů jej míjejí saně s velkostatkářovou ženou, která z jisté 

vzdálenosti považuje Lawrentze na základě známého kusu oděvu za svého manžela. Když zjistí svůj 

omyl, podezírá jej z krádeže a v tomto smyslu o věci také informuje úřady. Lawrentz je zatčen a končí 

v koncentračním táboře. 
 

Z této epizody nás prozatím bude zajímat pouze dvojice sehrávek, a to za prvé ta, ve které se 

Lawrentz připodobňuje nepřítomnému velkostatkáři . Přijímá kus oděvu, který evidentně není 

jeho ani neodpovídá jeho způsobu oblékání, pouze jako ochranu proti zimě. Lawrentz se tedy, 

aniž by tím cokoli sledoval, „přestrojuje“ za velkostatkáře (situace 6). 

Velkostatkářova žena jej skutečně na chvíli za velkostatkáře považuje (situace 5). 
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I když je kostým mnohem méně obvyklým případem než například podvod, je podle našeho 

názoru přesto záhodno jej odlišovat jako samostatnou kategorii. Hranice mezi tím, že je někdo 

považován za jiného na základě svého běžného vzezření a mezi kostýmem je jistě plynulá. 

Jako příklad by mohl sloužit hlavní hrdina filmu Vrchní, prchni! (ČSSR 1980, rež. L. 

Smoljak), který je za vrchního považován na základě starého maturitního obleku, který si vzal 

pouze u příležitosti sjezdu abiturientů, tedy na základě kusu oděvu, který už mu rovněž nebyl 

vlastní (a také mu příliš nepadl). Situací v jistém ohledu podobnou situaci z Lenzova románu 

je epizoda z filmu Pianista, ve které hlavní hrdina, skrývající se v opuštěném domě, přijme od 

neznámého německého důstojníka jeho vojenský plášť na ochranu proti zimě, tedy opět vůbec 

ne za účelem přestrojení. Když v něm o několik dní později vyběhne na ulici vítat přijíždějící 

polské vojáky, je málem zastřelen jako Němec. 

Je nutno odlišovat situaci, kdy cizorodý předmět byl někým vědomě použit jako kostým 

v našem smyslu, a situaci, kdy někdo takový předmět použil omylem. V prvním případě se 

jedná o kategorii kostýmu, tak jako v naší historce z Lenzova románu, v druhém případě jsou 

to pouze na sebe navazující pasivní záměny. Jako příklad nám může posloužit následující 

anekdota: 

 

Příklad V. 

 
Herschl Ostropoler übernachtet in einem Hotelzimmer in Galizien zusammen mit einem General. Er 

lässt sich um 6 Uhr früh vom Wirt wecken. Im Dunkeln steht er auf, zieht sich hastig an und setzt 

schliesslich statt seines Hutes den Tschako des Generals auf. Auf dem Weg zum Bahn greift er plötzlich 

nach der ungewohnten Kopfbedeckung und kreischt: „Gott soll mich schützen - er hat statt meiner 

geweckt den General!“ 

(Röhrich 1980, 138) 
 

Herschl Ostropoler zde nejprve zamění svůj klobouk s generálovou čákou (situace 5) , poté se 

na základě této čáky sám považuje za tohoto generála (situace 2). 

Absurdnost této záměny tkví hlavně v tom, že Ostropoler pochybuje o své vlastní identitě, 

tedy že pasivní zaměňovatel a zaměňované jsou ve všech směrech totožné. Jestliže by 

Ostropolera považoval na základě čáky za generála někdo jiný, bylo by to též komické, ale 

vcelku přirozené. My můžeme na závěr jen znovu opakovat, že Herschl na sebe v tomto 

případě nevzal generálův kostým, protože se nejednalo o intencionální akt nýbrž o omyl. 
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Kategorie kostýmu může být kromě „přirozených“ situací, jako byla třeba ta z filmu Pianista, 

součástí příběhů kouzelných: jestliže se někdo změní kupříkladu v ptáka, ne aby byl za něj 

považován, nýbrž aby se dostal přes propast, je to přes všechny odlišnosti situace obdobná 

situaci Bedřicha, beroucího na sebe ze zcela praktických důvodů podobu Cyrila 

prostřednictvím jeho pršipláště. A jestliže na dně propasti stojí lovec s puškou, může být 

pohádkový hrdina za ptáka zaměněn způsobem vskutku definitivním.. 

 

1.4.2.1.1.2 Podvod 

 

Další kategorií aktivních záměn ze skupiny maska je podvod. Můžeme vyjít z těch samých 

charakteristik jako v naší demonstraci ke kategorii kostým. V případě podvodu se ale Bedřich 

za Cyrila pomocí pršipláště přestrojuje vědomě, chce být za něj považován.  

Je jisté, že sehrávka Adamovy záměny je vlastně shrnutím (nejméně) dvou operací: a) Adam 

považuje - v našem případě právem - pláštěnku, kterou má Bedřich na sobě, za Cyrilovu 

pláštěnku b) z toho usuzuje, že se v ní nalézá Cyril. Podobně by mohl být uveden v omyl 

větou: „Na svahu se mihla Cyrilova pláštěnka“, ve které by Cyrilovu pláštěnku chápal ve 

smyslu synekdochy pro Cyrila samotného. V každém případě by postupoval na bázi falešného 

sylogismu. V případě, že by pláštěnka nebyla autentická, byl by samozřejmě Adamův duševní 

pochod ještě složitější: musel by nejdřív jiným falešným sylogismem dospět k tomu, že 

jelikož je tato pláštěnka např. žlutá a Cyrilova rovněž, jedná se o Cyrilovu pláštěnku. A teprve 

nyní by dospěl k úvaze: „tato osoba má Cyrilovu pláštěnku“ ... atd. Nepřipadá nám jako 

logickým laikům ba analfabetům, že by takovéto rozepsání na více sehrávek, v případě 

neautentické pláštěnky nejméně na dvě (Adam zaměňuje Bedřichovu pláštěnku za Cyrilovu 

pláštěnku, Adam zaměňuje Bedřicha za Cyrila) něčemu prospělo. Kromě toho nám neustále 

tane na mysli možnost jednotlivé sehrávky zapsat do kolonek určité matrice za účelem dalšího 

porovnávání, a v tom případě by bylo záhodno mít co nejvíce potřebných údajů v jednom 

řádku zápisu. Více se této problematice budeme věnovat ve zvláštní kapitole věnované 

prismatu, skrze které k záměnám dochází. Nyní jeden příklad podvodu, tentokrát úryvek 

biblického textu z knihy Genesis: 
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Příklad VI. 

. 
Genesis 29 

20 Jákob tedy sloužil za Ráchel sedm let; bylo to pro něho jako několik dní, protože ji miloval. 

21 Potom řekl Jákob Lábanovi: "Dej mi mou ženu, má lhůta už uplynula. Toužím po ní." 

22 Lában shromáždil všechny muže toho místa a uspořádal hody. 

23 Večer vzal svou dceru Leu a uvedl ji k Jákobovi, a on k ní vešel. 

24 Za služebnici své dceři Leji dal Lában otrokyni Zilpu. 

25 Ráno Jákob viděl, že to je Lea. Vyčítal Lábanovi: "Cos mi to provedl? Což jsem u tebe nesloužil za 

Ráchel? Proč jsi mě oklamal?" 

26 Lában odvětil: "U nás není zvykem, aby se mladší vdávala dříve než prvorozená. 

27 Zůstaň u ní po celý svatební týden a dáme ti i tu mladší za službu, kterou si u mne odsloužíš v 

dalších sedmi letech." 

28 Jákob tak učinil a zůstal u ní po celý týden. Pak mu Lában dal za ženu svou dceru Ráchel. 
 

Máme zde tedy (kromě jiného) příklad aktivní záměny typu 6 (Lea činí sama ze sebe „Leu 

přestrojenou za Ráchel). Sehrávku chápeme na tomto místě tímto jednoduchým způsobem, 

jinak by bylo jistě zcela na místě se ptát, jakou roli hrál v celé věci Lában. 

 

1.4.2.1.1.3 Hraní 

 

Poslední z trojice kategorií zahrnutých pod pojem maska je hraní. Označili jsme tuto 

kategorii podstatným jménem slovesným za prvé, abychom ji odlišili od hry jako spojení více 

sehrávek, za druhé je tím ale též zdůrazněno hraní jakožto činnost na rozdíl od hry ve smyslu 

souboru pravidel či dokonce sady herních pomůcek. Na úvod opět jednu anekdotu (tentokrát 

z pokladnice paměti autora této práce): 

 

Příklad VII. 

 
Jakýsi černošský hodnostář, poté, co se vrátil z oficiální návštěvy Evropy, vypráví přátelům o svých 

dojmech. Mocně na něj zapůsobil zvláště tento zážitek: „Jednoho dne mne zavedli do ohromné stavby 

bez střechy a se spoustou sedadel, plných lidí. Uprostřed byl obdélník zeleného trávníku. Na ten nejdřív 

vběhlo jedenáct lidí v modrých tričkách s bílými trenýrkami, potom jedenáct lidí v červených tričkách 

se žlutými trenýrkami, a nakonec jeden člověk celý v černém, s píšťalkou na krku. Zapískal na ni - a 

začalo pršet.“ 
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Dalo by se říci, že černošský hodnostář se dopustil dvojího omylu - nejdříve považoval 

účastníky sportovního utkání za lidi věnující se nějaké praktické činnosti, posléze 

interpretoval déšť jako důsledek dění na hrací ploše a zaměnil hráče za účastníky jakéhosi 

náboženského rituálu. Jeho záměna byla v každém případě cosi nežádoucího jak z hlediska 

jeho samého, tak z hlediska hrajících. Tím se právě hraní jako naše kategorie odlišuje od 

kategorie podvodu. Ideální adresát či spoluúčastník umělecké kreace by neměl nikdy (nebo 

alespoň ne příliš dlouho) zapomenout, že všechno je jen „jako by“. Jen v takovém případě je 

s to ocenit například výkon herce. Naproti tomu ideální adresát podvodu by se co možno 

nejdéle, nebo dokonce nikdy, neměl dozvědět, že byl podveden. Zkusíme nyní hru (tedy 

hraní) poněkud vymezit, jak nás k tomu vyzývá L. Wittgenstein v knize Filosofická 

zkoumání:  

 
66. Zaměř např. pozornost na ty aktivity, které označujeme jako „hry“. Míním deskové hry, karetní hry, 

míčové hry, bojové hry atd. Co ty mají všechny společného? - Neříkej: „Něco společného mít musejí, 

jinak by se jim neříkalo „hry“. - nýbrž podívej se, jestli je tu něco, co je společné všem. - Neboť když se 

na ně podíváš, neuvidíš sice něco, co by bylo všem společné, ale uvidíš všelijaké podobnosti, 

příbuznosti, a sice řadu takových podobností a příbuzností. Jak bylo řečeno, neuvažuj, dívej se! - 

Podívej se např. na deskové hry, s jejich rozmanitými příbuznostmi. A teď přejdi ke karetním hrám: 

tady najdeš mnohé, co odpovídá oné první třídě, ale hodně společných rysů mizí a vystupují zase jiné. 

Jestliže nyní přejdeme k míčovým hrám, ledaco společného zůstane uchováno, ale mnohé se ztratí. - 

Jsou všechny něčím, „co slouží zábavě“? Srovnej šachy s mlýnkem. Nebo existuje tu všude vyhrávání a 

prohrávání, nebo soutěžení hráčů? Pomysli na pasiáns. U míčových her vyhrávání a prohrávání 

existuje; ale když dítě hází míč na zeď a zase ho chytá, tak tento rys zmizel. Podívej se, jakou roli hrají 

obratnost a štěstí. A jak rozdílná je obratnost v šachu a obratnost v tenisu. Pomysli nyní na kolové hry: 

Tady prvek zábavy je, ale kolik charakteristických rysů zmizelo! A takto můžeme projít mnohé a mnohé 

další skupiny her, a vidět, jak se různé podobnosti vynořují a mizí.  

A výsledek tohoto pozorování nyní zní: Vidíme složitou síť podobností, které se navzájem překrývají a 

kříží. Podobnosti ve velkém i malém. (Wittgenstein 1992, 45-46) 
 

Jako základ nám může posloužit klasická definice J. Huizingy z knihy Homo ludens: 

 
 Hra je dobrovolná činnost, která je vykonávána uvnitř pevně stanovených časových a prostorových 

hranic, podle dobrovolně přijatých, ale bezpodmínečně závazných pravidel, která má svůj cíl v sobě 

samé a je doprovázena pocitem napětí a radosti a vědomím „jiného bytí“, než je „všední život“.  

(Huizinga 1971, 33) 
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Také dělení dalšího teoretika hry R. Cailloise v knize Hry a lidé (Caillois 1998) na hry typu 

agon, - hry soutěživé, alea - hry náhody, mimikry - hry předstírání a ilinx - hry závrati nijak 

neruší pohled na hru, smysluplný pro naši práci. Důležité je, že u všech zůstává přítomno jak 

u hráčů, tak u přihlížejících ono vědomí „jiného bytí“, o kterém hovoří Huizinga, že tedy 

účastníci v každém případě vstupují během hry do „jiného světa“. Caillois kromě toho sám 

říká, že se při jeho dělení jedná spíše o převládající principy, že tedy například princip 

mimikry je přítomen v mnohých hrách s dominujícím principem jiným. Z našeho hlediska 

bude ale nutné obohatit pohled na hru o několik nových hledisek. Jmenujme nejdříve několik 

situací, které budeme sledovat hlavně z hlediska Bedřicha: 

Bedřich s Cyrilem boxují 

Bedřich hraje s Cyrilem fotbal 

Bedřich hraje s Cyrilem šachy 

Bedřich a Cyril hrají na jevišti Bruta a Caesara  

Bedřich s Cyrilem se dívají na koňské dostihy 

 

1.4.2.1.1.3.1 Terminologie 

 

Ve všech případech je Bedřich účastníkem hraní, třebas v posledním případě jen jako 

publikum. V prvních čtyřech případech je Bedřich subjektem hraní, tedy někým, kdo má 

přímý vliv na jeho průběh. V prvním, druhém a čtvrtém případě je Bedřich také objektem 

hraní, tj. může se stát předmětem vlivu jiného hrajícího subjektu, kupříkladu může být 

zasažen míčem či Cyrilovou pěstí. Ve třetím případě je Bedřich pouze subjektem, který 

nemůže být do hry na šachovnici přímo zatažen - pokud pomineme Rona Weasleyho v knize 

Harry Potter a kámen mudrců (Rowling 1997). V posledním případě je Bedřich pouze 

divákem, ani nemajícím vliv na hru, ani nemohoucím být do ní zatažen. Jak již bylo ale 

řečeno, i v tomto případě je účastníkem hraní, který právě tak jako hráči samotní musí 

participovat na onom „jiném bytí“ z Huizingovy definice. Věci jako fotbalový míč či šachové 

figurky jsou pouze objekty, které jsou do hry zataženy, nemohou ji ale aktivně ovlivňovat. 

Otázkou zůstávají zvířata účastnící se hraní, jako dostihoví koně, chrti, kohouti apod., otázka, 

kterou se zabývají i všemožné organizace na ochranu zvířat. Eventuálně již u zvířete, určitě 

ale u člověka, který je pouhým objektem hraní beze svého vědomí nebo dokonce proti své 
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vůli, je možno hovořit o jeho zakletí do této role. Takto je do hry zakleta ona příslovečná myš 

ve slovním obratu „hraje si s ním jako kočka s myší“. Zakletím jako kategorií se budeme 

podrobně zabývat později. 

Všichni účastníci hraní, objekty, subjekty i publikum se nějakým způsobem podílejí na onom 

„jako by“, tvořícím podstatu hraní. Ono „jiné bytí“ musí vytvářet síť vztahů mezi všemi 

účastníky, tedy právě tak mezi hercem - subjektem a divadelní dýkou - objektem jako mezi 

divákem a hercem, ale samozřejmě i mezi divákem a zmíněnou dýkou. Oblast onoho jiného 

bytí se nachází „uvnitř pevně stanovených časových a prostorových hranic“ a účastníkovo 

případné stržení do hry, zapomenutí na ono „jako by“ by mělo trvat maximálně v těchto 

hranicích. Zde proti sobě stojí dvě představy - víceméně průběžné vědomí „neskutečnosti“ 

toho, čeho jsem tak či onak účasten, nebo jistá „oscilace“ mezi tímto vědomím a plnou 

stržeností. Jestliže si tuto koncepci představíme na jevišti, například v Brechtově epickém 

divadle s jeho snahou o zrušení jakékoli iluze by oscilace obsahovala mnoho „střízlivosti“ a 

málo „opojení“, v jiném pojetí, třebas u Maxe Reinharda by poměr mohl být opačný. Opona 

by každopádně měla jakoukoli oscilaci ukončit a i duše obzvláště citlivá, stržená po celou 

dobu představení, by měla nyní „procitnout“. 

 

1.4.2.1.1.3.2 Hry štěstí 

 

Vše předešlé platí víceméně pro jakékoli druhy hraní, od hry s plyšovým medvídkem přes 

fotbal až po hru na jevišti. Jeden druh hry se ale značně vymyká, a to jsou hry typu alea, tedy 

hry náhody či hry hazardní. R. Caillois se právě této kategorii, na rozdíl od J. Huizingy, 

podrobně věnoval a vynaložil nemalé úsilí na udržení tohoto druhu her ve skupině her 

ostatních. Zdůrazňuje například (jistě naprosto správně) že hazardní hra má rovněž „cíl v sobě 

samé“, že nevytváří žádné nové praktické hodnoty, nýbrž pouze přesouvá předem vymezené 

sumy peněz uvnitř skupiny hráčů. Z hlediska našeho pohledu na věc ale přesto hazardní hra 

vnucuje mnoho otázek. Dejme tomu, že se Bedřich vsadí o nějakou věc, třeba o svůj dům, že 

příští prezidentské volby vyhraje Cyril. Učinil tak z Cyrila objekt své hry? Ano i ne. Bedřich 

nemůže Cyrila nijak ovlivnit, právě tak, jako nemůže, pokud není podvodník, nijak ovlivnit 

běh závodícího koně. Předmětem sázky se může stát účastník nějaké hry, ale právě tak cokoli 

z běžného života. Je to tedy „objekt hraní“ poněkud odlišného rázu než ve hrách jiného typu. 

Asi bude lépe nazvat tedy Cyrila jinak, třeba předmět sázky. Bedřich také vyjmul z běžného 
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užívání jiný předmět - svůj dům, který vsadil, tedy sázku samu. Z názvosloví platného pro 

jiné hry nám tudíž zůstává pouze Bedřich (a jeho protivník) jako subjekt hraní. Bedřich by se 

jistě také mohl vsadit, že prezidentské volby (nebo cokoli jiného) vyhraje sám. Potom by byl 

jak subjektem, tak objektem hry. Pokud by Cyril původně vůbec nechtěl kandidovat a Bedřich 

by ho k tomu přemluvil případně donutil, byl by Cyril objektem, v lepším případě též 

subjektem hraní. Pokud by Bedřich do hry vsadil jiného člověka, třeba, jak to známe ze starší 

literatury, svou životní partnerku, byla by jistě i tato sázka zároveň objektem hraní.  

Přesto je ale záhodno hovořit i v takovém případě především o sázce a předmětu sázky. Mají 

totiž oproti účastníkům jiných typů her jednu zvláštní vlastnost. Dejme tomu, že si Bedřich 

jako malý chlapec hrál s plyšovým medvídkem, tedy dělal chvíli „jako by“ to bylo živé zvíře. 

Kromě pohádkových příběhů typu Hoffmannova Louskáčka (Hoffmann 1985) nehrozí 

možnost, že by se plyšový medvídek skutečně nakonec stal živým medvídětem. Jinak je to 

s Bedřichovým nositelem sázky a sázkou. I k nim má Bedřich po dobu hry vztah „jako by“. 

Pohrává si s představou, že Cyril je „jako by“ již výhercem prezidentských voleb, 

s představou, že to, co vsadil protivník, je už „jako by“ jeho, ale samozřejmě že se nechává 

též pošimrat děsivou představou, že jeho dům „jako by“ už patří jeho protivníkovi. V případě 

hazardní hry ale, na rozdíl od plyšového medvídka, se takovéto představy opravdu mohou 

realizovat: Cyril může vyhrát (nebo prohrát), Bedřich může vyhrát protivníkovu sázku (nebo 

prohrát vlastní dům). Ve hře s plyšovým medvídkem nelze „vyhrát“, nikdo nevsází na to, 

jestli je plyšový či skutečný. Německá (a ostatně i česká) frazeologie zná v souvislosti se 

slovesem spielen, hrát si, obrat: 

mit dem Gedanken spielen, který je vysvětlován: 

etwas als möglich erwägen. 

Tomuto druhu hry je hazardní hra pravděpodobně nejblíže. 

Hezkým příkladem pro ono pohrávání si se vsazeným je povídka S. Lenze Schissomirs 

grosser Tag ze sbírky So zärtlich war Suleyken. Dva vesničané, Plew a Jegelka, jdou z trhu, 

kde Plew šťastně prodal svou kozu, Jegelka naproti tomu neúspěšně nabízel své telátko. 

Jegelka, žárlivý na Plewův úspěch, se s ním vsadí, jestli Plew sní žábu, která sedí na cestě. 

V tom případě by vyhrál Jegelkovo telátko. Sázka jistě poněkud absurdní, ani ne tak kvůli 

úkolu, jako spíše kvůli tomu, že Plewovi nehrozí v případě neúspěchu žádná sankce. Poté, co 

Plew snědl již polovinu žáby, udělá se mu silně nevolno a přemýšlí zoufale, jak by se z celé 

situace dostal. Pro nás je důležitá následující věta: 
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Dabei gab er sich aber den Anschein des Mutes und der Zuversicht, sodass Jegelka, der sein Kälbchen 

nur mehr zur Hälfte besass (zdůrazněno námi), schon zu bangen anfing.  

(Lenz 1975, 93) 
 

Lenz si zde, samozřejmě za účelem humorného efektu, pohrává s představou jisté 

propojenosti obou zvířat, tak či onak účastných ve hře: žáby a telátka. Polovina snědené žáby 

jako by již připravila Jegelku o polovinu telátka. Povídka ale pokračuje a přináší řešení, které 

se svým duchem dobře hodí k obyvatelům Lenzova pomyslného východopruského městečka: 

 
Schliesslich blieb Plew unvermutet stehen, hielt dem Nachbarn den halben Frosch hin und sagte: „Nun, 

Nachbar, wie ists? Wir wollen uns nicht um Hab und Gut bringen, zumal wir aus demselben Dorf 

stammen. Wenn du den Rest des Frosches isst, verzichte ich auf meinen Anspruch, und du darfst dein 

Kälbchen behalten.“ 

„Das“, sagte Jegelka glücklich, „ist echte Nachbarschaft.“ Und er ass unter Halszucken und 

Magenstössen die zweite Hälfte des Frosches, und das Kälbchen hinter seinem Rücken gehörte nun 

wieder ganz zu ihm. „So bringe ich doch noch“, sagte er mit verzerrtem Gesicht, „etwas vom Markt 

nach Hause.“ 

Sie zogen nachdenklich ins Dorf, und als sie sich am Kreuzweg trennten, sagte Jegelka: „Es war, 

Nachbar, ein guter Markttag. Nur, weisst du, warum wir eigentlich den Frosch gegessen haben?“ 

(Lenz 1975, 94) 
 

Telátko, vsazené do hry, nabylo už tím, že bylo ohroženo, povahu „výhry“, podobně, jako by 

povahu výhry nabyly peníze vsazené do rulety na barvu, pakliže by padla nula: v takovém 

případě jsou v dalším kole, pokud padne vsazená barva, pouze vráceny hráči. Tento pocit 

štěstí při návratu vsazené věci „z říše hry“ či dokonce již „z říše prohry“ zpět k běžnému užití, 

je patrně tím hlavním důvodem, proč Jegelka a Plew „eigentlich den Frosch gegessen haben“. 
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1.4.2.1.1.3.3 Hra a rituál 

 

R. Caillois se ve své knize Hry a lidé (Caillois 1998) snaží, na rozdíl od J. Huizingy, důsledně 

oddělit kategorii hry od kategorie rituálu. Za použití příkladů většinou z oblasti šamanských 

rituálů tvrdí, že se u rituálu jedná buďto o podvod, ve kterém zúčastnění pouze předstírají 

svou víru v nadpřirozenou povahu toho, co se předvádí, podobně jako rodiče, předstírající 

před dětmi svou víru v Mikuláše a čerta při jejich večerní návštěvě, nebo se jedná vskutku o 

víru ve smyslu bludu či omylu, tedy něco na způsob víry oněch dětí, že muž s vatovými vousy 

je opravdu Mikuláš. Jakékoli „jako by“ ve smyslu herním, jakákoli oscilace mezi vírou a 

nevírou, nemají v jeho pojetí místo. Přitom ono prolínání hry a rituálu, ať už v kombinaci 

sportovních a náboženských her, náboženských oslav a dramatu, metání losu jako přenechání 

rozhodnutí božstvu činí oddělení rituálu a hry pro každého badatele značně obtížným. Pakliže 

se od šamanských rituálů přeneseme do oblasti křesťanství, tedy do oblasti, které se Caillois 

prakticky nedotkl, vidíme zde ono „jako by“ v mnoha ohledech přítomné. Srovnejme si dvě 

situace:  

a) Bedřich navštíví kasino v Monte Carlu a poté co vsadil několik franků, opět odchází. Mohl 

tak učinit z několika důvodů. Může se jednat o pouhého turistu, který si chtěl proslulé kasino 

prohlédnout a při té příležitosti si také vsadil, protože to „patří k věci“. Může se jednat o 

podvodníka, který je např. domluven s některým croupierem a tím pádem „vyhrává“ hodně 

peněz. Může se jednat o oběť bludné představy, domnívající se, že vlastní neomylný systém. 

A konečně se může jednat vskutku o hráče, který ví, že může vyhrát i prohrát, kterému ale 

nejde v první řadě o výhru, ale o hru.  

b) Bedřich navštíví poutní kostel v Mariazellu. Vstoupí, pokřižuje se, zapálí svíčku u oltáře a 

odchází. V tom případě se opět může jednat o turistu, který si chtěl prohlédnout kostel a 

pokřižování a zakoupení svíčky považuje za věc, která „k tomu patří“. Může se ale také jednat 

o pokrytce či přímo podvodníka, který na náboženské víře svých bližních tak či onak 

vydělává a nemůže si dovolit se zde neukázat, případně o někoho, kdo chce předstírat 

zázračné uzdravení, protože se předtím podvodně vydával za invalidu. Může jít též o člověka 

pověrčivého či o náboženského blouznivce, který je přesvědčen, že modlitbou a zapálením 

svíčky v tomto kostele může takříkajíc „přinutit Nebesa“ aby mu splnila přesně jeho přání. 

Může se konečně jednat o opravdového věřícího, který sice věří v zázraky a třebas se i za 

nějaký modlí, přesto ale pro něj návštěva tohoto kostela má náboženský smysl i bez toho, aby 

viděl nějaký zázrak se odehrát. 
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Bedřichova situace je v obou případech, tedy jak při návštěvě kasina, tak při návštěvě kostela, 

z našeho hlediska prakticky stejná. Návštěvník - turista je vnitřně „mimo hru“, podvodník 

z takových či onakých důvodů své zapojení do hry pouze předstírá, majitel systému či pověry 

bude jak pro pravé hráče, tak pro pravé věřící předmětem politování či dokonce odporu, a 

skutečný hráč či skutečný věřící budou vědět, že se pohybují v prostoru sázky, sázky na kartu 

či číslo v ruletě, nebo oné „sázky na Boha“, o které hovoří Pascal. Bedřich může ve všech 

popsaných situacích „vyhrát“, ať už peníze, nebo třeba účast na nějakém zázračném 

uzdravení, nebo přinejmenším na uzdravení, které je lékařsky těžko vysvětlitelné. Bedřich 

věřící ve svůj hráčský či náboženský „systém“ bude takovou výhrou jen utvrzen v bludu. 

Bedřich - turista může být takovou náhodnou výhrou „vtažen do hry“, a stát se ať už 

skutečným účastníkem hry či rituálu, nebo pověrčivcem, ba dokonce i podvodníkem. Pro 

Bedřicha - podvodníka je jakákoli skutečná výhra, ať už se přihodí jemu či někomu jinému, 

většinou výhodná - zvyšuje zájem ostatních o hru, ze které těží, zvyšuje také důvěryhodnost 

jeho „výher“ docílených podvodem. Návštěva „chrámu bohyně Štěstěny“, jak bývají kasina 

občas nazývána, se tedy v našem chápání hry příliš neliší od návštěvy přinejmenším chrámu 

křesťanského.  

Dalším zajímavým aspektem alespoň katolického pojetí rituálu je vztah k eucharistii. Ono 

„pod způsobou chleba a vína“ je z našeho hlediska blízko hranice onoho „jako by“ 

charakteristického pro hru. Zde se opět můžeme odvolat na naše pojetí herního prožitku jako 

oscilace. Představme si například malé dítě, které několikrát navštíví pohádkovou divadelní 

hru, ve které zahyne zlý černokněžník. Pokaždé jej nakonec, poté, co spadla opona, vidí opět 

živého, jak se klaní s ostatními herci. Je otázka, jestli při druhé návštěvě toto dítě opravdu 

chápe celou věc ve smyslu „jenom jako“, nebo spíše tak, že černokněžník je až do chvíle, kdy 

spadne opona, opravdu mrtvý, a teprve skončení hry a spuštění opony jej opět přivede 

k životu. Oscilace mezi stržením do děje a střízlivostí by zde tedy vskutku trvala celé 

představení, v chápání onoho dítěte nejen pro ně, nýbrž i pro herce samé. Podobně jsou pro 

věřícího katolíka kousky těsta a víno během mše opravdu tělem a krví Kristovou - a ty, co 

zbudou dokonce i nadále.  

Hra kromě jiných vlastností ve svých hranicích do značné míry ruší čas. Vzhledem k tomu, že 

se pravidla klasických her jen málo mění, dá se říci, že hráč šachů sedící v kavárně Slávie se 

ocitá v tom samém bezčasí, jako jeho kolega v Indii před tisíci lety. Oblast hry, která má cíl 

sám v sobě, je vyjmuta ze světa i ve smyslu časovém. Jsou hry, ve kterých se hráči mohou 

celý život zdokonalovat, jsou ale také hry, ať už založené na náhodě, či na vcelku jednoduché 



 36

strategii, které lze pouze hrát, včetně vědomí, že se mnohé partie třeba do detailu opakují. 

Toto útočiště v bezčasí opakujících, nebo nepatrně se obměňujících partií není tak nepodobné 

takřka rituální návštěvě stejné divadelní hry či opery, a samozřejmě také návštěvě 

náboženského obřadu - obřadu, který, jako katolická mše, neopakuje, nýbrž zpřítomňuje jistou 

událost. 

Jako zvláštní kategorii zaslouží ještě zmínit hru na hádanky, v novější literatuře proslavenou 

„hádáním ve tmě“ v Tolkienově Hobitovi (Tolkien 1978). Napínavý příběh se zde ze hry 

stává tím, že je jedné straně hra víceméně vnucena, a posléze také tím, že Glum zaměňuje 

mimoherní Bilbovu otázku: „Co to mám v kapse?“ za otázku v rámci hry. V pohádkách 

bývají někdy různé otázky pokládány jako hádanky, odpovědí však nic netušící (většinou 

záporná) postava vyslovuje rozsudek nad sebou. Jak zmiňuje Huizinga, formu hry na hádanky 

měly zpočátku i filosofické disputace či dokonce soudní spory. Herní prvky je možno vůbec 

najít takřka ve všech oblastech lidské kultury, a tato vlastnost nám značně ztěžuje kategorii 

hry v příbězích jasně vymezit. Herní charakter mají bezpochyby všemožné zvláštní úkoly, 

které hrdinové dostávají v pohádkách. Podobně je možno osoby zakleté osvobodit splněním 

jistých přesně stanovených podmínek, které rovněž mají povahu hry, včetně toho, že zakleté 

osoby nesmějí potenciálnímu vysvoboditeli většinou tyto podmínky prozradit, jinak by 

vysvobození bylo „neplatné“.  

 

1.4.2.1.1.3.4 Meze hry 

 

V první řadě je nutno si uvědomit, že správná hra i z hlediska příběhu má „svůj cíl v sobě 

samé“. Popis průběhu skutečné hry tak jak to dělají rozhlasoví reportéři, ale do značné míry 

ani vyprávění průběhu hry smyšlené, nevytváří ještě příběh. Konzumenti ať již filmových či 

literárních příběhů, v jejichž středu stojí jedna či více partií určité hry, mohou být snadno 

uvedeni v omyl, protože napětí uvnitř partie se zde snoubí s napětím na základě vnějších 

okolností, které tuto hru provázejí a které, přísně vzato, s onou partií samotnou nemají co 

dělat, tak jako se (v podstatě všem) českým divákům vrcholného zápasu ČSSR : SSSR 

v ledním hokeji na začátku 70. let mísila hra na ledové ploše se situací v zemi po okupaci 

sovětskými vojsky. Hra tedy může být důležitou součástí příběhu, může se s příběhem 

prolínat, sama o sobě ale příběhem není. Podobně není sama o sobě příběhem hra divadelního 

herce; ten hraje příběhy, kolem jeho hraní příběhů může další příběh vzniknout, jeho hra sama 
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o sobě je ale „pouze“ hrou. V rámci příběhu nás tedy paradoxně bude hra vždy zajímat pouze 

v případě, že je buďto součástí jiného příběhu, či pokud z ní příběh vzniká, tj. v případě, že se 

do ní vmísí nedorozumění či zlá vůle. Předmětem našeho zájmu jsou tudíž spíše činitelé her 

zfalšovaných, nepochopených, vedoucích k jiným změnám identity apod.  

Jinými slovy řečeno, příběh se ze hry stává v případě, že někdo ať už aktivně či pasivně 

zamění účastníka hry za někoho či něco jiného, to jest když dochází k záměně či smíšení více 

kategorií naší typologie. Jako nejtypičtější příklady je možno jmenovat záměnu hry a 

mimoherní reality, či podvod vydávaný za hru. Jsou též situace, které stojí na pomezí. Jako 

takovou je třeba zmínit mystifikaci. Jako příklad nám může posloužit příhoda z Jeromových 

Tří mužů ve člunu: 

 

Příklad VIII: 

 
Pamatuji se, že Harris mi vypravoval, co se mu stalo, když se jednou koupal v Boulogni. Plaval 

nedaleko břehu, když ho znenadání někdo uchopil zezadu za krk a vší silou ho ponořil. Harris se zuřivě 

bránil, ale ten, kdo se ho zmocnil, byl zřejmě pravý Herkules a všechno Harrisovo úsilí vymknout se 

tomu člověku bylo marné. Přestal kopat a právě se snažil obrátit své myšlenky k posvátným věcem, když 

ho člověk, který ho napadl, pustil. 

Harris se postavil a podíval se na svého málem vraha. Vrah stál blízko něho a srdečně se smál, jakmile 

však spatřil vynořit se z vody Harrisův obličej, trhl sebou a zatvářil se velice zaraženě. 

„Velmi prosím za prominutí,“ koktal zmateně, „ale pokládal jsem vás za jednoho svého přítele.“ 

Harris si řekl, že měl štěstí, že si ho ten člověk nespletl s nějakým příbuzným, protože by ho byl patrně 

rovnou utopil.  

(Jerome 1966, 153) 
 

Ač je tento příběh kratičký, obsahuje celou řadu záměn aktivních i pasivních, kterým se 

budeme věnovat podrobněji v následující kapitole. Na tomto místě je pro nás důležité 

rozhodnout, jestli cizí muž, kterého Harris jednu chvíli považoval za vraha, tohoto vraha 

„hraje“ ve smyslu hry, nebo se za něj vydává ve smyslu podvodu. Ten, kdo převzal naši teorii 

„oscilace“, může prohlásit, že vzhledem k tomu, že součástí plánu bylo již od počátku 

odhalení pravé totožnosti žertéře, je možno takovýto žert považovat za hru, při které 

„odložení masky“ lze srovnat se spuštěním opony na konci představení. Proti tomu ale lze 

namítnout, že na rozdíl od našeho příběhu je aktivní či pasivní účastník jakékoli hry již na 

počátku seznámen s tím, že se jedná o hru - pokud na to, stržen dějem, na chvíli zapomene, je 

to jeho vlastní záležitost. Jako klasický příklad, podle našeho názoru již překračující „pravidla 
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hry“, může sloužit proslulá Wellesova rozhlasová inscenace Wellsovy Války světů, která 

začala bez jakéhokoli předchozího upozornění jako běžné zprávy a způsobila mezi posluchači 

značnou paniku. Kromě toho mnoho takových mystifikací ani nepočítá s tím, že jejich oběť 

bude nakonec nutně obeznámena se skutečným stavem věcí. Z těchto důvodů, jakkoli je celá 

věc na pomezí, řadíme v našich zápisech tento druh žertů mezi podvody. 

Cizí muž tedy nejprve považoval Harrise za svého přítele, tohoto pak chtěl poděsit tím, že jej 

chvíli topil. Předstíral tedy, že je vrah. 

Je pravděpodobné, že předstíral „nějakého“ vraha, ne to, že on sám je vrah, což by mu 

domnělá oběť jeho žertíku, tedy jeho přítel, patrně neuvěřila.  

Harris muži vskutku „sedne na lep“ a za vraha jej považuje. 

Dochází tedy k paradoxní situaci, že se mužova intence naplnila v tom smyslu, že je obětí 

vskutku považován za toho, za koho se vydává, obětí je ale někdo jiný, než bylo v plánu. 

Harrisova závěrečná poznámka, vzbuzující dojem stupňovatelnosti celé situace, tedy že onen 

muž má ve zvyku své známé topit „jen chvilku“, své příbuzné naproti tomu „až do úplného 

utopení“ ještě zesiluje onen dojem reálnosti, tedy „nehernosti“ celé záležitosti. 

 

Jiným případem splývání a překrývání hry a podvodu je situace herce a kaskadéra ve filmu. 

Herec hraje nějakou roli, s tím, že divákovi je jasné, že se jedná o hru, kaskadér ale předstírá 

tohoto herce, kterak hraje roli, a jeho činnost by měla zůstat pokud možno utajena. Herec tedy 

hraje dejme tomu Napoleona, kaskadér předstírá, že je oním hercem hrajícím Napoleona. 

V případě maškarní masky, která někoho představuje, se mísí podvod a hra - dotyčný skrývá 

svou pravou totožnost, zároveň ale alespoň trochu hraje třeba Václava Klause, jehož gumové 

masky je možno zakoupit u stánků pro turisty. Tato maska může samozřejmě plnit pouze 

jednu funkci, tedy např. sloužit jako maskování při bankovní loupeži, či na druhé straně jako 

rekvizita někoho, jehož totožnost je divákům známa a kdo pouze hraje.  

 



 39

1.4.2.1.2 Přeměna 

 

Tímto opouštíme skupinu kategorií, sdružených pod názvem maska, a dostáváme se ke 

dvojici, slučitelné pod název přeměna. Maska, ať už v jakékoli ze tří námi popsaných 

kategorií, má dvě základní vlastnosti: víceméně dobrovolné přijetí a poměrně snadné sejmutí. 

Přeměna naproti tomu se vyznačuje vlastnostmi právě opačnými: zaměňované zde přijímá 

novou identitu mnohdy bez, nebo dokonce proti své vůli a zbavuje se jí jen s velkými 

obtížemi. Seznamme se nejdříve s první kategorií této skupiny, to jest s kategorií zakletí.  

 

1.4.2.1.2.1 Zakletí 

 

Použijme opět naši už poněkud obehranou větu: „Adam zaměňuje Bedřicha za Cyrila“. 

Bedřich mohl být do podoby Cyrila někým zaklet, třeba zlým kouzelníkem jménem Daniel. 

Dejme tomu, že se Danielovi podařilo učinit Bedřicha k nerozeznání podobným Cyrilovi. Zde 

se jedná o zakletí magické, ve kterém Bedřich vskutku přejímá mnohé Cyrilovy vlastnosti. 

Daniel ale může Bedřicha v Cyrila zaklít i jinými způsoby. Jeden z nich nám předvádí náš 

příklad VIII. 

Harris byl cizím mužem považován za jeho přítele. Tím, že byl na jeho místě, byť jen chvilku 

a žertem, topen, byl zaklet do role tohoto přítele. Po nějakou dobu mu nebyla dána možnost, 

aby jakkoli dokázal svou pravou identitu. Zkusme si nyní rozepsat celou historii: 

Nejprve považuje cizí muž Harrise za svého přítele, zřejmě na základě vizuální podobnosti. 

Sám pak předstírá vraha. 

V té chvíli, kdy začíná Harrise topit, přestává jít v jeho záměně Harrise za přítele pouze o 

omyl, Harris se stává předmětem aktivní záměny, v tomto případě zakletí. 

Může být jistě předmětem mnohých úvah, kde přesně leží (časově i kvalitativně) hranice mezi 

pouhým omylem a zakletím. Zde jsme ji položili až do okamžiku, kdy je osobě, která je 

předmětem omylu stran své identity, tato identita nějak aktivně vnucována. Je ale otázka, ve 

kterém momentu se osoba stává (či nestává) zakletou v případě ostřelovače, který omylem 

míří na nepravý cíl. Pokud z nějakého důvodu k výstřelu nedojde (ostřelovač zjistí, že nemá 

náboje, nebo pozná včas svůj omyl), byl přechodný cíl, pohybující se v mířidlech jeho pušky, 

zaklet, či nikoli? Jedno extrémní hledisko může být tedy to, které jsme užili pro náš příklad 

s Harrisem, které bude za zakletí považovat pouze přímé působení na objekt záměny. 
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V případě druhého extrému by vlastně byla osoba, která je předmětem omylu stran své 

identity, fakticky zakleta do této identity po celou dobu, kdy trvá omyl zaměňovatele - 

přinejmenším co se jeho samého týče. Naše vymezení nutné události ke vzniku zakletí je 

kombinací přímé akce a toho, čemu se říká performativ.. Performativem by jistě bylo 

například zaklínadlo, které by Bedřicha magicky proměnilo v Cyrila, a nezáleželo by tolik na 

tom, jestli by bylo vysloveno úmyslně či omylem. Pro „běžné“ věty by mohla být jistým 

měřítkem zapojenost dalších osob, tedy do jaké míry původní zaměňovatel svým omylem 

ovlivňuje další lidi, kteří přejímají jeho názor o zaměňovaném. Hezkým příkladem může být 

Vernova Cesta kolem světa za osmdesát dní (Verne 1959). Phileas Fogg, cestující kvůli sázce 

kolem světa, je policejním agentem Fixem považován za bankovního lupiče. Dokud si to 

myslí pouze Fix, můžeme celou záležitost považovat za omyl. Fix ale posílá telegram do 

Londýna, ve kterém žádá zatýkací rozkaz na Fogga. Policie, ale i veřejnost, přijmou do 

značné míry Fixův názor, sázky, které byly na úspěch Foggova podniku uzavírány, ustanou. 

Fix se také snaží Foggovi klást do cesty různé překážky, aby jej zdržel na určitém místě, 

dokud nepřijde zatýkací rozkaz. Nakonec, těsně před cílem, je Fogg v Anglii skutečně zatčen, 

byť jen na krátkou dobu. Foggovo závěrečné zatčení je tedy pouze poslední ze čtyř fází, 

vedoucích od Fixova prvního setkání s ním, fází, z nichž první je pouhým omylem, ostatní tři 

již ale patří do kategorie zakletí, jedna jako performativ, druhé dvě jako performativní akce. 

Podobně „zaklíná“ jakýkoli křivý svědek nevinně obviněného svou výpovědí před dalšími 

osobami (ať už založenou na omylu či zlé vůli) ještě dříve, než je obviněný zatčen či oficiálně 

postaven mimo zákon. 

Jistou variantou performativního aktu a tím pádem i zakletí může být situace, kdy někdo, kdo 

je v této věci směrodatný, „změní kód“ pro charakteristiku určité vlastnosti či identity. 

Doslovnou změnou kódu může být někdo vyloučen ze seznamu osob, oprávněných vstoupit 

do jisté budovy, ve smyslu přeneseném se může trpěný podivín, ba dokonce světec stát 

adeptem na uzavřené oddělení psychiatrické léčebny. 

V našem zápisu Harrisovy příhody musíme tedy poněkud rozšířit pojetí sehrávky v minulé 

kapitole, zachycující Harrisův omyl stran muže, který jej drží pod vodou. 

Harris je v této chvíli již učiněn „někým jiným“ i když se tomu zuby nehty brání. 

Jestliže trváme na tom, že zakletí nastává (a trvá) pouze v případě přímého vnucení nové 

identity objektu, či v případě sdělení této identity třetí osobě, přestává v našem textu 

Harrisovo zakletí v okamžiku, kdy jej žertéř pustí, tedy přestane na něj působit, jako by to byl 

jeho přítel, který je předmětem žertu. Zároveň tedy tento muž, alespoň ve svých očích, 
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odkládá masku vraha. Máme zde tudíž dva činitele, kteří se, jeden ze stavu zamaskování, 

druhý ze stavu přeměny, vracejí „zpět“. Toto „zpět“ je ale značně problematické. Nejprve 

případ odložení masky: dejme tomu, že se Bedřich přestrojil za Cyrila. Poté chce svou masku 

odložit. Vrací se opravdu do původního stavu? Jestliže se přestrojil za podvodným účelem, je 

už prakticky navždy „Bedřichem přestrojivším se za Cyrila“, jinými slovy, může být kdykoli 

zpětně odhalen (a potrestán). Historie jeho osoby už zůstává součástí jeho charakteru 

Odložení masky může mít dvě podoby: první možností je, že se Bedřich svým bývalým 

přestrojením nijak netají. . Tímto způsobem „přiznává barvu“ Fantomas poté, co provede svůj 

plán. Bedřich ale může i nadále žít mezi lidmi, které podvedl a z různých důvodů, včetně 

důvodů trestních nechce být ani zpětně odhalen. V tom případě odložením masky jeho 

podvod nekončí, nýbrž se pouze mění v podvod další; Bedřich odloživší masku předstírá, že 

nikdy žádnou neměl, tedy jazykolomně: Přestrojivší se Bedřich přestírá, že je Bedřichem 

nepřestrojivším se. 

Představa fyzické masky nás svádí k tomu, abychom příliš jednoznačně rozlišovali mezi 

„maska nasazena“ a „maska sejmuta“. Vzhledem k tomu, že masku mohou tvořit třeba jen 

slova či gesta, či falešný pas uschovaný „pro strýčka Příhodu“,dá se říci, že Bedřich může 

kdykoli aktualizovat kterýkoli segment své charakteristiky, nebol v našem případě do jisté 

míry: „jednou Cyril, vždycky Cyril“.  

Nyní k zbavení zakletí: jestliže by Bedřich byl do Cyrilovy podoby zaklet a nyní se jí zbavil, 

mění se v našem chápání poněkud i jeho základní identita Zakletí je totiž pramenem jisté 

zásadní proměny zakleté osoby, neboli Bedřich před zakletím a Bedřich po zakletí nejsou 

totožní, dokonce ani v té míře jako Bedřich před maskováním a po něm. Ve většině příběhů je 

právě tato změna tím, oč v příběhu jde, tím, co umožňuje přechodné zakletí chápat jako 

„zkoušku“ či „školu“ vedoucí k pozitivní změně hrdiny.  

Zatímco v případě podvodu je spíše pravidlem, že odmaskovavší se podvodník předchozí 

maskování tají, v případě zakletí tomu tak být nemusí. Už tehdy, když se osoba osvobozená 

ze zakletí nebude tajit svou změnou, přiznává, že „se něco stalo“. Pokud ale své zážitky i svou 

změnu tají, stává se do jisté míry podvodníkem, tedy: Bedřich byvší zakletý v Cyrila ze sebe 

činí Bedřicha osvobozeného ze zakletí v Cyrila, ale předstírajícího, že k ničemu takovému 

vůbec nedošlo. 

  

Nyní opět k našemu příkladu s Harrisem. Harris je zbaven zakletí. 
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Považujeme za nutné upozornit, že sehrávka aktivní záměny je celá „reálná“. Muž zde tedy 

„reálně“ činí Harrise Harrisem, jeho omyl ale ještě trvá. 

Zároveň tedy tento muž, alespoň ve svých očích, odkládá masku vraha. 

V tomto případě se svou předchozí rolí nijak netají.  

Tlak pomine, Harris již může opět plně jednat „jako Harris“, trvá ale ještě, jak již bylo řečeno, 

jak mužův omyl stran Harrise, tak Harrisův omyl stran muže. Můžeme říci, že mužův omyl 

pomíjí o chvilku dříve, ve chvíli, kdy spatří Harrisovu tvář. 

Harris pochopí situaci plně až poté, co se mu muž omluví, i když samozřejmě již jeho smích 

naznačuje, že celý vražedný útok nebyl míněn zcela vážně: 

I po vysvobození zakleté osoby jsou možné mnohé omyly o její identitě, pramenící z toho, co 

prodělala. Dejme tomu, že Bedřich byl mylně považován za vraha a dokonce strávil rok 

v těžkém žaláři, než se omyl objasnil.  

Jeho přítel Adam, když se s Bedřichem setká, se může mýlit několikerým způsobem: 

může být neinformován o Bedřichově osudu a považovat jej nyní za „toho starého Bedřicha“. 

Adam může také myslet, že Bedřich je opravdu vrahem. 

Adam může věřit, že jeho přítel je nevinný, nevědět však, že byl oficiálně propuštěn a 

považovat jej za uprchlého trestance. 

A konečně Adam může chápat, jak se věci mají. 

Adamův omyl může tedy v různých formách trvat, i když je Bedřich „objektivně“ zbaven 

zakletí. Jestliže Adam bude na Bedřicha ve smyslu svého omylu působit či tímto omylem 

infikuje další osoby, může snadno vzniknout zakletí nové, byť do jisté míry odvozené od toho 

původního. 

 

1.4.2.1.2.2 Proměna 

 

Představme si nyní jiný, pohádkovější příběh zakletí: Bedřich byl kouzelníkem zaklet v želvu. 

Teprve po dlouhých letech byl jiným, hodným kouzelníkem proměněn do původní podoby. 

Nyní je tedy „Bedřichem, byvším Bedřichem zakletým v želvu, proměněným v trochu jiného 

Bedřicha“. 

Jestliže bychom vynechali první polovinu věty, tedy začali želvou, měli bychom „želvu 

proměněnou v (trochu jiného) Bedřicha“. 
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Proměna je na rozdíl od zakletí situací změny identity, která je pro proměněný subjekt vítaná 

a přínosná. Je to jediná z kategorií, kterými se zabýváme, ve které „happyend“ nespočívá 

v návratu k původní identitě, tedy v odložení masky či osvobození ze zakletí. Jinak ale může 

docházet k podobným omylům jako v naší demonstraci s osvobozeným Bedřichem: po 

obdobné úpravě zápisu jako v případě Bedřicha a želvy by Bedřich byl vskutku vrahem, který 

se ale působením trestu či jiným způsobem stal „jiným, lepším“, jak pravila Tornado Lou ve 

filmu Limonádový Joe. Jeho starý kumpán Adam by jej ale mohl stále považovat za člověka 

„všeho schopného“ a přemlouvat jej k nějaké akci. Podobně by ale někdo mohl podcenit, že 

Bedřich je sice „jiný, lepší“, přesto ale, pokud je k tomu donucen, tasí revolver stejně rychle 

jako před proměnou, tedy může aktualizovat kteroukoli ze „zasutých“ identit, vlastností či 

stavů předchozích. Ona oscilace mezi minulou a aktuální identitou tvoří půvab této kategorie 

v mnohých příbězích o polepšených zločincích či pistolnících. 

Úmyslně v tomto případě, na rozdíl od předchozích, odvozujeme jeden zápis bezprostředně 

od jiného, tedy zápis proměny od zápisu zakletí. To má svůj důvod; jak v příbězích o zakletí, 

tak v příbězích o proměně je možno tvrdit, že výsledná identita je vlastně tou „původní“¨, že 

tedy právě ona zkušenost a zkouška zakletí udělala z postiženého poté, co ji přestál, toho 

člověka, kterým měl být. Želva proměněná v Bedřicha může být tedy vždy chápána jako 

součást jistého řetězce, který nemusí být nutně uzavřen na žádnou stranu - směrem nalevo se 

může jednat o Bedřicha, (ale třebas také o Petra), který byl zaklet v želvu a posléze se dostal 

k identitě více či méně nové, můžeme jej ale ještě rozšířit a říci že onen „Bedřich s čárkou“ 

dlouhou dobu dřímal v „Bedřichovi bez čárky“, aby se konečně odhalil a uvolnil v důsledku 

Bedřichova osvobození ze zakletí v želvu. Mezi počáteční a výslednou identitou může být 

řetězec třebas několika desítek položek.  

Podobně na pravou stranu může být proměna v „Bedřicha s čárkou“ chápána pouze jako jeden 

ze stupňů dlouhé proměny nějakého neznámého prapůvodního subjektu k sobě samému. 

Z tohoto hlediska je sporné, u které identity by měla být ona čárka. Zatím se - jistě ne zcela 

logicky - řídíme spíše časovou posloupností rekonstruovatelnou z konkrétního příběhu. V této 

fázi si neodvažujeme představit si arzenál všemožných druhů závorek či jiných znamének, 

které by do poněkud delšího „životopisu“ dané postavy byly s to vnést jistý řád. 

Konkrétní příklad jsme si opět ponechali na konec. Je jím opět úryvek biblického textu 

z Janova evangelia: 

 

Příklad IX. 
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Jan 9 

1 Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý. 

2 Jeho učedníci se ho zeptali: "Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám, nebo 

jeho rodiče?" 

3 Ježíš odpověděl: "Nezhřešil ani on ani jeho rodiče; je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží. 

4 Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci 

pracovat. 

5 Pokud jsem na světě, jsem světlo světa." 

6 Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel slepému tím blátem oči 

7 a řekl mu: "Jdi, umyj se v rybníce Siloe." (To jméno znamená `Poslaný´.) On tedy šel, umyl se, a když 

se vrátil, viděl. 

8 Sousedé a ti, kteří jej dříve vídali žebrat, se ptali: "Není to ten, kdo tu sedával a žebral?" 

9 Jedni říkali: "Je to on." Jiní pak: "Není, ale je mu podoben." On sám řekl: "Jsem to já." 

10 I řekli mu: "Jak to, že se ti otevřely oči?" 

11 Odpověděl: "Člověk jménem Ježíš udělal bláto, potřel mi oči a řekl mi: Jdi k Siloe a umyj se! Šel 

jsem tedy, umyl jsem se a vidím." 

12 Řekli mu: "Kde je ten člověk?" Odpověděl: "To nevím." 

13 Přivedou toho, který byl dříve slepý, k farizeům; 

14 toho dne, kdy Ježíš udělal bláto a otevřel mu oči, byla totiž sobota. 

15 Proto se ho farizeové znovu dotazovali, jak nabyl zraku. A on jim řekl: "Položil mi bláto na oči, 

umyl jsem se a vidím." 

16 Někteří z farizeů říkali: "Ten člověk není od Boha, protože nezachovává sobotu." Jiní naopak říkali: 

"Jak by mohl hříšný člověk činit taková znamení?" A došlo mezi nimi k roztržce. 

17 Řekli tedy znovu tomu slepému: "Za koho ty jej pokládáš, když ti otevřel oči?" On odpověděl: "Je to 

prorok." 

18 Židé nevěřili, že byl slepý a že prohlédl, dokud si nezavolali jeho rodiče 

19 a nezeptali se jich: "Je to váš syn, o němž říkáte, že se narodil slepý? Jak to že nyní vidí?" 

20 Rodiče odpověděl: "Víme, že je to náš syn a že se narodil slepý. 

21 Jak to, že nyní vidí, to nevíme, a kdo mu otevřel oči, také ne. Jeho se zeptejte, je dospělý, ať mluví 

sám za sebe!" 

22 To řekli jeho rodiče, protože se báli Židů, neboť Židé se usnesli, aby ten, kdo Ježíše vyzná jako 

Mesiáše, byl vyloučen ze synagógy. 

23 Proto řekli jeho rodiče: Je dospělý, zeptejte se ho! 

24 Zavolali tedy ještě jednou toho člověka, který byl dříve slepý, a řekli mu: "Vyznej před Bohem 

pravdu! My víme, že ten člověk je hříšník." 

25 Odpověděl: "Je-li hříšník, nevím; jedno však vím, že jsem byl slepý a nyní vidím." 
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Nebudeme celý příběh rozepisovat do jednotlivých sehrávek, upozorníme pouze na několik 

problémů: 

Je onen od narození slepý muž „zakletý do slepoty“ či je slepota vskutku jeho původní 

vlastností? 

Zbavuje Ježíš žebráka slepoty ve chvíli, kdy mu potírá blátem oči, či se zbavuje slepoty 

žebrák sám, když se omývá v rybníku Siloe? Mohli bychom celou věc rozepsat do dvou 

sehrávek, přisoudit hlavní autorství jedné z obou osob, či prohlásit za zaměňovatele obě dvě. 

1.4.2.2 Skupina vztah 

 

Všechny dosavadní kategorie kostýmem počínaje a proměnou konče mají společné to, že 

původní subjekt tím, že na sebe bere nějakou ať už obecnou či konkrétní identitu, vyvolává ve 

světě „fantóm“ jenž vytváří ať už jednotlivci, či členům určité skupiny dvojníka, který je 

„navíc“. Jestliže Adam považuje Bedřicha, kterého potkal na Václavském náměstí, ať už 

z jakéhokoli důvodu, za Cyrila, může si Emil vybrat mezi jeho tvrzením a tvrzením Daniela, 

který viděl Cyrila v téže době na Ringu ve Vídni. Cyril získal virtuálního dvojníka, který 

může značně ovlivňovat jeho osudy a stát se třeba i nástrojem jeho zakletí. Toto je také 

ostatně, jak již bylo řečeno, měřítkem relevantních obecných vlastností: tím, že je někdo 

někým považován za jejich nositele, rozmnožuje v očích zaměňovatele počet konkrétních 

osob. Extrémním a zároveň nejprůhlednějším případem je vytvoření nové, nikdy neexistující 

osoby prakticky z ničeho, tedy z nuly, jak je tomu v Chestertonově povídce Nepřítomnost 

pana Festa (Chesterton 1966).  

Pro následující (a poslední) tři kategorie aktivních záměn je naproti tomu typické, že v nich 

dochází různým způsobem k vytvoření vztahu mezi entitami skutečně existujícími, aniž by se 

nutně vytvářel fantom entity nové. Pokud by tato triáda měla mít nějaký název, bylo by jím 

asi nejspíše slovo vztah. Nedá se zde hovořit ani o nositeli role, ani o roli. 

Doposud jsme všechny zápisy aktivních záměn a dalších sehrávek z nich vyplývajících činili 

z hlediska zaměňovaného, v našich demonstracích tedy Bedřicha, ačkoli by byla, jak ještě 

uvidíme, možná i hlediska jiná. Zde se ale zaměňované pravidelně skládá (nejméně) ze dvou 

subjektů, jejichž hlediska mohou být značně odlišná. Prozatím navrhujeme, abychom se 

v dalším výkladu drželi hlediska pouze jednoho z oněch subjektů, tj. hlediska Bedřicha. 
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1.4.2.2.1 Posedlost 

 

Prvním případem je posedlost. Dejme tomu, že Bedřich je médiem při spiritistické seanci a 

do něj se na chvíli vtělí Cyrilův duch. Bedřich se nejdříve musí stát vhodným nástrojem pro 

takovýto účel. Za pomoci našich dosavadních kategorií by bylo možno říci, že se Bedřich 

z člověka stává pouhým živým organismem. 

Nyní do něj vstupuje, respektive vytváří s ním spojení Cyrilův duch. 

Bedřich zde není nositelem role, nýbrž hostitelem, Cyril, už pro svou skutečnou přítomnost, 

není rolí, nýbrž hostem, oba dva též dohromady netvoří jeden charakter, nýbrž jsou pouhými 

účastníky vztahu. Na rozdíl od předchozích kategorií je zde Bedřich jako „organismus“ stále 

přítomen a svým okolím též vnímán. Jestliže se hlediska Cyrila a Bedřicha shodují (což, jak 

již bylo řečeno, není vůbec samozřejmé), jsou jejich úlohy přesto rozličné: Bedřich je ten, 

kterého posedl Cyril, Cyril je ten, který posedl Bedřicha.  

Adam jako účastník takové seance nyní může podléhat mnohým omylům. Nevšiml si třeba, že 

Bedřich upadl do transu a že je posedlý, a to, co říká, popřípadě dělá Cyril, přičítá Bedřichovi. 

Může to ale také být někdo, kdo Bedřicha ani Cyrila osobně nezná, popřípadě zná Cyrila, ale 

v místnosti je tma, a může se proto domnívat, že v místnosti je vskutku „fyzicky“ přítomen 

Cyril. Může jistě také poté, co Bedřicha již opustil Cyrilův duch, považovat Bedřicha i nadále 

za posedlého apod. 

Posedlost může mít také mnohem méně efektní podobu. V našem chápání této kategorie je na 

chvíli „posedlé“ a tedy hostitel každé zrcadlo, zrcadlící nějakou osobu. Není jistě obvyklé 

říci: Adam považuje zrcadlo za Cyrila ve stejném smyslu, jako za něj může považovat 

posedlého Bedřicha. Jazykově zde je přiměřenější říci: Adam považuje zrcadlový obraz 

Cyrila za Cyrila samotného. Přesto je ale zrcadlový obraz ovlivněn přímo fyzickými 

vlastnostmi zrcadla. Existuje kreslená anekdota od Maurice Henriho, ve které se kolemjdoucí 

muž podívá do zrcadla, na kterém je namalovaný knírek, přesně ve chvíli, kdy jej vidí jako 

knírek na své vlastní tváři a odchází značně zmaten a znepokojen. Připadá nám, že tedy 

v rámci naší kategorizace není zásadní rozdíl mezi zaměněním hostitele a hosta v případě 

média a ducha či zrcadla a jeho odrazu.  

Nyní k otázce, do jaké míry je nutno i zde v případě, že posedlost je odstraněna, zabývat se 

v zápisu kompletní „historii“ této posedlosti. Naše odpověď alespoň prozatím zní, že u „čisté“ 

posedlosti typu dobrovolného spiritistického média či posedlosti nějaké věci či živého 

organismu to nutné není. V případě, že je někdo posedlý nedobrovolně, jedná se o kombinaci 
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posedlosti a zakletí. Jestliže by Bedřich byl posedlý Cyrilem bez vlastní vůle, jinými slovy, 

aktivním zaměňovatelem by byl pouze Cyril, bez Bedřichova současného či předběžného 

souhlasu, zápis by vypadal takto: 

Cyril „umrtvuje“ Bedřicha do kvality pouhého organismu a zároveň do něj vstupuje. 

V takovém případě by poté, co by Bedřich byl z této posedlosti osvobozen, musel zápis jeho 

charakteru vypadat podobně jako zápis vysvobození z jakéhokoli jiného zakletí, tedy: Bedřich 

byvší zaklet do role média posedlého Cyrilem proměněný v Bedřicha tím vším poněkud 

poznamenaného, Bedřicha „s čárkou“. 

 

I zde můžeme posloužit poměrně krátkým příkladem z Bible: 

 

Příklad X. 

 
Lukáš 8 

27 Když vystoupil [Ježíš] na břeh, vyšel proti němu jakýsi muž z toho města, který byl posedlý démony a 

už dlouhou dobu nenosil oděv a nebydlel v domě, nýbrž v hrobech. 

28 Když spatřil Ježíše, vykřikl, padl před ním na zem a hlasitě zvolal: "Co je ti po mně, Ježíši, Synu 

Boha nejvyššího? Žádám tě, abys mne netrápil." 

29 Ježíš totiž nečistému duchu přikazoval, aby z toho člověka vyšel. Neboť ho velice často zachvacoval; 

tehdy ho poutali řetězy a okovy a hlídali, ale on pouta vždy přerval a byl démonem hnán do pustých 

míst. 

30 Ježíš se ho zeptal: "Jaké je tvé jméno?" Odpověděl: "Legie", protože do něho vešlo mnoho zlých 

duchů. 

31 A prosili Ježíše, jen aby jim nepřikazoval odejít do pekelné propasti. 

32 Bylo tam veliké stádo vepřů, které se páslo na svahu hory. Démoni ho prosili, aby jim dovolil do 

nich vejít; on jim to dovolil. 

33 Tu vyšli z toho člověka, vešli do vepřů, a stádo se hnalo po příkré srázu do jezera a utopilo se. 
 

Máme zde situaci, kdy množství démonů vstoupilo do člověka fyzicky existujícího. Ten mohl 

být pokládán za šílence, to už by byl ale z hlediska tohoto fikčního světa omyl, právě tak jako 

v jiném fikčním světě by bylo omylem, kdyby člověk šílený byl považován za člověka 

posedlého zlým duchem.  

Muž byl tedy posedlý více zlými duchy a stal se jejich hostitelem, duchové jeho hosty. 

Ježíš posedlého správně rozpozná. (Duchové přebývající v posedlém Ježíše ostatně také, ale 

tím se nyní nebudeme zabývat). 
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Duchové poté sami hostitele opouštějí a vcházejí do stáda vepřů.  

Vepři pak „páchají hromadnou sebevraždu“: sami se tudíž stávají věcmi a duchové 

(pravděpodobně) jejich mrtvá těla (poté, či ještě během pádu) opouštějí. 

Tento zápis je samozřejmě už jistou interpretací; považujeme zde za konatele celého 

konglomerátu hosta, tedy v tomto případě zlé duchy. Jistě že je možno si představit také 

instinktivní vzpouru zvířecího hostitele, v tom případě by aktivním zaměňovatelem museli 

být vepři. 

Můžeme posloužit i roztomilým příkladem „posedlého“ zrcadla, které hraje hlavní roli 

v následující židovské anekdotě: 

 

Příklad XI 

 
Zur Zeit, als es auf den Jahrmärkten die ersten kleinen Handspiegel zu verkaufen gab, kam ein 

Dorfjude an einen solchen Markt und blickte zum ersten Mal in einen Spiegel. Er erbebte: 

„Wie ist das möglich? Das Bild meines verstorbenen Vaters! Und obendrein so beweglich, als wäre er 

noch am Leben!“ 

Der Jude kaufte den Spiegel, verbarg ihn sorgfältig in dem Säckchen, in welchem er seine Tefillin 

(Gebetsriemen) aufzubewahren pflegte, und sooft er das Totengebet für sinen Vater sprach, zog er das 

bewegte Vaterbild hervor und blickte es an... 

Einmal beobachtete ihn seine Frau dabei, und als der Mann nicht zu Hause war, zog sie den 

Gegenstand hervor. 

Sie blickte hinein und erstarrte: 

„Weh mir! Es ist das bewegte Zauberbild einer andern Frau, die er in der Stadt kennen gelernt hat!“ 

Weinend lief sie zu ihrem Vater, um über ihren Mann zu klagen. 

Der Vater, ein Patriarch mit silberhellem Bart und würdigen Zügen, griff nach dem Spiegel, um sich 

selber zu überzeugen. 

„Mein Kind!“ rief er aus. „Was redest du da? Ich sehe in dem Glase den Mesias!“ 

(Landmann 1960, 169f.) 
 

 

Vesničan se nejprve odráží v zrcátku. 

Považuje sám sebe v zrcadle za svého otce. Je otázka, jestli tento obraz považuje za ducha, či 

za pouhou vzpomínku na minulost.  

Poté zrcadlo zastrčí, a to tudíž přestane být hostitelem jeho obrazu. 

V zrcadle se posléze zrcadlí též mužova manželka. 

Ta považuje svůj obraz za obraz cizí ženy. 
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Bere zrcadlo ke svému otci, tím pádem se přestává zrcadlit. 

Zrcátko nyní hostí obraz ženina otce. 

Ten považuje svůj vlastní obraz za obraz Mesiáše.  

I v tomto případě ženin otec zrcátko pravděpodobně odložil, a tím „zbavil posedlosti svým 

obrazem“. 

 

1.4.2.2.2 Amputace 

 

Zrcadlové obrazy nám mohou posloužit také jako východisko pro následující kategorii. 

Hlavní hrdina Hoffmannovy povídky Dobrodružství silvestrovské noci (Hoffmann 1958 II) 

přijde v důsledku ďábelských intrik o svůj zrcadlový obraz, který zůstává v držení jeho 

protivníků. Něco, co organicky náleží k jeho osobě, se tedy od něj odpoutalo a „udělalo pro 

sebe“. Podobně přichází Peter Schlemihl v příběhu Adalberta von Chamisso o svůj stín 

(Chamisso 1994). V obou případech se jedná o příklady kategorie zvané amputace. Ono 

dělení by se v našich záznamech dalo vyjádřit asi takto: původní jednota „Peter a jeho stín“ se 

rozkládá na dvě části (vzhledem k tomu, že Peter svůj stín sám prodává, můžeme jej 

považovat za aktivního zaměňovatele. 

To samé se arci děje i při každé skutečné amputaci, ba i v případě, že si ustřihneme vlas či 

nehet. Nás ale zajímají hlavně takové situace, kdy jsou amputované části schopny vyvolat ať 

již oprávněný či mylný dojem vlastního aktivního života a zároveň být považovány za 

původní celek, kdy tedy jak Peter, tak jeho stín mohou být považovány za kompletního, 

„původního“ Petra Schlemihla. 

Abychom nebyli ani při této kategorii nevěrní Adamovi, Bedřichovi a Cyrilovi, můžeme si 

představit tuto situaci: Bedřich, podobně jako hlavní hrdina již zmíněné Hoffmannovy 

povídky, pozbývá svého zrcadlového obrazu. 

Adam, který nic netuší, má nyní několik možností omylu: 

 Může považovat jednu či druhou část za původní kompletní jednotu. 

Jestliže už ví, co se Bedřichovi přihodilo, může zaměňovat jednu amputovanou část za 

druhou. 

Problematická je hranice mezi samostatnou existencí amputované části, a jejího použití jako 

masky. Ve filmu Minority report (USA 2002, rež. S. Spielberg) si hlavní hrdina nechá 

voperovat cizí oči, tedy oči amputované jiné osobě. Na základě testu sítnice je poté 
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považován za původního „majitele“ těchto očí. Podobně je možno uříznutého palce použít 

k zanechání otisků prstů, ukazujících na jinou osobu, než je skutečný pachatel. Přesto nám ale 

připadá smysluplné ponechat označení amputace pouze pro situace, kdy obě osamostatněné 

části, které tvořily původně organickou jednotu, jsou samy schopny jednat, nebo jsou někým 

alespoň za takové považovány. Tuto podmínku tedy možná splňuje ztracený stín Petra 

Schlemihla, ne však již ztracený stín Petra Pana, který se utrhl z paty, leží bezvládně na zemi 

a holčička Wendy jej musí opět přišít (Barrie 1993). Jestliže takové intencionálně jednající 

amputované části někdo použije k podvodu, lze toto použití považovat za zakletí této části. 

V případě rozpolcení osobnosti je nutno vycházet ze stavu aktuálního ve chvíli záměny. 

Hlavní hrdina Stevensonovy povídky se aktuálně nestával Jekyllem a Hydem současně, je 

buď tím, nebo oním (Stevenson 1966). V rámci naší typologie se tedy nejedná o amputaci, 

nýbrž o podvod, respektive zakletí či proměnu. 

 

1.4.2.2.3 Transplantace 

 

Už jsme mluvili o „amputaci“ nehtu či vlasu. Takováto část původně náležející k našemu tělu 

může být zapojena do nějakého jiného celku, např. voskové figurky, ale také do hlíny, ze 

které vyroste růžový keř, jak je tomu v povídce W. Bergengruena Der spanische Rosenstock 

(Bergengruen 1968). Entita, která takto vznikne, může prostřednictvím kouzla woodoo 

vstoupit v bezprostřední vztah k „původnímu majiteli“ onoho nehtu či vlasu, vztah, který 

může být buď jednostranný, či oboustranný. Tuto situaci aktivní záměny bychom mohli, jako 

opozici k amputaci, nazvat transplantace. Vzhledem k tomu, že při takovém kouzlu je 

mnohdy použito nějaké dřívější součásti těla dané osoby, stojíme zde zdánlivě na hranici mezi 

amputací a transplantací. I to dokazuje nutnost, za skutečnou amputaci považovat pouze 

rozdělení na samostatně jednající subjekty. Transplantace kromě toho může spojovat i 

předměty původně nijak nesouvisející - v jedné pohádce bratří Grimmů kupříkladu uschlá 

větev určitého stromu signalizuje smrt osoby, na kterou byla transplantována, právě tak, jak je 

tomu v oné již zmíněné Bergengruenově povídce s růžovým keřem, kde k vytvoření tohoto 

vztahu byly zapotřebí hrdinovy vlasy a nehty. Jak už bylo řečeno, vztahy transplantací 

vzniklé mohou být jednostranné i oboustranné.  

Označme tedy onen subjekt, na který může být pomocí druhého působeno, jako příjemce, 

onen subjekt, který přenáší více či méně svou situaci na příjemce, jako transplantát. Tato 
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označení nevypovídají nic o jiném druhu důležitosti či kvality daného subjektu v příběhu - 

v oné pohádce bratři Grimmů jsou jistě bratři důležitější než větev stromu, přesto je ale větev 

stromu příjemcem, jelikož ona se mění v důsledku změn v existenci bratří, ne naopak. 

V Bergengruenově povídce jsou vzdálený milenec Lysander a růžový keř jak příjemci, tak 

transplantáty, i když v různém stupni. Smrt Lysandera by způsobila uvadnutí keře, zánik keře 

by pravděpodobně neměl bezprostřední dopad na život milencův. Na druhé straně ale, pokud 

Oktavia napíše Lysandrovi dopis, spálí jej a vmísí popel do hlíny v květináči s keřem, 

Lysander to pocítí. Podobně tento keř ozářený úplňkem vytváří spojení k Lysandrovi.  

V rámci našich biblických citací bychom mohli jako příklad použít text z Matoušova 

evangelia, pokud budeme Ježíšova slova pojímat nikoli pouze metaforicky. Ježíš by v tomto 

případě učinil ony žíznící a hladovějící lidi transplantáty, sám by byl příjemcem (tomu ostatně 

odpovídá i tradiční křesťanské chápání Církve jako Těla Kristova): 

 

Příklad XII: 

 
Matouš 25 

31 Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy; 

32 a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jeden od druhých, jako pastýř odděluje 

ovce od kozlů, 

33 ovce postaví po pravici a kozly po levici. 

34 Tehdy řekne král těm po pravici: `Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám 

připraveno od založení světa. 

35 Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste 

se mne, 

36 byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli 

jste za mnou.´ 

37 Tu mu ti spravedliví odpoví: `Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, 

a dali jsme ti pít? 

38 Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? 

39 Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?´ 

40 Král jim odpoví a řekne jim: `Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých 

nepatrných bratří, mně jste učinili.´ 

 

Ježíš na sebe transplantuje trpící, činí ze sebe příjemce a z nich transplantáty. (Necháváme 

stranou, do jaké míry jsou i oni účastni Ježíšova života, tedy příjemci této transplantace, i 

když je právě toto přesvědčení jedním z hlavních bodů křesťanské víry). 
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V případě transplantace, a to zvláště když je příjemcem bytost vševědoucí a všudypřítomná, 

je velmi ošemetnou otázkou, do jaké míry je v sehrávce přítomna či nikoli. V našem chápání 

přítomna je. Přítomen by byl dokonce i zcela prostý pozemšťan Bedřich, dlící v Paříži, pokud 

by okamžitě pocítil, když jeho transplantát Cyrila někdo v Praze bodl špendlíkem.  

Lidé po pravici nezaregistrovali tuto transplantaci, když se s jednotlivými trpícími 

napojenými na Ježíše setkávali.  

V den soudu naopak vidí Ježíše, ne ony trpící, stále ještě ale neví o jejich spojení. 

Až když už je (pro ně) pozdě, konečně poznávají pravdu o Ježíšovi. 

Zpětně, skrze Ježíšovu odpověď zároveň také pravdu o trpících se kterými se v minulosti 

setkávali. 

 

Podobně jako posedlost zahrnuje i transplantace situace zcela nemagické. Pokud Bedřich 

umístí někam odposlouchávací zařízení, transplantuje jej na sebe a činí se příjemcem 

zvukových signálů z místa, kde je toto zařízení umístěno. V takovýchto případech je ale 

poněkud sporné, jestli mají být považovány za transplantaci (zapnutím rádia se transplantuji 

na sportovního reportéra v přímém přenosu) či za posedlost (sportovní reportér „posedl“ náš 

rozhlasový přijímač). 

Kdesi na hranici, ačkoli podle našeho názoru už spíše za ní, leží i užívání rukojmí či zástupné 

oběti v sekularizovaném slova smyslu. 

 

1.5 Možné otázky 

 

Tím jsme se v hrubých obrysech seznámili s kategoriemi a názvoslovím, jež je podle našeho 

názoru vhodné pro uchopení situací, které jsou v literární vědě více či méně spojovány 

s problematikou dvojnictví.. Než přejdeme od tohoto oddílu, věnovaného víceméně 

mikrostruktuře, tj. jednotlivým sehrávkám a jejich složení, k makrostruktuře, to jest jejich 

zřetězení a kombinaci, chtěli bychom se ještě zastavit u několika bodů. 

Během našeho klopotného představování jednotlivých situací a jejich terminologie čtenáře 

jistě napadalo mnoho otázek, námitek či pochybností. Některé z nich snad rozptýlí (či naopak 

posílí a rozmnoží) následující úvahy.  
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1.5.1 Vymezení relevantních situací 

 

Jedním ze základních problémů se nám zdá vymezení relevantních situací. Naše základní 

terminologie by zajisté mohla sloužit k uchopení jakéhokoli druhu omylu postav v literárním 

díle (a nic nebrání tomu, aby ji kdokoli takto použil). Jelikož jsme ji ale vytvořili hlavně 

k popsání motivu dvojníka, cítíme se povinni její rozpětí poněkud omezit. Některá omezení 

již byla naznačena, zvláště pak v oblasti relevantních vlastností. V oblasti obecných identit by 

měly takové vlastnosti vytvářet „fantóm“ další konkrétní entity - věci, člověka, živočicha. 

V oblasti identit konkrétních by se mělo jednat o vlastnosti dlouhodobé či trvalé, nikoli o 

činnosti či nálady. Hranici lze zřejmě ztěží jasně vytyčit - mělo by být ale jasné, že již 

zmíněná záměna Bedřicha plačícího za Bedřicha smějícího je pro nás jasně již mimo hranice 

naší dvojnické říše. Na druhé straně považujeme za relevantní takové vlastnosti, které nemění 

sice identitu daného subjektu, přesto ji ale výrazně ovlivňují tím, že ovlivňují jeho 

komunikaci se světem, tudíž vlastnosti jako slepota, hluchota, němota, právě tak jako na 

druhé straně nabyté vlastnosti komunikace, které ty přirozené potencují. Podobně je pro nás 

relevantní zásadní změna kvality, tedy například proměna člověka v kámen či strom.  

 

1.5.2 Smrt 

 

V souvislosti se změnou kvality je důležitou otázkou problematika smrti. Jelikož nám jde o 

typologii vhodnou jak pro přirozené tak nadpřirozené fikční světy, snažíme se o jednotný 

zápis. Je ale těžké sjednotit příběhy, ve kterých se živý člověk poté, co zemře stává věcí, a 

příběhy, které operují s posmrtným životem duše, která se po smrti oddělila z původní jednoty 

duševně-tělesné. Jestliže by tedy Adam zabil Bedřicha, můžeme v jistém fikčním světě (třeba 

klasické detektivky) celou operaci chápat jako proměnu člověka v neživý předmět. V jiném 

fikčním světě je možno tutéž operaci chápat jako amputaci, tedy Bedřich jako jednota 

duševně-tělesná se dělí ve dvě složky: neživý předmět a „nadpřirozeného“ ducha. 

V případě smrti se tedy jak se zdá musíme s krvácejícím srdcem vzdát jakékoli jednoty zápisu 

a řídit se povahou toho kterého fikčního světa. 

1.5.3 Spánek a mdloba 
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Smrt v různých pohádkových příbězích je ale líčena jako něco natolik přechodného, 

odvolatelného za pomoci různých kouzelných prostředků, že se mnohdy blíží spíše spánku, 

kterému se budeme věnovat obsáhleji v souvislosti s paralelními světy. Chápání spánku, 

popřípadě mdloby, by se tudíž opět pravděpodobně lišilo podle toho, které vlastnosti by byly 

pro příběh relevantní. Na rozdíl od smrti by se zde Bedřich neměnil ve věc, nýbrž v živý 

organismus. Jestliže by tedy to, co se dělo s jeho „duchem“, nebylo pro příběh relevantní, 

měnil by se Bedřich v sehrávce, ve které jej např. Adam omráčí, v živý organismus. 

Jestliže by ale toto omráčení odstartovalo dobrodružství Bedřichova ducha „v říši snů“ či 

dokonce, jak je to v případě Londonova Tuláka po hvězdách (London 1972), v oblasti jeho 

předchozích reinkarnací, bylo by nutno zvolit složitější chápání. Bedřichova jednota duševně-

tělesná by se zde rozdělila na živý organismus a ducha, došlo by tedy k dočasné amputaci 

obou složek. 

 

1.5.4 Otázka relevantního aktivního zaměňovatele 

 

Mrtvého Bedřicha nemusel zabít Adam, nýbrž na něj mohl spadnout kámen, či mohl dostat 

infarkt. Zde působí ve funkci zaměňovatele to, co se v pojišťovnictví nazývalo (možná ještě 

nazývá) „vyšší moc“. V zásadě by vyšší moc neměla patřit k legitimním zaměňovatelům 

našeho systému. To, že se v něm přesto vyskytne, má následující důvody a pravidla: je mnoho 

situací, které je možno pojmout jakožto „startovní“ pro zcela legitimní záměnové řetězce. 

Bedřich se kupříkladu zblázní, ale vzdor zvratnému zájmenu to jen málokdy je jeho osobní 

akt. Bedřich, jak už bylo řečeno, může zemřít přirozenou smrtí, a zápis je nutno rozlišit od 

zápisu, ve kterém Bedřich páchá sebevraždu. Bedřich může usnout, a opět jen málokdy se 

uvádí do spánku (a do snu) natolik promyšleně, aby mohl být považován za aktivního 

zaměňovatele (to činí např. již zmíněný hrdina Londonovy knihy). Vyšší moc také může 

Bedřicha uvrhnout do situací, které se dále rozvinou ve skutečné záměny. Jsou též příběhy, ve 

kterých je identita zaměňovatele natolik nejasná, že je nutno sáhnout po „vyšší moci“ - např. 

bez této instituce bychom se těžko mohli zabývat proměnou (v naší terminologii spíše 

zakletím) Řehoře Samsy v hmyz. Vyšší moc kromě zaměňovatele může být i jiným činitelem 

záměny, Bedřich zavražděný může být například považován za zesnulého přirozenou smrtí, 

naopak dílo „vyšší moci“ může být považováno za dílo nějaké osoby, ať již přirozené či 

nadpřirozené atd.  
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1.5.5 Hranice záměny 

 

Úplně jasnou ale nemusí být ani tak základní věc jako co vlastně rozumíme záměnou. Zde se 

pravděpodobně musíme alespoň na okamžik vrátit ke zdroji naší terminologie o činitelích 

záměny, tedy k sémiologii. Termíny zaměňované a zaměňující, působící trochu jako žert, by 

dle našeho názoru i v sémiologickém universu měly jisté opodstatnění; Adam tím, že 

Bedřicha, tedy označované, označuje (zatím sám pro sebe) jako Cyrila, vytváří falešný znak, 

skládající se z vzájemně se nehodících relat. Bedřich jako označované (a zaměňované) je 

pojímatelný jako část funkčního znaku, tedy něco, co má svou funkci i mimo tento znak. 

Přesto nám připadá, že striktní užívání sémiologické terminologie (respektive jedné z mnoha) 

by pro naši práci nebylo zásadně přínosné. K dělení na označované - označující musíme ale 

přihlédnout při vymezení záměny. 

Dejme tomu, že Adam, Bedřich a Cyril jsou obyvatelé jednoho domu. Bedřich pracuje na 

poště a bydlí v prvním patře, Cyril pracuje u dráhy a bydlí v druhém patře. Adam bydlí 

v přízemí a Bedřicha a Cyrila občas potkává. Naše notorická věta: „Adam zaměňuje Bedřicha 

za Cyrila“ by mohla teoreticky znamenat (nejméně) tři různé situace: 

a) Adam si plete, třeba na základě fyzické podoby, Bedřicha, pracujícího na poště a bydlícího 

v prvním patře, s Cyrilem, bydlícím ve třetím patře a pracujícím u dráhy, tedy opravdu ony 

dvě osoby, neboli obsahy znaku. 

b) Adam, když Bedřicha potká, ví velmi dobře, že je to ten pán, co bydlí v prvním patře a 

pracuje na poště, domnívá se ale z nějakého důvodu, že se tento pán jmenuje Cyril, zaměňuje 

tedy pouze výraz. 

c) Adam, který je domovním důvěrníkem, je pověřen, aby udělal nové jmenovky na poštovní 

schránky. Naprosto si neplete Bedřicha a Cyrila, z roztržitosti ale umístí Bedřichovu 

jmenovku na Cyrilovu schránku a naopak.  

Ve zkoumání prvních dvou případů bychom museli Bedřicha a Cyrila rozepsat na znaky, 

skládající se z označovaného - obsahu (pracuje u dráhy, pracuje na poště) a označujícího - 

výrazu (jména Bedřich a Cyril). Vyjádřeno po způsobu Saussurově zlomkem, byl by Bedřich: 

b/b, Cyril c/c, přičemž horní (první) by bylo označující. Tyto celé znaky by se tedy staly 

činiteli záměny. 

Které situace pro nás patří do kategorie relevantních záměn? Jistě situace a), kde jsou vskutku 

předmětem záměny celé původní znaky. Adam by zde vskutku zaměňoval b/b za c/c. 
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 Pravděpodobně i situace b) i když zde Adam vlastně nezaměňuje Bedřicha a Cyrila, nýbrž 

pouze jejich jména, tedy ne označovaná, nýbrž označující: b/b za c/b.  

Situace c) je naproti tomu v našem chápání mimo relevantní záměnové situace, jelikož zde 

Adam vlastně není zaměňovatelem, tím je zde náhoda nebo případně ona vyšší moc, jejíž 

místo v hájemství našich situací je tak jako tak značně vratké. Věta z lidové písně „střelil na 

lišku, trefil Maryšku“ může, vytržena z kontextu, znamenat právě tak, že si nešťastný střelec 

lišku s Maryškou spletl, jako to, že měl špatně seřízenou pušku. Je asi jasné, že v druhém 

případě lze těžko hovořit o „záměně“. Když jsme v oddílu o kvalitě zmiňovali možnost věci 

jako zaměňovatele, mysleli jsme rovněž omyl vzniklý na základě nějakých shodných 

vlastností zaměňovaného a zaměňujícího, ne např. zkrat v přístroji.  

V sémiologické mluvě Adam v prvních dvou situacích již vlastně nevytváří denotaci, nýbrž 

konotaci s relaty složenými z kompletních znaků. Pro nás ale většinou není toto členění 

důležité, naproti tomu povaha vzniklých falešných znaků a jejich další „osudy“ vyžadují 

rozvětvenou typologii, kterou jsme se pokusili vytvořit a u které zřejmě i zůstaneme. 

 

1.5.6 Poznámky k užívání obecné identity 

 

Pasivní záměna s odlišným zaměňovaným a zaměňujícím je vždy omylem, ať už se jejich 

charaktery liší v kterékoli charakteristice. Přesto je ale možno hovořit o situacích, kdy se 

jedná o omyl pouze částečný. Jsou to hlavně takové sehrávky, v jejichž zápisu by hrála 

důležitou roli vlastnost obecné identity.  

Například muž v příkladu VIII se patrně nikdy nedozví Harrisovo jméno, pouze chápe, že se 

nejedná o jeho přítele. Muž mohl zjistit svůj omyl třeba až po dlouhé době, během které 

Harris prodělal několik dalších obohacení svého charakteru, o kterých muž přirozeně nemůže 

vědět. Dejme tomu, že se Harris mezitím ještě přestrojil za muže jménem William. 

Jestliže by ale muž při setkání s ním pochopil: „to je ten člověk, co jsem ho před lety omylem 

z žertu topil“, nedá se spravedlivě říci, že se mýlí; muž chápe, že jeho poznání je omezené a 

vztahuje se pouze k minulosti.  

V některých případech to svádí, převzít z opravdových rovnic znaménko „nerovná se“. 

Stačilo by, aby muž poté, co spatřil zmáchaného Harrise, chápal, že „toto rozhodně není můj 

přítel, ať už je to kdokoli“. Zatím tomuto pokušení odoláváme, ačkoli následující anekdota po 

tom přímo volá: 
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Příklad XIII. 

 
Mendl Frid, ein Getreidehändler, fuhr mit einem fremden Pass aus dem zaristischen Russland nach 

Österreich, und die ganze Zeit über wiederholte er bei sich, dass sein Name jetzt Gerson Katz sei. 

An der Grenze, beim Kontrollieren der Pässe, ruft ihm ein Gendarm zu: 

„Wie heisst Ihr?“ 

Der Kaufmann stockt, denkt eine Weile nach und antwortet: 

„Lieber Herr, wie ich heiße, habe ich im Augenblick vergessen... Aber Mendl Frid heiße ich sicher 

nicht!“ 

(Landmann 1974, 69) 
 

Dá se říci, že Mendl Frid opravdu nemá jiné požadavky než „nerovnat se Mendl Frid“. Přesto 

ale na sebe bere konkrétní roli, konkrétní jméno osoby ať už existující či vymyšlené.  

 

1.6 Prisma 

 

Nyní se konečně dostáváme k problematice, kterou jsme již na dvou místech zmiňovali. 

Jestliže Adam zaměňuje Bedřicha za Cyrila, je jasné, že se tak děje na základě určitých 

vlastností, které mají společné. Soubor těchto vlastností tvoří právě ono prisma, které záměnu 

umožňuje, jinými slovy, tvoří jejich zaměnitelnost. Záleží zcela na čtenáři této práce, jakým 

způsobem, slovním či jiným, bude jednotlivé sehrávky zapisovat; totéž platí i pro prisma. 

Jednotlivé relevantní vlastnosti je možno vypisovat jak slovně, tak třeba používat číslic. Ale 

vraťme se nyní k naší obsedantní větě: „Adam zaměňuje Bedřicha za Cyrila“. 

Dejme tomu, že se Bedřich za Cyrila přestrojil za účelem podvodu (jedna z možností slovního 

zápisu: člověk Bedřich činí z člověka Bedřicha člověka Bedřicha předstírajícího člověka 

Cyrila) 

Adam nejprve Bedřicha za Cyrila opravdu považuje. 

Později ale pozná svůj omyl. 

 

Máme tedy tři sehrávky, které specifikují, o jaké záměny a o jaké činitele se jedná. Řekněme 

nyní, že Cyril je vysoký, blondýn a má průkaz na své jméno. Bedřich je rovněž vysoký, je ale 

černovlasý a průkaz má rovněž pouze vlastní. Jestliže se tedy chce za Cyrila přestrojit, musí si 

osvojit co možno nejvíce jeho vlastností.  
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Víme, že Bedřich má s Cyrilem ve skutečnosti společnou pouze vysokou postavu. Druhé dvě 

vlastnosti musí tedy nějak imitovat, dejme tomu blond parukou a falešným průkazem.  

Adam Bedřicha vskutku za Cyrila zaměňuje. Ví o Cyrilovi třeba jen to, že je vysoký a má mít 

průkaz na své jméno. I kdyby viděl Bedřichovu paruku, neměla by pro něj při záměně žádný 

význam. Dejme ale tomu, že Bedřich má na hlavě ve chvíli, kdy s Adamem hovoří, lyžařskou 

čepici. Adam tedy nemusí aktualizovat kompletní Bedřichovu masku a jeho vědomosti o 

relevantních vlastnostech Cyrilových se mohou lišit od skutečnosti, mohou být méně 

kompletní, ale může se do nich dokonce vloudit omyl.  

Bedřich tedy splňuje parametry po stránce počtu požadovaných vlastností, ne ale co se týče 

jejich pravosti. Tento nepatrný rozdíl již vlastně představuje odůvodnění, proč jej Adam 

nakonec odhaluje. To samé prisma, které vedlo k záměně, může tedy posléze vést 

k odstranění omylu, pokud Adam zjistí, že Bedřichův průkaz je falešný. 

Jinou možností, vedoucí k odhalení může být také přímo vlastnost chybějící. Cyril mohl třeba 

mít kromě již zmíněných vlastností ještě čtvrtou vlastnost , a to mateřské znaménko na 

předloktí. To Cyril nemá, ani si je nepřimaloval. Pokud o této vlastnosti Adam ví, byla by za 

určitých okolností i ona relevantní. 

Prisma, jako každá jiná část našeho zápisu, umožňuje všemožné kombinace a permutace. 

Představme si, že Bedřich z naší poslední demonstrace má ještě další vlastnost, třeba 

modrookost. Vlastnost navíc, pokud neodporuje Adamovým požadavkům na Cyrila, nijak 

nevadí. Adam ji ale přesto může zaregistrovat, spojit si ji s Cyrilovým charakterem a divit se 

později, že skutečný Cyril nemá modré oči. 

  

Prisma, kromě toho, že zápis obohacuje, někdy dokonce vůbec umožňuje rozlišit více 

sehrávek. K tomu opět jeden příklad ze Starého Zákona: 

 

Příklad XIV 

 
Genesis 27 

1 Když Izák zestárl, jeho oči vyhasly, takže neviděl. I zavolal svého staršího syna Ezaua a řekl mu: 

"Můj synu!" On mu odvětil: "Tu jsem." 

2 Izák řekl: "Hle, jsem už starý a neznám den své smrti. 

3 Vezmi si nyní zbraně, toulec a luk, vyjdi na pole a něco pro mě ulov. 

4 Připrav mi oblíbenou pochoutku a přines mi ji, ať se najím, abych ti mohl požehnat, dříve než umřu." 
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5 Když Izák mluvil se svým synem Ezauem, Rebeka naslouchala. Sotva Ezau odešel na pole, aby něco 

ulovil a přinesl úlovek, 

6 poradila Rebeka svému synu Jákobovi: "Hle, slyšela jsem rozmluvu tvého otce s tvým bratrem 

Ezauem; řekl mu: 

7 »Přines mi úlovek a připrav mi pochoutku, ať se najím, abych ti před smrtí požehnal před 

Hospodinem.« 

8 A proto, můj synu, poslechni mě ve všem, co ti přikážu. 

9 Dojdi ke stádu a dones mi z něho dvě pěkná kůzlata. Připravím z nich tvému otci oblíbenou 

pochoutku 

10 a ty mu ji doneseš; on se nají a před smrtí ti požehná." 

11 Jákob však své matce Rebece odvětil: "Můj bratr Ezau je přece chlupatý, a já jsem holý. 

12 Co když si otec na mě sáhne? Bude mě mít za podvodníka a místo požehnání na sebe uvedu 

zlořečení." 

13 Matka mu řekla: "Takové zlořečení ať padne na mne, můj synu. Jen mě poslechni, jdi a dones mi 

kůzlata." 

14 Šel tedy pro ně a přinesl je matce; ona pak připravila otcovu oblíbenou pochoutku. 

15 Potom Rebeka vzala šaty svého staršího syna Ezaua, ty nejlepší, které měla doma u sebe, a oblékla 

svého mladšího syna Jákoba. 

16 Jeho ruce i hladký krk ovinula kůzlečími kožkami. 

17 Nakonec dala svému synu Jákobovi do rukou připravenou pochoutku a chléb. 

18 I vešel k svému otci a řekl: "Můj otče!" On odvětil: "Tu jsem. Který jsi ty, můj synu?" 

19 Jákob řekl otci: "Já jsem Ezau, tvůj prvorozený. Učinil jsem, co jsi mi uložil. Nuže, posaď se prosím 

a pojez z mého úlovku, abys mi mohl požehnat." 

20 Izák však synovi řekl: "Jak to, žes to tak rychle našel, můj synu?" Odvětil: "To mi dopřál Hospodin, 

tvůj Bůh." 

21 Izák řekl Jákobovi: "Přistup, synu, sáhnu si na tebe, jsi-li můj syn Ezau nebo ne." 

Jákob tedy přistoupil k svému otci Izákovi, on na něho sáhl a řekl: "Hlas je to Jákobův, ale ruce jsou 

Ezauovy." 

23 Nepoznal ho, protože jeho ruce byly chlupaté jako ruce jeho bratra Ezaua. A požehnal mu. 

24 Řekl: "Ty jsi tedy můj syn Ezau." On odvětil: "Jsem." 

25 Pak řekl: "Předlož mi, ať pojím z úlovku svého syna, abych ti mohl požehnat." I předložil mu a on 

jedl. Přinesl mu i víno a on pil. 

26 Nato jeho otec Izák řekl: "Přistup prosím a polib mě, můj synu!" 

27 Přistoupil tedy a políbil ho. Když Izák ucítil vůni jeho šatu, požehnal mu slovy: "Hle, vůně mého 

syna jako vůně pole, jemuž žehná Hospodin. 

28 Dej ti Bůh z rosy nebes a ze žírnosti země, i hojnost obilí a moštu. 

29 Ať ti slouží lidská pokolení, ať se ti klanějí národy. Budeš panovat nad svými bratry a synové tvé 

matky se ti budou klanět. Kdo prokleje tebe, bude proklet, kdo žehnat bude tobě, sám bude požehnán." 

30 Když Izák udělil Jákobovi požehnání a sotvaže Jákob od svého otce odešel, přišel jeho bratr Ezau z 

lovu. 
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Nejprve identity a vlastnosti, které budeme pro zápis potřebovat: 

Jákob  

Ezau 

Izák 

 

1. specifická Ezauova vůně 

2. Ezauova chlupatost 

3. Ezauovo jídlo 

4. Ezauův hlas 

5. dosvědčení vlastní totožnosti 

 

Jákob se tedy postupně přestrojuje za Ezaua. Někdy sice při jeho maskování pomáhá Rebeka, 

přesto se ale vše děje s Jákobovým vědomím a svolením, můžeme tudíž za zaměňovatele 

těchto aktivních záměn považovat jeho.  

Jákob ví, jaké vlastnosti taková záměna vyžaduje. Zápis tohoto maskování bychom bez 

prismatu buďto museli shrnout do jedné jediné sehrávky, nebo napsat čtyřikrát to samé. Takto 

ale je každý řádek alespoň o jeden element jiný: 

Vlastnosti 2 a 3 jsou imitace, vlastnost 1 je naproti tomu autentická - opravdu se jedná o 

Ezauovu vůni. Tak daleko dospěl Jákob, než vstoupil do Izákova stanu. Zde ke své masce 

ještě připojuje vlastnost 5, tedy dosvědčení totožnosti. 

Tady vstupuje do hry Izák jako pasivní zaměňovatel. Jestliže by v případě postupného 

vytváření masky mohl někdo tvrdit, že je ono rozepsání na čtyři řádky zbytečné, v případě 

Izákovy postupné záměny by nám připadalo škoda, kdyby se též měla skládat z jediného 

řádku. (Kromě toho mohou existovat příběhy, kdy se jednotlivé fáze aktivní a pasivní 

záměny, mohou střídat, kdy tedy ještě poté, co už byl zaměněn, může podvodník 

zdokonalovat a vylepšovat svou masku). Izák má rozsáhlejší požadavky na počet relevantních 

vlastností, nemluvě již o jejich pravosti. Aktualizuje tyto vlastnosti sice postupně, přesto ale 

už ve chvíli, když aktualizuje vlastnost 5, tedy dosvědčení Ezauovy totožnosti, potřeboval by 

k ní též vlastnost 4, tj. hlas toho, kdo svou totožnost dosvědčuje. 

Prisma, které ověřuje Ezauovu totožnost, stále narůstá a Izák je stále více přesvědčen, přesto 

ale diference jak v počtu, tak v autenticitě vlastností v sobě skrývá zárodek nejistoty a tedy i 

odhalení, které však již není součástí naší ukázky. 
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Tento příklad jsme vybrali pro explicitní vyjádření jak jednotlivých částí masky, tak 

postupného zaměňování. Málokdy máme ovšem v konkrétních textech takové štěstí. 

Vzpomeňme jen na jiný biblický text, který jsme použili jako příklad VI, jehož postavou je 

rovněž Jákob, tentokrát ale v roli nikoli aktivního, nýbrž pasivního zaměňovatele. Když si 

ony tři sehrávky, ve kterých se postupně Lea převléká za Ráchel, je za ní Jákobem 

považována a posléze je odhalena, chceme doplnit o příslušné prisma, zjistíme, že nemáme 

vcelku co psát. Můžeme se dohadovat, že Lea zapůsobila svým ženstvím a mladostí, ráno ale 

byla poznána na základě nepodobnosti s opravdovou Ráchel, která byla patrná na světle. Lea 

by tedy měla masku utvořenou ze svých autentických vlastností, které můžeme shrnout pod 

jedním označením, možná kombinovanou s tím, že Ráchelinu totožnost i slovně 

dosvědčovala, některé potřebné prvky shrnutelné opět pod jedním označením, a které bychom 

mohli nazvat „Ráchelin vzhled“, již neměla. 

Relevantní vlastnosti se mohou text od textu lišit, jinými slovy, vlastnost relevantní v jednom 

textu nemusí být pro prisma relevantní u textu jiného, i když se v něm vyskytuje. Obecně 

platí, že se přitom nemusí jednat o vlastnosti, které bychom běžně považovali za důležité pro 

totožnost postavy, nýbrž pro takové, které fungují jako součást prismatu v jednotlivých 

pasivních záměnách. Jestliže bychom například měli stručnou historku o Bedřichovi, který se 

přestrojil za Cyrila a byl Adamem nakonec odhalen pouze na základě chybějícího mateřského 

znaménka, museli bychom prisma omezit na pouhé dvě položky: ono mateřské znaménko a 

blíže nespecifikovanou (a nespecifikovatelnou) „podobnost s Cyrilem“, u které nebudeme 

moci říci, do jaké míry byla dána přirozenou podobností a do jaké míry pomocí imitace. Je ale 

zaručeně přinejmenším jeden žánr, kde prisma bude vždy bohaté: klasická detektivka. 

 

1.7 Zaměnitelnost a nahraditelnost 

 

Abychom navázali na poslední větu předchozí kapitoly, představme si, že Bedřich je detektiv, 

který se přestrojil za prodavače cukrové vaty, aby mohl ze svého stánku sledovat byt 

podezřelé osoby. Stánek je zcela autentický, vata opravdová a Bedřich se ji naučil naprosto 

profesionálně namotávat na špejle.  

Bedřich může mít dokonce na svém stánku firmu, ovšem ne pod jménem vlastním, nýbrž, jak 

se dalo čekat, Cyrilovým.  
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Měl by tedy mít dejme tomu tyto vlastnosti: pravý stánek s vatou, schopnost ji prodávat, 

živnostenský list, doklady na jméno Cyril 

Bedřich si osvojil pouze stánek a fortel. Za prodavače cukrové vaty jej mohou zaměnit různé 

osoby: kolemjdoucí, který si kupuje cukrovou vatu , místní policista na obchůzce, nebo 

kontrolor z berního úřadu, jdoucí do práce. V případě policisty a kontrolora, i když k záměně 

dojde, číhá v diferencích prismatu zrada: policistu by mohly zajímat doklady, kontrolora zase 

živnostenský list opravňující k provozování živnosti. 

Tato zrada ale zároveň činí celou situaci vůbec záměnou, vždyť Bedřich je Cyrilovi pouze 

podobný, ne s ním totožný.  

Trochu jiná je situace kolemjdoucího zákazníka. Ten očekává od Bedřicha pravou cukrovou 

vatu za přiměřenou cenu, přiměřeně servírovanou. 

Prisma se neliší, ani v počtu a číslech vlastností, ani v jejich autentičnosti. Pro takového 

kolemjdoucího není Bedřich za Cyrila-prodavače cukrové vaty pouze zaměnitelný, nýbrž i 

nahraditelný. 

Představujeme tuto důležitou kategorii až po kapitole o prismatu, protože teprve zde je 

názorně představitelná. Zaměnitelnost jako podmínka pasivní záměny vzniká vždy tehdy, 

když je zaměňované vybaveno alespoň některými z vlastností, ať už v autentické či imitované 

podobě, které pasivní zaměňovatel požaduje od zaměňujícího. Nahraditelnost vzniká tehdy, 

když se tyto vlastnosti shodují plně co do počtu i autentičnosti. 

Dejme tomu, že Bedřich je zaklet do podoby otakárka fenyklového. Fotograf, který by jej 

vyfotografoval pro nový atlas hmyzu, by neměl žádné jiné nároky než ty, které by Bedřich 

v takovém případě pravděpodobně splňoval, tj. vzhled tohoto motýla. Dokonce ani kdyby se 

fotograf posléze dozvěděl, co, nebo spíše koho, ve skutečnosti fotografoval, neměl by důvod 

tento snímek z atlasu vyřadit. Prostě a jednoduše - Bedřich zakletý v otakárka by pro něj byl 

zcela nahraditelný za otakárka skutečného. Můžeme tedy říci, že mezi pasivní záměnou 

vyjádřenou slovesem „považuje“ a mezi aktivní záměnou vyjádřenou slovesem „zaměňuje“ 

existuje ještě třetí kategorie, kategorie náhrady. Slovesem bude tudíž „nahrazuje“. 

Tento nový typ záměny je zvláště důležitý pro některé situace z oblasti skupiny vztah, najmě 

pak pro kategorii transplantace. Jestliže někdo transplantuje na Bedřicha voskovou figurku, 

je to aktivní záměna. Kdykoli ji ale někdo, ať už s plným vědomím situace, nebo nevědomky 

užije, třeba tím, že do ní bodne špendlík, nahrazuje tuto figurku za Bedřicha a ona je za 

Bedřicha též v jistém rozsahu vskutku nahraditelná. Raději si takovou situaci rozepišme: 
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Cyril transplantuje voskovou figurku na Bedřicha, neboli Bedřich je příjemcem hmatových 

prožitků této figurky, které tvoří autentické prisma (pro zjednodušení předpokládejme, že je 

Bedřich srozuměn). 

Jestliže nyní třeba Adam opravdu do figurky vbodne špendlík, nahrazuje figurku za Bedřicha, 

co se týče hmatu. 

 

Alespoň jeden krátký příklad konkrétního textu, který nám ovšem poslouží jako příklad 

situace, ve které k náhradě nedochází: 

 

Příklad XV 
 

„Die Post heutzutage!“ klagt Graf Bobby, „denken Sie nur: kommt mir da neulich ein Briefträger 

nachgelaufen, er habe ein Telegramm für mich: Grossmutter gestorben. O weh! Und so überraschend? 

Zum Glück werfe ich einen Blick auf die Adresse: er hat mich doch tatsächlich mit meinem Bruder 

verwechselt!“ 

(Röhrich 1980, 245) 
 

Nechme nyní stranou myšlenkové pochody hraběte Bobbyho, díky kterým je citovaný vtip 

směšný. Z hlediska pošťáka, který měl patrně telegram doručit zcela konrétní osobě, Bobby 

nicméně není stoprocentní náhradou za svého bratra, přes bohaté shody v prismatu..  

Nahraditelnost jako součást masky je kýženou metou podvodníka, jestliže je ale na ni 

recipienty redukován, stává se noční můrou. Komisař Matthäi z Dürrenmattova románu Slib 

(Dürrenmatt 1964) si, podobně jako Bedřich z naší demonstrace, pořídil perfektní masku: 

pronajal si benzínovou pumpu a, konaje běžnou činnost k tomu patřící, čekal na „svého 

muže“, úchylného vraha malých školaček. Pro náhodné kolemjedoucí byl jistě nejen 

zaměnitelný, nýbrž i nahraditelný za pumpaře. Jeho skutečná identita ale nedošla uplatnění, 

adresát celého přestrojení se nedostavil, protože zahynul při dopravní nehodě. Matthäi na něj 

vytrvale čekal, vybaven svou perfektní maskou, až byl do role pumpaře vlastně zaklet. Snaha 

o autentickou součást masky může vést k tomu, že herec hrající vraždu se může stát vskutku 

vrahem. Oscilace mezi „jenom jako“ a „jako doopravdy“, tedy mezi zaměnitelností a 

nahraditelností patří asi k nejpoutavějším momentům dvojnického motivu. 
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1.8 Příklady použití  

 

Jsme téměř na konci klopotného oddílu zabývajícího se čímsi, co by se dalo nazvat 

„morfologií záměn“. Čeká nás ještě neméně důležitý (a neméně klopotný) oddíl věnovaný 

„syntaxi“ a „textu“. Již nyní ale se cítíme povinováni alespoň několika příklady odpovědět na 

zásadní otázku: k čemu to všechno? Užití naší dosavadní typologie má dva aspekty. Tím 

prvním je čistě a jednoduše vymezení a následné roztřídění určitých situací, vyskytujících se 

v příbězích, pomocí systému s jistou vnitřní provázaností, jistě že systému, který si nikterak 

nečiní nárok na výlučnost. Druhým, snad ještě důležitějším aspektem je zjištění, co všechno u 

situací, které v konkrétním textu objevujeme, vlastně nevíme. Někdy to zároveň může 

posloužit bližšímu chápání toho, co je pro daný text respektive příběh relevantní. 

Jako příklad nám může posloužit opět krátká anekdota, žánr zvláště výhodný, protože „tím, 

oč zde běží“ by měla být pointa, nutící ke smíchu: 

 

Příklad XVI 

 
Graf Bobby und Baron Mucki sitzen in der Oper. In der Pause stösst Bobby den Freund an, deutet auf 

eine Loge und flüstert diskret: 

„Schau, dort - die Gräfin Esterhazy!“ 

„Ah geh“, sagt Mucki, „die Gräfin Esterhazy ist ja längst gestorben.“ 

„So - ? Aber schau - sie bewegt sich doch!“  

(Röhrich 1980, 246) 
 

Když si nyní z tohoto krátkého textu vytvoříme fabuli pro naše sehrávky, zjistíme že  

1) Hrabě Mucki musel pravděpodobně již před návštěvou opery, jistě však před rozhovorem 

s Bobbym, nabýt dojmu, že hraběnka Esterházyová je mrtvá - nevíme, jestli na základě 

nějakého bezprostředního setkání, či třeba zprávy v novinách. 

2) Hrabě Bobby považuje nějakou osobu v protější lóži za hraběnku Esterházyovou. 

3) Hrabě Mucki mu, na základě svých předchozích informací, oponuje, svou argumentací 

směřuje k tomu, že se musí jednat o jinou osobu, v našem pojetí tedy o osobu y. 

4) Hrabě Bobby zaměňuje mrtvou hraběnku Esterházyovou, o které mluví Mucki, za živou 

hraběnku Esterházyovou, o které mluví sám. 

Ačkoli se zasmějeme, zjistíme po chvíli, že nevíme kdo má vlastně pravdu. Jestliže hraběnka 

vskutku zemřela, v lóži se musí nacházet osoba y. Jestliže se ale Mucki mýlí, v lóži může 
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sedět skutečně živá hraběnka Esterházyová - nebo opět osoba y. Důležité je uvědomit si, že 

pointa této anekdoty se neopírá o znalost, kdo má v tomto bodě pravdu - směšné je pouze, že 

hrabě Bobby je schopen věřit, že Mucki označuje ženu z protější lóže za mrtvolu - ať už to je 

kdokoli. 

„Hraběnka Esterházyová“ i „osoba y“ jsou fenomény, se kterými můžeme operovat, jejichž 

obsah ale nemůžeme určit, jejich záměně se ale přesto můžeme smát. 

 

A ještě jeden příklad, naznačující meze našich možností: 

Příklad XVII: 

 
Serenissimus macht eine Reise durch seine Staaten und bemerkt in der Menge einen Mann, der seiner 

eigenen hohen Person auffällig ähnlich sieht. Er winkt ihn heran, um ihn zu fragen: „Hat seine Mutter 

wohl einmal in der Residenz gedient?“ „Nein, Durchlaucht,“ lautet die Antwort, „aber mein Vater!“ 

(Röhrich 1980, 16) 
 

I zde po chvíli uvažování zjistíme, že směšná (pro nás, ale patrně i pro někoho z onoho davu, 

pokud mohl dialog zaslechnout) je mužova odpověď hlavně proto, že vůbec otevírá 

pochybnosti o původu a čistokrevnosti panovníka - a ostatně i onoho osloveného muže 

z davu. Ke smíchu nás nutí spíše představa bezprostředního účinku mužovy odpovědi na 

panovníka - a přitom není důležité, jestli možnost, kterou muž naznačuje, je pravdivá či 

nikoli, dokonce ani to, jestli muž hovoří bezelstně, či jestli lže a dělá si ze svého vladaře 

legraci. 

 

1.9 Vymezení vlastností jednotlivých činitelů 

 

A již úplně na závěr první části chceme podat čtenáři jisté shrnutí parametrů, relevantních pro 

jednotlivé činitele záměny. Vzhledem k tomu že kterýkoli člen se může skládat 

z mnohadílného řetězce charakteristik, je zapotřebí napřed vytyčit pojem základní identity. 

Zcela primitivně řečeno, v případě zápisu např. „člověk Bedřich přestrojený za psa Cyrila“ je 

to identita nejvíce nalevo. Říkáme výslovně identita, bez ohledu na eventuální připojenou 

vlastnost či jinou odlišnost. Harris z našeho příkladu má ve svém výsledném charakteru i 

identitu „přítel(onoho muže)“, jeho vlastnosti se proměnou poněkud změnily, jeho základní 

identita je ale pořád „Harris“. Parametry, relevantní pro jednotlivé činitele, jsou tedy míněny 
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pro tuto základní identitu, protože součástí řetězce může být jinak cokoli. Podívejme se nyní 

na následující tabulku: 

 

 zaměňovatel zaměňované zaměňující 

obecná identita  - - + 

heterogennost vůči ději  - + + 

naprostá nepřítomnost v sehrávce  - + + 

stopová přítomnost v sehrávce  - + + 

halucinace  - + + 

počet větší než jedna v pasivní záměně - + + 

jakákoli kvalita + + + 

plná přítomnost v sehrávce + + + 

konkrétní identita + + + 

počet větší než jedna v aktivní záměně + + + 

 

Z tabulky vidíme na první pohled, že zaměňujícím může být cokoli. Zaměňované má jedno 

omezení: neměla by to být obecná identita. Někdo by mohl namítnout, že Adam může 

„obecně“ zaměňovat třeba státní policisty a městské strážníky. To, co nazýváme sehrávkou, 

se ale týká vždy zcela konkrétní záměny, kde tedy zaměňovaným bude vždy pouze jeden či 

více konkrétních exemplářů dané skupiny. 

Nejvíce vymezení je u zaměňovatele. Vzhledem k jedinečnosti a aktuálnosti každé záměny 

nemůže být ději, to jest ději záměny heterogenní, nemůže být nepřítomen či přítomen jen 

stopově, nemůže být pouze něčí halucinací, nemůže být ze stejného důvodu jako zaměňované 

obecný, a v pasivní záměně by se mělo jednat o jediný subjekt. V případě, že Bedřicha za 

Cyrila zaměňuje Adam, Daniel a Emil, je lepší chápat tuto událost jako tři samostatné 

záměny. 

Dodáme jenom, že základní identita kteréhokoli činitele sehrávky může být fenoménem (jako 

hraběnka Esterházyová z našeho příkladu) a že pro jakékoli další identity v celkovém 

charakteru činitele neplatí vcelku žádná omezení. 

 

A nyní, po tomto shrnutí, vzhůru k části druhé. 

 

2. Díl první, část druhá 
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2.1 Rašení a řetězení sehrávek 

 

Sehrávka, jak jsme se s ní seznámili v předchozím oddílu, se může stát východiskem pro 

rozvíjení jak vertikálně, tak horizontálně. Horizontální rozvíjení pro nás znamená rozvíjení 

synchronní, které budeme nazývat rašení, vertikální rozvíjení je rozvíjením diachronním, 

které budeme nazývat řetězení.  

 

2.1.1 Různé druhy rašení 

 

2.1.1.1 Rašení činitelů 

 

Rašit mohou jednotliví činitelé sehrávek. Můžeme hned posloužit příkladem, opět anekdotou: 

 

Příklad XVIII 

 
Zwei Schulkameraden, die sich nie leiden mochten, treffen sich nach Jahren auf einem Bahnhof. Der 

eine ist Kardinal geworden, trägt die entsprechende Kleidung und verfügt über einen stattlichen Bauch. 

Der andere ist General, hat seine Uniform an mit roten Streifen und vielen Orden und Ehrenzeichen. 

Der Kardinal will den General verspotten: „Entschuldigen Sie, Herr Stationsvorsteher, wann fährt der 

nächste Zug?“ Antwort: „In fünf Minuten - aber in Ihrem Zustand würde ich die Reise nicht mehr 

unternehmen, gnädige Frau!“ 

(Röhrich 1980, 197) 
 

Zde se nikdo nemýlí, setkali se pouze dva lidé, kteří se snaží budit jistý dojem - je otázka, 

jestli jejich činnost máme zařadit mezi podvod, tj. do jaké míry např. kardinál opravdu usiluje 

o to, aby mu generál uvěřil, že je jím považován za přednostu stanice, a nebo jestli se jedná o 

hraní. Pravděpodobně bychom se rozhodli pro druhou variantu. (Možné by samozřejmě také 

bylo, že vůči sobě navzájem pouze hrají, zatímco své role opravdu předstírají vůči 

eventuálnímu publiku - to ale není v textu zmíněno). Budeme tedy mít zápis s identitami 

generála, kardinála, přednosty stanice a nějaké osoby, jejíž vlastností je ženské pohlaví a 

těhotnost. Pro větší přehlednost tedy připojíme i komplementární pohlaví mužské. 
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Kardinál hraje osobu považující generála za přednostu stanice, hraje tedy osobu vykonávající 

jistou akci, akci záměny. 

Generál chápe, oč se jedná, a tedy se jej nesnaží přesvědčit o opaku. 

Odpovídá protiakcí a hraje osobu považující kardinála za těhotnou ženu. 

Podrobně by bylo nutno říci že „generál sám ze sebe činí osobu, hrající přesvědčení, že 

kardinál (který sám hraje, že jej považuje za přednostu stanice) je těhotná žena“.  

Zápis nás svádí k závěru, že, čistě kvantitativně, generál kardinála „trumfnul“, protože mu 

zdánlivě přisoudil dvě falešné vlastnosti, tj. ženské pohlaví a požehnaný stav, oproti 

kardinálovu žertu pouze s falešným povoláním. 

 

2.1.1.2 Rašení sehrávek na základě vztahu mezi částí a celkem 

 

Každá sehrávka raší ale také jako celek, to jest plodí či lépe řečeno zahrnuje ve stejném 

okamžiku sehrávky jiné. Naše obsedantní věta: „Adam zaměňuje Bedřicha za Cyrila“ je 

v takovém případě výsledkem či součástí nějaké aktivní či pasivní záměny hromadné, 

řekněme, záměny celého světa, přičemž světem zde rozumíme každou obsáhlejší sadu entit 

všemožné kvality, tedy věcí, ale i zvířat či lidí, popřípadě dokonce myslících bytostí od lidí 

odlišných. (Teoreticky jistě nebrání nic ani tomu, abychom Bedřicha samotného nepojali jako 

„vesmír“ obsahující všemožné jednotlivosti. Jestliže Adam zaměňuje Bedřicha za Cyrila, 

považuje tedy Bedřichovy brýle za Cyrilovy brýle, Bedřichův klobouk za Cyrilův klobouk 

atd.)  

Takových světů může být celá řada a my se je v následujícím přehledu budeme snažit 

navzájem vymezit. Budeme k tomu v zásadě potřebovat jedno písmeno pro identitu, tj. w, dále 

dvě vlastnosti, určující jinak totožnost nějaké věci, tj. přítomnost na určitém místě v čase (1) a 

prostoru (2), dále čárku označující svět pouze podobný a podtržení označující jeho pouze 

stopovou přítomnost.  

 

2.1.1.2.1 Jednoduchá záměna míst 

 

Začněme nejjednodušší možností: Adam si splete dvě města. Má v Praze navštívit kostel sv. 

Jakuba a setkat se v něm s Cyrilem, který bude sedět v druhé lavici napravo. Adam ale 

omylem jede třeba do Brna a ve zdejším kostele sv. Jakuba (nevíme, jestli se v Brně nachází, 
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ale dejme tomu) osloví muže sedícího ve druhé lavici napravo. Tímto mužem je ale Bedřich, a 

tím se dostáváme opět k naší úmorné větě: „Adam zaměňuje Bedřicha za Cyrila“. Jestliže 

bychom „svět“, v tomto případě město, do kterého měl Adam dorazit, označili jako w1,2, tj. 

místo v čase 1 a na místě 2, bylo by město, do kterého dorazil skutečně, charakterizovatelné 

jako w1, tedy ve stejném čase, ale na jiném místě (bylo by jistě možné toto jiné místo označit 

číslem 3). V běžném záznamu takovéto záměny bychom patrně nahradili identitu w různými 

písmeny pro jednotlivá místa, důležité ale je, že tato místa, tyto „světy“ jsou rozlišitelné již na 

základě vlastností. Jako příklad pro takovou záměnu může posloužit následující anekdota: 

 

Příklad XIX. 

 
Einmal gelüstete es einen Chelmer, Warschau zu sehen. Er stand ganz früh auf, nahm einen Stock und 

eine Tasche mit Reiseproviant und begann zu Fuss nach Warschau zu gehen. 

Den halben Weg hatte er schon hinter sich, da befiel ihn die Lust zu schlafen. Er legte sich mit den 

Füssen gegen Warschau und mit dem Kopf gegen Chelm, damit er beim Aufstehen dies als Zeichen 

haben sollte: wohin die Füsse ausgestreckt lagen, dort war Warschau. 

Da kam ein Spaßvogel vorbei und sah, wie einer mitten auf dem Wege ausgestreckt dalag. Er begriff 

sofort, dass dies ein Chelmer war. Er fasste ihn bei den Füssen und drehte ihn in die umgekehrte 

Richtung... 

Der Chelmer fuhr aus dem Schlafe, wischte sich die Augen aus, warf einen Blick, um festzustellen, in 

welcher Richtung seine Füsse lagen - und dorthin ging es weiter. 

So ging er einen halben Tag in Richtung Chelm zurück, in der vollkommenen Sicherheit, dass er nach 

Warschau gehe. Vor Einbruch der Nacht erreichte er die Stadtmauern. 

„Genau wie Chelm!“ sagt er zu sich. 

Er kommt in die Stadt hinein - alles bekannte Gässlein. 

„Genau wie Chelm!“ wundert er sich immerzu. 

Er geht noch weiter, sieht Häuser mit Kneipen. 

„Akkurat wie in Chelm!“ 

Er ist schon in seinem eigenen Gässlein neben seinem eigenen Häuschen. 

„Genau wie in Chelm!“ 

Plötzlich öffnet sich die Tür, sein Weib tritt heraus und kommt ihm entgegen. 

„Gewalt, Juden!“ schrie er mit ganz fremder Stimme. „In Warschau gibt es auch eine Slate?!...“  
(Landmann 1974, 63f.) 

 

Vidíme, že i takto můžou vznikat „dvojníci“ osob. 
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2.1.1.2.2 Paralelní vesmír 

 

Adam se také ale může, třeba v důsledku nějakého záhadného výbuchu, ocitnout ve světě, 

představujícím určitou alternativu vesmíru, ve kterém doposud žil, tedy, pokud budeme 

rozvíjet naši minulou demonstraci, v „trochu jiné Praze“. Jestliže Adamův dosavadní svět má 

charakter: w 1,2, nový svět by měl charakter w´1,2, tedy stejné časoprostorové souřadnice, 

pouze trochu odlišnou identitu. Jestliže by tomu tak nebylo, už by se jednalo o kombinaci 

dvou kategorií, Adam by se tedy přesunul například jak místně, tak mezi dvěma paralelními 

vesmíry, tedy například z Prahy svého světa do Moskvy světa paralelního. Paralelní vesmír 

může vykazovat s vesmírem, ze kterého Adam přišel, značné podobnosti, lišit se třebas jen 

v jedné maličkosti, nebo může být naprosto odlišný. Nás samozřejmě zajímá spíše první 

případ, umožňující teprve Adamovu primární, hromadnou záměnu a z ní se odvíjející všechny 

záměny partikulární. Adam tedy může např. zjistit, že v té Praze, ve které se ocitl, žádný 

kostel sv. Jakuba není, nebo v něm sice potkat Cyrila, ale Cyrila poněkud odlišného od toho, 

se kterým se měl setkat, tedy „Cyrila s čárkou“. 

Nemůžeme posloužit žádným krátkým příkladovým textem, dobrým příkladem může být 

např. kniha F. Browna Ten bláznivý vesmír (Brown 1993). Hlavní hrdina zde dokonce má 

dvojníka, který s ním sdílí též mnohé z minulých zážitků a vzpomínek. Zajímavé je, že 

happyend zde nespočívá v návratu hlavního hrdiny „domů“, nýbrž v cestě do již třetího 

vesmíru, který se tomu původnímu sice téměř k nerozeznání podobá, hrdinovy ambice co se 

týče kariéry i milostných vztahů zde ale došly podstatně lepšího naplnění. 

 

2.1.1.2.3 Cesta v čase 

 
Adam se může též přenést v čase, ať již do minulosti, nebo do budoucnosti, tedy třeba z Prahy 

roku 2004 do Prahy roku 1904. Zde se světy neliší identitou, pouze Praha 1904, měřeno 

světem, ze kterého Adam přichází, postrádá stejné umístění v času, i když si zachovává stejné 

umístění v prostoru. Z Adamovy původní Prahy - w1,2 se tedy stává w2. Takovéto cesty jsou 

neodmyslitelnou součástí fantastické literatury přinejmenším od románů H. G. Wellse. 

Z hlediska dvojníků je zde důležité, že cestovatel, pokud cestuje do minulosti či budoucnosti 

v rozmezí trvání vlastního života, může potkat „sebe sama“, opět nelišícího se identitou, 

nýbrž pouze časovým určením. Fantastické romány se arci liší pojetím přípustnosti 

podobných setkání. 



 71

 

2.1.1.2.4 Časová alternativa 

 
Adam se může z takové výpravy do roku 1904 vrátit zpět do roku 2004 a zhrozit se: svět, do 

kterého se vrací, je sice Prahou roku 2004, je to ale jiná Praha. Ať už Adam sám, nebo nějaký 

jiný cestovatel v čase učinil v minulosti nějakou fatální změnu, která vytvořila časovou 

alternativu k původnímu světu. Charakterem se takovýto svět nijak neliší od paralelního 

vesmíru, jak jsme jej popsali výše (ostatně i paralelní vesmír v Brownově románu se liší 

teprve od počátku dvacátého století, tedy vše, co hlavní hrdina zná z dat týkajících se jeho 

vlastního světa před rokem 1900, je použitelné i v jeho novém prostředí). Je zde ale jeden 

velký rozdíl: v případě paralelního vesmíru nejde o rozhodnutí, „který přežije“, právě proto, 

že existují vskutku „paralelně“. Jestliže by se Adam ze svého „výletu“ do paralelního vesmíru 

nevrátil a navždy tam zůstal, na životě jeho známých, které zanechal ve světě původním, by 

se nic nezměnilo. V případě časové alternativy je naopak Adam jediným exemplářem 

aktuálně neexistujícího světa, jehož další existence závisí pouze na něm. Jestliže se mu podaří 

odcestovat zpět do minulosti a onu fatální chybu napravit, obnoví Prahu roku 2004, tak jak ji 

zná on, zároveň ale vymaže existenci alternativního světa, který byl onou chybou vyvolán.  

Pokud bychom použili ještě trochu metaforičtěji než obvykle náš termín tranplantace, dala by 

se Adamova situace chápat takto: určitá jednota, kterou představoval Adam se svým 

původním světem, se stala vztahem transplantace, ve které celý svět, již pouze stopově 

přítomný jako Adamova vzpomínka, je závislý na životě a smrti, úspěchu či neúspěchu 

Adama jako transplantátu, jako „tykadla“ tohoto světa ve světě alternativním. 

Adam ale zároveň tím, že žije, byť jako cizinec, v alternativním světě, tvoří jednotu též s ním. 

Jestliže se vrací zpět do minulosti, je zároveň „tykadlem“ tohoto alternativního světa, opět 

v té chvíli pouze stopově přítomného v jeho mysli. Jestliže „přehodí výhybky“ zpět do 

původního směru, eliminoval tudíž svůj „přechodný domov“. Toto dilema popisuje velmi 

názorně jedna epizoda z knihy Poula Andersona Strážci času (Anderson 1970). Zde sice 

hlavní hrdina obnoví svůj původní svět, z alternativního světa, který tímto činem odsoudil 

k neexistenci, ale zachrání - jak jinak - krásnou dívku.  

 

2.1.1.2.5 Posun v čase 
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Adam se ale může posunout v čase i velmi prozaickým způsobem: může zaspat. Představme 

si následující situaci: Je čtvrtek. Adam potřebuje v Praze zařídit jistou věc, ke které potřebuje 

pas, který je platný pouze ještě jeden den, tedy do pátku. Ať už vlivem alkoholu či velké 

únavy Adam prospí celý pátek i celou noc z pátku na sobotu. Když se probudí, myslí si 

nicméně, že je pátek ráno. Při vyřizování své záležitosti narazí na dva problémy: a) v sobotu 

mají úřady zavřeno b) i kdyby někoho přemluvil, jeho pas už není platný. Svět okolo Adama i 

Adam sám nabyli nových vlastností, které Adam zpočátku neregistruje. Toto je tedy první 

případ v našich popisech hromadných záměn, kdy se mění též zaměňovatel sám. Jestliže by 

páteční svět byl w 1,2 a páteční Adam a1,2, může Adam sobotní podléhat dvěma omylům, 

tedy sebe (a2) považovat za a1,2 a celý svět, jehož je součástí (w2) za w1,2. 

Všemožné součásti světa w2 mohou být nyní v důsledku oné první záměny celého světa 

zaměňovány ve zvláštních sehrávkách. Pravda, Bedřich se těžko mohl stát Cyrilem, mohl ale 

nabýt či pozbýt jisté pro Adama důležité vlastnosti. 

Spánek může hrát důležitou roli v příbězích zcela přirozených, jako je například příhoda 

Jiřího z Jeromových Třech mužů ve člunu (Jerome 1966). Jiří se zde naopak probudil dříve a 

z různých příčin se domníval, že zaspal do práce (přitom byly 4 hodiny ráno). Spánek ale 

může být také sám jistým zakletím či kouzlem, a v tom případě se může táhnout celá léta, jak 

je tomu například v Hauffově pohádce Trpaslík Nos (Hauff 1954). I v těchto případech ale 

v zásadě platí, že ve chvíli, kdy se hrdina probudí, „kouzlo pominulo“ a on je, alespoň co se 

tohoto aspektu týče, opět právě tak přirozenou osobou, jako člověk, který běžně zaspí.  

Po takovéto „cestě v čase“, ať už trvá den nebo dvacet let, Adam může potkávat, přísně vzato, 

dvojníky, pokud za takové považujeme lidi, které znal, kteří ale mezi tím nabyli vlastností, o 

kterých Adam neví, přinejmenším oné vlastnosti „o něco starší“. Dokonce Adam se v tomto 

smyslu „stal svým vlastním dvojníkem“. Konfrontace mezi Adamem 2 a Adamem 1,2 se 

může odehrát před prvním zrcadlem, ve kterém zjistí, že má např. šedivé vlasy. Přesto ale, 

kromě takovéto konfrontace se zrcadlovým obrazem, je v těchto situacích vyloučeno, aby 

Adam potkal svého vlastního dvojníka „in natura“ - lépe řečeno, není o nic pravděpodobnější, 

že se s ním setká, než ve světě zcela přirozeném, nepostiženém žádnou hromadnou záměnou. 

 

2.1.1.2.6 Svět snu 
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Adam též může usnout a ve snu se setkat se světem více či méně odlišným od světa, ve 

kterém žije během dne. Snažíme se nyní onu „říši snů“ pojmout co možno nejšířeji vzhledem 

k tomu, jak různé parametry má v příbězích světové literatury, tedy jako svět více méně 

existenčně nezávislý na jednotlivých snících. Adam se kromě světa vysloveně snového může 

během snu přenést též v čase či prostoru, jistě že i do paralelního vesmíru. Spánek je tedy 

spíše branou k mnoha nejrozličnějším vesmírům. V případě, že by se jednalo o „obvyklou“ 

snovou Prahu Adamovy současnosti, měla by charakter W´1,2. (Velkým písmenem se 

snažíme pouze zdůraznit odlišnost tohoto snového světa od jiného typu paralelního vesmíru). 

Pozice Adamova není zcela jednoduchá: kromě toho, že se původní jednota rozděluje na 

Adama - organismus a Adama - snícího ducha, můžeme též hovořit o vzájemné transplantaci 

těchto dvou částí. Adamovy sny mohou ovlivňovat fyzické vjemy jeho spícího těla, a naopak 

události ze snu vyvolávají tělesné reakce. Jedním z nejspektakulárnějších příkladů takovéto 

transplantace je náměsíčnost. 

Adam může ve snu nabýt vlastností, které původně neměl, tedy může např. umět létat, může 

se chovat způsobem, který by „sám od sebe neočekával“, jeho snící duch nemusí být tedy 

zcela totožný s původní (vědomou) součástí Adamova charakteru. Adam se, jinými slovy, 

může ve snu stát svým vlastním dvojníkem vzhledem k bdělému stavu.  

Kromě toho se, jak už bylo řečeno, Adam může ve spánku přenést do v podstatě jakéhokoli 

typu světa odlišného od světa jeho bdělého stavu, do minulosti, do budoucnosti, do zásvětí, do 

paralelního vesmíru, do jiného místa na Zemi či jinde v aktuálním vesmíru, do světa 

literárního díla atd. atd. 

 

2.1.1.2.7 Světy s rolemi 

 

Dosavadní typy odlišných světů měly společné, že buďto existovaly paralelně a na sobě 

víceméně nezávisle, nebo existence jednoho podmiňovala neexistenci druhého. Ani v jednom 

případě se nedalo mluvit o „návratu“ jednoho světa k nějaké původní identitě. Máme ale také 

takříkajíc „světy s rolí“, tedy světy, jejichž charakter je vytvořen kombinací původní identity 

a role. Už náš příklad XVIII by bylo možno interpretovat v tom smyslu, že onen žertéř tím, že 

našeho Chelmana otočil, „přestrojil“ Chelm za Varšavu. Chelm chápaný oním poutníkem 

jako Varšava byl rozhodně výsledkem jistého podvodu, právě tak, jako kdyby někdo zaměnil 

ukazatel se jménem města či ulice. Určitý svět může být také zaklet, zámek se může proměnit 
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v polorozpadlou chalupu a dvořané v houf domácího zvířectva. Naprostý happyend u tohoto 

typu světů by tedy spočíval v tom, že by byly zbaveny své role, ať už je jakákoli. Výjimku 

představuje, jako vždy kategorie proměny. Svět kasáren a nejbližšího okolí ve filmu Kdyby 

tisíc klarinetů (ČSSR 1964, rež. J. Roháč, V. Svitáček), ve kterém se zbraně proměnily 

v hudební nástroje, je možno pravděpodobně chápat ne jako zakletý, nýbrž jako proměněný a 

je škoda, že na závěr je „kouzlo zrušeno“. 

Adam jakožto nezasvěcený cizinec v takovémto typu situací neprodělal žádnou změnu, stojí 

pouze tváří v tvář „zakletému zámku“, který je klíčem k mnoha případným záměnám dílčím. 

Jako příklad si laskavý čtenář jistě vybaví některou z klasických pohádek ať už českých či 

třeba německých. 

 

2.1.1.2.8 Svět příběhu 

 

Kapitola sama pro sebe je svět příběhu prostředkovaného ať už jakýmkoli médiem. Autor 

může opět posloužit anekdotou (aniž by si byl schopen uvědomit, kde ji slyšel či četl): 

 

Příklad XX. 

 
Starý anglický lord vypravuje ve společnosti o svých loveckých dobrodružstvích. Líčí právě lov na 

lidožravého tygra: „ ... Zvíře mne spatřilo a rozběhlo se směrem ke mě. Zamířil jsem, ale náboj se 

vzpříčil v hlavni a ... odpusťte, že to říkám... zjistil jsem, že se musím převléknout.“ 

„Chápu,“ praví účastně jeden z naslouchajících, „to tehdy musel být hrozný šok!“ 

„Ne tehdy,“ odvětí rozpačitě lord, „teď!“ 
 

Posluchači (a ostatně i vypravěč sám) zde zaměnili svět příběhu a aktuální svět, ve kterém je 

příběh vyprávěn. V tomto případě se pravděpodobně nejedná o fikční svět, nýbrž o skutečný 

příběh, který onen lovec zažil. 

Při znázornění takovýchto sehrávek máme dvě možnosti. První z nich je takovýto svět 

příběhu pojmout jako jistou „roli“ sady entit ze světa aktuálního. Tak bychom pravděpodobně 

postupovali při záznamu záměny světa divadelní inscenace za svět reálný. Vše, herci počínaje 

a lepenkovou kulisou konče by zde přispívalo k evokování světa příběhu. Zřejmě by nebylo 

nemožné pojmout tímto způsobem též příběh evokovaný knihou, či lépe řečeno „lineární 

manifestací textu“, kdy text by nesl roli celého evokovaného světa, ať už fikčního či reálného.  
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Tato možnost nám ale připadá pro mnohé účely zbytečně složitá. Svět, který je evokován ať 

už textem či promluvou, je možno označit jako w, tedy jako svět stopově přítomný. Může to 

být svět totožný prostorově i časově se světem w1,2 (třeba v případě rozhlasového přenosu 

sportovního utkání), svět fikční, svět paralelní, tedy označený čárkou, svět lišící se prostorově 

i/nebo časově, může být takto líčen svět snu a cokoli jiného. 

V případě naší anekdoty o lovci tygrů (stále předpokládáme, že se jmenuje Adam) by zápis 

omylů vypravěče a posluchačů (p) mohl vypadat takto: 

Lord Adam zaměňuje stopově přítomný svět svého vyprávění odlišný časově a prostorově za 

aktuální svět, ve kterém se právě nalézá. 

Druhou možností by bylo, že se sám lord jakoby přenesl do onoho světa příběhu. 

Posluchači naopak považují informaci o aktuálním lordově stavu za součást vyprávění, 

tedy svět w1,2 za stopově přítomný svět w2. 

Někomu by se mohlo zdát, že v této kapitole nezacházíme zcela konsekventně s postavami 

fikčního světa, jelikož tento svět je z mnohého hlediska klasickým příkladem „paralelního 

vesmíru“ více či méně se lišícího od našeho světa aktuálního. My ale pojem paralelní vesmír 

užíváme pro takovou sadu, která je v rámci určitého fikčního světa zcela reálná. Fikční svět 

s dvěma paralelními vesmíry je tedy světem „dvoudomým“ a žádný z nich nemůže být 

označen jako „heterogenní“, právě tak jako nemůže být ve fikčním světě, ve kterém existují 

cesty časem, být označen jako heterogenní např. Napoleon, který odcestoval do roku 2000. 

Kromě toho je nutné, aby náš zápis „zvládl“ též zápis situace, kdy zaměňovatel čte 

fantastický příběh o vskutku paralelním vesmíru. 

V případě již zmíněného románu Ten bláznivý vesmír by jeho čtenář v době prvního 

anglického vydání, tj. roku 1949, byl v následující situaci: jeho vlastní svět w 1,2 není totožný 

s výchozím světem vyprávění, ne jen proto, že je to svět fikční, ale také proto, že jsou zde 

zcela explicitně popisovány události celosvětového významu, které se vymykají přírodním 

zákonům jeho vlastního světa. Výchozí svět příběhu, který takový čtenář čte, není tedy pouze 

*w1,2, jak bychom označili třeba svět realistického románu ze současnosti, nýbrž *w´1,2, 

tedy v terminologii třeba Lubomíra Doležela ne pouze přirozený, nýbrž nadpřírozený fikční 

svět.. Ten svět, do kterého se hlavní hrdina dostane, je opět odlišný od obou předcházejících 

(což není samozřejmé, neboť by se mohl třeba dostat do „zvláštního světa“, který by ironický 

autor ale popisoval jako náš vlastní svět). Tento svět, ve kterém se odehrává většina příběhu, 

musíme tedy opět označit jinak: *w´´1,2. A jak už bylo řečeno, hrdina se na konci nevrací do 

svého původního světa *w´1,2, nýbrž volí nepatrně odlišnou variantu, tedy třeba *w´´´1,2. 
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(Ponecháváme shodné časové souřadnice, i když se v posledním případě přemisťuje nejenom 

mezi jednotlivými světy, ale nepatrně též v čase). 

Pro čtenáře jsou všechny světy kromě w1,2 fikční a nebylo by radno kterýkoli z nich 

zaměňovat se světem vlastním. Kdyby ale hlavní hrdina Brownova románu někomu 

vypravoval svůj příběh, odehrávalo by se toto vyprávění uvnitř fikčního světa, sestávajícího 

nejméně z oněch tří paralelních vesmírů. Hvězdička by zde tedy neměla smysl, počet čárek by 

se zde snížil o jednu a posluchač takovéhoto příběhu by v případě záměny těchto světů 

zaměňoval světy lišící se identitou, ale stejně reálné. Postava příběhu by ale mohla rovněž číst 

science-fiction. Zde by se z jejího hlediska jednalo o fikční svět.... atd. Důležité v tomto 

románu je též stav hlavního hrdiny jménem Keith Winston . V případě cesty do prvního 

paralelního světa se nezměnil, v tomto světě existoval jeho dvojník, tedy „Keith s čárkou“ a 

náš hrdina zde byl naprostým outsiderem. Ve vesmíru, do kterého dorazí na konci románu, ale 

žádný dvojník neexistuje, Keith sám zde přebírá všemožné úlohy, počínaje vlastnictvím 

prosperujícího nakladatelství a konče - jak jinak - zasnoubením s krásnou dívkou, která v jeho 

původním světě byla naprosto nedostupná. Stal se tedy Keith v tomto vesmíru w´´1,2 také 

„Keithem s dvěma čárkami“, nebo zůstal tím původním, vzhledem k tomu, že si pamatuje 

celou svou anabázi? Zřejmě bychom zvolili zápis pomocí kategorie proměny, tedy Keith 

proměný v Keitha´´. Jestliže by tento „nový Keith“ popíral svou minulost ( a to je 

pravděpodobné), byl by to z jeho strany tak trochu podvod, tedy: Keith proměný v Keitha´´ se 

vydává za Keitha´´. (Mimochodem: čtenář se nikdy nedozví, co se asi hrozného stalo se 

skutečným Keithem z tohoto „dvoučárkového“ vesmíru, tedy skutečným Keithem se dvěma 

čárkami. Zahynul při výbuchu? Byl vržen do jiného vesmíru, třeba do toho, ze kterého 

pochází náš původní Keith? Nebo na něj autor prostě zapomněl?) 

 

Změny zaměňovatele i světa v jednotlivých případech shrnuje následující tabulka, přičemž 

v posledních třech případech je výsledný svět pouze v určité typické variantě, vzhledem 

k množství alternativ, které může obsahovat: 

 

 zaměňovatel svět 

Jednoduchá záměna míst a 1,2 a 1,2 w 1,2 w 1 

paralelní vesmír a 1,2 a 1,2 w 1,2 w´1,2 

cesta v čase a 1,2 a 1,2 w 1,2 w 2 

časová alternativa w 1,2|a 1,2 w 1,2<a 1,2 w 1,2 w´1,2 

posun v čase a 1,2 a 2 w 1,2 w 2 
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svět snu A|Α A><A´ w 1,2 W´1,2 

svět příběhu a1,2 a1,2 w 1,2 *w´1,2 

svět s rolí a1,2 a1,2 w 1,2 w1,2δw1 

 

Autor využívá této příležitosti, aby představil způsob zápisu, který sám používá při rozpisu 

sehrávek různých záměn. Malé písmeno běžnou latinkou znamená „člověka“ (v našem 

případě zaměňovatele Adama). Malé písmeno kurzívou znamená „věc“ (zde zaměňované 

světy). Velké písmeno kurzívou znamená „živý organismus“, velké písmeno běžnou latinkou 

znamená „myslící bytost odlišnou od člověka“ (obojí použito pro vyjádření částí Adamovy 

bytosti před - a během snění). Řecké písmeno δ znamená „přestrojený“ (použito v posledním 

řádku, příkladem by mohl být onen Chelm přestrojený za Varšavu z našeho příkladu). Svislá 

čára značí původní spojení dvou částí jednoho celku např. před amputací (v naší tabulce tedy 

Adama původně sjednoceného se svým vlastním světem a Adama ve chvíli, když začne snít). 

Podtržení značí pouze stopovou přítomnost, v naší tabulce svět příběhu existující pouze ve 

slovech a svět neaktuální časové alternativy, existující pouze v Adamových vzpomínkách. 

Hvězdička značí heterogennost a slouží spolu s jinými znaky např. k odstupňování fikčnosti a 

paralelnosti různých světů a jejich součástí. A konečně značky > a < vyjadøují vztah dvou 

subjektù v transplantaci. V naší tabulce v pøípadì èasové alternativy symbolizují naprostou 

závislost Adamova pùvodního svìta na Adamovì konání, ve svìtì snu ovlivnitelnost dvou 

èásteènì se osamostatnivších èástí Adamovy bytosti (vùnì, kterou vnímá Adam - tìlo mùže 

ovlivnit sen, zážitek Adama - ducha mùže ovlivnit tìlo - Adam se napø. mùže probudit 

„zbrocen studeným potem“. 

 

V některých příbězích je důležitým prvkem jisté „místo“ ať už v doslovném či přeneseném 

smyslu, ležící na hranici dvou světů, jako je například místnost na obou stranách zrcadla 

v Carrolově Alence. Podobně se hlavní hrdina Borgesovy povídky Ten druhý (Borges 1989) 

setkává se svým dvojníkem z minula na lavičce u vody, kterou hrdina považuje za lavičku v 

Cambridgi roku 1969, dvojník pak za lavičku v Ženevě o několik desítek let dříve. (Borges 

ovšem toto setkání ještě poněkud komplikuje: starší hrdina toto setkání zažívá reálně, jeho 

dvojník pouze ve snu). 
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2.1.1.3 Rašení sehrávek na základě rozdílů mezi intencí aktivní záměny a její 

realizací 

 

Někdy je záhodno, abychom místo jedné sehrávky zapsali dvě, protože aktivní zaměňovatel 

realizuje jednu záměnu s intencí záměny jiné. Mendl Frid z našeho příkladu XIII nemá důvod 

vydávat se zrovna za Gersona Katze, který možná dokonce ani neexistuje. Jeho jedinou 

touhou je „nebýt Mendl Frid“. Pokud by v jeho situaci bylo možné použít černou škrabošku, 

nepředstírající žádnou konkrétní identitu, jistě by tak učinil. Intencí je tedy v tomto případě: 

Frid se snaží zbavit své vlastní identity, 

Tuto intenci realizuje pomocí falešného pasu na jméno Katz. 

Jedná se o dva aspekty té samé situace, obě sehrávky se tedy odehrávají ve stejném okamžiku. 

Vrátíme se ale opět k našim oblíbencům Bedřichovi a Cyrilovi. Bedřichovou hlavní intencí 

může být, že v určitém čase na určitém místě nebyl přítomen. 

To může realizovat různě: může opravdu simulovat „prázdný prostor“, tedy schovat se do 

skříně či pod postel. Zde by zápis realizace byl shodný se zápisem intence. Právě tak dobře 

mu ale poslouží, když potlačí svou totožnost pomocí nějaké škrabošky, tedy když jako roli 

přijme obecnou identitu. A nakonec splní stejný účel, když se přestrojí za Cyrila. Vidíme 

tedy, že zde vládne jistá hierarchie, kde na nejnižší úrovni je přestrojení za konkrétní identitu, 

nejvýše předstírání naprosté nepřítomnosti. Na stejné úrovni s nulou je předstírání „vyšší 

moci“, např. když vrah bude předstírat, že jeho oběť byla v inkriminovanou dobu sama a 

uhodila se hlavou o prádelník.  

Dodejme ještě, že na stejné úrovni jako konkrétní identita se nachází též předstírání 

„stopovosti“ či „halucinovanosti“, tedy když např. Bedřich potopený pod hladinu bude 

předstírat, že na vodě plave pouze jeho klobouk, popřípadě když svědka své přítomnosti 

znejistí natolik, že tento si začne myslet, že Bedřich byl pouze jeho představou.  

 

2.1.1.4 Rašení sehrávek na základě rozličných hledisek 

 

V podstatě všechny dosavadní záznamy sehrávek byly představovány z jednoho jediného 

hlediska, a to z hlediska zaměňovaného, tedy přímého objektu věty: „Adam zaměňuje 

Bedřicha za Cyrila“. Konkrétní záměna, ať už aktivní či pasivní, může ale mít okamžité 

dopady též pro ostatní činitele, i jen pro jednotlivé identity v nich obsažené. 



 79

Jestliže například Adam křivě obviní Bedřicha z nějakého činu, na který je trest smrti, třeba 

vraždy, stává se v tom samém okamžiku, kdy je Bedřich zaklet do role vraha, sám také 

vrahem. Zároveň také podpořil prisma, umožňující skutečnému pachateli onoho činu, 

Cyrilovi, předstírat, že on vraždu nespáchal. Ale i záměna, ve které je Cyril pouhou rolí, může 

mít podobné efekty. Jestliže se Bedřich přestrojí za Cyrila, vznikla kromě podvodné role 

rovněž transplantace Bedřicha na Cyrila (samozřejmě pouze v případě, že Cyril skutečně 

existuje), protože Cyril se ocitá v nebezpečí, že bude musit nést následky činnosti svého 

„dvojníka“. Nejjednodušším příkladem může být situace, kdy Bedřich oklamal elektronický 

systém (značky ADAM) zabezpečující Cyrilovo bankovní konto; v takovém případě vzniká 

cosi jako oboustranná transplantace, neboť Bedřich pociťuje všechny Cyrilovy příjmy a 

výběry, Cyril pak Bedřichovy výběry (protože Bedřich asi nebude na Cyrilovo konto nic 

ukládat). 

Když se podíváme ještě jednou na nebohého Mendela Frida z příkladu XIII, cestujícího 

s falešným pasem na jméno Gerson Katz, může pro nás zápis této sehrávky být zárodkem 

dalšího rašení. Za prvé nám text neříká, jestli Gerson Katz skutečně existuje, nebo jestli se 

jedná o vymyšlenou osobu. Identita Gersona Katze se tedy pro nás stává fenoménem. Identita 

„Katz“ může být homogenní světu příběhu, nebo heterogenní v případě, že žádný Gerson 

Katz aktuálně neexistuje. Zkusme nyní první variantu, kterou jsme používali pro zjednodušení 

doposud. Jestliže Fridovu převleku bude uvěřeno, bude skutečný Gerson Katz, nacházející se 

tou dobou třeba v Moskvě, považován za zde nepřítomného. Jestliže by například potřeboval 

alibi a nikdo mu nemohl dosvědčit, že byl v Moskvě ve svém bytě, bude pravděpodobně brán 

za bernou minci záznam pasové kontroly, že se v té samé době nacházel v mezinárodním 

rychlíku na hranici Ruska. Katz, nalézající se ve svém bytě, tedy „jako by zde nebyl“. 

Nula i zde tvoří nejvyšší stupeň hierarchie, se kterou jsme se seznámili v předchozí kapitole. 

Jestliže tedy někdo dosvědčí, že v inkriminované době slyšel z Katzova bytu kroky, budou se 

všichni, kteří sedli na lep Fridovu falešnému pasu, domnívat, že se zde zdržovala nějaká 

neznámá osoba; Frid tedy tím, že Katze zaklíná do „neexistence“ na jistém místě, může ho 

případně zaklít do obecné identity, tedy „nějakého člověka“ odlišného od Gersona Katze.  

Ona obecná identita x není ale nikdy zcela obecná, existuje pouze jistý omezený počet osob, 

připadajících v úvahu. I všechny tyto osoby jsou tedy potenciálně ohroženy zakletím, 

podobným zakletí pana Katze.... 

V druhém případě, tj. jestli se jedná o heterogenní identitu, vytváří Frid z identity heterogenní 

fantóm identity homogenní. Můžeme zde váhat mezi podvodem a zakletím, pro jednoduchost 
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volíme to první. Gerson Katz může začít žít vlastním životem a na základě záznamů 

z falešného pasu může být po něm třeba ještě několik let pátráno. V případě, že je v pasu 

uvedena konkrétní adresa, na které bydlí například muž jménem Grigorjev, může být i on 

potenciálně zaklet do identity Gersona Katze. Když si nyní představíme mírně špionážní 

příběh, mohlo by se např. stát, že Fridl je pronásledován lidmi, kteří uvěří, že se jmenuje Katz 

a bydlí na adrese té a té. Pošlou tam ostřelovače. Za záclonou se pohybuje obrys mužské 

postavy, tímto mužem je ale nebohý skutečný obyvatel tohoto bytu, pan Grigorjev. Třeskne 

výstřel ... 

Mendel Frid sám, tím, že se vydává za někoho jiného, se v rámci naší hierarchie zároveň 

vydává za na určitém místě nepřítomného. Nějaký jiný prázdný prostor, tedy prostor „Frida-

prostý“ je tím pádem ať už přestrojen či zaklet do jeho role. Kdyby se jednalo o detektivku, 

usiloval by Frid o alibi, tedy snažil by se vskutku nějaké místo, tedy svůj prázdný byt, 

vydávát za místo, ve kterém se nachází, ať už prostřednictvím svědectví, figuríny sedící za 

oknem, jiného člověka, pohybujícího se bytem apod. 

Toto byly samozřejmě jen příklady, pohybující se v kategoriích aktivních záměn s rolí. Je 

právě tak dobře možné zapojit kategorie transplantace či posedlosti. Šlo nám pouze o to, 

demonstrovat, že jednoduchá sehrávka v tom samém okamžiku raší do sehrávek dalších, které 

mohou otevírat další větvě příběhu, zaměřené na osudy postav více či méně potrefených 

záměnou původní sehrávky. Jako vděčné pole pro zkoumání podobných kombinací se nabízí 

opět klasický detektivní příběh.  

 

Seznámili jsme se tedy se třemi hlavními druhy rašení sehrávek. Kdo ať už aktivně či pasivně 

zaměňuje celou sadu entit, zaměňuje v tom samém okamžiku všechny jednotlivé entity, tak 

jak jsme to viděli na případu všemožných „paralelních vesmírů“. (Na druhé straně, přísně 

filosoficky bráno, vytváří každá jednotlivá záměna nejen virtuálního dvojníka zaměňujícího, 

nýbrž i další možný svět, lišící se od skutečného právě jenom tímto detailem). Aktivní 

záměny mohou mít různé intence a jejich realizace, tyto opět mohou mít všemožné okamžité 

dopady. Záleží zcela na účelu konkrétního zápisu a na povaze zapisovaného příběhu, jak 

daleko bude případný badatel podobná rašení v zápisu sledovat. Je pouze důležité si být 

vědom, že např. zatčení osoby A, za kterou se vydávala osoba B, je jen jistým stvrzením a 

rozvinutím zakletí, které se realizovalo již ve chvíli, kdy osoba A uplatnila svůj převlek. 
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2.1.2 Řetězení sehrávek 

 

Zatímco všechny sehrávky, které jsme uvedli v případě Mendela Frida, by se měly teoreticky 

nacházet časově „vedle sebe“, protože vznikají ve stejném okamžiku, tj. raší okamžitě ze 

sehrávky, která celý proces nastartovala, jedná se při řetězení o řadu sehrávek následujících 

po sobě v čase a spojených navzájem shodnou základní identitou zaměňovaného. Taková 

spojení mohou být víceméně libovolná; když opět oživíme naše zaklínadlo „Adam považuje 

Bedřicha za Cyrila“, může být Adam například náhodný kolemjdoucí, který Cyrila zná, 

Bedřich se ale za Cyrila přestrojil za účelem oklamání Daniela. Podobně by Adam mohl 

Bedřicha považovat za Cyrila, i když by se Bedřich přestrojil třeba za Emila, který je ale 

Cyrilovi podobný. Obě tyto záměny jistě nejsou zcela náhodné, musejí se tak či onak zakládat 

na vlastnostech toho či kterého činitele, ať už imitovaných, či autentických. V zacházení 

s nimi má ale tvůrce příběhu značnou volnost. Kromě toho však existují též sehrávky či 

skupiny sehrávek, které jsou pro daný typ „hry“, odvozený z povahy zaměňovaného, nutné. 

To, že jsou nutnou součástí určitého příběhu založeného na záměně, ovšem neznamená, že 

musejí být v konkrétním vyprávění explicitně popsány. Ne vždy je čtenář zahrnut tak 

detailním popisem maskování, jako tomu bylo v našem příkladu XIV při líčení Jákobova 

postupného nabývání podoby jeho bratra Ezaua. V tomto textu je naproti tomu zase zcela 

vypuštěno líčení toho, jak Jákob svou „masku“ odkládá. Přitom je jak nabývání role, tak 

recepce této role, tak i její pozbývání logicky nutnou součástí standardní hry, v případě textu 

o Jákobovi hry podvodu.  

V předchozích řádcích jsme střídavě používali termínu „příběh“ a „hra“. V našem pojetí je 

totiž „hra“ ve smyslu zřetězení vícerých sehrávek vždy jistým druhem příběhu a triadické 

dělení na funkce nabývání, recepci a pozbývání role, respektive vztahu odpovídá do jisté míry 

dělení Geralda Prince či třeba Clauda Bremonda v případě tzv. minimálního příběhu, (viz 

Rimmon-Kenanová 2001, 26 - 36), začínajícího jistým stavem, který se během následujícího 

procesu mění ve stav s opačnou hodnotou, tedy dobrý ve špatný a naopak. Bremondovo pojetí 

nám případá nosnější než pojetí G. Genetta v jeho knize o vyprávění, který chápe již větu jako 

„Pierre přichází“ za minimální vyprávění, což zdůvodňuje:  

 
Für mich liegt, sobald es auch nur eine einzige Handlung oder ein einziges Ereignis gibt, eine 

Geschichte vor, denn damit gibt es bereits eine Veränderung, einen Übergang vom Vorher zum 

Nachher. 

(Genette 1998, 202) 
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Modely, počítající již s určitým hodnocením událostí ze strany postav či čtenáře, definují 

podle něj ne „příběh“, nýbrž „zajímavý příběh“. I my se ale budeme spíše držet pojetí 

počítající a priori se zajímavým příběhem. Věta „Pierre přichází“ by tedy byla relevantní 

v kontextu, který by zdůrazňoval, že přichází z prostředí obzvláště nebezpečného, že tedy 

onen bremondovský „špatný stav“ na počátku (Pierre je v ohrožení života, protože venku je 

vánice) se procesem, ve kterém Pierre překonává celou vzdálenost k vypravěči, mění v 

„dobrý stav“, kdy Pierre je už opět v bezpečí.  

Také v Bremondovské triádě je mnohdy nutno přistoupit k jistému zdvojení zápisu, 

podobnému tomu, co nazýváme „rašením“. Jestliže například dva hrdinové zápasí o ruku 

krásné dívky, je jasné, že výsledek zápasu bude mít pro každého z nich jiné znaménko, neboli 

že vítězství jednoho je prohrou druhého.  

Minimální příběh v Bremondově pojetí je možo v podstatě vnímat pouze po jeho kompletním 

přečtení, když nyní pomineme jisté automatismy, vyplývající z očekávání na základě 

konvence např. v souvislosti s titulem či označením žánru. Teprve po přečtení je možno 

dosadit kladná či záporná znaménka, tedy hodnocení „dobrý“ či „špatný“. Ve chvíli, kdy 

Pierre vychází z domu do sněhové vánice, ještě není možno říci, jak tuto výchozí situaci 

hodnotit. Jestliže dorazí k cíli, pak bylo na začátku minus, na konci plus. Jestliže po cestě 

zmrzne, bylo naopak jeho výchozí postavení dobré přinejmenším ve smyslu onoho „jó, to 

jsem ještě žil“ z písně J. Suchého a během nezdařeného pokusu dorazit k cíli se rapidně 

zhorší. Nedá se tedy říci, že hned při větě „Pierre vyšel z domu“ se mohou v hlavě čtenáře 

rozeznít zvonky signalizující začátek příběhu, či, pokud přijmeme hledisko G. Genetta, 

„zajímavého příběhu“. Typ příběhu, který máme na mysli my a jenž je založen na ať už 

aktivní či pasivní záměně, podle našeho názoru takové počáteční rozeznění zvonků dovoluje. 

Příběh záměny se objevuje v textu v okamžiku, kdy nějakou situaci, která se zde vyskytuje, 

můžeme (či spíše musíme) zapsat jako sehrávku, ve které se od sebe zaměňované a 

zaměňující ať už jakkoli liší. Věta „Pierre přichází“ pro nás není zajímavá, naproti tomu věta 

„Pierra si spletli s Jeanem“ je počátkem třeba jen kratičkého příběhu, podobného příběhu 

Harrisovu (příklad VIII). V následujícím oddílu se pokusíme charakterizovat standardní hry 

pro jednotlivé typy příběhů, založených na záměnách. 
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2.1.2.1 Standardní hry 

 

2.1.2.1.1 Hra omylu a poznání 

 

Začínáme hrou, která se jako jediná poněkud vymyká výše zmíněnému trojičnímu schématu. 

Zatímco ostatní hry směřují v příběhu k zakončení či alespoň k explicitnímu konstatování, že 

z nějakého důvodu zakončeny nebyly, existuje v příbězích o převlecích či zakletích zpravidla 

mnoho nedůležitých postav, které byly nějakým způsobem uvedeny v omyl a pravděpodobně 

v tomto omylu i zůstaly. Souvisí to patrně s tím, že omyl sám, ačkoli již rozezní naše 

pomyslné signální zvonky, nenapadá identitu žádného z činitelů záměny natolik, aby došlo 

k nějaké radikální změně. Pokud k takové přesto dochází, jako třeba v onom příkladu 

s Harrisovým topením (příklad VIII), jedná se už o jiný typ hry, která se z počátečního omylu 

vyvíjí. Dokonce i omyl pana Mayera z příkladu III, který se po spatření krokodýla považuje 

za duševně chorého, je již druhým omylem vyvíjejícím se z omylu počátečního, ve kterém 

považoval živé zvíře za halucinaci. Ve chvíli, kdy svou domněnku o svém duševním stavu 

sdělil další osobě, tedy psychiatrovi, můžeme dokonce mluvit o performativním aktu, který jej 

do role duševně chorého zaklel. Omyl je rovněž nutnou součástí standardní hry podvodu, což 

poněkud snižuje samostatnost hry omylu a poznání jako typu. Pro příběh je tedy omyl 

důležitý spíše jako doprovod, popřípadě start jiných her. Kompletní hra omylu a poznání, 

založená na naší větě „Adam zaměňuje Bedřicha za Cyrila“ by měla dvě fáze: 

I. uvedení v omyl, kde se mohou vyskytnou záměnové situace typu 2,3 a 5 

II. odstranění omylu, kde se můžeme setkat se dvěma zbývajícími situacemi pasivních 

záměn, tedy 1 a 4 

Zvláštní otázkou je, do jaké míry lze považovat za omyl poznání správné, leč částečné, 

přičemž zaměňovatel si je této částečnosti vědom. Zabývali jsme se tím v oddílu 1.6.5. a 

vcelku můžeme pouze opakovat závěr, že v takovém případě se zaměňovatel nemýlí a tedy 

k omylu nedochází. Tento druh odlišnosti zaměňovaného a zaměňujícího se tedy vymyká 

našemu kategorickému tvrzení z konce předchozího oddílu. 

 

2.1.2.1.2 Hra kostýmu 
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Všechny hry počínaje touto již mají trojdílnou strukturu, což ale neznamená, že jednotlivé 

části musejí mít v jednotlivých hrách stejnou důležitost. Hra kostýmu počíná nabytím role (I) 

dostatečně popsaném při popisu příslušné kategorie (1.4.2.1.1.1.1). Recepce této role (II) je, 

jako u všech ostatních her, obligatorní ze strany aktivního zaměňovatele, tj. je nutno se ptát, 

za co se považuje Bedřich okostýmovaný jako Cyril. Existují tři základní možnosti, 

vyplývající z identit v zápisu: 

Bedřich zapomene na svůj kostým nebo si jej neuvědomuje, považuje se tedy „pouze“ za 

Bedřicha. 

To se pravděpodobně stalo již zmíněné postavě z filmu Pianista, vybíhající vítat osvoboditele 

v německém důstojnickém plášti. 

Druhou možností je, že si je Bedřich plně vědom stavu věci. 

Bedřich ale může také propadnout iluzi, že je vskutku Cyrilem. 

Z hlediska logiky dané hry (i her ostatních) je standardní součástí možnost druhá. Samotný 

subjekt zaměňěný v aktivní záměně by si měl být vždy vědom stavu věci. V opačném případě 

dochází k zápletce, kterou se startuje hra jiná. 

Recepce ze strany někoho jiného než nositele kostýmu není obligatorní součástí standardní 

hry kostýmu; na rozdíl od podvodníka na sebe bere aktivní zaměňovatel cizí roli bez úmyslu 

někoho klamat ani se před někým vůbec v této roli prezentovat. 

Z toho důvodu je i pozbytí role věcí poměrně jednoduchou, její bývalý nositel nemá důvod 

svou minulost skrývat. 

Aktivní zaměňovatel musí být totožný se zaměňovaným v případě, že se jedná o myslící 

bytost. V případě odlišnosti se z kostýmu automaticky stává zakletí, vnucené odlišnému 

myslícímu subjektu zvenčí. 

Na závěr matrice, charakterizující danou hru pomocí našich sedmi typů záměnových situací: 

 

  Standard Peripetie Katastrofa 

I. nabytí role 6 0/7 - 

II vlastní recepce 1 2 - 

 recepce adresátem - - - 

 recepce náhodnými pozorovateli (4) 3/5 - 

III pozbytí role 6 7 0 

 

Závorky kolem čísla daného typu znamenají, že situace není obligatorní. Peripetie nastává v I. 

fázi, jestliže se aktivnímu zaměňovateli vůbec nepodaří dané role nabýt (0), nebo jestli je k ní 
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donucen (a podobně je donucen i k jejímu pozbytí ve fázi III). Katastrofa ve III. fázi naopak 

nastává, jestliže nositel role není schopen ji odložit; v takovém případě se jeho doposud 

dobrovolná role mění v zakletí. 

 

2.1.2.1.3 Hra podvodu 

 

Hra podvodu je jednou z nejnosnějších her pro příběh. Její standardní podoba se ode hry 

kostýmu značně liší. Společné je, že zaměňovatel a zaměňované musejí být v případě 

myslících bytostí totožné. Odlišnosti začínají ve fázi recepce. Na rozdíl od kostýmu je intencí 

podvodníka se ve své roli prezentovat, a aby jeho záměna měla smysl, musí být považován za 

svou roli. Kromě vlastní recepce obligatorní pro všechny hry tedy potřebujeme ještě adresáta, 

který má být uveden v omyl. S tím souvisí odlišnosti při pozbývání role. V mnoha případech 

musí podvodník i po úspěšném odmaskování tajit, že kdy nějakou masku nosil, a tím startuje 

podvod další. Ideálem přitom ovšem je, aby se mohl konečně jednou vrátit ke své skutečné 

identitě. Toto je splněno při žertovné mystifikaci jako v našem příběhu s Harrisem, popřípadě 

tehdy, kdy podvodník může svůj podvod přiznat, aniž by se musel obávat následků, tedy 

v případě, že trest za podobný čin je již promlčen nebo že podvodník nalézá v bezpečí, např. 

v zemi, která nevydává zločince. Navození situace, kdy podvodník může přiznat svou 

kompletní identitu, aniž by se musel obávat postihu, je pak možno chápat jako jistou ironicky 

posunutou formou zpovědi a rozhřešení. 

Standardní hra podvodu by tedy měla obsahovat nabytí role podvodníkem samým, její 

správnou recepci z jeho strany, mylnou recepci ze strany adresáta a pozbytí role, v ideálním 

případě bez toho, aby na ně muselo navazovat přijetí role jiné. 

Příkladem nám mohou být sehrávky z příběhu o Harrisovi, s tou výhradou ovšem, že Harris 

nebyl původně míněným adresátem této mystifikace. 

 

  Standard Peripetie Katastrofa 

I. nabytí role 6 0/7 - 

II vlastní recepce 1 2 - 

 recepce adresátem 5 3/4/5 - 

 recepce náhodnými pozorovateli (5) 3/4/5 - 

III pozbytí role 6 7 0 
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Jako v předchozím případě je katastrofou nemožnost roli odložit, při které se podvod mění 

v zakletí. 

 

2.1.2.1.4 Hra hraní 

 

Základní hrou je v tomto případě opět nabytí role, vyhrazené u myslících bytostí 

zaměňovateli zaměňujícímu sama sebe, její recepce a pozbytí. Na rozdíl od kostýmu je zde 

recepce zvnějšku nutná či přinejmenším obvyklá (samozřejmě že někdo může hrát „sám pro 

sebe“), na rozdíl od podvodu by ale měla být správná, tudíž publikum by si mělo být více 

méně stále vědomo, že Bedřich hrající Cyrila je Bedřichem hrajícím Cyrila. Vzhledem 

k tomu, že cílem hrajícího není mylná recepce adresáta, není problém s odložením role, se 

kterou není zapotřebí se v budoucnu tajit. To je to nejjednodušší schéma pro účastníka hraní, 

který je jeho subjektem, případně objektem. Pro všechny účastníky jakéhokoli hraní by ale 

zřejmě bylo nutno uvažovat o jisté „předehře“, kdy vůbec nabývají vlastnost „účastník hraní“, 

což je mnohdy ještě před tím, než přijmou konkrétní roli eventuelně než jako publikum 

konkrétní roli vnímají.  

Bedřich hrající Cyrila by se tedy nejdříve stal Bedřichem, který má podíl na hře. 

Podobně ale Adam jako adresát Bedřichova hraní by již ve chvíli, když usedá v hledišti 

divadla, popřípadě když se zvedá opona, sám ze sebe učinil učinil účastníka hraní. 

Teprve jakožto takový je ochoten (a schopen) oddat se iluzi divadelního představení. 

Tato „předehra“ nabývání účasti na hraní je vpodstatě jedinou hrou v případě takových her, 

které nemají nějakou konkrétní roli s identitou odlišnou od identity nositele role, tj. hry 

mnohé hry společenské, hazardní apod.  

 

  Standard Peripetie Katastrofa 

I. nabytí role 6 0/7 - 

II vlastní recepce 1 2 - 

 recepce adresátem 4 3,5 - 

 recepce náhodnými pozorovateli (4) 3,5 - 

III pozbytí role 6 7 0 
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2.1.2.1.5 Hra zakletí 

 

Hra zakletí přináší k vlastnostem popisovaným ve hrách předchozích nový prvek, a to 

možnost, být zaklet sám sebou nebo někým jiným. Funkce nabývání role zde tedy má dvě 

možnosti co se týče zaměňovatele. 

Ve fázi recepce je oproti podvodu důležité vyzdvihnout, že pro zakletí obecně neplatí nutnost 

recepce jinou osobou než zaměňovatelem, ani recepce mylné, ani správné. Zlá čarodějnice, 

proměňující někoho na odlehlém místě v strom či kámen, nemusí mít zájem na tom, aby byla 

zakletá osoba někým jakkoli vnímána. I když se to stane, nemusí být nijak důležité, jestli je 

zakletý jakožto takový identifikován. Oproti tomu je zásadní recepce ze strany 

zaměňovaného; situace, ve které se oběť zakletí sama považuje za svou roli, je patrně 

nejtragičtější možností této hry, mnohem tragičtější než když si zakletý naopak vůbec 

nevšiml, že je zaklet. Pakliže tomu tak není, má zakletý subjekt dvě možnosti: budťo 

tvrdošíjně trvat na své původní identitě, nebo po určitou mez „spolupracovat“. V takovém 

případě zakletý subjekt současně svou roli hraje ve smyslu podvodu, současně je do ní zaklet. 

Kupříkladu nevinně odsouzený může ve věznici do omrzení každému vykládat o své nevině 

(a pravděpodobně si tak přivodit všemožné nepříjemnosti), nebo se navenek podvolit, o to 

více ale samozřejmě pracovat na svém vysvobození. Jednání zakletého někdy může pro 

vnějšího pozorovatele potvrzovat obě možnosti: když hlavní hrdina filmu Uprchlík (The 

Fugitive, USA 1993, rež. A. Dawis) dr. Kimble po havárii vězeňského autobusu uteče, dělá 

něco, co by udělal jak nevinný člověk zklamaný fungováním justice, tak skutečný zločinec.  

Na rozdíl od předchozích her v případě zakletí správná recepce „neruší kouzlo“, nebo alespoň 

ne vždy. V případě právě zmíněného doktora Kimbla je performativním aktem ne přesvědčení 

různých lidí o jeho nevině, nýbrž až rozhodnutí soudu, anulující rozhodnutí předchozí. 

Vzhledem k tomu, že zaměňovaný je v celé věci vždy více či méně proti své vůli, nemá 

většinou důvod zakrývat tuto epizodu svého života po úspěšeném vysvobození, tj. pozbytí 

role, kterou, jak jsme uvedli v popisu příslušné kategorie, je možno chápat jako proměnu. 

 

  Standard Peripetie Katastrofa 

I. nabytí role 6/7 0 - 

II vlastní recepce 1 2 - 

 recepce adresátem (3/4/5) (3/4/5) - 

 recepce náhodnými pozorovateli (3/4/5) (3/4/5) - 
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III pozbytí role 6/7 - 0 

 

2.1.2.1.6 Hra proměny 

 

Jak již bylo řečeno při popisu kategorie proměny, nepatří odložení role v této jediné kategorii 

záměny s rolí k žádoucímu završení celé hry. Člověk proměněný mnohdy nemá důvod svou 

minulost tajit, novou identitu přijal ne kvůli recepci zvenčí, ale jako zásadní zlepšení svého 

charakteru. Cizí recepce, ať už správná či mylná, není tedy obligatorní součástí této hry 

obecně, jakkoli se mnohdy dostavuje. Pozbytí role, pokud není vystřídána novou, lepší, je 

v této kategorii z hlediska příběhu nutně vnímáno jako ztroskotání.  

 

  Standard Peripetie Katastrofa 

I. nabytí role 6/7 0 - 

II vlastní recepce 1 2 - 

 recepce adresátem (4/5) (4/5) - 

 recepce náhodnými pozorovateli (4/5) (4/5) - 

III pozbytí role 0 - 6/7 

 

2.1.2.1.7 Hry ze skupiny vztah 

 

Standardní hry ze skupiny „vztah“ musejí mít zákonitě poněkud odlišné názvy funkcí, tedy 

navázání vztahu, recepce a rozvázání vztahu. Za standardní, tj. prosté katastrof či akcidentů 

jakož i míšení s jinými kategoriemi považujeme hry, do které myslící subjekty vstupují 

dobrovolně a nejsou druhou stranou manipulovány, popř. do které vstupuje dobrovolně 

myslící subjekt manipulující subjekt nemyslící. Jestliže se vrátíme k našim příkladům a 

demonstracím z oddílu o posedlosti, bylo by takovou standardní hrou ono vylíčení 

spiritistické seance či běžné podívání se do zrcadla. Obecně není nutná recepce prováděná 

další osobou, ani její matení. Jestliže někdo použije možností posedlosti k matení jiných, 

jedná se již o intenční podvod, pouze realizovaný prostřednictvím jiné kategorie. Ani 

v případě posedlosti nemají účastníci vztahu po jeho rozvázání v zásadě důvod se s touto 

skutečností tajit. 

Podobně se to má i s kategorií transplantace. Amputace je v podstatě negativním obrazem 

předchozího schématu, tj. hra začíná rozvázáním vztahu, žádoucí je jeho opětné navázání. 
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 Účastník vztahu I 

  standard peripetie katastrofa 

I. nabytí role 6 7  

II vlastní recepce 1 2  

 recepce adresátem - -  

 recepce náhodným pozorovatelem (4) 5  

III pozbytí role 6  0 

 

účastník vztahu II 

  standard peripetie katastrofa 

I. nabytí role 6 7  

II vlastní recepce 1 2  

 recepce adresátem - -  

 recepce náhodným pozorovatelem (4) 5  

III pozbytí role 6  0 

 

Tyto dvě matrice platí pro všechny tři hry ze skupiny vztah; v případě posedlosti a 

transplantace existují účastníci vztahu I a II již před první fází hry, v případě amputace 

v první fázi teprve vznikají, respektive teprve v této fázi je možno je považovat za samostatné 

subjekty (stín, zrcadlový obraz apod.). Ve všech případech je katastrofou nezdařený návrat 

k původnímu stavu, v případě transplantace a posedlosti k „rozpojení“ samostatných subjektů, 

v případě amputace naopak k původní jednotě (Petr Pan a jeho přišitý stín). Pasivní záměny 

patří do oblasti peripetie.  

 

2.1.2.2 Odchylky od standardních her 

 

2.1.2.2.1 Obohacení jednotlivých fází 

 

2.1.2.2.1.1 Vložení jednotlivých sehrávek 
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Hry ve standardní podobě se mohou jistě v příbězích vyskytovat, popřípadě je možno více 

drobnějších sehrávek sloučit do sehrávky jediné, jako například Jákobovo přestrojování za 

Ezaua z příkladu XIV. Tentýž příklad nás ale poučuje, že lze právě tak jednu sehrávku, 

v případě, že je to z nějakého důvodu zajímavé, rozepsat na několik. Prozatím považujeme ze 

výhodné, uvažovat stále v oněch třech fázích standardní hry, které budeme číslovat I, II, III. 

Fáze I, tedy nabývání role resp. navázání vztahu, se může, jak jsme viděli, dobře skládat 

z několika samostatných úkonů (pro hry ze skupiny vztah viz demonstraci s Bedřichem jako 

médiem spiritistické seance, který musí být nejdříve uveden do spánku či bezvědomí). Pro 

fázi II platí, že může dojít k recepci jinými osobami než adresátem, v případě her, kde recepce 

zvenčí není obligatorní, je navíc už to, že k ní vůbec dochází. Fáze II se tedy teoreticky může 

skládat ze stovek či více sehrávek rozličných zaměňovatelů. Také fáze III je jistě 

představitelná postupně, mohli bychom si např. představit v textu explicitně nezachycený 

popis postupného odkládání Jákobova přestrojení, tedy kozlečích kožek, pláště atd.  

 

2.1.2.2.1.2 Vložené hry 

 

Součástí fází učité „hlavní hry“ mohou být též celé hry „vedlejší“. Podvodník vytvářející svou 

masku se např. může dopustit jiných drobných podvodů, aby získal některý její segment. 

V mnohém případě dokonce nabývání masky obsahuje hru hraní, kdy podvodník zkouší buď 

před zrcadlem či před (zasvěceným) publikem, jestli ve své roli působí věrohodně. Též ve fázi 

II tj. během recepce je mnohdy postava nucena dopustit se různých drobnějších podvodů, 

podporujících podvod hlavní. Totéž co pro fázi I platí též pro fázi III.  

Zatím jsme vycházeli z ideální situace, ve které je možno co se týče časové posloupnosti 

jednotlivé „vedlejší“ hry situovat uvnitř časových hranic jednotlivých fází hry hlavní. Tak 

tomu ale samozřejmě nemusí být; podvodník s nedokonalou maskou může ještě během 

recepce tuto masku obohacovat, může být naopak recipován ještě během jejího postupného 

odkládání apod. V případě zápisu je otázka, do jaké míry je vhodné porušit princip časové 

posloupnosti a zapisovat sehrávky podle jejich přináležitosti do příslušné fáze, nebo naopak 

zapisovat sehrávky přísně tak, jak jdou podle fabule za sebou, s tím, že by byly přídavně 

označeny jako součásti té které fáze. 

 

2.1.2.2.2 Peripetie, katastrofa 
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Standardní hry tvoří nutnou kostru pro vnímání logiky příběhu na nich založeného, málokdy 

by ale samy o sobě poskytovaly to, co většinou čtenář očekává, tedy „zajímavý příběh“. Již 

v případě standardní hry, která proběhne „podle plánu“ musí být dostatečně zdůrazněna 

možnost, ba pravděpodobnost peripetie či přímo katastrofy.  

Odchylkou od kýženého standardního průběhu hry může být a) správná cizí recepce v případě 

hry podvodu, mylná vlastní či cizí recepce ve všech ostatních případech (tedy včetně mylné 

vlastní recepce při podvodu), b) nemožnost nositele role resp. účastníka vztahu hře zabránit 

(kromě hry podvodu nastává taková odchylka kdykoli, kdy je aktivní zaměňovatel odlišný od 

zaměňovaného), c) nemožnost nositele role resp. účastníka vztahu hru ukončit. Připad a) a b) 

budeme nazývat nadále peripetií, případ c) katastrofou. Peripetie či katastrofa mohou 

vpodstatě nastat v kterékoli fázi hry, jinými slovy, může selhat již nabytí role či navázání 

spojení či naopak závěrečná, třetí fáze. Hlavním polem pro všemožné zádrhele je ale zákonitě 

fáze druhá; maska je již nasazena, nyní dochází k recepci. Jestliže by skutečně došlo 

k naprostému selhání již v první fázi, hra by pravděpodobně vůbec nezačala, ztroskotání fáze 

třetí naopak potrefený subjekt ponechává ve fázi druhé, tj. v roli či vztahu, vystavený recepci.  

Peripetie na základě cizí recepce v případě podvodu je jednoznačně menším zlem, do jisté 

míry i v případě, kdy se jedná o osobu sympatickou, neboť dochází ke správné recepci 

podvodníkova charakteru (míněno nyní ve smyslu částí jeho identity, ne ve smyslu 

morálním). Automaticky tedy vede k „odložení masky“ a tím hru, jakkoli způsobem pro 

hlavního protagonistu nevýhodným, přece jen uzavírá. Ve všech ostatních případech mohou 

být mylné recepce opraveny ještě v rámci hry, tedy dříve než dojde k performativu či 

performativnímu aktu, zároveň ale mohou vést ke katastrofě, kterou je hrdinovo zakletí 

v dané roli přinejmenším na delší dobu, než původně plánoval. Abychom se po dlouhé době 

zase vrátili k otázce prismatu: zaměňovaný je předmětem něčího omylu na základě jistých ať 

již imitovaných či autentických vlastností, které má. K zakletí naopak dochází mnohdy na 

základě vlastností chybějících, tedy na základě nepřítomné „pojistky“ jeho identity skutečné. 

Takových pojistek může být celá řada: v případě narkomana, uchylujícího se do snového 

světa, je to většinou časová omezenost účinku drogy. V případě podvodníka vydávajícího se 

za někoho jiného je to nějaký doklad jeho identity skutečné. V případě kouzelného 

proměnění, jako třeba v Hauffově pohádce Kalif Storch (Hauff 1954) je to znalost kouzelného 

slova, zajišťujícího návrat zpět do lidské podoby. Jestliže zaměňovaný nositel role či účastník 

vztahu takovouto pojistku nemá, či ji pozbyde, eventuelně nemá možnost ji uplatnit, ocitá se 
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v roli, kterou původně volně disponoval, na dlouhou dobu, tj. je do ní zaklet. Toto zakletí 

může, jak již bylo řečeno, být důsledkem nečí mylné recepce, může ale vyplynout i z jiných 

situací (v určitých typech fikčních světů např. když oběť katastrofy ve své roli zemře). Asi 

nejintenzivnějším typem katastrofy je situace, ve které sám postižený natrvalo přijímá mylné 

mínění o své totožnosti. Zakletí má svou vlastní standardní hru a katastrofální v jejím rámci 

je, že nedojde k její třetí fázi. V ostatních případech se hra zakletí stává součástí III. fáze vyšší 

hry, jejíž standardní průběh je tímto způsobem ať už trvale či dočasně přerušen, resp. 

zpomalen.  

2.1.3 Řetězení her 

 

Kromě kombinací sehrávek a her, kterým jistá hra dominuje a do které jsou vkládány, je 

možné i zřetězení za sebou jdoucích her. Ty mohou na sebe navazovat kauzálně, tj. hra 

následující může být více či méně důsledkem ukončené hry předcházející. Může se ale také 

jednat o zřetězení jen volně na sebe navazujících epizod, mezi kterými mohou být dlouhé 

úseky děje, ve kterých k žádným záměnám nedochází. V takovém případě musejí být tyto 

epizody drženy pohromadě příběhem, který svou dynamiku čerpá z jiných zdrojů než je omyl 

či záměna, popřípadě se jedná o epizody seriálu spojeného víceméně jen jednající osobou. 

Jednotlivé převleky a role Jamese Bonda z jednotlivých filmů kupříkladu mohou tvořit 

takovýto řetězec, aniž by arci bylo výhodné uvádět vždy znovu kompletní charakter postavy, 

protože se vpodstatě nikdy nevrací k nějaké roli z předchozího dílu.  

V mnohých hrách jsme nuceni zabývat se vícero řetězci, lišícími se od sebe základní identitou 

zaměňovaného. Už v případě kratičké anekdoty, kterou jsme uvedli jako příklad III, máme co 

dělat se dvěma řetězci: jeden se týká krokodýla, druhý pana Mayera. Krokodýl i pan Mayer 

jsou předmětem omylu ze strany pana Mayera samotného a Mayerova psychiatra. Dva řetězce 

by nám pravděpodobně zůstaly i v případě, že bychom text této anekdoty interpretovali jinak, 

než jsme učinili, tedy i v případě, že by např. krokodýl byl vskutku jen halucinací a pan 

Mayer byl zavražděn svým sousedem. Dokonce i v případě, že by si pan Mayer všechno 

vymyslel, tedy, vědomě psychiatrovi lhal, vydával by „nic“, tedy prázdný prostor, za 

krokodýla, a tento prázdný prostor pod jeho postelí, tedy nula vydávaná za krokodýla, by 

musela mít svůj vlastní řetězec. 

Zmíněná anekdota nám zároveň poskytuje příklad, kterak se k sobě mohou dva řetězce 

chovat: jeden je tím druhým iniciován. Sehrávka, ve které se pan Mayer mýlí stran krokodýla, 
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nevyhnutelně startuje i jeho omyl stran sebe sama, který je poté doplněn stejným omylem 

psychiatrovým. A naopak ve chvíli, kdy pan Mayer dochází k bolestnému poznání, že 

krokodýl je skutečný, končí i jeho omyl týkající se vlastního duševního zdraví. Totéž se, 

poněkud méně bolestně, děje posléze jeho psychiatrovi. Řetězec B, jehož zaměňovaným je 

pan Mayer, je tedy bezprostředně závislý na řetězci A, jehož zaměňovaným je krokodýl, a 

kopíruje takřka současně jeho vývoj. Druhý řetězec se ale samozřejme může poté, co byl 

„nastartován“ některou sehrávku řetězce prvního, značně vzdálit a osamostatnit. 

Jinou možností jsou dva řetězce s nezávislými začátky, které se v určitém momentě setkají a 

ovlivní. Takto jsou vystavěny Hauffovy pohádky Kalif Storch a Zwerg Nase (Hauff 1954). 

V obou případech se zakletý hrdina během děje setkává s další osobou, zakletou zcela 

nezávisle na něm, byť stejným čarodějem. Dva zakletí si pomohou, v jistém směru se sobě 

navzájem stanou aktivními zaměňovateli, kteří působí vysvobození resp. proměnu toho 

druhého. Takové řetězce se v určité fázi děje po několik sehrávek takřka prolínají a vzájemně 

ovlivňují. Můžeme si ale jistě představit též situaci, kdy se pouze dotknou - např. kalíf 

proměněný v čápa by se mohl setkat s princeznou proměněnou v sovu, oba by se považovali 

za roli, do které byli zakleti, a opět by se rozešli.  

Řetězce, o kterých jsme doposud mluvili, vznikají do značné míry samostatně a ne-nutně, což 

platí dokonce i pro vztah mezi názorem pana Mayera na krokodýla a na sebe sama. Něco 

jiného je vpodstatě samozřejmé a automatické vznikání jistých „stínových“ řetězců na základě 

rašení jednotlivých sehrávek. Dejme tomu, že onen krokodýl utekl z městské zoologické 

zahrady, která to tají v obavě před skandálem. Jestliže pan Mayer považuje onoho krokodýla 

ve svém bytě za halucinaci, zároveň si myslí, že (ve skutečnosti prázdný) krokodýlí výběh 

v zoologické zahradě má stále svého obyvatele.  

Jak už bylo řečeno, takovéto řetězce má smysl zapisovat jen v některých případech, zvláště 

tehdy, když se během děje i explicitně „aktivizují“, tedy např. když je vskutku líčeno, kterak 

si vrah, předstírající, že na místě činu nebyl, připravuje alibi vytvářející jeho zdánlivou 

přítomnost na jiném místě a též recepce této jeho verze ze strany různých zaměňovatelů. 

 

2.1.4 Různé možnosti zápisu 

 

Text, ze kterého je možno rekonstruovat příběh záměn o dejme tomu dvaceti sehrávkách, je 

možno zpracovat nejrůznějšími způsoby. Pro některé účely stačí tyto sehrávky prostě sepsat, 
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bez jakéhokoli dalšího seskupování a propojování. Už takovýto zápis mnoha příběhů 

poskytne srovnávací materiál např. pro zkoumání příběhů, ve kterých je někdo z nějakého 

důvodu považován za zvíře, nebo třeba příběhů, ve kterých se nějaká myslící a ne-lidská 

bytost vydává za člověka. Sehrávky je možno též seskupit jednoduše v řetězce, pakliže budou 

odděleny sehrávky s různými zaměňovanými (tedy přesně řečeno: s různou základní identitou 

zaměňovaného). Tyto řetězce je možno dále rozčlenit (a doplnit) v kompletní hry a vytvořit 

mezi těmito hrami hierarchii, podobnou hierarchii složitého souvětí. Zde se nabízí možnost, 

užít jakéhosi „těsnopisu“, tedy pracovat už ne s jednotlivými sehrávkami nýbrž s celými 

hrami resp. s jejich třemi standardními fázemi, které, jak víme, mohou obsahovat desítky 

jednotlivých sehrávek. Takové hry ponesou názvy, odvozené od základní identity 

zaměňovaného, tedy např. hra, ve které Bedřich na sebe bere určitý kostým, se bude nazývat 

„Bedřichův kostým“, hra, ve které je Bedřich zaklet, „Bedřichovo zakletí“. Ničemu nevadí, že 

v některých případech se jedná o aktivní Bedřichovu činnost, tedy v případě podvodu 

„Bedřich podvádí“, v některých opět o záležitost trpnou, tedy „Bedřich je zaklet“. Hry ze 

skupiny vztah je asi nejlepší psát dvakrát, tedy např. Bedřichova posedlost Cyrilem a 

Cyrilovo posednutí Bedřicha.  

Hra omylu a poznání se, jak už víme, do značné míry vymyká naší typologii a též název 

„Bedřichův omyl“ zde nebude vztažen k zaměňovanému, nýbrž k zaměňovateli.  

Jednotlivé hry mohou mít mezi sebou různé vztahy vzájemné kausality. Mohou po sobě volně 

následovat. Mohou mít mezi sebou vztah kauzální či finální, jako v případě pohádky, ve které 

hrdina musí rozřešit těžkou hádanku, a když neuhodne, tj. po ukončení hraní, ve kterém 

neuspěl, může být výhercem zaklet v kámen či nějakého živočicha. Hry zřetězené těmito 

dvěma způsoby se dají přirovnat k větám souvětí souřadného. Naproti tomu hry, které se tak 

či onak odehrávají uvnitř hry jiné, je možno zapsat podobně jako souvětí podřadné. Již 

několikrát zmíněný doktor Kimble z filmu Uprchlík (The Fugitive, USA 1993, rež. A. Dawis) 

je například v době, ve které je většinou lidí považován za vraha na útěku, nucen dopusit se 

různých podvodů: třeba vydávat se za ošetřovatele v nemocnici, ve které si potřebuje ošetřit 

zranění. Všechny tyto podvody se odehrávají v důsledku trvajícího zakletí. Je ale jistě možné 

si představit nějaký podvůdek, či omyl, který by se odehrál „jen tak“, bez přímé souvislosti 

s hierarchicky nadřazenou hrou. Takovéto hry by se odehrávaly pouze během zakletí. Člověk, 

který je vyděračem donucen dopustit se podvodu, je zaklet do tohoto konkrétního podvodu. A 

konečně podvodník, který je přinucen hrát svou roli déle, než původně chtěl, je zaklet 

v podvodu. Podobně je to též se hrami ze skupiny vztah. Nedobrovolné médium je zakleto do 
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posedlosti, médium, které původně k věci přistupovalo dobrovolně, ale zůstalo v ní déle, než 

plánovalo, je zakleto v posedlosti atd. 

Vztah mezi dvěma hrami je tedy možno prakticky vždy vyjádřit předložkami: 

 po v případě her pouze po sobě následujících 

kvůli v případě kauzálně spojených her, které po sobě následují 

v důsledku když se jedná o hry, odehrávající se uvnitř hry vyšší, které z této hry vyplývají 

během jedná-li se o hry, odehrávající se uvnitř hry vyšší, které jsou na ní víceméně nezávislé 

do v případě her, ve kterých vyšší hra má vůči nižší hře finální vztah 

v v případě, kdy do vyšší hry je před jejím skončením vložena odlišná hra nižší, mající však 

většinou sejnou aktuální roli; zaklet v hraní je kupříkladu herec, hrající policistu, který je 

donucen chovat se chvíli jako skutečný policista; hraní v podvodu by znamenalo, že 

podvodník, nalíčený např. jako policista, by využil své masky a na chvíli by policistu hrál na 

jevišti 

za účelem v případě her, jejichž intencí je hra jiná; jak už bylo řečeno výše, někdo se může 

např. dopustit série podvodů, připravujících jeho masku v podvodu hlavním; tento hlavní 

podvod by byl nadřazenou hrou a v případě rozepsaní her v jejich tři základní fáze by 

náležely ony nižší „přípravné“ hry do fáze I, tedy do nabývání masky 

Pokud bychom se tedy nerozhodli pro nějakého „pavouka“ znázorňujícího graficky jednotlivé 

závislosti a souvislosti mezi hrami, mohou nám podobně posloužit též hry napsané po 

dvojicích a propojené vhodnou předložkou. I to by umožnilo sbírání materiálů pro srovnání 

třeba takových situací, jako je „zakletí ve hře“, „zakletí v podvodu“ a podobně. 

 

3. Několik slov na závěr prvního dílu 

 

Doposud napsaný text uzavíráme s vědomím značných nedostatků a dluhů. Celý oddíl 

věnovaný hrám vztahů by zasluhoval větší pozornosti, už proto, že se zde nachází většina 

situací, považovaných mnohdy za vlastní jádro dvojnického motivu. Totéž platí o zápisu 

prismatu či rašení sehrávek. Jistá elastičnost naší typologie, umožňující mnohdy stejnou 

situaci uchopit několika způsoby, je kromě výhod zároveň poněkud znepokojivá. Hladina, na 

které danou situaci chápeme, neustále osciluje mezi „mikrokosmem“ předmětů či projevů, na 

základě kterých je jejich nositel zaměňován, a mezi „makrokosmem“ celých „světů“, kdy 

naopak je zaměňované zaměňováno pouze jako součást jakési „masové“ záměny. Pokud 
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bychom to chtěli znázornit příkladem: vězměme si tři identity: doutník, člověk jménem (jak 

jinak?) Bedřich a ostrov Kuba. Doutník může být kubánský a někdo na tomto základě může 

Bedřicha, který doutník kouří, považovat za Kubánce. Nebo může naopak někdo považovat 

Bedřicha za Kubánce a proto i jeho doutník za kubánský doutník. Podobně někdo může 

vystoupit omylem z letadla na Floridě a myslet si, že je na Kubě. Proto bude Bedřicha 

považovat za Kubánce a i jeho doutník za kubánský doutník. Nebo může považovat Bedřicha 

za Kubánce, proto také jeho doutník za kubánský a na základě toho se domnívat, že je na 

Kubě... 

Přívržence pouze takových dvojnických příběhů, jaké má na mysli Borges ve své Fantastické 

zoologii, patrně zklamalo, jak málo pozornosti je věnováno právě tomuto druhu příběhů.  

Záměnové situace pasivních záměn jsme rozdělili do pěti kategorií. Když vyjmeme situace 1 

a 4, ve kterých se zaměňovatel nemýlí, je situace číslo 5 vpodstatě tou nejrealističtější. 

Situace 2 a 3, zvláště v případě, kdy rozdíly v jednotlivých činitelích jsou v oblasti základní 

identity, 

jsou absurdní a proto obzvláště zajímavé. Zde Adam někoho zaměňuje se sebou samým nebo 

naopak, sebe sama za někoho jiného. Tak vypadá nejhlubší, ba možná trvalá katastrofa ve hře 

zakletí: subjekt zakletý do určité role se za tuto roli vskutku považuje. Ale i komická varianta, 

nám známá z anekdoty o Herschlu Ostropolerovi považujícím sebe sama za generála (a tím 

pádem patrně i generála za sebe sama), může být značně působivá. Přívržence tohoto druhu 

dvojnických příběhů tedy vyzýváme, aby sehrávky, které by eventuálně vytěžili s nějakého 

textu, roztřídili do výše uvedených pěti kategorií a zabývali se poté pouze příběhy, ve kterých 

se vyskytuje typ sehrávky 2 nebo 3, nejlépe s rozličnými identitami a ne třeba jenom 

vlastnostmi. 

Naše typologie, úmyslně zjednodušující hodnocení určitých situací tak, aby bylo možno 

v rámci jedné kategorie zakletí srovnávat příběh muže zakletého v netopýra s příběhem muže 

neprávem obviněného z vraždy, má díky témuž zjednodušení též své stinné stránky. Opět by 

ale snad bylo ne příliš složité, vymyslet zvláštní označení pro záměny za pomoci kouzel, 

pokud by to z nějakého důvodu bylo užitečné.  

Prostě a jednoduše - odevzdáváme laskavému čtenáři polotovar se všemi nedostatky a půvaby 

polotovaru, který je možno obměňovat a zdokonalovat. Doufáme, že bude jako takový také 

přijat. 

Ale kromě takovýchto dílčích problémů se může vrátit též zásadní otázka, se kterou jsme se 

již jednou potýkali v oddílu 1,8: „k čemu to všechno?“ Jestliže tuto otázku, která by 



 97

samozřejmě právě tak dobře mohla platit celé literární (a mnohé jiné) vědě, zúžíme jen na 

naši práci, napadá nás, kromě toho, co bylo řečeno v oddílu 1,8, asi nejspíše toto: 

Trojfázové, případně dvojfázové schéma všemožných druhů záměn aktivních i pasivních, 

rozšířené na omyly jakožto takové, by mohlo představovat poměrně univerzální strukturu pro 

uchopení velikého množství, možná i většiny příběhů a jejich vrstev. Jestliže jedním 

z nejpůvodnějších obrazů pro příběh je cesta s všemožnými překážkami, je možno říci, že 

velmi působivou zápletkou takovéto cesty je falešné odbočení, zaviněné omylem, ale i třeba 

cizí zlou vůlí. Cesta občana Chelmu do Varšavy nám budiž příkladem. Omyl je také 

pravděpodobně jednou z mála věcí, kterou čtenář určitého příběhu může beze zbytku sdílet 

s jeho účastníkem - nemáme teď na mysli nutně ten samý omyl. V příběhu detektivním se 

mohou čtenář a jednotlivé postavy mýlit různým způsobem a různě dlouho, co se týče identity 

vraha. Postavy (zvláště detektiv) mohou předstírat, že se mýlí, i když už mají ve všem jasno. 

Prostředky, kterými je uváděn v omyl detektiv, se mohou značně lišit od těch, kterými je 

(autorem, potažmo vypravěčem) uváděn v omyl čtenář. Pokud by tedy naratolog, vyzbrojen 

třeba jen jistými základy naší typologie, odhodil námi pro tuto práci proklamované lpění na 

fabuli a začal se zabývat prostředky, kterými je čtenář uváděn v omyl v konkrétním textu, 

otevíraly by se jeho disciplině možná zajímavé možnosti. Aspoň v to doufáme.  

 

4. Díl druhý 

4.1 Obecně 

4.1.1 Volba autora a textu 
 

Jestliže chce germanista ilustrovat své teze o dvojnickém motivu na konkrétním textu, má 

široký výběr - od autorů starších, jako jsou Jean Paul či E. T. A. Hoffmann, až po autory 

moderní, jako Friedrich Dürrenmatt či třeba Erich Kästner. Mohl by si dokonce vybírat mezi 

texty, které mají slovo dvojník již v názvu (Hoffmann, Storm, Dürrenmatt a další). Mnohého 

čtenáře tedy může zarazit, že se autor této práce obrací k zmíněné zavedené společnosti zády 

a pro své účely si vybírá Josepha Rotha. Abychom hned na začátku ukázali, že Joseph Roth 

rozhodně patří, byť třeba ne tak oslnivě jako jiní autoři, „do dvojnického klubu“, uvádíme, 

jako vstupenku, úryvek z fragmentu Im Lande der Wolkenkratzer z roku 1934: 
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Ich kam nach Hollywood, nach Hölle-Wut, nach dem Orte, wo die Hölle wütet, das heisst, wo die 

Menschen die Doppelgänger ihrer eigenen Schatten sind. Das ist der Ursprung aller Schatten der Welt, 

der Hades, der seine Schatten für Geld verkauft, die Schatten der Lebendigen und der Toten, an alle 

Leinewänder der Welt. Dort kommen die Träger der brauchbaren Schatten zusammen und verkaufen 

die Schatten für Geld und werden selig und heilig gesprochen, je nach der Bedeutung ihrer Schatten. 

Die lebendigen Mädchen und Knaben in der ganzen Welt, die diese Schatten sehen, nehmen den Gang, 

das Antlitz, die Gestalt und die Haltung dieser Schatten an. Daher kommt es, dass man manchmal 

Männer und Frauen, lebendige Menschen in den Straßen trifft, die nicht selbst Doppelgänger ihrer 

Schatten sind, wie die Schauspieler des Kinos, sondern noch weniger: nämlich die Doppelgänger 

fremder Schatten. 

Es ist also ein Hades, der nicht nur seine Schatten an die Oberfläche schickt, sondern auch aus den 

Lebendigen der Oberfläche, die ihre Schatten gar nicht verkaufen, Doppelgänger seiner Schatten 

macht. 

Das ist Hollywood. 

Die Hölle wütet. Dort tummeln sich die Unternehmer der Schattenspieler, die Schattenhändler und die 

Schattenmakler und die Schattenarrangeuere, die man Regisseure nennt, die Schattenbeschwörer und 

die Schattenverleiher. Und es gibt welche, die verkaufen ihre eigenen Stimmen dem Schatten eines 

anderen, der eine andere Sprache spricht.  

(...) 

Denn den ganzen Tag melden sich Menschen in der Schattenfabrik, die ihre Schatten verkaufen 

möchten. 

(...) 

Und es sind nicht etwa Besitzer gewöhnlicher Schatten, wie du und ich, sondern Besitzer merkwürdiger 

Schatten. Der ist ein Riese, der andere ein Buckel, der dritte ein Zwerg, der vierte hat das Antlitz eines 

Pferdes oder eines Esels, der fünfte kann klettern wie ein Affe, der sechste tanzt auf Stelzen, der 

siebente auf einem Seil und so weiter. Andere sind Doppelgänger berühmter Männer, die man 

gelegentlich in geschichtlichen Schaustücken brauchen kann, und also doppelte und dreifache 

Doppelgänger. Si sind nicht nur die Doppelgänger ihrer eigenen Schatten, sondern auch die fremder 

Schatten, die merkwürdigerweise auch ihre eigenen sind. Manche sehen aus wie Napoleon oder 

Caesar. Und sie verkaufen den Schatten ihrer Nasen, die gar nicht ihre eigenen Nasen sind, sondern 

die Nasen der berühmten Toten. 

(...) 

Auf den Plätzen und Straßen dieser Stadt stehen manche Denkmäler berühmter Männer, wie in anderen 

Städten auch. Aber in allen Städten der Welt haben die Denkmäler keine andere Aufgabe, als den Ruhm 

dessen zu bezeugen, den sie darstellen, In dieser Stadt aber haben manche Denkmäler die Aufgabe, 

verschiedene Waren anzukündigen un anzupreisen. Manche berühmte Persönlichkeiten in Stein und 

Marmor oder Erz und Bronze trinken aus einer Schale einen preiswerten und schmackhaften Kaffee 

zum Beispiel oder sie essen Hustenbonbons gegen die Heiserkeit. Und während man in dieser Stadt 

dem lebendigen Menschen den Schatten nimmt, mitsamt der Lebendigkeit, und also den ursprünglichen 

Besitzer des Schattens zum Schatten dieses Schattens macht, stattet man die toten Denkmäler mit den 
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Bedüfnissen der lebendiben Menschen aus, sodass man eigentlich sagen könnte, in dieser Stadt, die von 

lauter Schatten bewohnt wird, seien nur die Denkmäler Menschen; ohne Geschmack zwar, aber 

immerhin Menschen.  

(Roth 1989 III, 614-616) 

 

Tento relativně krátký text, v němž se sedmkrát vyskytuje přímo slovo „Doppelgänger“, 

rozvíjí, místy až závrať budícím tempem, myšlenku prodání vlastního obrazu, resp. stínu, 

známou ze starší literatury, ale i z náboženství a pověr primitivních národů. Text sám je 

„dvojnický“ či spíše podvojný i v jiném směru: vyskytuje se ve velmi podobném znění ještě 

v Rothově eseji Antikrist (Roth 1989 III, 571-573), doplněný ještě o líčení jednoho z prvních 

filmových dokumentů z rusko-japonské války, při kterém ještě nezkušení diváci nevědí, jestli 

vidí stíny živých vojáků, nasnímané před bitvou, nebo stíny zemřelých, kráčející proti nim 

z filmového plátna. Jedná se zajisté v obou případech o pojetí spíše metaforické, a není to text 

narativní fikce, nýbrž spíše jistá filosoficky, ba přímo apokalypticky pojatá reportáž (či spíše 

rádobyreportáž -Roth v Americe nikdy nebyl), přesto dle našeho názoru už sám tento text o 

hollywoodských stínech zajišťuje svému autorovi členství v onom pomyslném klubu tvůrců 

dvojnických příběhů. 

Toto členství by ostatně Rothovi zajišťovala již jeho biografie. Pohřeb, kterého se účastnil jak 

katolický kněz, tak židovský rabín, a věnce kladli zástupci rodu Habsburků spolu se zástupci 

levicových žurnalistů, byl už jenom vyvrcholením a tečkou za řadou Rothových celoživotních 

mystifikací, polopravd a vzájemně si odporujících životopisných údajů, týkajících se jak 

Rotha samotného, tak členů jeho rodiny.  

Nejasná byla nejen hranice mezi realitou a výmyslem, nýbrž i hranice mezi realitou a literární 

fikcí - o některých postavách svých románů a povídek Roth tvrdil, že skutečně žijí. Tak 

například v jednom textu, nalezeném v pozůstalosti, Roth píše o dopisu svého přítele Naphtali 

Kroje z Buenos Aires a celý dopis cituje. Ve skutečnosti je ale Roth též autorem dopisu, což 

kromě jiného dosvědčují i stylistické opravy v textu, těžko očekávatelné u pouhého opisu 

cizího dopisu. (Bronsen 1981, 15) 

I Rothovo dílo, nahlížené jako celek, má mnoho dvojnických rysů, ne tak zcela obvyklých 

v dílech jiných autorů. Rothův životopisec David Bronsen říká o Rothových postavách: 

 
Sie gehörten einer von ihm konzipierten Welt an, in der er alle Menschen persönlich kannte, obgleich 

deren Identität oft variabel blieb. (Bronsen 1981, 578) 
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Máme zde zaprvé postavy s nepatrně odlišnými osudy, které jsou ale prakticky identické. 

Tento jev je možno pozorovat zvláště srovnáním Pochodu Radeckého a Kapucínské krypty. 

Příbuzný hraběte Chojnického z Pochodu Radeckého je jakoby pokračováním této postavy, 

podobně pak vypravěčův sluha Jean působí jako převtělení stejnojmenného sluhy, zesnuvšího 

v Pochodu Radeckého.  

Za druhé nacházíme u Rotha postavy, nesoucí stejné jméno, mající ale s největší 

pravděpodobností rozdílnou identitu. Kapelník Nechwal z Příběhu 1002. noci patrně není 

totožný s kapelníkem Nechwalem z Pochodu Radeckého. Podobně ona temná postava 

jménem Kapturak, vyskytující se v mnoha Rothových dílech, by patrně musela být ve stejném 

okamžiku na několika různých místech, pokud by se jednalo o jednoho a téhož člověka. 

Lakatos, prodávající umělohmotné korále v povídce Leviatan, se vyskytuje též v románu 

Zpověď vraha (Beichte eines Mörders, Roth 1989 VI), kde se ale jedná zcela určitě o 

přestrojeného ďábla pokoušejícího hlavního hrdinu. 

V obou případech tedy, ať už narazíme u Rotha na postavy se zdánlivě totožnými vlastnostmi, 

či na postavy se stejným jménem, musíme se mít na pozoru, abychom se sami nestali 

zaměňovateli dvojnických subjektů, kterých je podle J. Bronsena více než čtyřicet. (Bronsen 

1981, 578) 

 

4.1.2 Náhrada a náhražka 
 

Vrátíme-li se k terminologii předchozího dílu, je značný rozdíl mezi zaměnitelností jakožto 

vlastností, na jejímž základě je možno si někoho s někým splést, a nahraditelností jakožto 

vlastností, díky (nebo kvůli) které je možno někoho plnohodnotně použít místo někoho jiného 

(zvláště když zůstáváme u lidských subjektů). Je jistě mnoho případů, kdy je ten který subjekt 

sice zaměnitelný, ale nenahraditelný. V příkladu XIV v první části není Jákob v žádném 

případě nahraditelný za Ezaua, co se týče požehnání prvorozenému synu, ačkoli pro to učinil 

vskutku maximum - nejen svou složitou maskou líčenou v našem úryvku, nýbrž též 

odkoupením prvorozenství od hladového Ezaua za onu příslovečnou mísu čočovice. 

Zaměňovaný Jákob zde zůstává přes veškerou snahu nikoli náhradou, nýbrž náhražkou svého 

prvorozeného bratra. 

Onen falešný prodavač cukrové vaty z oddílu 1.7 je ale pro běžného zákazníka 

plnohodnotnou náhradou skutečného prodavače, už z toho důvodu, že pravděpodobně 
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nepředstírá skutečnou osobu, nýbrž pouze jistou vlastnost. Stručně shrnuto: nahraditelný 

subjekt je náhradou, subjekt zaměnitelný pouhou náhražkou „originálu“.  

V díle Josepha Rotha je možno najít poměrně často motiv devalvace původních hodnot, a to, 

na rozdíl třeba od Brochových Náměsíčníků (Broch 1987), v případě zcela konkrétních osob 

či předmětů, nikoli idejí. Originály jsou v Rothových knihách znehodnocovány rozličnými 

způsoby, které je snad možno shrnout do těchto tří základních typů: 

 

a) originál je nahrazen náhražkou 

b) originálu bez náhrady ubývá 

c) originál je smíšen s náhražkou 

 

ad a) Tento typ je v Rothových knihách patrně nejčastější, či spíše nejznámější, vzhledem 

k tomu, že se vyskytuje kromě jiného též v jeho patrně nejpopulárnějším románu Pochod 

Radeckého (Radetzkymarsch Roth 1989 V). Hrdinové takových příběhů zaměňují například 

obrazy či sochy císaře Františka Josefa I. za skutečnou osobu, zachraňují je z „nedůstojných“ 

situací (Pochod Radeckého), pochovávají je namísto skutečného císaře (Die Büste des 

Kaisers, Roth 1989 V) a podobně. Zajímavou paralelu je možno ostatně najít na druhém konci 

světa - u Japonců. E. Canetti ve svém eseji Dr. Hachiyas Tagebuch aus Hiroshima píše: 

 
Gegen Ende des Tagebuchs - am 39. Tage eingetragen, denn Dr. Hachyia hat erst dann davon erfahren 

- findet sich die Geschichte von der Errettung des Kaiserlichen Bildes. Sie wird in allen Einzelheiten 

ausgemalt. Mitten durch die Sterbenden und schwer Verletzten der Stadt, wenige Stunden nach der 

Explosion der Atombombe, wird das Bild des Kaisers zum Fluss getragen. Die Sterbenden machen 

Platz: „Das Bild des Kaisers! Das Bild des Kaisers!“ Tausende verbrennen noch, nachdem das Bild 

auf ein Boot gerettet und entführt ist. 

Dr. Hachiya ist durch die erste Erzählung über diese Errettung noch nicht gesättigt. Es lässt ihm keine 

Ruhe, er sucht nach weiteren Zeugen, besonders solchen, die an der hohen Handlung beteiligt waren. 

Einen weiteren Bericht fügt er in sein Tagebuch ein. Es ist während dieser Tage viel in Hiroshima 

geschehen, das Lob verdient. Hachiya ist gerecht und unterschlägt kein Verdienst. Mit Sorgfalt und 

Bedacht verteilt er sein Lob. Aber mit überschwänglicher Begeisterung spricht er von der Rettung des 

Kaiserlichen Bildes. Man spürt, dass es für ihn von allem, was geschehen ist, das Hoffnungsvollste ist: 

es klingt, als wäre es das Überleben des Kaisers.  

(Canetti 1981, 226) 
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Kromě takovýchto záměn se mohou hrdinové Rothových příběhů sami císařovi fyzicky 

připodobňovat a stávají se tak císařovými „demonstracemi“ či náhražkami v okruhu své 

působnosti (Pochod Radeckého).  

Vztah zaměňovatelů k takovým náhražkám je možno v rámci naší typologie uchopit 

několikerým způsobem: vzhledem k tomu, že patrně v žádném případě nedochází 

k opravdovému omylu (tedy obraz není považován za živou osobu), patří nakládání 

Rothových hrdinů s takovýmito předměty nejspíše do kategorie hraní. Tímto vlastním 

jednáním činí ze zmíněných předmětů předměty hraní i pro „nezasvěcené“ publikum a vtahují 

je tak rovněž do hry. Dalo by se říci, že mladý von Trotta, když v Pochodu Radeckého odnáší 

císařův obraz z nevěstince (Roth 1989 V, 209) provádí aktivní záměnu a vytváří možnost, že 

publikum tohoto jeho performativního aktu tuto záměnu bude akceptovat. Jeho jednání se 

každopádně poněkud liší od jednání Haškova hostinského Palivce, i když oba odnášejí 

z veřejné místnosti císařův obraz znečištěný mušími exkrementy. 

Kromě kategorie hraní bychom mohli mnohdy hovořit též o kategorii transplantace, mezi 

předměty i mezi osobami. Rodina von Trottových je jakoby napojena na život císaře 

Františka Josefa - a on na život její. Nejstarší von Trotta kryje v bitvě císaře vlastním tělem, 

císař je ochoten zasáhnout ve prospěch členů rodiny, starší člen rodiny nabývá císařovy 

podoby a po jeho smrti brzy sám umírá.  

Kombinace hraní a (přinejmenším předpokládané) transplantace mezi živou bytostí a jejím 

obrazem je typická pro mnohé náboženské rituály, v první řadě pro rituál katolický. Rothova 

fascinace tímto druhem záměny se táhne celým jeho dílem. Kupříkladu již v prvním Rothově 

románu Pavučina (Das Spinnennetz) spatří hlavní hrdina Theodor Lohse ve výkladní skříni 

fotografického obchodu fotografiii generála Ludendorffa. Jeho reakce je líčena takto: 

 
Sein Herz schlug, sein Blut klopfte gegen die Schläfen, als stünde er vor dem lebendigen General, nicht 

vor einer Photographie. (Roth 1989 IV, 78) 
 

Na jiném místě je naopak o živém generálovi řečeno: 
 

Man hätte ihn für eine Statue halten können, eine bekleidete Statue. (Roth 1989 IV, 108) 
 

Zatím co jsou zde jak hlavní hrdina Theodor, tak generál Ludendorff postavy vysloveně 

negativní, jsou císař František Josef I. a jeho ochránci v originálu i náhražkách postavy spíše 

pozitivní, či přinejmenším budící účast a sympatie. V Rothově vývoji od odporu k víceméně 
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přitakání tomuto druhu rituálu jako by se odrážel též vývoj od vrozeného ortodoxního 

židovství, odmítajícího jakýkoli druh zpodobování, k postupně přijímanému (i když možná 

nikdy ne zcela přijatému) katolicismu, uctívajícímu svaté obrazy a Krista přítomného 

v eucharistii. 

Kromě zmíněných vlastností mají některé Rothovy texty též sklon k vytváření řetězců 

postupného znehodnocení - řetězců, které nemusejí v rámci děje být nutně kauzální. 

V případě Pochodu Radeckého je na začátku „originální“ epizoda, které se účastní nejstarší 

von Trotta a císař František Josef I. in persona v bitvě u Solferina. Tato epizoda je zfalšována 

ve školní čítance, což vede k jistému zahořknutí starého von Trotty. Oba dva účastníci jsou 

portrétováni - nejmladší výhonek rodiny Trottových se setkává s oběma účastníky originální 

epizody už pouze prostřednictvím obrazů (a možná i onoho čítankového textu), s císařem do 

jisté míry též v osobě svého otce, čím dál tím více se tomuto „originálu“ podobajícího. 

Chceme-li, můžeme zde tedy vidět jistou sestupnou řadu originál (císař) - podobný člověk 

(hejtman von Trotta) - neživý předmět (obraz). Jak jsme již řekli, takovýto sestupný řetězec 

nemusí v sobě mít nic kauzálního (ani časově lineárního); otec a syn von Trotta se (jako 

druhý článek pomyslného řetězce) nepřipodobňují přímo originálům, nýbrž mnohem více 

obrazům (tedy nejnižšímu článku - v případě císařova obrazu dokonce pouhé reprodukci 

původní malby).  

Tímto tématem se budeme více zabývat při rozboru textu, tvořícím jádro této části. 

 

Ad b) Předměty, vážené nesprávnou, či přímo falešnou váhou „trpí úbytěmi“ - místo 

kilogramu mouky dostanu třeba jen třičtvrtě, zbytek je vzduch. Tímto tématem se Roth 

zabývá hlavně v románu Falešné závaží (Das falsche Gewicht, Roth 1989 VI). 

Pořádkumilovný cejchmistr, který je v místě cizincem, nedokáže pochopit mentalitu obyvatel 

malého haličského městečka, kteří jsou vůči podobnému okrádání v podstatě lhostejní a všemi 

možnými způsoby se jej sami účastní. Nakonec v tomto jemu cizím prostředí umírá. Jiným 

příkladem postupného znehodnocování až k úplnému vytracení originálu je krátký fragment 

Jahody (Erdbeeren, Roth 1989 IV), ve kterém hrobník, místo aby pověrčivým lidem prodal 

celý oběšencův provaz, rozdělí jej na deset dílů, a poté, co všechny vyprodá, prodává dál 

kousky obyčejného provazu. V našich kategoriích se v obou případech, i v případě falešného 

závaží, i v případě provazu, jedná o podvod - někdo určitou věc „přestrojuje“ za věc jinou za 

účelem klamání příjemce. 

 



 104

Ad c) Věci mohou být falšovány též jiným způsobem, než pouhým umenšováním: je možno 

vytvářet směsi, tedy originál ředit či mísit s náhražkou. Takto mísí pravé a umělohmotné 

korále Nissen Piczenik v novele Leviatan (Leviathan, Roth 1989, VI). Co ale akceptují lidé, 

neakceptují „nebesa“: dítě, kterému rodiče takovéto korále koupili jako amulet proti uhranutí, 

umírá na záškrt.  

V našich kategoriích se i v případě směsi jedná o podvod, zbytky originálu zde slouží jako 

maska pro bezcennou část směsi, nebo lépe řečeno: padají zde jakékoli (tak jako tak 

pochybné) hranice mezi zaměňovaným subjektem a prismatem, kterým je nahlížen. V případě 

naší konkrétní povídky je zařazení do určité kategorie trochu složitější: Piczenik prodává 

směs jako jistý kompromis mezi drahými originálními korály, kterým konkuruje jiný 

obchodník prodejem laciných korálů umělohmotných. Falšovaný originál je ale podle všeho 

horší než jasné falsum: žádné dítě s čistě umělými korály nezemře. 

 

Všechny tři druhy náhražek mají svá specifika: v případě a) se v náhražce není možno 

(„fyzikálně“) dohledat ani stopy originálu. V případě b) máme pouze originál, jen je ho méně, 

než by mělo být. V případě c) záleží na povaze a stupni směsi. Příliš rozředěný originál může 

zcela pozbýt svých původních vlastností. V případě korálů, míšených v poměru 1:1, má 

vlastník pokaždé, když se jednotlivého korálu dotkne, padesátiprocentní šanci, že se dotýká 

originálu. Případy b) a c) tedy představují zvláštní případ v problematice náhrady a náhražky. 

Záleží zde hodně na míře falšování, tj. na ošizení váhy či ředění směsi. Takto zfalšované 

originály tedy kolísají mezi originálem a bezcennou náhražkou. Není snad ani nutno dodávat, 

že zatímco případ a) se může týkat prakticky jakékoli kvality subjektu od věci až po myslící 

bytost, případ b) a c) je spíše záležitost neživých předmětů. 

 

Tři výše jmenované druhy ani zdaleka nemohou postihnout veškeré odstíny Rothova zájmu o 

téma identity, jejího falšování či oslabování. Hezkým příkladem je postava Friedricha 

Kagrana z románu Němý prorok (Der stumme Prophet, in: Roth 1989 IV). Jako levoboček 

bohaté rodiny se narodil potají a v důsledku toho nebyl nikde úředně zaregistrován. Po první 

světové válce se stal špiónem ve službách Německa. Jeho první pas, ještě z Ruska, byl 

falešný. Druhý, od Němců, zněl na vymyšlené jméno - tedy byl rovněž falešný. Na druhé 

straně to byl originální pas vystavený německými úřady - tedy byl pravý. 

Fikční světy Rothových románů jsou světy, ve kterých celé jejich části podporují či vytvářejí 

klam - kdybychom chtěli použít otřepaného obratu, jsou to „světy pozlátka“. Rothův vztah 
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k těmto světům není nutně zcela odmítavý, může vůči nim mít jistý stupeň pochopení, může 

je dokonce plně akceptovat. Jedním z takových v podstatě ireálných světů je svět armády - ať 

už armády rakousko-uherské, či třeba v některých románech armády ruské. Jestliže z armády 

vystupuje mladý von Trotta v Pochodu Radeckého, cítíme, že vstupuje do světa reálnějšího, 

méně klamného.Tento jeho únik trvá arci pouze krátký čas mezi atentátem v Sarajevu a 

vypuknutím války. Máme pocit, že autor se s tímto činem své postavy ztotožňuje. V jiných 

dílech (Falešné závaží, Příběh 1002. noci) převažuje soucit se „sirotky“, kteří bez armády 

ztrácejí jakoukoli orientaci v životě a končí tragicky. Podobně ambivalentní vztah má Roth 

též ke světu malých haličských městeček, světu svého dětství. V některých dílech (jako jsou 

např. již výše jmenované Jahody) převládá nostalgická idealizace spojená se shovívavým 

hodnocením třebas i všemožných podvodů místních obyvatel, včetně onoho podvodu 

s oběšencovým provazem. Jinde, například ve Falešném závaží, je, při veškerém soucitu 

s bídou místního obyvatelstva, postoj spíše odmítavý.  

Je vlastně obtížné najít v Rothových dílech alespoň ostrůvky reality „bez pozlátka“. Opravdu 

pozitivními jsou potom postavy, které se dokáží proměňovat, „svlékat kůži“, měnit místo 

pobytu, jako třeba ve Falešném závaží onen potulný prodavač kaštanů Sameškin. Tedy 

postavy mající v dnešním německém zaměstnavatelském žargonu označení VOMOSI - 

vollmobiler Single. Rothovy nejtypičtější hrdinové jsou cizinci ve světě klamu - a pokud se 

z nějakého důvodu pokoušejí v tomto světě zapustit kořeny, umírají. Jedinou možností přežití 

je „útěk bez konce“ jak se jmenuje jeden z Rothových ranných románů (Roth 1989 V). 

 

4.2 Příběh 1002. noci  
 

Nyní se dostáváme k textu, který stojí v centru našeho zájmu v druhém oddílu této práce. 

Jedná se o poměrně krátký román z posledního období Rothovy tvorby, poslední, který vyšel 

ještě za jeho života. Poté co se Roth pokusil o několik románů z oblasti, která mu geograficky 

nebyla zcela vlastní, tedy z carského (a bolševického) Ruska a napoleonské Francie, románů, 

které byly přijímány spíše odmítavě, vrátil se zpět ke „svému kopytu“, tedy světu posledních 

let rakouské monarchie. Z přemnohých možností interpretace tohoto románu se i my budeme 

držet svého kopyta, tedy zkoumání záměn a dvojníků, podle typologie vypracované v prvním 

dílu, jakož i několika výše zmíněných charakteristik Rothova díla.  

 

Nejprve stručný obsah románu (v časovém pořadí fabule). 
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Baron Taittinger, lehkomyslný rakouský důstojník, miluje hraběnku Helenu von W., která ale 

jeho lásku neopětuje. Místo aby zvýšil své úsilí o tento (nebo jiný) „originál“, zvolí 

„náhražku“, poté, co objeví v prodavačce Mizzi Schinagelové téměř dokonalého hraběnčina 

dvojníka. Mizzi se stane jeho milenkou (tedy i v tomto obecném smyslu náhražkou 

manželky), a poté, co ji Taittinger opustí, skončí jako prostitutka. V nevěstinci se po nějaké 

době s Taittingerem znovu setkává, a ten sem za ní občas dochází. Vzpomene si na ni též u 

příležitosti návštěvy perského šáha ve Vídni. Šáh spatří na slavnostním plese pořádaném na 

jeho počest kromě jiného také hraběnku von W., která je již řadu let provdaná. Hraběnka se 

šáhovi velice líbí a on zatouží strávit s ní noc. Toto jeho přání vyvolá mezi hostiteli nemalé 

rozpaky, ze kterých pomůže Taittinger, odvelený do Vídně od své jednotky „pro zvláštní 

užití“. Navrhne svou bývalou milenku jako náhražku pro uspokojení šáhova přání. Šáh 

skutečně s touto dívkou stráví noc v nevěstinci, kde dívka běžně působí, a je poněkud 

zklamán. Přesto ji ale královsky odmění drahocenným perlovým náhrdelníkem. Tato noc, 

které je v knize věnována přibližně desetina textu, je základem krátkého blahobytu dívky 

Mizzi a postupného pádu barona Taittingera, jenž je, jako člověk, který o celé trapné 

záležitosti příliš mnoho ví, odvelen z Vídně zpět ke své jednotce. Dívka za peníze utržené za 

náhrdelník žije nějaký čas luxusním životem, pro podvody, kterých se dopouští její nový 

partner ve společném obchodě, se ale dostává do vězení. Taittinger je v souvislosti se 

sešitovým románkem, vydávaným jedním z pamětníků událostí kolem šáhovy návštěvy, 

donucen opustit aktivní službu. Znovu se setkává se svou milenkou v prostředí pouťových 

atrakcí, u jejích nových známých v Prátru. Po krátkém pokusu žít na svém dluhy zatíženém 

statku na východě monarchie se vrací do Vídně. Zde baron věnuje Mizzi zbytek svých peněz 

na zakoupení voskového panoptika a ve svém hotelovém pokoji spáchá sebevraždu. Nedlouho 

poté navštěvuje šáh znovu Vídeň. U příležitosti jeho návštěvy předvádí Mizzi ve svém 

panoptiku sérii obrazů, jejíž součástí je též 

„Die Kebsfrau von Wien, ein Kind des Volkes von Sievering, dem Schah zugeführt von 

höchsten Persönlichkeiten und seitdem Beherrscherin des Harems in Persien.“ (Roth 1989 

VI, 508) 

Šáhův pobočník, pamětník událostí spojených s první návštěvou, spatří při procházce Vídní 

za výlohou noblesního klenotnictví náhrdelník, který šáh tehdy věnoval své „lásce“ a kupuje 

jej zpět.  
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Toto je opravdu velice stručný nástin románového děje, při kterém jsme určité dějové linie 

(Taittingerův pobyt na jeho statku) a postavy (např. Taittingerova nevlastního syna), takřka či 

zcela vypustili.  

 

Nyní k titulu knihy: autor neužívá slova „pohádka“ (Märchen), nýbrž „příběh“ (Geschichte), 

možná dokonce i z důvodu lepšího odlišení od podobného titulu H. von Hofmannsthala (Das 

Märchen der 672. Nacht - Hofmannsthal 2001) 

V souvislosti s klasickou sbírkou orientálních pohádek, ke které se oba tituly vztahují, jsou 

smysluplná obě slova - v německém překladu se v titulu sbírky vyskytuje slovo Märchen 

(Märchen aus 1001 Nacht), jednotlivá vyprávění mají pak v začátku titulu slovo „Geschichte“ 

(např. Geschichte des Kaufmanns mit dem Geiste) nebo „Erzählung“. V původní sbírce se 

zmínka o nocích vztahuje na rovinu rámcového příběhu o Šeherezádě, z hlediska jednotlivých 

příběhů tedy na rovinu narace - tudíž ne na to, co se v příbězích odehrává, nýbrž na to, za 

jakých okolností jsou vyprávěny. U Rothova titulu hovoří mnohé pro to, abychom pod 1002. 

nocí rozuměli spíše onu pro většinu postav osudovou noc, kterou šáh stráví s Mizzi. Německá 

předložka „von“ (Geschichte von 1002 Nacht) tento výběr umožňuje, podobně jako v češtině 

genitivní vazba. Zároveň ale, vzhledem k tomu, kolik lidí přímo v ději se na různý způsob 

onou nocí zaobírá, můžeme titul chápat i poněkud sofistikovaněji: autor nám nevypráví o noci 

se šáhem a jejích následcích, nýbrž o tom, jak s ní různé postavy, zvláště pak reportér Lazik a 

Mizzi, nakládají jakožto s příběhem. Nečteme tedy vyprávění o 1002. noci, nýbrž vyprávění o 

tom, jak je tato noc vyprávěna. Tak či onak, odkaz na sbírku orientálních pohádek má svůj 

smysl - zvláště orientální návštěvníci jednají značně „pohádkově“ (královská odměna Mizzi), 

celý příběh pak se mnohdy poněkud vzdaluje realitě - i když se nedá říci, že více než mnohé 

jiné Rothovy romány. Vladař, kterému Šeherezáda v původní sbírce vypravuje pohádky, je do 

jisté míry podveden - opět určitá paralela k oné 1002. noci šáha a Mizzi ve vídeňském 

nevěstinci.  

Než se pustíme do sestavování jednotlivých řetězců dle naší typologie, zkusíme vyhledat též 

ony výše zmíněné „světy klamu“. V tomto románu jsou zastoupeny vskutku požehnaně.  

Prvním z nich je pro Rothovo dílo typický svět armády. Podobně jako v Pochodu Radeckého 

zde Roth provádí nesnadný kousek: armáda i její členové jsou zde líčeni ve vší své 

omezenosti a prázdnotě, nakonec ale Taittingera litujeme, že musel tuto armádu opustit. Roth 

jakoby se, ať už vědomě či podvědomě, shodoval s názorem Škarohlída v Krausových 

Posledních dnech lidstva: 
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Der militärische Typus war unter allen vorrätigen Typen der Mittelmäßigkeit im Chaos einer 

Friedenswelt der brauchbarste. Dienst ist die Schranke der zügellosen Unbedeutung. Zucht, 

Plichterfüllung um ihrer selbst willen ist der Anstand der Banalität. Dies ist ein Augenmass für das 

Gesichtsfeld eines Geldbürgertums. Sogar der Jobber, der einmal dienen muss, anstatt zu gebieten, 

kommt mit einem bessern, weniger störenden, fettlosen Habitus zurück. 

Když ale Optimista namítá:  
Das wäre ja beileibe ein Lob des Krieges,  

doplňuje Škarohlíd:  
Nein, nur der Strapaz. Beileibe. Der Tod hebt den erreichten Gewinn wieder auf.  

(Kraus 1976, 102) 
A vskutku: Rothova armáda je armáda v míru. Konec Pochodu Radeckého po vypuknutí I. 

světové války už nemá nic z oné mírové nostalgie slavnostních přehlídek a koncertů vojenské 

hudby. 

Druhým světem klamu a hry je nevěstinec. To, že Mizzi je za někoho zaměňována, že musí 

hrát něčí roli, není nic tak neobvyklého přinejmenším pro prostitutky v oblasti narativní fikce. 

V návaznosti na Rothův anti-hollywoodský text můžeme jen připomenout americký film L. A. 

Confidential (USA 1997, rež. C. Hanson), ve kterém prostitutky luxusního bordelu podstupují 

plastické operace, aby se podobaly slavným filmovým hvězdám - tedy, řečeno Rothovými 

slovy, aby se staly dvojníky cizích stínů. Podobně plukovník von Leslie v románu rakouského 

spisovatele L. Perutze Marques Bolibar (Perutz 1993) dává své milence uměle vytvořit 

dokonce i mateřské znaménko své zesnulé ženy, aby byla podoba dokonalá. Nevěstinec 

osciluje v představách autorů mezi místem „nahé pravdy“, kde se nic nepředstírá, a naopak 

místem, kde si lidé na krátkou dobu „hrají na lásku“. Vztah mezi dvěma klamnými světy - 

dvorským světem pozdní habsburské monarchie a světem nevěstince - je tématem v tomto 

ohledu asi těžko předstihnutelné prózy F. Werfela Dům smutku, (Werfel 1978) ve které v noci 

po smrti následníka trůnu umírá také churavý majitel známého pražského bordelu. 

Richard Baumgart nazývá ve své studii o Rothově románu vídeňský bordel, ve kterém šáh 

procitá, „ošuntělou kopií Orientu“ (schäbige Kopie des Orients - Baumgart 1996, 225). To by 

otevíralo další zajímavé možnosti: zatímco běžní zákazníci si zde hrají na orientální harém, 

podvedený šáh se na stejném místě domnívá být v okcidentálním zámku s jedinou ženou. 

Třetím světem klamu je již výše zmíněný svět slovanské provincie. V tomto románu, viděn 

z perspektivy cizince-barona Taittingera, je to svět nepřátelský a negativní. Jeho podvojnost a 

neuchopitelnost zde podtrhuje i podvojnost časová - rozdíly mezi katolickým a pravoslavným 

kalendářem, znejišťující např. termíny plateb (Roth 1989 VI, 467) 
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Za čtvrtý svět klamu bychom mohli pokládat svět dvora a dvořanů, v našem případě 

rakouských i perských. Zvláště perský panovník je od samého počátku své cesty do Evropy 

šizen a klamán - tento klam vrcholí samozřejmě oné noci v nevěstinci. 

Pátý, pro Rothovu prózu ne zcela typický svět klamu a pozlátka je svět pouti a lidové 

zábavy, právě v první polovině dvacátého století oblíbený mnoha německými a rakouskými 

autory. Je to svět, ve kterém publikum při vstupu odkládá alespoň na chvíli svou běžnou tvář 

a stává se účastníkem všemožných her - nebo to alespoň předstírá. V příbězích z prostředí 

pouti a jarmarku jsou možné poměrně plynulé přechody mezi hrou, podvodem a čarováním 

známé například z povídek Gustava Meyrinka - třebas Das Wachsfigurenkabinett (Meyrink 

1922,) Zároveň se zde ale jako ostré hrany vždy znovu vynořují upomínky na tvrdou 

každodenní realitu, číhající na všechny po opuštění pouti - nebo dokonce jenom když se třeba 

zatoulají do prostor, které nejsou určeny pro publikum, jak se to přihodí mladému muži 

Victorinovi v povídce Heimito von Doderera Der Golf von Neapel (Doderer 2006). 

Pro vídeňské reálie je důležité, že se hned několik světů dotýká či dokonce částečně prolíná 

na území Prátru, rozděleného na Prátr vznešený, Prátr Hlavní aleje hodící se k vyjížďkám na 

koni a v kočáře, a Prátr lidový, tzv. Wurstelprater s lidovými atrakcemi a pivnicemi. Hrabě 

Taittinger, zpočátku ještě prodlévající na okraji světa „lepších lidí“, se po pár krocích octne ze 

světa skutečných ušlechtilých koní, užívaných k vyjížďkám, ve světě dřevěných koní 

lidového kolotoče.  

Návštěva jedné z atrakcí Wurstelprateru, boudy, ve které bylo možno srážet figury v životní 

velikosti koulemi, inspirovala Franze Werfela k napsání novely s mnohými dvojnickými rysy 

Nicht der Mörder, der Ermordete ist schuldig. (Werfel 1978) Místní strašidelný zámek 

(Grottenbahn) sloužil za předlohu též Ödonu von Horváthovi v knize Ein Kind unserer Zeit. 

(Horváth 1994) 

Zvláštní pozornosti se těšila u řady romanopisců atrakce tím či oním způsobem nabízející 

pohled na střídající se obrazy, od obrazů několikametrových po malé obrázky do kukátkových 

přístrojů. Vedle samotného Rotha (Weihnachten in Cochinchina - Roth 1989 III) můžeme 

jmenovat třeba Hermanna Brocha (Náměsíčníci), H. G. Adlera (Panorama), patří sem do 

značné míry i výše zmíněná povídka Heimito von Doderera. 

Ke všem uvedeným světům je nutno souhrnně dodat, že jejich pozlátkovost a „neskutečnost“ 

je zároveň jistým aspektem pevnosti a řádu, byť by to byl pouze řád hry a rituálu. Vzdor 

vedlejšímu významu v češtině je dokonce i bordel institucí do značné míry pořádkumilovnou 
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a není asi náhodou, že se Mizzi Schinagelové v určitých obdobích života stýská po dvou 

institucích oplývajících řádem a přehledností: po bordelu a po ženské trestnici.  

 

4.2.1 Základní řetězce 
 

Subjektem, který tvoří nejdelší řetězce Rothovy knihy, tedy subjektem v příběhu nejčastěji 

zaměňovaným, je Mizzi Schinagelová, která je v jiných řetězcích též zaměňovatelem a 

zaměňujícím. První hrou, které se jako zaměňované účastní, je hra hraní - zaměňovatelem je 

baron Taittinger, když z Mizzi činí náhražku za nedosažitelnou hraběnku von W. Taittinger si 

samozřejmě, kromě krátkého okamžiku při prvním setkání s Mizzi, obě ženy neplete, jedná se 

pouze o hru „jako by“. Z hlediska Mizzi tato hra - i když odhlédneme od jejích morálních a 

sociálních dopadů - není zdaleka nevinná: podle všeho nevěděla, že je ve vztahu 

k Taittingerovi pouhou náhražkou jiné ženy. Její účast na hře byla v tomto smyslu 

nedobrovolná, byla tedy, dle naší terminologie, do této hry zakleta. Pro zjednodušení 

považujme tuto hru za ukončenou ve chvíli, kdy se o ni Taittinger na čas přestane zajímat, 

tedy po narození jejich syna. 

Další hra, která nás zajímá, tentokrát podvod, je hra oklamání perského šáha, vskutku 

dvojnický příběh, v této míře jednoznačnosti v Rothově díle spíše ojedinělý. Ani zde není 

Mizzi podle všeho řečeno, koho má vlastně představovat, a je k předstírání této jí neznámé 

osoby donucena - i do této druhé hry, hry podvodu, je tedy zakleta. 

Další hrou, ve které Mizzi stojí v pozici zaměňovaného, je hra omylu bývalé bordelmamá 

paní Matznerové, která považuje Mizzi za podvodnici, ačkoli Mizzi sama je svým partnerem 

v obchodě s falešnými krajkami podvedena. Z tohoto omylu se odvíjí hra zakletí - na základě 

výpovědí paní Matznerové je Mizzi odsouzena k šestnáctiměsíčnímu trestu vězení.  

Z kratších řetězců je vhodné zmínit - v jisté návaznosti na řetězec Mizzi Schinagelové - 

řetězec, ve kterém voskové figuríny získávají roli žen ze šáhova harému.. Zde se samozřejmě 

jedná opět o pouhé hraní - patrně nikdo z návštěvníků nezaměnil figurínu za živého člověka. 

(Při slavnostním otevření panoptika ovšem Taittinger na chvíli považuje živou Mizzi 

v orientálním kostýmu za voskovou figurínu). 

Dalším řetězcem, skládajícím se z jediné hry podvodu, je záměna podřadných krajek za 

vzácné a cenné krajky bruselské. Tím, že podvodník jednal ve jménu firmy, otevřel možnost 

k obvinění a odsouzení Mizzi Schinagelové.  

Kromě těchto více či méně důležitých her by jistě bylo možno uvést mnohé další: 
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baron Taittinger je např. v souvislosti s oněmi šestákovými sešitky novináře Lazika 

pravděpodobně považován za spoluiniciátora jejich vzniku. Paní Matznerová se opakovaně 

mýlí ve své hrůze ze ztráty majetku uloženého v bance, mýlí se též stran svého zdravotního 

stavu. Obyvatelé místa, ve kterém má Taittinger svůj statek, jej permanentně šidí a okrádají 

všemi možnými způsoby, jsou zase naopak šizeni Taittingerovým správcem. 

Z hlediska klasické dvojnické literatury 19. století je vhodné zmínit Taittingerův sen, ve 

kterém se potkává sám se sebou, v šatech kriminálního inspektora Sedlacka. (Roth 1989 VI, 

446-7) Interpretace této epizody není jednoznačná; je možno ji chápat jako vizi 

zaměnitelnosti, ba nahraditelnosti všech státních zaměstnanců z hlediska státu, kterému 

slouží, tedy oné zaměnitelnosti, která je, na základě fyzické podoby s císařem, jedním z témat 

Pochodu Radeckého. Vzhledem k tomu, že Taittinger nedlouho po tomto snu páchá 

sebevraždu, můžeme jeho dvojnický sen chápat v souvislosti s tradiční vírou (či spíše 

pověrou), že člověk, potkavší ať už ve snu či v bdělém stavu svého dvojníka, brzy zemře. 

Něco na způsob řetězce vytvářejí též dva perlové náhrdelníky na Mizziyně krku - první oné 

noci se šáhem je vypůjčený z divadelních rekvizit, druhý, blíže neurčený, nosí Mizzi jako 

aktérka a pokladní svého panoptika. Oproti případu prvnímu je otázka, do jaké míry Mizzi 

opravdu svou bižutérii vydává za skutečný perlový náhrdelník, snad dokonce za ten, který 

dostala od šáha. 

Zcela na závěr chceme ještě uvést pravidelně probíhající hru hraní při jízdě kolotoče, 

patřícího známým Mizzi Schinagelové. Celý kolotoč „hraje“ jízdu „někam“ na skutečných 

zvířatech, pohyb je ale ve skutečnosti kruhový a zvířata umělá. Vozící se lidé, ať už děti či 

dospělí, se na chvíli oddávají jízdě, účastní se hry, aniž by samozřejmě cokoli z ní zaměňovali 

se skutečností. Z hlediska našich tří typů náhražek je kolotoč v Rothově románu někde mezi 

typem a) a c); figury koní jsou obrazy koní opravdových (typ a)), chod je ale zajišťován 

skutečným zvířetem (oslem) ukrytým ve středu kolotoče, pohyb jednoho originálu je tedy 

jakoby „ředěn“ do pohybu několika náhražek.  

 

Věnujme se nyní podrobněji centrální hře této knihy, hře podvodu, která vrcholí oné „1002. 

noci" ve vídeňském bordelu. Během jejích příprav se například dozvídáme, že inspektoru 

Sedlackovi Mizzi nepřipadá ani trochu podobná hraběnce (Roth 1989 VI, 379) - objektivní 

podoba je tedy zpochybněna a není zcela vyloučeno, že ji do své milenky „vehleděl“ pouze 

baron Taittinger; to, že byl oklamán šáh v tmavém pokoji, nic neznamená. Pozlátkovost a 

klamavost celého podvodu na šáhovi je podtržena tím, že k vybavení Mizzi samotné i jejího 
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pokoje slouží rekvizity vídeňských divadel, tedy opět věci běžně sloužící hře. Šáh se po noci 

strávené s Mizzi necítí oklamán (pravdu o celé věci se v náznacích dozví až při druhé 

návštěvě Vídně), nýbrž zklamán - a není vyloučeno, že tento pocit zklamání a pozlátkovosti 

z návštěvy Vídně konce devatenáctého století je obecně správný, i když vzniklý poněkud 

složitou cestou.  

Šáhovo okouzlení z hraběnky tančící na plese (tedy opět během jisté formy hry či rituálu), 

následované zklamáním po noci strávené s prostitutkou v pokoji vyzdobeném divadelními 

cetkami možná není tak nepodobné pocitům mladého von Trotty, nejprve přihlížejícího 

slavnostnímu průvodu o svátku Božího Těla, a poté končícího v ospalém a depresivním 

haličském posádkovém hnízdě.  

Důležitým momentem v této centrální hře je motivace barona Taittingera. Richard Baumgart 

líčí Taittingerovy myšlenkové pochody (podle našeho názoru příliš) jednoduše:  

 
Denn jetzt überfällt ihn [Taittinger] der einzige leidenschaftliche Einfall seines Lebens, ein Einfall 

verdrängter Rachsucht: Der Kaiser [míněn je perský šáh] soll genauso betrogen werden, wie er selbst 

betrogen worden ist. Betrogen von wem? Vom Leben?  

(Baumgart 1996, 226) 
 

V románovém textu jsou ale baronovy pohnutky líčeny poněkud jinak, složitěji: 

 
Ein unerklärlicher Hass gegen die Gräfin W. ergriff ihn, und es erfüllte ihn der ihm selbst noch weniger 

erklärliche Wunsch, der Schah möchte sie wirklich besitzen. Eine niegekannte Wirrnis wütete in seiner 

Seele: während er noch wünschte, die Frau, die er geliebt hatte und die er in diesem Augenblick aufs 

neue zu lieben glaubte, möchte schändlicher Weise dem Perser ausgeliefert werden, begehrte er auch 

schon und im gleichen Augenblick, diesen schimpflichen Vorgang um jeden Preis zu vermeiden. Er 

erfuhr plötzlich, dass er immer noch unglücklich liebte; dass er rachsüchtig war - aus unglücklicher 

Liebe; dass er aber zugleich den Gegenstand seiner Rachsucht und seiner Liebe zu bewahren hatte, als 

gehörte er ihm allein; dass er nicht einmal die Doppelgängerin der geliebten Frau, die Schinagl 

nämlich, ausliefern durfte; und dass er dennoch, auf einem Umweg zwar, aber dennoch, verraten, 

verkaufen, beschämen und beschimpfen müsste.  

(Roth 1989 VI, 377-8) 
 

Baron navrhuje, aby se ve vídeňských nevěstincích pátralo po nějaké dívce, podobné 

hraběnce von W. - tedy nenavrhuje přímo Mizzi. Cítí stud při představě, že ji do své pomsty 

zapojí. Kombinace těchto dvou pocitů - tedy touhy po pomstě na hraběnce a studu vůči ní i 

její dvojnici - nás vede k situaci dobře uchopitelné pomocí naší typologie.  
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Taittingerův dřívější vztah k Mizzi byl hrou, ve které nikdo nevěřil na roli, kterou jí Taittinger 

vnutil - roli hraběnky von W. Ve chvíli ale, kdy na sebe Mizzi vzala tuto roli při (úspěšném) 

podvodu na šáhovi, získala tato hra podvodu pasivního zaměňovatele, adresáta, 

podlehnuvšího omylu. A v této chvíli hra podvodu raší - vytváří se další hra, a sice hra 

transplantace Mizzi na osobu hraběnky. Přinejmenším jeden člověk, šáh, odjíždí do vlasti 

s přesvědčením, že se vyspal s hraběnkou von W. - ačkoli možná ani nezná její jméno. Může 

o tom dokonce někomu vyprávět. Vše, co oné noci prožil, přivlastňuje osobě hraběnky. 

Hraběnčina čest je tímto zvláštním způsobem „vláčena bahnem“, i když na první pohled byla 

celá akce organizována právě na ochranu její cti. A dokonce i šáhovo následné zklamání 

zasahuje hraběnku nejen jakožto konkrétní ženu, nýbrž i jako představitelku jistého stavu. Po 

celou tuto noc tisící a druhou funguje tedy jisté - jednostranné - spojení mezi pokojem malého 

vídeňského bordelu - považovaného šáhem za okcidentální zámek (Roth 1989 VI, 383) - a 

hraběnčinými „komnatami“. Jen proto, že Taittinger věří v něco na způsob námi popsaného 

spojení, může takováto „zástupná“ noc ukojit jeho pomstychtivost vůči skutečné hraběnce. A 

na druhé straně jen z tohoto důvodu pociťuje stud vůči Mizzi, která je jím už podruhé 

vmanipulována, zakleta, do role někoho jiného. Vzhledem k tomu, čím se Mizzi živí, baron 

jistě nepociťuje stud v souvislosti s tím, že Mizzi kvůli němu stráví noc s cizím mužem. Naše 

chápání celé situace podporuje i to, že Taittinger podobný stud cítí i vůči hraběnce a 

několikrát se chystá jí napsat a požádat ji o odpuštění (Roth 1989 VI, 388) 

Tato pro Taittingera typická „náhražková“ pomsta zaklíná dívku Mizzi na jednu noc do role, 

jejíž stopy ovlivňují její život ještě po léta; náhrdelník, který od šáha dostává darem, ji jakoby 

o krůček přibližuje životu skutečné hraběnky: může být poměrně zámožnou soukromnicí. Její 

bohatství je ale zároveň nepřímým důvodem jejího uvěznění, tedy společenského pádu 

hlubšího než kdykoli předtím. 

Nutno zdůraznit, že podvod, úspěšný, co se týče šáha (který brzy poté z Vídně odjel) byl 

kromě něj více či méně znám takřka každému - od příslušníků jeho suity až po široké vrstvy 

vídeňského obyvatelstva. Na této všeobecné informovanosti mohla posléze Mizzi paradoxně 

budovat při sestavování prvního programu svého panoptika.  

V této poslední hře, ve které voskové figuríny zastupují živé lidi, se Mizzi, do té doby stále 

znovu zaklínaná do všemožných rolí, poprvé ujímá iniciativy a stává se aktivním 

zaměňovatelem - za prvé působí v roli „vládkyně harému“, za druhé přepracovává celý příběh 

a propůjčuje mu ještě o trochu pohádkovější rysy: šáh si dle tohoto pojetí vědomě vybral 

„prostou dívku ze Sieveringu“ a učinil ji vládkyní harému v Persii. Není ostatně nezajímavé, 
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že jednotlivé obrazy programu jsou nazývány „vize“. Pakliže návštěvníci panoptika berou 

tuto verzi vážně, stávají se obětí podvodu stran minulých událostí; Mizzi odmítá nejen do 

budoucna, ale i do minula být pouhým objektem manipulace. 

 

Zkusme si nyní výše zmíněné hry vskutku rozepsat do jednotlivých sehrávek: 

 

Na počátku Taitingerova vztahu k Mizzi je kratičká hra omylu a poznání. 

Baron vstupuje do obchodu Aloise Schinagela: 

 
Die Tür hatte eine grelle Alarmglocke. Auch sie überraschte den Baron Taittinger nicht. Wohl aber überraschte, 

ja erschreckte es ihn, dass statt des alten Pfeifenhändlers, den er erwartet hatte, ein Wesen hinter dem 

Ladentisch erschien, das er bereits sehr wohl zu kennen glaubte: wenn es nicht die Gräfin W. persönlich war, so 

war es gewiss ihre Schwester. Er beschloss zuerst, längere Zeit die Pfeifen zu prüfen, von denen er allerdings 

gar nichts verstand.  

 (Roth 1989 VI, 370) 

 

Baron tedy alespoň na moment považuje Mizzi za hraběnku W. (nebo za její sestru). 

Brzy ale chápe, že se jedná pouze o hraběnčinu dvojnici (otázka objektivní podoby je arci 

v knize na dvou místech zpochybněna). 

 

Poté, co baron poznává svůj omyl, rozhodne se učinit z Mizzi svou milenku a náhražku za 

baronku W.. Je pravděpodobné, že jeho plán nebyl zdaleka tak jasně formulován, jako 

pozdější plán pomsty na hraběnce v souvislosti s šáhovou žádostí. Přesto ale zde podle našeho 

názoru můžeme uvažovat o hře hraní. Vzhledem k tomu, že se vše odehrává bez Mizziyna 

vědomí, nejedná se o standardní hru hraní, nýbrž o zakletí do hraní. (Podrobně by se startovní 

sehrávka mohla vyjádřit asi takto: Taittinger činí z Mizzi „Mizzi zakletou do hraní role 

hraběnky von W“). Matrice bude tudíž jistou směsí vlastností obou her - tedy možnost nabytí 

a pozbytí role bez vlastního souhlasu kombinovaná s obligatorním adresátem - publikem. 

 

Hra I 

 

  standard peripetie katastrofa 

I. nabytí role  7 - 

II vlastní recepce  2 - 



 115

 recepce adresátem 4  - 

 recepce náhodným pozorovatelem 5  - 

III pozbytí role  7  

 

Jak vidíme, ve hře převládají peripetie, včetně vlastní recepce Mizzi Schinagelové; zde je 

zakletí ještě zhoršeno její nevědomostí, že je s ní nějak manipulováno. Za adresáta zde 

můžeme považovat Taittingera, tedy zaměňovatele. Můžeme se domnívat, že ani náhodní 

pozorovatelé, např. starý Schinagel, neměli tušení o nějakém vztahu Mizzi k baronce von W. 

Hra byla ukončena opět nestandardně baronem Taittingerem, předpokládejme, že ve chvíli, 

kdy se s Mizzi, čekající s ním dítě, jistým způsobem finančně vyrovnal a zároveň s ní přerušil 

kontakt. 

Její role, i její zakletí do této role, bylo tedy ukončeno aniž by si uvědomila, že vůbec nějakou 

roli hraje. 

 

Další hrou je hra „zakletí do podvodu“: 

 

Hra II 

 

  Standard Peripetie Katastrofa 

I. nabytí role  7  

II vlastní recepce  2  

 recepce adresátem 5   

 recepce náhodnými pozorovateli    

III pozbytí role  7  

 

Matrice je podobně hybridní, jako v předchozím příkladu, tedy recepce adresátem je nutná. 

Za aktivního zaměňovatele bychom měli i zde považovat barona Taittingera, který celou akci 

vymyslil a navrhl. Mizzi asi těžko mohla odmítnout. 

 Mizzi v tomto případě ví, že hraje jistou roli, pravděpodobně ale neví, o jakou konkrétní 

osobu se jedná, její vědomost je tedy nekompletní. Vzhledem ke vztahu k předchozímu 

zakletí jsme se rozhodli v tomto případě, navzdory úvahám v prvním dílu (1.5.6) považovat 

její vlastní recepci za omyl a tedy za odchylku od standardu do peripetie. 

Adresát, tedy šáh, vskutku považuje Mizzi za roli, kterou je donucena hrát.  
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Hra vlastně nemá náhodné pozorovatele, všechny osoby kolem celé věci se více či méně 

podvodu, tedy aktivní záměny Mizzi v Helenu von W., účastní.  

Ráno je „kouzlo“, tedy i zakletí zrušeno. Můžeme uvažovat, kdo je zde aktivním 

zaměňovatelem; patrně Mizziyna šéfová, paní Matznerová. 

Tím, že tato hra probíhá, co se adresáta týče, standardně, raší, jak měl baron Taittinger též 

v úmyslu, do hry transplantace, ve které příjemcem je hraběnka von W., transplantátem 

Mizzi. Vše, co Mizzi během oné „pohádkové“ noci učinila, bylo alespoň jednou osobou, to 

jest šáhem, přisuzováno hraběnce von W.  

 

Hra III 

 

Účastník vztahu I (Mizzi) 

  standard peripetie katastrofa 

I. nabytí vztahu  7  

II vlastní recepce  2  

 recepce adresátem - -  

 recepce náhodným pozorovatelem  5  

III pozbytí vztahu  7  

 

účastník vztahu II (hraběnka von W.) 

  standard peripetie katastrofa 

I. nabytí vztahu  7  

II vlastní recepce  2  

 recepce adresátem - -  

 recepce náhodným pozorovatelem  5  

III pozbytí vztahu  7  

 

Obě osoby jsou do vztahu zaklety baronem Taittingerem - jedná se tedy opět o jistou 

kombinaci zakletí a transplantace, kombinací arci pro transplantaci zcela obvyklou (kouzla 

woodoo). Hra probíhá v matricích obou účastnic zcela nestandardně - ty se neúčastní aktivně 

ani nabytí, ani pozbytí vztahu, nevědí o něm, neví o něm pravděpodobně ani nikdo jiný. Pro 

tuto chvíli předpokládáme, že vztah byl ukončen, a to nejpozději ve chvíli, kdy se šáh od 

eunucha dozvěděl, že oné noci nespal s hraběnkou. 
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Jak jsme popisovali v dílu prvním, hra podvodu má mnohdy pokračování, kdy podvodník i 

poté, co odložil svou masku, musí celou záležitost tajit či jí dát jinou podobu. Je složité určit, 

co vlastně Mizzi předstírá. Z její verze, prezentované třebas při její triumfální návštěvě otce 

v Sieveringu, patrně vymizelo hraní nějaké role. Připouští, ba zdůrazňuje noc, kterou šáh 

strávil s „prostou dívkou ze Sieveringu“, potlačuje však, že zde byla pouhou náhradou či 

náhražkou za jinou osobu. Podvod se u ní mísí s nedostatkem informací, tedy s částečným 

omylem v těžko odlučitelnou směs.  

 

Hra IV 

 

  Standard Peripetie Katastrofa 

I. nabytí role 6   

II vlastní recepce  2  

 recepce adresátem 5   

 recepce náhodnými pozorovateli    

III pozbytí role   0? 

 

Jestliže za adresáta považujeme „lid“, můžeme se domnívat, že Mizziynu verzi přijal. 

Podobně jako v případě hry předchozí je možno Mizziynu částečnou nevědomost o povaze 

celé manipulace s ní považovat za peripetii, možná dokonce za to, co je největším důvodem 

studu barona Taittingera vůči ní. Tento Mizzyin podvod vlastně až do konce knihy nekončí, 

navazuje na něj hraní v rámci programu jejího panoptika. Je možno se ptát, jestli hra nekončí, 

protože podvádějící osoba nechce odložit masku, nebo jestli ji odložit nemůže a jedná se tedy 

o hru končící katastrofou - tedy Mizzi je znovu, byť jiným způsobem, zakleta do podvodu se 

vztahem k oné noci tisící a druhé. 

 

Pátá matrice zachycuje hru zakletí Mizzi do role defraudantky. Předcházel mu omyl paní 

Matznerové stran Mizziyna podílu na podvodu s falešnými krajkami, omyl, který (přes jisté 

výčitky svědomí) pravděpodobně trval až do její smrti. 

 

Hra V 

 

  Standard Peripetie Katastrofa 

I. nabytí role 7   
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II vlastní recepce 1   

 recepce adresátem (5)   

 recepce náhodnými pozorovateli 4/5   

III pozbytí role   0 

 

Paní Matznerová je svým udáním a svědectvím u soudu nesporným hybatelem Mizziyna 

zakletí v této hře. Jisté ale je, že skutečným zaměňovatelem, vyslovující performativ, tedy 

rozsudek nad Mizzi, je příslušný soudce. 

Mizzi sama sebe pravděpodobně nepovažuje za „vinnou ve smyslu obžaloby“. 

Je otázka, jestli tato hra má adresáta. Jestliže za aktivního zaměňovatele považujeme paní 

Matznerovou, mohl by adresátem být soudce, vynášející rozsudek. Jestli naopak se soudce 

účastní aktivní záměny, hra nemá adresáta - po vyslovení rozsudku je víra či nevíra kohokoli 

v Mizziynu vinu velice málo důležitá. 

Různé nezúčastněné osoby měly patrně rozličné názory na existenci a stupeň její viny. 

O třetí fázi je nutno říci, že vlastně končí katastrofou; Mizzi si odseděla svůj trest, nebyla 

nijak rehabilitována. Zbyl jí záznam v rejstříku, který by negativně ovlivňoval jakýkoli další 

střet s justicí. Byla tedy již navždy „Mizzi, padělavší bruselské krajky“. 

 

4.2.2 Originály ve světě pozlátka 

 

Jak již bylo řečeno, v Rothových románech, včetně tohoto, těžko nalézáme vedle světů klamu 

alespoň stejně rozsáhlý svět prosté reality. V Příběhu 1002. noci by se mohlo jednat nanejvýš 

o vídeňské předměstí, kde Mizzi vyrůstala. (I její původní snoubenec je ale holičem a 

výrobcem paruk!) Důležité jsou spíš jisté cenné předměty neměnné hodnoty. Dva z nich jsou 

více či méně ve spojení s orientálními hosty: perlový náhrdelník, který dostává Mizzi a zlaté 

mince, za které je - poprvé i podruhé - zakoupen (v obojím případě je výslovně řečeno, že 

perští zákazníci neplatí bankovkami). Dalo by se říci, že orientální hosté na své návštěvě 

žádným způsobem aktivně nepřispívají k devalvaci originálních hodnot na Západě. 

Náhrdelník, který, poté, co byl věnován, přinesl těm, kteří s ním přišli do styku, spíše neštěstí, 

je na závěr, při druhé návštěvě, „stažen z oběhu“. Poprvé i podruhé jej kupuje šáhův vrchní 

eunuch Patominos, člověk, který je na jedné straně přesvědčený, že ve světě není 

rozmanitosti, na druhé straně ale schopný rozeznat každý klenot, který už měl jednou v ruce. 

(Roth 1989 VI, 511) 
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4.2.3 Dvě řady postupného znehodnocení 

 

Kromě záměnových řetězců se v knize vyskytují, podobně jako již v této souvislosti 

zmíněném Pochodu Radeckého, řady postupného znehodnocení originálu. V naší knize máme 

takové řady dvě - u jedné je výchozím originálem hraběnka von W., u druhé ušlechtilí lipicáni 

španělské jezdecké školy, kterou šáh navštíví. Vývoj první řady jsme již víceméně naznačili; 

od originálu skutečné hraběnky sestupuje přes náhražku v podobě Mizzi až k součásti 

programu panoptika voskových figurín. Druhá, ne tak jednoznačná řada vede od ušlechtilých 

koní přes koně, které vlastní baron Taittinger (a které je posléze nucen prodat), nájemné koně, 

které by si mohl pronajmout pro vyjížďky v Prátru až k neživým koním pouťového kolotoče. 

Přinejmenším na začátku a na konci jsou obě řady jasně provázány: perský šáh na své první 

návštěvě touží po dvou věcech: po jednom z předváděných koní a po hraběnce von W.. Ani 

jednoho se mu (v originále) nedostane. Obě řady končí prakticky na stejném místě - 

v pouťovém prostředí lidového Wurstelprateru. To už je ale v době druhé šáhovy návštěvy. A 

šáh nemá v té době zájem o vídeňské originály ani z oblasti ušlechtilých žen, ani z oblasti 

ušlechtilých koní; objektem jeho lásky je nová čtrnáctiletá manželka, kterou na rozdíl od 

první návštěvy vzal jako jedinou s sebou.  

Druhá šáhova návštěva zakončující knihu je katalyzátorem mnohých událostí: reportér Lazik 

vydává své sešitky pouze proto, že zájem publika je, vzhledem ke zprávám o šáhově 

návštěvě, opět oživen. Podobně kalkuluje i Mizzi při sestavování prvního programu ve svém 

panoptiku. Žádost barona Taittingera o znovunastoupení aktivní služby je, vzhledem k perské 

návštěvě, odložena, což bezprostředně vede k jeho sebevraždě. Během návštěvy také skončí 

dlouho trvající šáhův omyl stran ženy, se kterou tehdy strávil noc. A konečně - vrchní eunuch 

šáhova harému kupuje podruhé onen perlový náhrdelník, jehož náhražku z falešných perel 

nosí Mizzi, když sedí v pokladně svého panoptika. 

Dráha námi zmíněných dvou řetězců od živého originálu k neživému předmětu je v knize 

lemována dalšími podobnými příklady: spolumajitel kolotoče Trümmer byl původně panský 

kočí, poté se stal obchodníkem s koňmi, který mimo jiné poslal vojenské odvodní komisi 

jiného, podřadnějšího koně, než byl kůň původně vybraný (Roth 1989 VI, 482), až se stal 

pánem nad koňmi dřevěnými. Manžel hraběnky von W. a otec její dvojnice Mizzi jsou ke 

konci příběhu „znehybněni“ - hrabě von W. je stižen paralýzou, starého Schinagela ranila 
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mrtvice. A Mizzi v jedné chvíli sní o možnosti pozdního sňatku s Taittingerem a představuje 

si, že by baron mohl potřebovat její péči, poté co prodělal „docela malé, přechodné ochrnutí“ 

(Roth 1989 VI, 489). Své snění zakončuje pozoruhodnou větou: 

Eine Nacht war sie schon einmal Gräfin gewesen. Die letzten zehn Jahre ihres Lebens konnte 

si ganz gut Baronin sein. 

Tento plán ovšem zhatí baron Taittinger radikálním způsobem tím, že se sám o vlastní vůli 

promění ve svém hotelovém pokoji v neživý předmět. 

 

4.2.4 Mezi tragédií a happyendem  

 

Až na toto místo jsme si ponechali závěrečné hry spojené s Mizzi a hraběnkou von W., hry 

související s působením nově otevřeného panoptika. Začneme hned první nejasností: ačkoli se 

jedná o panoptikum voskových figurín, nikde v textu se explicitně nehovoří o figuríně, která 

by měla představovat „vládkyni harému“. Na slavnostním otevření tuto roli hraje přímo 

Mizzi, a, jak už bylo řečeno, uvádí na chvilku v omyl barona Taittingera (Roth 1989 VI, 505). 

I během dalších představení sedí Mizzi v pokladně oblečená do harémového kostýmu. Zdá se 

tedy, že středem sestavy neživých figur je živá bytost, a zatímco figuríny „hrají“ živé lidi, ona 

„hraje“ alespoň trochu neživý předmět z vosku. Devalvace hraběnky v neživý předmět jako 

by se zastavila těsně nade dnem. I sama Mizzi otevřením svého panoptika v několikerém 

smyslu zastavila svůj pád, během kterého byla takřka výhradně pasivním předmětem 

manipulací, tedy v naší terminologii předmětem zakletí do všemožných her a rolí. Nyní stojí 

finančně na vlastních nohách, stala se aktivní zaměňovatelkou, která předvádí za pomoci 

voskových figurín svou, byť nepravdivou verzi příběhu noci se šáhem. Podvod je zde smíšen 

se hrou, tedy je součástí poněkud sympatičtější směsi než ve hře číslo II. Už věta, shrnující 

v programu její roli v celé záležitosti se šáhem, je hravá, otevírající několik možností čtení: 

„Die Kebsfrau von Wien, ein Kind des Volkes von Sievering, dem Schah zugeführt von 

höchsten Persönlichkeiten und seitdem Beherrscherin des Harems in Persien.“ 

Není zde ani řeči o nějaké podobě s jinou osobou, celý příběh tedy pozbyl jakékoli 

náhražkovosti. „Die Kebsfrau von Wien“ , tedy „souložnice/kuběna z Vídně“ můžeme číst 

jako pravdivé konstatování Mizziyna povolání před setkáním s šáhem, právě tak to ale může 

znamenat, že se ona „prostá dívka ze Sieveringu“ (náš poněkud volnější překlad spojení „ein 

Kind des Volkes von Sievering“) stala souložnicí až v šáhově harému. Pravdivá informace, že 

byla šáhovi přivedena nejvyššími osobnostmi, nikterak nehovoří o tom, že jediným důvodem 
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byla její podoba s někým jiným. Tato věta z plakátu, podobně jako to, co Mizzi říká během 

programu, jistě vyvolá chápavý úsměv na tváři i takového diváka, který o celé věci ví 

poněkud více - a je tak i míněna. Zatímco tedy podvod na šáhovi vyžadoval adresáta vskutku 

podvedeného, Mizziyn podvod na vídeňském lidovém publiku předpokládá - právě jen 

publikum, ochotné přijmout jistá tvrzení v rámci hry, byť případně poněkud oscilující stran 

vtažení do této hry (viz též kapitolu 1.4.2.1.1.3.1 této práce). Nebo ještě trochu jinak: patrně 

nikdo z publika nepovažuje voskové figuríny za lidi, jen málokdo považuje příběh o vládkyni 

harému za pravdivý - ale v centru se nachází „figurína“, která je živá, „prostá dívka ze 

Sieveringu“, která jakoby nechávala pootevřená vrátka zajímavější, pohádkové možnosti, 

možnosti, které okouzlený divák může alespoň na okamžik propadnout. Dokonce i kostýmy 

jako by načerpaly novou reálnost; zatímco rekvizity velkých vídeňských divadel byly oné 

noci užívány k podvodu, zde jsou součástí hry. 

Co se matrice týče, můžeme představení panoptika rozepsat do tři her: 

jednou hrou je hra hraní, ve které veškeré postavy panoptika (kromě Mizzi) „hrají“ živé osoby 

- tedy šáha, jeho ženy atd. Je to podle nás čistá hra - divák nemá věřit, že se jedná o živé 

postavy. 

 

Hra VI 

 

  Standard Peripetie Katastrofa 

I. nabytí role 7   

II vlastní recepce    

 recepce adresátem 4   

 recepce náhodnými pozorovateli    

III pozbytí role 7   

 

Figury jsou neživé, nemá tedy smysl hovořit o jejich „zakletí“, po každém představení jsou 

své role opět zbavovány. 

 

Další hrou je hra Mizzi, líčená při slavnostním otevření panoptika, a pravděpodobně se 

v nějaké formě opakující. Zde není vyloučeno, že Mizzi na chvíli hraje voskovou figurínu, 

jedná se tedy o to, co jsme v první dílu nazvali mystifikací a tedy vlastně podvodem. 

Vzhledem k tomu ale, že se zároveň jedná o pravidelné představení před větším publikem, dá 
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se tato hra spíše označit za jistou směs podvodu a hry, neboť příliš nezáleží na tom, jestli 

všichni adresáti vskutku „sednou na lep“. 

 

Hra VII 

 

  Standard Peripetie Katastrofa 

I. nabytí role 6   

II vlastní recepce 1   

 recepce adresátem 4/5   

 recepce náhodnými pozorovateli    

III pozbytí role 6   

 

Mizzi zde dává roli sama sobě, sama se jí také zbavuje, je si plně vědoma, jakou roli hraje, 

adresáti se mohou skládat s lidí ošálených i z lidí, kteří od začátku vědí, že se nejedná o 

figurínu, a hra v obou případech zůstává v mezích standardu. 

Poslední hra se nevztahuje na „materiál“ předváděných postav, nýbrž jde do minulosti, 

k událostem oné osudové noci se šáhem. Matrice je totožná s předchozí, jedná se tedy opět o 

směs podvodu a hraní, při které není příliš důležité, jestli adresáti - publikum vskutku věří 

vyprávěnému příběhu. 

 

Hra VIII 

 

  Standard Peripetie Katastrofa 

I. nabytí role 6   

II vlastní recepce 1   

 recepce adresátem 4/5   

 recepce náhodnými pozorovateli    

III pozbytí role 6   

 

Toto by bylo možno nazvat optimistickou verzí, verzí s happyendem - který se samozřejmě 

bohužel netýká barona Taittingera. Rothův příběh jako by se zde trochu dotýkal v úvodu 

citovaného fragmentu o Hollywoodu: 

 
Und während man in dieser Stadt dem lebendigen Menschen den Schatten nimmt, mitsamt der Lebendigkeit, und 

also den ursprünglichen Besitzer des Schattens zum Schatten dieses Schattens macht, stattet man die toten 
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Denkmäler mit den Bedüfnissen der lebendigen Menschen aus, sodass man eigentlich sagen könnte, in dieser 

Stadt, die von lauter Schatten bewohnt wird, seien nur die Denkmäler Menschen; ohne Geschmack zwar, aber 

immerhin Menschen. 

 

Mizzi jako pouťová vládkyně harému, oscilující mezi živým člověkem a voskovou figurínou 

je přímo naplněním této věty, zvláště jejího závěru. 

 

Náš román ale končí jinak: slovy Tina Percoliho, výrobce voskových figurín: 

 
„Ich könnte vielleicht Puppen herstellen, die Herz, Gewissen, Leidenschaft, Gefühl, Sittlichkeit haben. Aber 

nach dergleichen fragt in der ganzen Welt niemand. Sie wollen nur Kuriositäten in der Welt; sie wollen 

Ungeheuer. Ungeheuer wollen sie!“  

(Roth 1989 VI, 514) 
 

Obludy, vystavované v panoptiku, bývají, kromě známých vrahů a jiných veličin často zrůdy, 

postavy všelijak znetvořené, v pohádkovém pojetí mnohdy osoby do takovéto zrůdné podoby 

zakleté. Můžeme jen vzpomenout na Hauffova trpaslíka Nose (Hauff 1954), proměněného 

z roztomilého chlapce do podoby hrbáče s obludným nosem. A také na Mizzi, která se 

vystavuje (nebo je vystavována?) jako součást voskového světa pana Percolliho, leží 

několikeré zakletí: zcela nesporně pověst podvodnice a defraudantky, možná ale i další; záleží 

na tom, jak budeme náš řetězec interpretovat počínaje třetí hrou. Při ní jsme se ptali, jestli 

Mizzi svou roli „děvčete z lidu“ šáhem obšťastněné (a šáha obšťastnivší) neodkládá úmyslně, 

nebo jestli ji odložit nemůže, jestli do ní není zakleta, s přitěžující okolností, že patrně do 

konce našeho příběhu neví, koho přesně představovala a jaký význam měla tato žena pro 

jejího milence Taittingera. V tom případě by nebyl vztah her III a VIII vztahem dvou 

dobrovolných podvodů konaných se stejnou maskou (ve hře VIII s příměsí hry), nýbrž dvěma 

hrami odehrávajícími se v rámci jednoho zakletí, které Mizzi nemůže zrušit.(V souvislosti 

s tím není možná nezajímavé, že matrice osmé hry by právě tak dobře mohla být zápisem hry 

zakletí, do kterého se Mizzi sama přivedla). Již zmíněný trpaslík Nos nakonec načas přijme 

svou obludnou identitu, jejíž součástí je též kuchařské umění a stane se kuchařem na 

královském dvoře. Řečeno lapidárně: činí z nouze ctnost. Jeho příběh ovšem končí záchranou 

a proměnou do původní podoby. Také Mizzi činí z nouze ctnost, ze své vnucené role zdroj 

obživy. Rothův příběh ale nekončí jejím vysvobozením. Mizzi, která byla dříve nucena 

předstírat vznešenou hraběnku, nyní, víceméně z vlastní vůle, hraje voskovou figuru... Jak je 
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vidět, je možno vymyslet i velice tragickou interpretaci tohoto Rothova světa, interpretaci, 

kde hraběnka von W, ale i Mizzi „narazily až na dno“ v procesu devalvace originálu. 

  

Tak či onak - je to svět plný zakletí, oblud, svět se šáhem, vezírem a harémem, svět pohádky, 

která zdaleka ne vždycky musí dobře skončit. Joseph Roth vybral pro svou předposlední 

knihu dobrý název. 

 

4.2.5 Možné otázky 
 

Přečtený text Rothovské interpretace mohl jistě v čtenáři vyvolat mnohé otázky a námitky. 

Některé, které průběžně napadaly i autora samotného, se nyní pokusí zodpovědět.  

Autor si je v první řadě vědom, že rozbor nebyl ani zdaleka vyčerpávající, a to ani v případě 

zvoleného centrálního řetězce s Mizzi jako zaměňovaným. Všechny jednotlivé sehrávky 

v matricích by bylo možno rozepsat ať už za pomoci nějakých symbolů, či vět typu: „šáh 

považuje Mizzi, zakletou do role Mizzi předstírající hraběnku von W za hraběnku von W“. 

Autor je přesvědčen, že rozsah první části této práce je dostatečným důkazem, že mu pro 

takovouto práci nechybí chuť a vytrvalost. Šlo spíše o to, učinit tuto část práce čitelnou a 

smysluplnou i pro někoho, který se už někde ve třetině části první zařekl, že se zde 

předváděnou typologií nechce mít nic společného. A samozřejmě šlo i o prostou úsporu místa.  

Při pohledu na použité matrice může vzniknout pochybnost, do jaké míry bylo jejich použití 

zákonité, či do jaké míry by kupříkladu bylo právě tak smysluplné pro Mizziyno zakletí do 

podvodu použít místo atypické matrice podvodu použít poněkud méně atypickou matrici 

zakletí. Autorovi této práce se přesto zdá, že pro jeho volbu jsou jisté důvody; představme si 

dva příběhy: v prvním je někdo donucen předstírat něčí roli, tak jako Mizzi v našem textu. 

V druhém je někdo rovnou zaklet do jisté role, ať už způsobem čarodějným, nebo třeba 

prostřednictvím záměny dokladů. To, jestli tuto roli také hraje nebo nikoli, není tolik důležité. 

Pokud kdosi toto jeho zakletí uskutečnil za účelem následného podvodu, charakterizovali 

bychom pomocí našeho pojmosloví spojení podvodu a zakletí v prvním případě jako zakletí 

do podvodu, v druhém případě jako zakletí za účelem podvodu. Zde by asi bylo smysluplné 

použít jako základ matrici pro zakletí, s výjimkou, že je zde obligatorní role adresáta. 

Charakter zakletého subjektu by se v obou případech dosti zásadně lišil: v prvním případě by 

zakletý musel aktivně sám sebe zaměňovat do určité role, v druhém případě by tuto roli 

prostě skrze zakletí obdržel. 
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Někdo by mohl dále postrádat určitou „vyšší“ strukturu jednotlivých her; na tu jsme 

rezignovali kromě výše zmíněných důvodů též vzhledem k nejednoznačné interpretaci 

Mizziyna osudu. Jisté je ale pravděpodobně to, že nejrozsáhlejší úsek děje je ohraničen hrou 

omylu a poznání perského šáha; tato hra začíná oné osudové noci, končí až při jeho druhé 

návštěvě Vídně, kdy se konečně dozvídá, že nestrávil noc s hraběnkou von W. Před takto 

vymezeným úsekem se odehrává pouze Taittingerova „hra“ s Mizzi jako náhražkou za 

nedostupnou hraběnku, tedy vlastně jakási „přede-hra“ k věcem dalším, v rámci členění textu 

autorem zařazená do exposice. Poté, co šáhův omyl končí, se neobjevuje žádná nová hra, 

pouze pokračuje opakovaná hra podvodu/hraní v Mizziyně panoptiku (a samozřejmě též „hra“ 

blízkého kolotoče). Možná že trochu hovoří pro naše chápání důležitosti záměn jako 

stavebního principu příběhu, že vše v Rothově knize podstatné je vskutku takto jasně 

ohraničeno šáhovým omylem jako „svorkou“, zahrnující mezi svými rameny vše ostatní.  

Případný rozpis všech sehrávek nalézajících se před, mezi a za těmito rameny (tj.. včetně 

všemožných částí prismatu, na jehož základě k záměnám dochází) přesahuje, jakkoli 

prakticky proveditelný, rámec naší práce a zůstává kterémukoli z čtenářů (a autorovi) jako 

„domáci úkol“. 

 

5. Závěr 
 

Tím končí poměrně krátký druhý díl naší práce, ve kterém jsme se pokusili laskavého čtenáře 

přesvědčit, že první poněkud obsáhlejší díl nečetl úplně zbytečně, neboli že naši typologii je 

možno aplikovat i na jiný druh textu než na dvouřádkovou anekdotu či na notoricky známý 

biblický text, u kterého už žádná interpretace nemůže překvapit. I na tomto místě nemůžeme 

než opakovat, že se v případě naší typologie jedná o polotovar, vyzývající (i autora této práce) 

k dalšímu rozpracování a zlepšení. Výzva míří dvěma směry:  

a) zpřesnění typologie a herních schémat v rámci vskutku klasických dvojnických příběhů  

b) její zobecnění v příběhové schéma týkající se omylu (postav i čtenářů) jakožto takového.  

Doufáme, že k této činnosti bude naše práce alespoň podnětem, když ne podkladem.  
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6. Závěrečné shrnutí 
 

V našich úvahách o motivu dvojníka jsme urazili dlouhou cestu.  Poté, co jsme upřesnili 

chápání pojmu motiv a seznámili se s staršími pojetími a členěními tohoto motivu v pracech 

Otokara Fischera a Elisabeth Frenzelové, přistoupili jsme k pojetí vlastnímu. 

Jeho základem je chápání motivu dvojníka jako motivu situačního, jehož jádrem je situace 

záměny. K bližší specifikaci záměny a jejích činitelů byla vytvořena rozsáhlá terminologie, 

které jsou věnovány následující kapitoly práce.  

Jestliže jako záměnu chápeme situaci, ve které A zaměňuje B za C, potom je A zaměňovatel, 

B zaměňované a C zaměňující. Tito činitelé se mohou od sebe lišit nejen identitou, nýbrž i 

jinými charakteristikami: kvalitou (předmět, organismus, člověk, myslící bytost odlišná od 

člověka), stopovou či plnou přítomností v okamžiku záměny (vrah může být chycen „in 

flagranti“, může ale na místě činu také zanechat jen otisky prstů), některými vlastnostmi 

(zcela normální člověk může být považován třeba za šílence), dále reálností či nereálností 

(skutečný subjekt je považován za halucinaci), počtem (více subjektů je považováno za 

subjekt jediný a naopak), a nakonec, ve spojení s nějakou vlastností, též konkrétní nebo 

obecnou identitou (subjekt A je považován za „nějakého“, ne zcela konrétního policistu). 

Záměny samotné jsme rozdělili na záměny pasivní (někdo se mýlí) a záměny aktivní (někdo 

subjekt B vědomě připodobňuje subjektu C). Kritérii pro dělení aktivních záměn jsou a) 

totožnost zaměňovatele a zaměňovaného (některé typy aktivních záměn musí dělat dotyčný 

myslící subjekt sám, do některých může být vmanipulován), b) nutnost cizí recepce (některé 

hry musí mít „publikum“ některé se bez něho obejdou) c) intence celé záměny (například 

klamání právě zmíněného publika) a nakonec d) počet aktivních zaměňovatelů na začátku 

záměny (jeden v případě podvodníka, nasazujícího si masku, dva či více v případě například 

posedlosti zlými duchy). 

Na základě těchto kritérií jsme vymezili osm kategorií aktivních záměn: kostým, podvod, 

hraní, zakletí, proměna, posedlost, amputace a transplantace.  

Práce se zabývala též otázkou prismatu, to jest souboru vlastností, relevantních pro záměnu. 

V případě shody relevantních vlastností zaměňovaného a zaměňujícího (relevantních v  

konkrétní situaci, pro konkrétného pasivního zaměňovatele), může být například člověk 

přestrojený za lékaře konkrétní nemocnice (a mající potřebné znalosti), za takového lékaře 

nejen zaměnitelný, nýbrž i nahraditelný.  
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Tím končila první část prvního dílu. V části druhé jsme se zabývali možnými propojeními 

více záměnových situací. První takovou možnost, tedy propojení nekauzální, bez časové 

posloupnosti, jsme nazvali rašení. Jako příklad za mnohé můžeme uvést situaci, ve které se 

člověk A přestrojí na nějaké party za člověka B. Ti, kteří tomuto podvodu věří, se tedy musejí 

rovněž domnívat, že člověk B se nachází právě zde, a ne třeba ve svém bytě. V rámci 

kategorie rašení záměn jsme se zabývali také záměnami celých světů a jejich částí, tedy 

otázkami paralelních vesmírů, cestování v čase a podobně. 

Důležitější pro naši typologii je kauzální řetězení jednotlivých aktivních a pasivních záměn. 

Pro jejich uchopení jsme převzali něco z terminologie karetní hry bridž. Situace, ve které 

např. A považuje B za C (nebo také A činí z B C) je v naší práci nadále nazývána sehrávka, 

jisté kauzální propojení několika sehrávek (např.: B na sebe bere podobu C, A považuje B za 

C, B opět odkládá podobu C) se nazývá hra. Teprve na tomto místě práce mohly být podrobně 

specifikovány jednotlivé aktivní záměny (tedy např. hra podvodu, hra zakletí atd.). Jednotlivé 

hry byly představeny za pomoci tabulek, ve kterých vždy jeden sloupec byl věnován 

standardnímu průbehu dané hry, druhý sloupec případným komplikacím, zde nazývaným 

peripetie, a sloupec třetí katastrofickému průběhu. V našem chápání je katastrofou pouze 

nemožnost vrátit se k původní identitě (např. skrze neznalost či zapomenutí magické formule 

rušící kouzlo).  

Vše výše uvedené bylo pokud možno ilustrováno (a dokládáno) příklady konkrétních textů, 

z větší části krátkými anekdotami, ale také úryvky z biblických příběhů.  

Díl druhý se pokusil dokázat použitelnost a přínosost vypracované typologie rozborem 

delšího textu, románu Josepha Rotha Příběh tisící a druhé noci. Na začátku jsme si řekli 

několik slov o dvojnických motivech v autorově díle a životě. Poté jsme vymezili již poslední 

nové termíny naší dlouhé práce, termíny náhrady a náhražky, úzce související s již dříve 

užitými termíny nahraditelnosti a zaměnitelnosti (pouze věc nahraditelná může být 

plnohodnotnou náhradou nahrazované věci, věci zaměnitelné jsou pouhými náhražkami). 

V souvislosti s Rothovým dílem byly jmenovány tři typy náhražek: a) náhražka nemá 

s originálem prakticky nic společného (lepenková kulisa místo mramorového sloupu), b) 

originálu bez náhrady ubývá (vážení zfalšovaným závažím), c) originál je smíšen s náhražkou 

(ředění, smíšení atd.) 

V námi rozebíraném románu jsme mohli použít mnoho kategorií naší dvojnické typologie: 

kategorii podvodu (perskému šáhovi je „podvržena“ prostitutka Mizzi za hraběnku von W.), 

kategorii hry (baron Taittinger užívá Mizzi jako náhražky za hraběnku von W., která je pro 
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něj nedosažitelnou), kategorii zakletí (Mizzi je nucena hrát roli hraběnky von W., aniž by 

k tomu dala souhlas). Měli jsme zde i příklad kombinace her (baron Taittinger si s Mizzi 

hraje, Mizzi ale, protože není do hry zasvěcena, je do ní zakleta) i jejich rašení (tím, že šáh 

považuje Mizzi za hraběnku von W., je hraběnka svým způsobem do celé záležitosti 

zatažena). Poslední příklad je možno pojmout též jako hru transplantace (vše, co šáh prožije 

s Mizzi, přisuzuje hraběnce von W.). Na základě této analýzy se nám podařilo objasnit jinak 

poněkud nepochopitelné pocity viny barona Taittingera vůči Mizzi i hraběnce von W. 

Kromě těchto jasných záměnových situací a her jsme se zabývali ještě tendencí, známou i 

z jiných Rothových děl, tendencí vytvářet sestupné řady postupně devalvovaných subjektů (v 

Pochodu Radeckého od živého císaře až po jeho reprodukovaný portrét). V námi 

analyzovaném románu se jednalo o dvě souběžné řady začínající živou šlechtičnou a 

ušlechtilými koňmi španělské jezdecké školy, a končící voskovým panoptikem a dřevěnými 

koníčky na kolotoči v Prátru. I kategorie kvality, zmíněná takřka na začátku této práce, došla 

tedy nakonec svého uplatnění. Úvahy o osudu Mizzi dospěly ke dvou právě tak možným 

závěrům: pozitivnímu a negativnímu. V naší dvojnické terminologii: v tom lepším případě 

Mizzi nakonec se svým voskovým panoptikum provozuje cosi mezi hrou a podvodem, 

každopádně se zbavila zakletí a vmanipulovanosti do role hraběnky von W. V tom hnorším 

případě je její působení ve voskovém panoptiku pouhým pokračováním jejího zakletí do této 

role, zakletím, které začalo před lety v okamžiku, kdy ji poprvé spatřil baron Taittinger.  

A nyní, na úplný závěr, můžeme pouze opakovat to, co bylo jinými slovy již několikrát 

vyřčeno: tato typologie, přes úsilí o jistou komplexnost a vnitřní provázanost, si je vědoma 

mnohých nedostatků a nedotažeností a je čtenáři předávána jako polotovar provokující 

k dalšímu přemýšlení o dvojnících, záměnách, náhradách či náhražkách a, jak doufáme, 

v neposlední řadě - o díle Josepha Rotha. 
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7. Resumé (česky) 
 
Práce se pokouší vypracovat jednotnou typologii aplikovatelnou na literární motiv dvojníka 

v celém jeho rozsahu, tedy od jednoduchých komedií s podobnými sourozenci až po příběhy, 

jejichž námětem je rozštěpení lidské psychiky, vztah člověka a jeho zrcadlového či 

malovaného obrazu a podobně.  

Je rozdělena na dvě základní části. V první části, poté, co byl čtenář krátce seznámen 

s pojetím a členěním tohoto motivu u některých starších autorů (O. Fischer, E. Frenzelová), 

autor představuje členění vlastní, ve kterém jádrem dvojnického motivu je situace záměny 

identit či důležitých vlastností určitého subjektu. Zatímco pro již zmíněné starší autory je 

důležitým prvkem členění spíše forma dvojnictví, t.j. např. dvojnictví na základě rodové 

příbuznosti oproti dvojnictví získanému třeba kouzlem, staví tato práce spíše na intenci 

dvojnictví, tedy například dvojnictví za účelem podvodu či hry, ať už je získáno jakýmkoli 

způsobem. Typologie vycházející v zásadě ze sémiologického pojetí znaku, pracuje s řadou 

nových, či nově užitých termínů a usiluje o komplexní a vnitřně provázaný systém. Jednotlivé 

termíny jsou ilustrovány příkladovými texty, z velké části krátkými anekdotami. Už při jejich 

rozboru se ale objevuje nesnadnost, ba nemožnost jednoznačně interpretovat i poměrně 

důležité prvky těchto stručných příběhů. 

Druhá část práce se snaží dokázat užitelnost této typologie aplikací na delší text, román 

Josepha Rotha Geschichte der 1002. Nacht. Po úvodu, zabývajícím se dvojnickými prvky 

v díle (a životě) Josepha Rotha obecně, přistupuje práce k rozboru výše zmíněného románu. 

Zde přítomný dvojnický motiv (záměna hraběnky von W. za prostitutku Mizzi při návštěvě 

perského šáha ve Vídni) je zpracován a zařazen v souladu s teoriemi rozvinutými v první 

části. Z toho vychází následná interpretace celého textu, zabývající se jak dvojnictvím Mizzi a 

hraběnky von W., tak vztahy mezi více postavami a předměty figurujícími v tomto románu. 

Práce zde zjišťuje tendenci, patrnou například též v Rothově románu Radetzkymarsch, 

vytvářet v rámci příběhu řady ubývající kvality, v románu Radetzkymarsch řadu začínající 

živými osobami a končící jejich obrazy, v románu Geschichte der 1002. Nacht dvě paralelní 

řady počínající živou ženou a živými koňmi a končící jejich „devalvovanými“ odvozeninami 

v podobě voskových figurín a dřevěných koní pouťových atrakcí. 

V závěru obou částí jsou alespoň zčásti formulovány otázky spojené s možnými nedostatky 

celé typologie, zároveň s pokusem o jejich zodpovězení. 
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8. Resümee (deutsch) 
 
Die Arbeit bemüht sich um eine einheitliche Typologie, die sich auf das Doppelgëngermotiv 

in seinem ganzen Umfang anwenden liesse, das heisst sowohl auf einfachen 

Verwechselungskomödien mit ähnlichen Geschwistern als auch auf Geschichten, deren 

Thema Spaltung des menschlichen Ich, Beziehung des Menschen und seines Gegenüber im 

Spiegel oder im Gemälde ist. 

Die Arbeit is in zwei Grundteile geteilt. Im ersten Teil, nachdem der Leser kurz bekannt 

gemacht wurde mit Auffassung und Gliederung dieses Motivs bei einigen älteren Autoren (O. 

Fischer, E. Frenzel), stellt autor die eigene Gliederung dar, in der der Kern des Doppelgänger-

Motivs die Situation der Verwechslung der Identität beziehugsweise einiger wichtigen 

Eigenschaften von gewissem Subjekt ist. Während für die oben genannten älteren Autoren ein 

wichtiger Element der Gliederung eher die Form des Doppelgängertum ist, das heisst zum 

Beispiel das Doppelgängertum auf Grund der Blutverwandschaft im Gegensatz etwa zum 

Doppelgängertum durch Magie, ist für diese Arbeit eher die Intention des Doppelgängertums 

von Wichtigkeit, also zum Beispiel Doppelgängertum zwecks Betrugs oder Spiels, egal 

wodurch es gewonnen ist. Die im Grunde aus der semiologischen Auffassung der Zeichens 

ausgehende Typologie arbeitet mit vielen neuen, bzw. neu benutzten Termini und bemüht sich 

um ein komplexes System. Als Illustration der einzelnen Termini werden kurze Texte benutzt, 

zum grossen Teil kurze Witze oder Anekdoten. Schon bei ihrer Analyse zeigt sich immerhin 

die Schwierigkeit ja Unmöglichkeit einer eindeutigen Interpretation selbst von ziemlich 

wichtigen Elementen dieser kurzen Geschichten. 

Der zweite Teil dieser Arbeit versucht die Benutzbarkeit dieser Typologie zu beweisen durch 

ihre Anwendung auf einen längeren Text, Joseph Roths Roman Geschichte der 1002. Nacht. 

Nach der Einführung, die sich mit den Doppelgänger-Elementen im Werk (und im Leben) 

von Joseph Roth allgemein befasst,  widmet sich die Arbeit der Analyse des oben genannten 

Romans. Das hier vorhandene Doppelgängermotiv (die Verwechslung von Gräfin von W. und 

Prostituierten Mizzi während des Staatsbesuchs des Schahs von Persien in Wien) wird 

bearbeitet und eingeordnet in Übereinstimmung mit den in dem ersten Teil dargestellten 

Behauptungen. Daraus entwickelt sich die folgende Interpretation des ganzen Textes, die sich 

den Doppelgänger-Beziehungen von Mizzi und der Gräfin von W. widmet, sowie auch 

Beziehungen zwischen mehreren Personen und Gegenständen, die in diesem Roman 

figurieren. Es wird eine auch  z. B. in Roths Roman Radetzkymarsch bemerkbare Tendenz 

festgestellt, dass im Rahmen der Geschichte eine oder mehrere Reihen von abnehmender 
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Qualität entstehen, in Radetzkymarsch die Reihe mit Menschen am Anfang un deren 

Gemälden am Ende, in Die Geschichte der 1002. Nacht zwei parallelle Reihen mit einer Frau 

und (mehreren) Pferden am Anfang und deren „devalvierten“ Ableitungen in Gestalt von 

Wachsfiguren und Holzpferden der Jahrmarkt-Attraktionen am Ende. 

Als Abschluss der beiden Teile werden wenigstens teilweise eventuelle Fragen formuliert, die 

mit etwaigen Unzulänglichkeiten der ganzen Typologie verbunden sind, sowie auch ein 

Versuch, diese Fragen zu beantworten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Summary (english) 
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This study aims at working out a consistent typology that might be applied on the literary 

motif of a double in its entire variety, i. e. from simple comedies with alike brothers and 

sisters to the stories, the themes of which are the split within the human psyche, the relation of 

man to his mirror, or painted, image, and the like. 

It is divided into two basic parts. In the first part, after the reader has been briefly informed of 

the concept and articulation of this motif by some earlier writers (O. Fischer, E. Frenzel), the 

author offers his own articulation: the core of the double-motif is a situation in which 

identities or important properties of a certain subject are mutually exchanged.  While the 

above mentioned earlier writers in their articulation accentuate rather the form of the double-

ness, for instance the double-ness based on kindred rather than the double-ness acquired e.g. 

through a spell, this work dwells on the intention of the double-ness, for example of a 

double-ness, acquired in whatever way, purposed to cheat or play a game. The proposed 

typology the starting point of which is basically the semiological concept of sign, works with 

a whole range of new, or newly used terms, and strives to build up a complex and internally 

coherent system. The respective terms are exemplified by concrete texts, to a great extent by 

short anecdotes. During the process of their analysis, however, there emerges the difficulty, if 

not the impossibility to unequivocally interpret even the relatively important elements of 

those short stories. 

The second part of this study attempts to substantiate the applicability of this typology to a 

more extensive text, a novel by Joseph Roth, Geschichte der 1002. Nacht. After an 

introduction, concerned with double-ness elements in the work (and life) of Joseph Roth in 

general, there follows an analysis of the above mentioned novel. The double-ness motif, 

present here (replacement of the countess von W. by a prostitute Mizzi during the visit of a 

Persian shah to Vienna), is worked over and classified in accordance with the theories 

elaborated in the first part. This serves as a starting point for the ensuing interpretation of the 

text in its entirety, concerned with the double-ness of Mizzi and the countess von W., as well 

as with the mutual relations of other figures and objects playing any role in the novel. The 

study locates a tendency, e.g. apparent as well in Roth’s novel Radetzkymarsch, to create in 

the framework of the story sequences of decreasing quality: in the novel Radetzkymarsch 

there is a sequence starting with living persons and finishing with their images, in the novel 

Geschichte der 1002. Nacht there are two parallel sequences beginning with a living woman 

and living horses, and ending with their “devaluated” derivates in the form of freak wax 

figures and wooden horses. 
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In the conclusion of both parts there is an articulation, at least in part, of questions with 

reference to possible shortcomings of the whole typology, with an attempt, in the same time, 

to answer them. 
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