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ANOTACE 

Tato diplomová práce je věnována ústřednímu motivu cesty domů ve významu návratu 

ke kořenům ve dvou dílech českých autorů píšících německy, Jaroslava Rudiše a Libuše 

Moníkové. Jedná se o romány Winterbergs letzte Reise a Zjasněná noc. První část práce 

je teoretická a zaobírá se prostorem jako naratologickou kategorií. Poznatky jsou čerpány 

zejména z publikace Naratologie: strukturální analýza vyprávění. V rámci teorie je také 

nastíněn úvod do topologie jako literární disciplíny. Zde je čerpáno zejména ze dvou 

publikací literární teoretičky Daniely Hodrové, Místa s tajemstvím a Poetika míst: 

kapitoly z literární tematologie. Kromě historie této vědy je podrobněji uvedeno více o 

čtyřech významných toposech, které jsou často součástí narativů. Jedná se o topos města, 

pokoje, cesty a české hospody. Součástí první části diplomové práce jsou i věcné 

informace o Moníkové a Rudišovi, včetně v krátkosti nastíněného obsahu obou 

analyzovaných románů. Druhá část práce je nazvána analytickou, jelikož v ní probíhá 

analýza prostoru v obou románech. Na prostor je nahlíženo nejprve z pohledu 

naratologie, dále je více přiblížen motiv cesty v různých, ať už symbolických či 

konkrétních významech. Topologická analýza je provedena u výše zmíněných toposů, 

které se většinou objevují v obou dílech. Diplomová práce je zakončena komparací 

z pohledu ústředního motivu a jeho zobrazení v románech. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
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ANNOTATION 

This diploma thesis is devoted to a central motive of a journey home in the sense of 

returning to the roots in two books by Czech authors writing in German, Jaroslav Rudiš 

and Libuše Moníková. These are the novels Winterbergs letzte Reise and Zjasněná noc. 

The first part of the thesis is theoretical and deals with space as a narratological category. 

The findings are drawn mainly from the publication Narratology: strukturální analýza 

vyprávění. Within the theory there is also an introduction to topology listed as a literary 

discipline, drawn notably from two publications of the literary theorist Daniela Hodrová, 

Místa s tajemstvím and Poetika míst: kapitoly z literární tematologie. In addition to the 

history of this science, more details are given about the four important toposos, which are 

often part of the narratives. Specifically these are the topos of the city, room, road and 

Czech pub. The first part of the diploma thesis includes factual information about 

Moníková and Rudiš, including a brief outline of content of both analyzed novels. The 

second part of the thesis is called analytical, because it analyzes space in both novels. The 

space itself is first viewed from the narratological point of view, then the motive of the 

journey in various, whether symbolic or specific meanings is explained in detail. 

Topological analysis is performed on the above-mentioned toposos, which usually appear 

in both novels. The diploma thesis ends with a comparison from the point of view of the 

central motive and its depiction in novels.  
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Úvod 

Diplomová práce s názvem Motiv cesty (domů) ve významu návratu ke kořenům v díle 

Jaroslava Rudiše (Winterbergs letzte Reise) a Libuše Moníkové (Zjasněná noc) bude 

věnována analýze prostoru a motivu cesty ve významu návratu domů ve dvou románech 

českých autorů píšících německy, Libuše Moníkové a Jaroslava Rudiše. 

 Jaroslav Rudiš je ztělesněním česko-německé symbiózy, sám o sobě říká, že 

přemýšlí jak v češtině, tak v němčině. Jako český rodák slavil se svými texty úspěch i 

v Německu, a to i přesto, že často ve svých dílech zobrazuje ryze české kulturní a 

politické odkazy. Jeho první německý román, Winterbergs letzte Reise (2019, do češtiny 

nepřeloženo), je vystavěn na konkrétní i metaforické cestě z Německa přes Evropu, mimo 

jiné také skrze Českou republiku. Libuše Moníková ve svém literárním díle Zjasněná noc 

(2009) rovněž akcentovala motiv cesty jako návratu domů ke kořenům, a to v podobě 

hlavní hrdinky s autobiografickými rysy, která se z ciziny vrací do rodné Prahy. Bude 

jistě zajímavé porovnat zobrazení tohoto motivu v obou románech. 

 Práce je rozdělena na dvě části. První polovina se zaobírá teoretickými poznatky 

a východisky dvou literárněvědních disciplín, naratologie a topologie. Zmíněna bude 

hlavně jedna z naratologických kategorií, prostor. Odborné informace budou čerpány 

zejména z publikace Naratologie: Strukturální analýza vyprávění (2013) od Tomáše 

Kubíčka, Jiřího Hrabala a Petra A. Bílka a z následujících dvou publikací: Poetika míst 

(1997) a Místa s tajemstvím (1994) od Daniely Hodrové. Detaily týkající se naratologické 

kategorie prostoru budou získány z příručky Sémantika narativního prostoru (2015) od 

Soni Šinclové a Tomáše Kubíčka. 

 V rámci první části budou představeni i oba autoři, jejímž dílům je věnována 

nosná část této diplomové práce. Po teoretickém seznámení bude následovat analytická 

část práce, ve které půjde o konkrétní analýzu kategorie prostoru a interpretace základních 

toposů, které jsou přítomny buď v obou dílech, nebo pouze v jednom z nich. V krátkosti 

bude provedena i nepřímá charakterizace hlavních postav obou románů. 

 K analýze prostoru byly záměrně vybrány tyto dva romány, protože je mnohé 

spojuje. Autoři těchto děl se narodili v Čechách a žijí (nebo žili) v Německu, zároveň jsou 

také oba romány vystavěny na topologickém motivu cesty ve významu návratu domů. 
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 Kromě obecné analýzy naratologické kategorie prostoru bude na romány 

nahlíženo i z pohledu topologie. Z obou děl budou vybrány ústřední toposy a ty budou 

následně interpretovány. Závěrem dojde k nastínění komparace ústředního motivu, který 

je pro díla společný. Snahou bude postihnout společné a rozdílné znaky v rámci výstavby 

motivu cesty ve významu návratů hrdinů domů, popřípadě ke kořenům.  
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1 Teoretická část 

1.1 Obecně o naratologii 

Následující kapitola pojednává o prostoru jako o jedné z naratologických kategorií, jak ji 

definoval Tomáš Kubíček v odborné publikaci Naratologie: Strukturální analýza 

vypravování. Kubíček je bohemista, literární historik a knihovník, pedagogicky působí na 

Univerzitě Karlově a zároveň je odborníkem na naratologii. 

Naratologie se jako jedna ze základních disciplín literární teorie utvářela v druhé 

polovině dvacátého století. Obecně se chápe jako teorie vyprávění. Klade si otázku, jak 

je vyprávění vystavěno a důkladně se zabývá základními naratologickými kategoriemi: 

událostí, postavou, prostorem, časem, vypravěčem a fokalizací. Naratologií se kromě 

jiných zabýval i literární teoretik Franz K. Stanzel, který ve své komplexní práci Teorie 

vyprávění (1988) podává metody textové analýzy. Dále se jí zabývali izraelská vědkyně 

Shlomith Rimmon-Kenanová nebo Seymour Chatman. Je nutné zmínit jméno českého 

strukturalisty a lingvisty Lubomíra Doležela, který vědecké obci přispěl svou teorií 

fikčních světů. Jeho významným dílem je kromě Heterocosmicy (2003) i útlá publikace 

Narativní způsoby v české literatuře (2014). 

Vědní disciplína naratologie se rozděluje do dvou oblastí, příběh a narativní 

diskurz, přičemž obě roviny jsou utvářeny specifickými narativními kategoriemi. V 

publikaci Naratologie: Strukturální analýza vyprávění autoři uvádějí, že „v základě 

můžeme příběh definovat jako osu kauzální a časové organizace dynamických a 

statických událostí a jejich nositelů (postav), kterou rekonstruujeme z narativního textu 

prostřednictvím odpovědi na otázku: A co se stalo potom?“1  

Příběh jako jedna ze dvou narativních rovin je utvářen třemi základními 

naratologickými kategoriemi: událostmi, postavami a prostorem. Zjednodušeně řečeno, 

aby příběh mohl kohezně držet a vytvářet přirozenou kauzalitu, je nutné, aby v něm 

postavy určitým způsobem jednaly, stávaly se součástí událostí, aby se jim „něco stalo 

 

1 KUBÍČEK, Tomáš, Jiří HRABAL a Petr A. BÍLEK. Naratologie: strukturální analýza vyprávění. V 

Praze: Dauphin, 2013, s. 33. 
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nebo něco dělo“, a to vše by se mělo odehrávat v konkrétním prostoru či prostředí. Touto 

symbiózou je možné následně odpovědět na otázku: Co je vyprávěno? nebo: O čem 

příběh pojednává? 

Narativní diskurz jako druhá oblast je v publikaci Naratologie: Strukturální 

analýza vyprávění definován jako „podání příběhu, způsob jeho (textové, obrazové, 

verbální, pohybové) realizace.“2  Představuje tedy odpověď na otázku, jak je příběh 

vyprávěn, jakými prostředky je předán čtenáři, potažmo jakou recepci očekává. Mezi 

kategorie narativního diskurzu patří čas, vypravěč a fokalizace. Jaký vyprávěný a 

vyprávěcí čas autor narativu zvolí, jaký typ vypravěče bude příběh předávat a z jakého 

pohledu bude příběh fokalizován, to vše ovlivňuje přijetí a porozumění textu, potažmo 

celý estetický zážitek z četby.  

Tato diplomová práce bude detailněji zaměřena pouze na kategorii prostoru, 

ačkoliv je logické, že při výstavbě literárního textu jde především o souhru všech aspektů 

a nelze takto uměle odtrhnout pouze jednu kategorii. Většina událostí probíhá v určitém 

prostředí, mnohdy samo prostředí má vliv na vývoj událostí a následně na celý děj, ba 

dokonce ovlivňuje chování a jednání postav. Během analýzy prostoru budou tedy brány 

v potaz i ostatní naratologické kategorie.  

 

  

 

2 KUBÍČEK, Tomáš, Jiří HRABAL a Petr A. BÍLEK. Naratologie: strukturální analýza vyprávění. V 

Praze: Dauphin, 2013, s. 103. 
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1.2 Vymezení prostoru 

Prostor je jednou z naratologických kategorií a stejně jako postava je figurou narativního 

světa. Kromě toho je možné postavy a prostor charakterizovat, a to přímo i nepřímo. 

Tomáš Kubíček se Soňou Šinclovou definují tuto kategorii v publikaci Sémantika 

narativního prostoru následovně: „Prostor fikčního světa je znak a znakový systém 

současně.“3 Aby bylo možné porozumět celku fikčního světa a jeho významu, je nutné 

primárně porozumět účelu výstavby a charakteru prostoru. Je sice možné prostor 

z narativního celku izolovat a analyzovat ho samostatně (tak, jak to bude provedeno v této 

diplomové práci), ale je nutné mít na paměti, že „konečné ověření významu by mělo 

abstrahovat od sémantického komplexu narativního textu.“4 

 Prostor je jednak znak, ale taktéž i znakový systém. Odkazuje tedy k určitým 

empirickým zkušenostem, zejména kvůli textové ekonomii. Objety z reálného života si 

pak čtenář dosazuje „mimetickou zkratkou“ do daného narativu. Na druhé straně je ale 

logické, že autor konstruuje i takové neurčité prostory, které není možné kvůli podstatě 

fikčního světa nikdy blíže specifikovat. V druhé části této diplomové práce bude 

analyzován prostor dvou románů (Zjasněná noc a Winterbergs letzte Reise), ve kterých 

autoři konstruovali fikční světy na základě reálných míst jak v Čechách, tak i v jiných 

evropských zemích. Čtenář pak tedy během četby rozklíčuje reálně existující místa či 

objekty.  

 

1.2.1 Prostorová imaginace, textualizace a tematizace 

Literární teoretička švýcarského původu Marie-Laure Ryanová se ve své studii Narativní 

prostor (2009) zaobírá kromě čtyř forem textové prostorovosti i historií přístupů 

k narativnímu prostoru. Prvním historickým termínem, se kterým se v práci zaobírá, je 

prostorová imaginace. Jednoduše řečeno, tento termín udává metaforický přesah 

 

3 ŠINCLOVÁ, Soňa a Tomáš KUBÍČEK. Sémantika narativního prostoru. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci, 2015, s. 5. 

4 ŠINCLOVÁ, Soňa a Tomáš KUBÍČEK. Sémantika narativního prostoru. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci, 2015, s. 6. 
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různým prostorovým protikladům. V této části Ryanová vycházela z práce Lakoffa a 

Johnsona, Metafory, kterými žijeme (1980). Ti v ní uvedli, že některé prostorové metafory 

se ustálily i v běžném jazyce. Při užívání těchto metafor autoři vycházeli z lidského 

pohledu, tedy že lidské tělo je uprostřed a z něj vše vychází. Když je někdo či něco 

vysoko, pojí se asociativně většinou s pozitivními kolokacemi. Naopak cokoliv nízkého 

či dole položené je vnímáno negativně.5  Stejně je vnímáno prostorové označení vpředu 

a vzadu. Z této příznakovosti poté v literatuře vycházejí konkrétní prostorová schémata, 

jako jsou potrubí, cesta, dráha, nádoba či jiné. V analytické části diplomové práce bude 

na základě tohoto poznatku interpretován tunel a most. Čtenář díky všeobecnému 

povědomí o vnímání světa pak předpovídá konkrétní kolokace k těmto v narativech se 

opakujícím schématům.6  

Ryanová se dále zaobírá textualizací prostoru. Prostor v narativech bývá 

nejčastěji zprostředkován pomocí popisů. Během popisných pasáží dochází k odsouvání 

zpráv o narativním ději. Aby byl text dynamičtější, omezily se popisy a neretardoval se 

děj, užije autor v narativu i jiné způsoby výstavby narativního prostoru, jako jsou pohyby 

objektu či postavy, vnímání postavy, narativizované popisy a důsledky vyplývající ze 

zpráv o událostech.7 Prostorové informace jsou textualizovány podle dvou základních 

strategií – mapa a cesta. Strategie mapy je panoramatický pohled z určité perspektivy, ve 

kterém se čtenář orientuje pomocí výrazů jako například zprava doleva, od severu k jihu 

či zpředu dozadu. Strategie cesty oproti tomu je záležitost dynamická a objevuje se 

z pohyblivého hlediska. Cesta je v narativní fikci častěji volenou strategií. 

Čtenář si na základě četby v hlavě utváří kognitivní mapu nebo mentální model 

narativního prostoru, do kterého vkládá pohyby postav. „Mentální mapy jsou během čtení 

 

5 LAKOFF, George a Mark JOHNSON. Metafory, kterými žijeme: (Metaphors We Live By, 1980) 

[online]. In:  1980 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: 

http://www.ucl.cas.cz/edicee/images/data/prirucky/obsah/pruvodce/Metafory,%20kterými%20žijeme.pdf. 

6 RYANOVÁ, Marie-Laure. Narativní prostor. Přel. Veronika Čurdová. Aluze 13, 2010 [2009], č. 3, s. 

38-46. 

7 Tamtéž. 
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nejen dynamicky vytvářeny, ale také čtenářem zpětně ověřovány, aby mohl čtenář sám 

sebe zorientovat v narativním prostoru.“8  

Třetím termínem, se kterým se Ryanová zabývala, je tematizace prostoru. Během 

četby jsou automaticky přisuzovány symbolické významy k různým oblastem a 

orientačním bodům narativního světa. Čtenář si také uvědomuje různá místa, ve kterých 

je život řízený různými fyzickými, psychologickými, sociálními a kulturními pravidly. 

Nejjednodušší je nalézt tematizaci prostoru v pohádkách či ve fantasy příbězích. Hrad si 

v těchto textech čtenář snadno spojí s mocí, otevřená prostranství značí nebezpečí, 

uzavřená prostranství naopak bezpečí a jistotu. Tematizace není však dohledatelná pouze 

ve fantaskních textech, narativní světy bývají často tematizovány prostřednictvím opozic 

– například život ve městě a na venkově, domov a cizina, známé versus nepoznané 

prostředí. 

Tematizace prostoru opět souvisí primárně se čtenářskou zkušeností. „Některé 

příběhy prezentují prostor jako uzavřený a omezující (vězeňské narativy), jiné jako 

otevřený a osvobozující (narativy o výzkumných cestách, narativy cestovatelů) a ještě 

jiné jako otevřený a odcizující (příběhy o bezcílném putování v nepřátelském okolním 

prostředí).“9 Náročné mohou být pro čtenáře ty momenty, kdy čte alternativní a logicky 

rozporuplné světy, zde je pak tematizace nejradikálnější. Nejčastěji se čtenář v těchto 

narativech setkává s formou logické nemožnosti v podobě metalepse či překročení 

ontologických hranic. Metalepse v textech vede k takzvané „podivné smyčce“ – „člověk 

stoupá výše a výše skrze roviny hierarchického systému, jen aby našel sám sebe přímo 

tam, kde začal. (…) aby [narativní svět – pozn. autora] neztratil svou prostorovou kvalitu, 

nemůže být zcela rozporuplný.“10 

 

 

8 RYANOVÁ, Marie-Laure. Narativní prostor. Přel. Veronika Čurdová. Aluze 13, 2010 [2009], č. 3, s. 

38-46. 

9 Tamtéž. 

10 Tamtéž. 
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1.2.2 Narativní prostor  

Ryanová ve své stati dále pojednává o několika formách textové prostorovosti. Jsou to 

následující výrazy: narativní prostor, prostorový rozměr textu, prostor, který slouží jako 

kontext a nádoba pro text a prostorová forma textu. 

„Narativním prostorem rozumíme fyzicky existující okolní prostředí, ve kterém 

se pohybují a žijí postavy.“11 V rámci tohoto prostoru fungují určité prostorové rámce, 

které Ryanová popisuje jako bezprostřední okolí událostí. Rámce pozměňují obrazy 

jednání postav a mohou se vzájemně prolínat, ústit jeden do druhého, například během 

pohybu postav. Mezi jednotlivými rámci existuje určitá hierarchie (například, že místnost 

je podprostorem domu) a jejich hranice mohou být jak ostré (oddělené něčím), nebo 

neostré.12 Prostorové rámce autorka definuje jako nestabilní kategorie a staví je do 

kontrastu k takzvanému zasazení. To je „všeobecné socio-historicko-geografické okolní 

prostředí, ve kterém se děj odehrává.“13 

Prostor vztahující se k osnově, mapovaný pomocí aktivit a myšlenek postav, se 

označuje jako prostor příběhu. Jeho součástí jsou všechny prostorové rámce a všechny 

lokace zmíněné v textu, které nejsou dějištěm probíhajících událostí. 

Narativní svět nebo svět příběhu pracuje se čtenářskou zkušeností a věděním. 

Jedná se totiž o prostor, který se tvoří pomocí čtenářovy představivosti, která je založena 

na kulturních znalostech a zkušenostech se skutečným, tedy reálným světem. 

Posledním typem je podle Ryanové narativní univerzum – „svět (v 

časoprostorovém smyslu slova) ztvárňovaný textem jako skutečný, zahrnující také 

všechny kontrafaktuální světy vykonstruované postavami jako jejich přesvědčení, přání, 

obavy, úvahy, hypotetické myšlenky, sny a představy.“14 

 

11 RYANOVÁ, Marie-Laure. Narativní prostor. Přel. Veronika Čurdová. Aluze 13, 2010 [2009], č. 3, s. 

38-46. 

12 Tamtéž. 

13 Tamtéž. 

14 Tamtéž. 
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Všechny tyto informace jsou dynamicky převáděny do textové podoby, mluví se 

o takzvané textualizaci prostoru. Pokud jsou informace textualizovány v rámci děje a 

rozvíjeny v určitém čase, jedná se o proces narativizace. Zde je nutné zdůraznit 

provázanost kategorie prostoru s kategorií času.15 

 

1.2.3 Prostorový rozměr textu 

Tento pojem Ryanová uvádí jako přijatelnější prostorový korelát k pojmu čas diskurzu. 

Kategorie času se vztahuje buď k příběhu, nebo k vyprávění. Hovoří se tedy o času 

příběhu a času diskurzu. Ryanová nesouhlasí s rozlišením prostoru na prostor příběhu a 

prostor diskurzu. Podle ní označení prostorový rozměr textu lépe „odkazuje 

k prostorovosti textu jako materiálního objektu a k dimenzi vzájemného vztahu se 

čtenářem, divákem a uživatelem.“16 Prostorový rozměr textu v sobě zahrne nejenom 

nulové prostorové dimenze a zdánlivě jednorozměrné narativy, ale i dvojrozměrné texty. 

Jedná se tedy o princip zapojení textu do obrazu například v komiksech a karikaturách, 

v ilustrovaných knihách, v novinách, počítačových hrách a v jiném. 

 

1.2.4 Prostor, který slouží jako kontext a nádoba pro text 

Tento pohled na narativní texty je spojen hlavně s neliterární zkušeností. Běžné tištěné 

narativy jsou texty, které jsou kamkoliv přenositelné a popisují nepřítomné objekty, 

oproti tomu nové digitální technologie (GPS, bezdrátové přístroje, sociální sítě) propojují 

příběhy s fyzickým prostorem. Vznikají texty, které lze číst jen v přítomnosti jejich 

referentu, prostor tak slouží jako nádoba pro text. Faktografická literatura využívá gesta 

a deiktické prvky k ukázání přímo na dějiště událostí. Prostor slouží jako kontext ve 

chvíli, kdy daný narativ odkazuje ke konkrétní realitě, která přesahuje mimetickou 

reprezentaci. Jedná se například o namluvené komentáře k muzejním výstavám, které si 

 

15 RYANOVÁ, Marie-Laure. Narativní prostor. Přel. Veronika Čurdová. Aluze 13, 2010 [2009], č. 3, s. 

38-46. 

16 Tamtéž. 
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návštěvník může pustit do sluchátek a propojit si orálně zprostředkovaný narativ 

s konkrétní představou reality.17 

 

1.2.5 Prostorová forma textu 

Jedná se o narativní uspořádání, „které neutralizuje temporalitu a kauzalitu pomocí 

kompozičních prostředků, jakými jsou fragmentace, montáž různorodých prvků a 

juxtapozice paralelních linií osnovy.“18 Jedná se o síť analogických a protichůdných 

vztahů, které si čtenář uvědomuje v mysli. S touto formou se setká i v případě digitálních 

textů, kde je prostorové uspořádání v podobě hypertextového odkazu. Ačkoliv se digitální 

odkazy chápou jako navigační nástroje, které řídí rozvíjení textu v čase, bývají často 

označovány jako odkazy prostorové, protože kvůli nemožnosti lineárního procházení 

textu narušují chronologickou prezentaci příběhu.  

 

  

 

17 RYANOVÁ, Marie-Laure. Narativní prostor. Přel. Veronika Čurdová. Aluze 13, 2010 [2009], č. 3, s. 

38-46. 

18 Tamtéž. 
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1.3 Charakteristika prostoru 

Z historického hlediska se vymezením prostoru literární věda zaobírala detailněji až od 

druhé poloviny minulého století. Prostor býval vymezován prostřednictvím funkčních 

opozit (vpravo – vlevo, vysoko – nízko, otevřený – uzavřený) za pomoci prostorové deixe 

a kognitivních rámců, či jako mentální konceptualizace a psychické okolí postav.19 

Možností analýzy prostoru je nespočet, v současnosti je dominantní zejména přístup 

Daniely Hodrové, která se zaměřuje na poetiku místa. Je-li prostor zkoumán 

prostřednictvím naratologických kategorií a jejich funkcí v narativním textu, je nutné si 

uvědomit, že „prostor nikdy nestojí v narativu samostatně, ale je vždy doplněn dalšími 

kategoriemi/figurami.“20 

Prostor je možné analyzovat na základě následujících ukazatelů: horizontální 

hranice prostoru ho definuje jako prostor uzavřený a otevřený. Z hlediska množství 

dílčích prostorů se pak rozlišuje jeden nebo více prostorů. Aspekt proměnlivosti následně 

diferencuje prostor na neproměnný a proměnný, následně i stratifikovaný. 

 

1.3.1 Horizontální hranice prostoru 

Základem pro rozlišení horizontální hranice prostoru je jeho diferenciace na otevřený a 

uzavřený, přičemž je vždy dobré se ptát po charakteru takovéto hranice. V uzavřeném 

prostoru je hranice znatelná. Ve fikčních světech mají rozdílné charaktery a různé účely. 

Kubíček se Šinclovou hranice definují následovně: „(…) v příběhu dochází k vytvoření 

překážky, která tematizuje rozdělení či rozčlenění prostoru.“21 Ve vztahu ke zřetelnosti 

se pak rozlišuje hranice pevná (propustná a nepropustná) a hranice rozvolněná.  

 

19 ŠINCLOVÁ, Soňa a Tomáš KUBÍČEK. Sémantika narativního prostoru. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci, 2015, s. 17-18. 

20 Tamtéž, s. 18. 

21 Tamtéž, s. 20. 
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„Pevná hranice je zřetelná a jednoznačně odlišuje dílčí prostory.“22 Hranicí může 

být třeba zámek nebo dveře a ta je následně překročena. Typická je poté přeměna 

charakteru uzavřeného prostoru. Ta souvisí zejména s funkcí daného prostoru za hranicí. 

Prostor za hranicí může být oproti původnímu nebezpečný, či děsivý, nebo naopak 

bezpečný a příjemný. V narativech se může objevit i hranice, která je zřetelně vymezená, 

ale není možné ji překonat. S tímto typem se často pojí pocit nejistoty ze zdánlivě 

neznámého prostoru, který se nemůže proměnit ve známý, případně naopak. 

Některé hranice můžou být vizuálně propustné, tedy není možné jimi projít, ale je 

možné jimi nahlížet do jiných prostorů. Jako takovéto se v literárních textech nejčastěji 

objevují okna, popřípadě kouzelná zrcadla či magické koule.23 V případě prostoru, ve 

kterém nelze jednoznačně stanovit hranici, se mluví o takzvané rozvolněné hranici. 

V těchto případech vzniká mezi jednotlivými prostory přechodové pásmo, v němž se 

propojují vlastnosti dvou či více prostorů. Hranice může znamenat nejenom předěl mezi 

různými prostory, ale i ukončení či ohraničenost prostoru. 

„Jako otevřený je třeba vnímat takový typ prostoru, kdy se tato vlastnost stává 

součástí jeho významu.“24 Tedy to, že hranice neexistuje, je v textu určitým způsobem 

tematizováno, protože při interpretaci pak sehrává svou vlastní roli. V literatuře je možné 

se setkat s otevřenými prostory bez hranic, které můžou jednak symbolizovat osamělost, 

ale zároveň i harmonii a svobodu. Pokud se kombinuje otevřený a uzavřený prostor, 

hovoří se poté o takzvaném otevřeném prostoru s částečnou hranicí.25 

 

1.3.2 Množství dílčích prostorů 

Fikční svět je diferenciován na dílčí prostory, které pak můžou být tvořeny z více 

prostorových částí. Během interpretace pak vyvstává otázka hierarchie těchto dílčích 

 

22 ŠINCLOVÁ, Soňa a Tomáš KUBÍČEK. Sémantika narativního prostoru. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci, 2015, s. 20. 

23 Tamtéž, s. 21. 

24 Tamtéž, s. 22. 

25 Tamtéž, s. 23. 
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částí. Fikční svět může být tvořen pouze jedním prostorem, anebo více prostory. „Událost 

má svoji ,scénu´ a množství událostí generuje množství scén, ty se většinou neodehrávají 

v jediném prostoru, i když i to je možné (jednota místa).“26 Ve většině narativů tedy 

funguje žánrová podmíněnost, romány a jiné epicky rozsáhlejší díla budou mít větší 

množství dílčích prostorů oproti povídkám a jiným útvarům menšího rozsahu. 

Mezi jednotlivými dílčími prostory existuje rozdílné vztahové uspořádání. 

Tradiční uspořádání může být lineární nebo soustředěné. V textech, ve kterých postava 

směřuje k jednomu konkrétnímu místu či prostoru, převažuje lineární uspořádání. Tato 

diplomová práce analyzuje prostor mimo jiné v románu Winterbergs letzte Reise, který je 

typický právě pro lineární uspořádání. Celý román je vystavěn jako cesta ke konkrétnímu 

zeměpisnému cíli a „dílčí prostory fikčního světa se v takovém případě střídají a motivují 

(…) děj.“27 

 

1.3.3 Proměnlivost a stratifikace prostoru 

Pokud je akt proměny v textu tematizován, analyzuje se prostor z hlediska proměnlivosti 

na prostor neproměnný a proměněný. Neproměnný je ve chvíli, kdy se fyzicky nezmění, 

a to bez ohledu na subjektivizaci. Za neproměnný je prohlášen ten prostor, ve kterém 

nedošlo k faktické přeměně, ačkoliv se mohl proměnit vztah subjektu k prostoru. Na 

druhé straně u prostoru proměněného se může proměnit nejen dílčí část, ale i celá 

ontologie. Mění se nejčastěji větší prostorové celky, a to buď částečně, anebo úplně.28 

Zároveň je nutné zmínit, že proměnlivost je do určité míry i žánrově podmíněna, tedy že 

prostor se častěji pozmění ve fantasy příbězích, sci-fi či v pohádkách v porovnání 

s jinými žánry. 

Prostor může být stratifikován mimo jiné také na vertikální rovině textu, a to 

prostřednictvím deixe nebo různých prostorových objektů, které mohou vystavět různé 

 

26 ŠINCLOVÁ, Soňa a Tomáš KUBÍČEK. Sémantika narativního prostoru. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci, 2015, s. 25. 

27 Tamtéž, s. 26. 

28 Tamtéž, s. 28. 
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vertikální vrstvy, jako jsou věže, stromy, kostely a jiné. Stratifikace na rovině horizontální 

byla již zmíněna v úvodu této kapitoly. 
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1.4 Subjektivizace prostoru 

Prostor může být ovlivněn subjektivizací jak prostřednictvím postav (během 

homodiegetetického vyprávění), tak i skrze heterodiegetického vypravěče. Množství 

perspektiv (tedy množství subjektivních vztahů k vyprávěnému) je výsledkem rozhodnutí 

autora. Rozdílná míra subjektivizace sehrává svou roli i při vybírání typu vypravěče. 

Homodiegetický vypravěč je součástí příběhu a celé vyprávění, včetně popisu prostoru, 

je silně subjektivizováno, na rozdíl od heterodiegetického narátora, který stojí nad 

příběhem a zasahuje do něj svým subjektem naprosto minimálně, mnohdy i nikdy. 

 Specifická situace nastává, když je ve vyprávění heterodiegetický vypravěč 

s vnitřní fokalizací, konkrétně se jedná o typ reflektor. V tomto případě se hovoří o 

jediném subjektu. Více subjektů by nastalo v případě, kdyby bylo možné doložit v plánu 

vypravěče hodnotící výrazy, které by se podílely na subjektivizaci prostoru a nevycházely 

by z perspektivy některé z postav.29 

 V narativech s objektivním vyprávěním, v němž vypravěč maximálně ustupuje 

z vyprávění, se objevuje proces desubjektivizace. Pro tento jev je typický věcný styl. 

Volba perspektivy dopadá na více aspektů narativního díla, mimo jiné samozřejmě na 

způsob vnímání prostoru. Jinak bude prostor vnímat postava dítěte, jinak dospělý člověk. 

Cizinec se v neznámém prostředí bude orientovat a chovat také zcela jinak než jedinec, 

který je doma. Dokonce i stereotypy genderových reprezentací se podílejí na způsobu 

konstrukce prostoru.30 

  

 

 

 

 

29 ŠINCLOVÁ, Soňa a Tomáš KUBÍČEK. Sémantika narativního prostoru. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci, 2015, s. 30. 

30 Tamtéž, s. 31. 
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Vzájemná působnost prostoru a subjektu se odráží ve vnímání a hodnocení prostoru 

subjektem. Subjekt může prostor vnímat jako známý nebo neznámý. „Známý prostor je 

prostorem, v němž se subjekt pohybuje bezpečně, s obeznámeností jeho uspořádání.“31 

Tento typ prostoru se dále specifikuje podle vztahu, jaký k němu subjekt má: 

a) prostor osobní (pozitivní vztah); 

a. prostor soukromý (subjekt má pocit bezpečí) a prostor veřejný (je 

přístupný i jiným postavám, přičemž subjekt s ním nemá bližší vztah); 

b) prostor neosobní (prostor zaplněný anonymizujícími předměty; soukromí je 

unifikováno ve prospěch určité kontroly, například Velkým Bratrem v Orwellově 

dílu); 

a. soukromý a veřejný.32 

  

 Prostor může hrát aktivní roli a částečně se také subjektivizovat. Tento proces se 

děje na škále bezpečný – neutrální – nebezpečný. Bezpečný prostor je spojen 

s pozitivními konotacemi, nebezpečný prostor logicky s konotacemi negativními.  

 

  

 

31 ŠINCLOVÁ, Soňa a Tomáš KUBÍČEK. Sémantika narativního prostoru. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci, 2015, s. 32. 

32 Tamtéž, s. 33-34. 
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1.5 Prostor jako naratologická kategorie 

Kubíček v publikaci Naratologie definuje kategorii prostoru následovně: „Prostředkem 

výstavby prostoru se v narativním textu stávají slova, jazyková vyjádření a jejich 

organizace.“33 V rámci literární teorie se hovoří o dvou typech narativního prostoru, které 

nesou narativní význam. Jedná se o vyprávěný svět a strukturaci textu. 

Vyprávěný prostor jako takový patří k podstatným kategoriím narativních textů, 

a to i navzdory faktu, že na rozdíl od výtvarného umění má jedno základní omezení: 

,,Prostor narativního světa nemůže být zobrazen jako kompletní v tom smyslu, v jakém 

jsou nám prostorové reprezentace dostupné v obrazovém umění.“34 Je nutno zdůraznit, 

že tato „nedokonalost“ narativního prostoru zprostředkovává následný paradox. Čtenář 

má přirozeně potřebu konkretizovat a mimetizovat, tudíž zaplňuje (komplementuje) 

prázdná místa ve vyprávěných světech. Na druhé straně tím čtenář porušuje identitu 

vyprávěného světa.  

Výstavba narativního prostoru má své funkční určení, které je také zdrojem 

výběru elementů během výstavby uměleckého textu. Autor volí takové prostředky 

výstavby prostoru, aby naplnil jeho funkční hledisko. Narativní prostor je východiskem 

cesty k narativnímu světu. To, jak je narativní svět vystavěn, je pak výsledkem výstavby 

významu a tím pádem i klíčem k interpretaci.35 Základním prostředkem výstavby 

narativního prostoru je popis. Konstruování prostředí je často charakteru nedějového, 

popis může být buď subjektivní, nebo objektivizovaný. Objekty, ze kterých je vytvářena 

prostorová mapa, mohou být obecné pojmy (dům, hrad, les), toponyma (Praha, Žitava, 

Dunaj) nebo vlastní jména (Habřiny, Sviňary). Nedějové popisné pasáže zároveň 

 

33 KUBÍČEK, Tomáš, Jiří HRABAL a Petr A. BÍLEK. Naratologie: strukturální analýza vyprávění. V 

Praze: Dauphin, 2013, s. 78. 

34 Tamtéž, s. 78. 

35 Tamtéž, s. 79. 



26 

 

participují na vytváření emocionálního vztahu recipienta k textu, zprostředkování 

prostoru recipientovi může být zdrojem napětí či harmonie. 36 

Důležité je také spojení prostoru s vnímajícím subjektem, tedy že narativní prostor 

je vždy do určité míry fokalizován, a to zpravidla v závislosti na výběru vypravěče. Příběh 

tedy může být vyprávěn z perspektivy některé z postav příběhu, pak se subjekt taktéž 

pohybuje na rovině příběhu a „jeho referenční schopnosti vzhledem k prostoru jsou 

omezeny v závislosti na charakteru fokalizace, kterou vyprávění zvolilo.“37 Závěrem je 

ještě nutné zdůraznit, že i kdyby byla v narativu užita nulová fokalizace, stále by se 

hovořilo o subjektivizaci narativního prostoru. Je totiž logické, že ačkoliv se autor 

(abstraktní autor, potažmo modelový čtenář) snaží o sebemenší zásah do perspektivy 

vyprávění, nelze jeho podíl na výstavbě narativu zcela potlačit. Vyprávěný svět tedy není 

možné zcela oddělit od perspektivizace vyprávění. Fokalizace má dopad na vzdálenost 

mezi předměty, na jejich hierarchii a funkci. Každá postava/vypravěč pokládá za stěžejní 

něco jiného, tudíž zdůrazňuje odlišné věci ze své perspektivy a jiné zase upozaďuje.  

Na základě perspektivizace subjektu se hovoří o dvou základních kategoriích: 

centru a periferii. Vztah mezi těmito dvěma kategoriemi udává nejen významové 

rozmístění objektů v prostoru, ale stává se i tématem některých narativních textů. Nejvíce 

je tento prostorový kontrast vidět na příbězích společenských outsiderů, ve kterých je 

ústředním tématem rozpolcenost mezi centrem a periferií.38 

Čtenář se v narativním prostoru orientuje prostřednictvím textových pokynů, 

vytváří si tak představu a současně i mapu skrze konkrétní kognitivní operace. V první 

řadě si utváří statické mapy nad scénou vyprávění, tedy co se kde nachází a projektuje si 

konceptualizaci prostoru ve své mysli. Druhý krok představování si narativního prostoru 

se odehrává v čase, když čtenář opravuje a doplňuje předchozí představu o prostoru 

jednání. Tímto krokem se snaží pochopit síť vzájemných vztahů a souvislostí uvnitř 

 

36 ŠINCLOVÁ, Soňa a Tomáš KUBÍČEK. Sémantika narativního prostoru. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci, 2015, s. 15-16. 

37 KUBÍČEK, Tomáš, Jiří HRABAL a Petr A. BÍLEK. Naratologie: strukturální analýza vyprávění. V 

Praze: Dauphin, 2013, s. 79. 

38 Tamtéž, s. 79. 
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fabulovaného příběhu.39 Tuto mozkovou operaci popisuje i naratoložka Ryanová, která o 

ní mluví jako o mapě a o cestě. „Mapa vzniká jako nadhled a cesta je pak dynamickým 

mapováním pohybu v prostoru a v čase.“40 Díky těmto dvěma operacím pak čtenář může 

vnímat narativ jako souvislý celek.  

Kategorie prostoru bývá spojena s žánrovou charakteristikou textu. Textové 

znaky a elementy bývají často ve vztahu k žánru omezeny či dokonce předurčeny. 

„Protože je žánr jedním z nejdůležitějších významových klíčů pro interpretaci textu, je 

třeba jej dostatečně pevně založit a ve vztahu ke čtenáři učinit jasně rozpoznatelným 

(…).“41 

Kubíček se k takzvanému významu žánrových kódů vyjadřuje následovně: 

„Prostor vzniká jako důsledek vjemu a navozuje vnitřní rozpoložení vnímatele; zároveň 

jsou to právě vlastnosti tohoto vnímatele, co určuje jedinečnost prostoru, co jej 

individualizuje, co mu přičleňuje určité subjektivní hodnoty.“42 Je tedy logické, že 

čtenářský zážitek je vždy záležitost individuální a individualizovaná, protože vnitřní 

rozpoložení vnímatele je většinou silnějším elementem než autorský přístup. Autor však 

vždy volí elementy při stavbě fikčního světa tak, aby ukázal své funkční určení při 

výstavbě významu. Elementy jsou tedy vybírány s funkčním přihlédnutím, a to nejčastěji 

prostřednictvím adjektiv. Výstavba prostoru je tedy často metonymizována a 

synekdochyzována. Žánrová předjednanost je často chápána i jako žánrové klišé. 

Předjednaný význam vyprávěného světa má kromě samotného prostoru i konkrétní místo, 

v němž se příběhy odehrávají. „Prostor je v takovém případě třeba chápat s ohledem na 

jeho schopnost nést symbolický význam.“43 

S tímto poznatkem je nutné si uvědomit, že význam některých prostorů může být 

kulturně předurčen a prostory „mají schopnost nést i národní specifikum narativního 

 

39 KUBÍČEK, Tomáš, Jiří HRABAL a Petr A. BÍLEK. Naratologie: strukturální analýza vyprávění. V 

Praze: Dauphin, 2013, s. 80. 

40 Tamtéž, s. 80. 

41 Tamtéž, s. 84. 

42 Tamtéž, s. 85. 

43 Tamtéž, s. 85. 
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textu.“44 S ohledem na české reálie se připomíná například topos maloměsta, chaloupky 

či hostince. Jím se zaobíral Vladimír Macura v Poetice míst (viz kapitola 6.5 v této 

diplomové práci). V případě větší konkrétnosti je možné zmínit ratibořické údolí, které 

čtenář vnímá jako uzavřený prostor, idylický, s pocitem bezpečí a jistoty. Chaloupka 

významově předurčuje tradiční hodnoty domova a bezpečí, hostinec symbolizuje střet 

s vnějším světem a vystoupení z „domácího“. Zároveň posezení v hostinci je znak 

„švejkovství“, jako něčeho ryze českého.  

Literární prostor může nést rysy příslušnosti k uměleckému směru či k dobově 

akcentovanému tematickému plánu (například v budovatelských románech, ve kterých se 

objevovaly prakticky stále stejné prostory – továrna, stavba a kolchoz). Opět tedy dochází 

ke spojení literárního prostoru s kontextem společenské kulturní situace. Postmoderní 

literární díla jsou charakteristická porušováním pravidel pravděpodobnosti takového 

světa, čímž vznikají fyzikálně nemožné fikční světy. Čtenář pak tedy právě díky absenci 

logické návaznosti prostoru či kvůli metalepsi konstruovaných světů odvodí, že aktuálně 

čte postmoderní dílo, a tím pádem je mu usnadněna percepce textu. V takovýchto typech 

narativů se často stává, že se prolíná prostor vyprávění s prostorem, v němž se odehrává 

příběh. Jedná se o dvojí povahu narativního prostoru.45 

 V průběhu analýzy narativního prostoru je možné se setkat s několika otázkami. 

Jednak je možné se ptát po množství zobrazených prostorů, po jejich vzájemných 

vztazích a po jejich jedinečném významu. Dále hraje svou roli i otázka po hranicích 

narativizovaného prostoru či význam prostorových opozic.46 To vše se následně odráží 

v konkrétním narativu a má v něm své opodstatněné místo. Tyto informace Kubíček 

doplňuje ještě o následující: „Neméně podstatná otázka směřující k analýze prostoru je i 

otázka po míře jeho podrobnosti, detailnosti a po charakteru příběhu. S tím souvisí otázka 

 

44 KUBÍČEK, Tomáš, Jiří HRABAL a Petr A. BÍLEK. Naratologie: strukturální analýza vyprávění. V 

Praze: Dauphin, 2013, s. 86. 

45 Tamtéž, s. 87. 

46 Tamtéž, s. 88. 
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po úhlu pohledu či perspektivě (…) Podobně významná a s předchozí související je 

otázka po hodnotách (…).“47 

 

1.5.1 Prostor, místo, prostředí 

S kategorií prostoru úzce souvisejí další dva pojmy, a to místo a prostředí. Je nutné si 

ujasnit terminologický rozdíl. „Prostor je soubor objektů vyprávěného světa, vytvářející 

prostředí, jímž se postava pohybuje nebo ve vztahu k němuž koná.“48 V rámci kapitoly 

věnované textualizaci prostoru byly zmíněny mentální mapy, které si čtenář utváří během 

četby, aby se lépe orientoval v prostoru. Tyto mapy vznikají na základě konfigurace a 

strukturace. Zobrazení prostoru v narativu je vždy selektivní, i sebedetailnější popis 

nedokáže postihnout stoprocentní realitu a vždy musí respektovat charakter fikčního 

světa. 

Konfigurací objektů si čtenář vytváří v hlavě komplexy, které ale vycházejí ze 

čtenářovy předchozí zkušenosti. V tomto případě využívá text mimetickou zkratku, která 

čtenáři pomáhá rozumět vztahům mezi objekty a doplní tak mentální mapu prostoru. 

Jednoduše řečeno, prostředí je nějaká individuální konkrétní představa v textu 

zobrazeného prostoru, vycházející z předchozí čtenářské zkušenosti. Oproti tomu místo 

nevychází ze čtenářské empirické zkušenosti s prostorovými konfiguracemi.49 

Místo je složitě kulturně konotováno. Aby čtenář pochopil význam daného místa 

v narativu, musí mít k dispozici specifickou podobu slovníku, který je ale odkázán na 

autorovu i recipientovu příslušnost k určité sociální, kulturní, vzdělanostní či národní 

skupině. Za místo může být označeno ratibořické údolí, babylonská věž nebo třeba 

 

47 KUBÍČEK, Tomáš, Jiří HRABAL a Petr A. BÍLEK. Naratologie: strukturální analýza vyprávění. V 

Praze: Dauphin, 2013, s. 89. 

48 ŠINCLOVÁ, Soňa a Tomáš KUBÍČEK. Sémantika narativního prostoru. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci, 2015, s. 13. 

49 Tamtéž, s. 14. 
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maloměsto. „Některé objekty tak mohou vzhledem k textovému kontextu využívat jak 

prostý význam prostorové reprezentace, tak mohou integrovat symbolický význam.“50 

Během analýzy prostoru je nutné mít na paměti i prostředí, které není (třeba 

cíleně) autorem textu vylíčeno. Typickým případem jsou Povídky malostranské, které 

popisují realisticky prostředí Malé Strany, ale autor záměrně zamlčuje například 

Hradčany či paláce a aristokratická sídla.51 

 

1.5.2 Chronotop 

Naratologická kategorie prostoru je úzce spjatá s další kategorií, a to s 

narativizovaným časem. „Prostor vyprávěcího aktu může být (…) různě časově vzdálen 

od narativizované události, a tedy i od prostoru této události, který je dějištěm příběhu – 

vlastním vyprávěným světem.“52 Vytváří se tedy iluze reálného světa. 

Michail M. Bachtin byl ruský literární vědec a teoretik kultury, který zavedl do 

literární teorie nový pojem chronotop. Tento výraz je překládán jako časoprostor a jedná 

se o vztah mezi časovými a prostorovými reprezentacemi. Opět je zde akcentováno 

žánrové založení díla. Konkrétní časoprostor předpokládá určitý literární žánr. Jinými 

slovy, „chronotop pak podle Bachtina funguje také jako nástroj pro žánrové založení a 

paralelně (z pohledu čtenáře) pro rozpoznání či určení žánrového významu příběhu.“53 

Bachtin vytvořil na základě časoprostorů typologii románu, přičemž neklade 

nárok na úplnost. V rámci toho také ukazuje na příbuznost prostoru a času, čas totiž chápe 

jako čtvrtou prostorovou dimenzi a chronotop pak definuje jako kategorii formálně-

obsahovou. Následuje výčet zmíněných chronotopů: 

 

50 ŠINCLOVÁ, Soňa a Tomáš KUBÍČEK. Sémantika narativního prostoru. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci, 2015, s. 14-15. 

51 Tamtéž, s. 16. 

52 KUBÍČEK, Tomáš, Jiří HRABAL a Petr A. BÍLEK. Naratologie: strukturální analýza vyprávění. V 

Praze: Dauphin, 2013, s. 87-88. 

53 Tamtéž, s. 89-90. 
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a) dobrodružný chronotop – jedná se o abstraktně cizí svět s prvky náhody, 

ve kterém čtenář nalezne motivy setkání, rozchodu a cesty. Bachtin tento 

chronotop dále rozděluje na dobrodružně-mravoličný román a pikareskní 

román; 

b) biografický či autobiografický chronotop – zde stojí v popředí člověk, 

který je deintimizován; 

c) folklórní chronotop rabelaisovského typu – čas je v tomto typu chronotopu 

kolektivní a akcentuje čas produktivního růstu; 

d) idylický chronotop – tento chronotop je následně rozdělován na 

následující varianty: milostná idyla, zemědělsko-pracovní idyla, 

řemeslnicko-pracovní idyla a rodinná idyla.54 

 

1.5.3 Strukturace textu – začátek a konec 

Strukturací textu se rozumí formální uspořádání, které pracuje s prostorem zobrazování, 

nikoliv se zobrazovaným prostorem, jak tomu bylo výše. Kubíček strukturaci textu 

definuje následovně: „Je jiným způsobem prostorové orientace recipienta, která má 

sémantický potenciál.“55 Jedná se o mapování na rovině textu, někdy se též označuje 

literárně vědním termínem kompozice. S pojmem kompozice se pracuje zejména 

v oblasti narativního diskurzu, nikoliv v oblasti příběhové. Nejzatíženější místa ve 

vyprávění jsou začátek a konec příběhu, což je i základní prostorová orientace.  

 „Začátek příběhu je místem, kde dochází k distribuci prvních signálů o charakteru, 

pravidlech a založení vyprávění a vyprávěného světa.“56 Čtenář se na začátku příběhu 

seznamuje s celým vyprávěným světem. Zpravidla mu je zde představen vypravěč, 

nastíněna strategie a konstrukce narativního světa. Zároveň se zde nastavují i požadavky 

 

54 KUBÍČEK, Tomáš, Jiří HRABAL a Petr A. BÍLEK. Naratologie: strukturální analýza vyprávění. V 
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pro hodnocení reálnosti či pravděpodobnosti fikčního světa. Čtenář je na začátku 

seznámen i se základními informacemi o čase příběhu i o čase vyprávění. 

 Součástí kapitoly věnované strukturaci textu je i rozdělení vyprávění z hlediska 

způsobu zahájení ve vztahu k příběhu. „Každý z nich představuje jiný typ komunikační 

situace, kterou vyprávění se čtenářem ustanovuje, a jiný typ pragmatiky aktivující 

specifické kognitivní a recepční rámce, které slouží jako východisko pro rozumění a 

interpretaci vyprávění i příběhu.“57 Kubíček uvádí následující typy zahájení vyprávění: 

a) klasický způsob realistického vyprávění; 

b) „in media res“ (vyprávění začínající jakoby uprostřed děje); 

c) na začátku uvedeny události z pozdějších etap příběhu; 

d) začínající předmluvou či vstupním slovem.58 

  

 Zakončení příběhu je možné zhodnotit jako uzavřené či otevřené. O otevřeném či 

neuzavřeném vyprávění se mluví i ve chvíli, kdy čtenář nezíská očekáváné vyvrcholení a 

poučení na konci příběhu. Vyprávění může být zakončeno chronologicky, nebo scénou 

či situací, o které čtenář ví, že zakončení v příběhu předchází. 

 

  

 

57 KUBÍČEK, Tomáš, Jiří HRABAL a Petr A. BÍLEK. Naratologie: strukturální analýza vyprávění. V 
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1.6 Obecně o topologii 

Literární topologie je součástí literární teorie a zaobírá se prostorem a výstavbou prostoru 

v narativech. Zdeněk Hrbata ve své stati Prostory, místa a konfigurace v literárních 

dílech (2005) uvádí následovné: „[Prostor je – pozn. autora] tradičně jedním z ústředních 

a zároveň problémových okruhů nejen poetiky nebo literární vědy, ale i sémiotiky a 

kulturní historie vůbec. (…) Literární prostor se v širším významu slova ,prostor´ týká 

všech složek textu. Je zkoumán z různých hledisek a v různých literárněvědných 

oblastech.“59 

Je důležité zdůraznit, že v různých literárních druzích i žánrech existují odlišné 

typy prostorů a že každý autor (a také i každé jeho dílo) představují specifický model 

světa. „(...) spisovatel sice v díle buduje svůj vlastní prostor, ale z možností, které mu 

nabízí ,prostor´ doby a toho kterého žánru či žánrové oblasti.“60 

Může se stát, že určitá místa nebo prostory jsou již předem předurčené k daným 

akcím nebo ději. Literární předurčenost místa je totožná s výrazem paměť žánru, tedy že 

v rámci určitého žánru fungují konkrétní mechanismy a žánr jako takový se určitým 

způsobem vyvíjí. Kromě této konkrétní paměti žánru zde ale působí i paměť lidského 

rodu, tedy to, že určitá místa fungují jako archetypální místa, která souvisejí s 

mimoliterární zkušeností.61 

Místa jako taková mají v literatuře metaforický charakter. „V určité době a 

společnosti, případně žánru se určitá místa – toposy stávají předmětem charakteristických 

metaforizačních procesů: (...).“62 Příkladem tohoto jevu je například zobrazení toposu 

města, konkrétně Prahy, jako milenky a poté prostitutky, chápáno tedy jako odraz ztráty 

 

59 HRBATA, Zdeněk. Prostory, místa a jejich konfigurace v literárním díle. In: ČERVENKA, Miroslav, 

Zdeněk HRBATA a Jiří HOLÝ. Na cestě ke smyslu: poetika literárního díla 20. století. Vyd. 1. Praha: 

Torst, 2005, s. 317. 

60 HODROVÁ, Daniela. Poetika míst: kapitoly z literární tematologie. Jinočany: H & H, 1997, s. 14. 

61 Tamtéž, s. 15. 
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iluzí osobních a dokonce společenských. V rámci historického vývoje docházelo k 

metaforizaci a mytologizaci. Na základě toho dochází k různým aspektům pojetí místa. 

Tato pojetí jsou následující: 

a) „Místo je ,,kulisa, obraz a znak sociálně charakterizovaného prostředí; 

b) ,hrací plocha´, případně ,políčko ve hře´; 

c) metafora, metonymie, jako část či model mytologicky pojatého prostoru.“63 

 

Folklorní žánry a sféry se vyznačují stabilností struktury místa, jeho funkcí a 

významem. V uměleckých žánrech je tomu spíše naopak, tedy že dochází k neustálému 

přehodnocování významu míst. To je více než signifikantní například u toposu vězení. V 

reálném životě je toto místo vnímané jako něco nízkého, špinavého, odpudivého. Toto 

vskutku „reálné“ vnímání mu bylo přisouzeno opět v realismu, i přestože v předchozí 

vývojové fázi romantismu bylo vězení vylíčeno zpravidla jinak, jako místo duchovní, 

prostor meditace a iniciace či jako místo přístupu k bytí.64 Místo jako takové se totiž 

obecně proměňuje. Může to být z polohy pozitivní – negativní, profánní – sakrální, atd... 

„Proměňuje se tím, že se ocitá v nových kontextech, kde se onen předchozí význam 

obaluje novými významy.“65 

Hodrová ve své práci Poetika míst (1997) uvádí, že toposy lze v literatuře rozdělit 

na dvě oblasti, statické a dynamické, přičemž často se oba vyskytují v dílech zpravidla 

současně.66 Je nutné upozornit na fakt, že rozdělení statických a dynamických míst se 

odráží také v konkrétních literárních druzích. Pro poezii a drama jsou typické statické 

toposy typu krajiny, pokoje nebo duše. V próze se se statickým prostorem čtenář tolik 

 

63 HODROVÁ, Daniela. Poetika míst: kapitoly z literární tematologie. Jinočany: H & H, 1997, s. 15. 
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66 Tamtéž, s. 18. 
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nesetká, setrvání na jednom místě není v tomto druhu typické, a proto bývá nějaké 

statičtější místo vypravěčem rozhýbáváno.67 

 

1.6.1 Paměť místa 

V rámci literární topologie se objevuje ještě jeden fenomén, jemuž se říká paměť tématu 

nebo paměť místa. Lotman tento proces nazývá „syžetikou“, neboli repertoárem syžetů. 

„Každé téma má podle Lotmana svůj repertoár ,přirozených´ předmětových funkcí a svou 

,mytologii´ (v rámci dané kultury), která k tématu přidává svůj repertoár predikátů 

(…).“68 Paměť místa se rozlišuje na paměť kolektivní a paměť individuální, tedy jestli se 

stejné syžety k danému tématu připojují vícero čtenářům, nebo jestli každý čtenář má 

k danému tématu různé vlastní syžety. Obdobně se s touto problematikou zaobíral i 

Gérard Genette v díle Figury, kde rozlišil kolektivní topiku, tedy kolektivní příběhy míst, 

a osobní topiku, osobní zkušenosti a příběhy míst. Pokud čtenář na toto dělení přistoupí, 

musí tak učinit s vědomím, že osobní topika v sobě zahrnuje i topiku kolektivní, protože 

i když k danému tématu přistoupí s osobním vědomím, příběhy jako takové vždy tíhnou 

k mytizaci, „což znamená, že i místa spjatá s naší osobní zkušeností prožíváme pod 

vlivem míst literárních: (…).“69 Závěrem je důležité zdůraznit, že při recepci uměleckého 

textu není stěžejní, jestli se jedná o kolektivní nebo osobní topiku.  

S problematikou paměti místa se v současnosti pojí i nový trend, a to převažující 

zájem o kolektivní topiku na úkor zájmu o topiku osobní. Dle názoru literární teoretičky 

Hodrové za to může zejména ústup od subjektu nebo nové pojímání subjektu, ve kterém 

je nyní důležitý vztah k místu a k celému vesmíru. Hodrová dále poukazuje na fakt, že 

topologická analýza se objevuje na místech, kde se uvažuje o prostoru ve vztahu k rituálu 

a mýtu – z toho se pak rozděluje prostor na rituální a nerituální (bez ohledu na to, zdali 

se jedná o mýtus nebo o světskou kulturu). Je otázkou, zdali je toto všechno důsledek 

společenského vývoje, ve kterém se stále ještě tíhne k rituálům, nebo zdali dnes ještě více 
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než kdy jindy společnost žije v prostoru mýtu, a tím pádem každé vyprávění je ve své 

hloubce vlastně „mytické“. Hodrová si uvědomuje následnou možnost, že tematologie a 

topologie se stává součástí široce pojaté vědy o mýtu, konkrétně o mýtu v literárních 

textech. Zdůrazňuje však, že v současnosti se topologie a tematologie nestuduje jako 

„mytologie“, tedy nějaký uzavřený symbolický systém, ale naopak jako systém otevřený, 

který je pouze sjednocen určitým repertoárem témat a míst a také povahou fungování a 

způsoby modelování mimoliterárního světa.70 

 

1.6.2 Historie topologie 

V průběhu doby vznikaly studie jednak o prostoru v jednotlivých žánrech, například v 

románu, jednak o různých autorech, nebo o jednom místě u více autorů, případně v celé 

kultuře. Tento fakt tedy nastiňuje, že se v rámci disciplíny tematologie rýsuje jakási 

„poetika prostoru“ či „poetika místa“. 

První literární publikací pojednávající o topologii byla kniha s názvem Poetika 

prostoru (1957) od Gastona Bachelarda, která je tvořena několika eseji z fenomenologie 

básnické imaginace a které jsou spjaté s tématem „šťastného prostoru“. Předmětem 

historické poetiky prostoru je vršení literární vrstvy, celá tradice pojímání a zpodobování 

daného místa. 

S poetikou prostoru se mimo jiné v minulosti zaobíral například Jurij M. Lotman 

v publikaci Struktura uměleckého textu (1970). V ní se také nachází kapitola Problém 

uměleckého prostoru. Principem tohoto díla je podle Lotmana fungování analogických 

opozic jako ve struktuře prostoru mytického, tedy opozice vysoký – nízký, pravý – levý, 

nebe – země, nahoře – dole, otevřený – uzavřený. Lotman taktéž zdůrazňoval jedno z 

nejdůležitějších míst, a tou je hranice, kterou chápal jako oddělení různých sémantických 

polí a její překonávání. Akcentoval smysl hranice jako přechod z jednoho sémantického 

pole do druhého, vnitřně protikladného. Tyto přechody mezi sémantickými poli pak podle 

Lotmana utvářejí základní „syžetovou událost“.  
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Z Lotmanových závěrů se vychází i v případě, pokud je přijata jeho teorie o tom, 

že prostor je ve vztahu k syžetu, pak tedy „můžeme syžet chápat jako strukturu založenou 

mimo jiné na sledu a hierarchii míst, sémantických polí a oblastí.“71 

 

1.6.3 Topos cesty 

Cesta je ústředním motivem v obou dílech (Zjasněná noc a Winterbergs letzte Reise), 

které budou v druhé části diplomové práce analyzovány. „Cesta je ,věc´ sama: část, dráha 

(v) prostoru, který sahá, nebo by měl, odněkud někam.“72 Chápe se jako vytyčená trasa, 

po které se subjekt někam vydává, sama člení a orientuje prostor. Cesta znamená vydat 

se na cestu, cestovat, putovat. Tento motiv provází lidskou existenci od prvopočátků. Bez 

ohledu na velké množství kanonických literárních děl stavějících na motivu cesty, jako 

například Na cestě (1978), Lolita (1955), z německých děl Mozartova cesta do Prahy 

(1855), Michael Kohlhaas (1810) a Píseň o Niebeluzích, je cesta součástí i starých 

náboženství, popřípadě poutí. „Pojetí a význam cesty se mohou vázat k určitému prostoru 

a času a k určitému zobrazování (alegorizace či symbolizace), stejně tak ovšem mohou 

sahat až k synonymickým polím putování, poutě a cestování, odkazujícím 

k významovému dění, činnosti, situaci.“73  

Cesta spadá do dobrodružného chronotopu, jak jej rozdělil Bachtin (viz kapitola 

Chronotop). Cesty v románovém časoprostoru jsou zobrazeny jednak konkrétně a jednak 

metaforicky, přičemž často bývají obě pojetí propojená. Konkrétní cesta totiž mývá 

metaforický či symbolický přesah. Zároveň zde působí ještě další aspekty, jako širší 

kulturní prostor narativních a znakových řetězců.74 

Vztah subjektu k cestě může být různorodý. Mluví se o pozici subjektu, který je 

„na cestě“, což ukazuje těsnou blízkost subjektu a prostoru. Druhý vztah je takový, když 
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se subjekt nachází mezi východiskem a cílem, na první pohled v neutrálním a 

nevyplněném úseku. Třetí vztah subjektu k cestě je takový, že subjekt (poutník, 

cestovatel) zůstává doma, a to v kterémkoliv bodě cesty.75 

Na vztah různých míst může být nahlíženo i z pohledu statického – dynamického. 

Mnoho moderních románů je vystavěno na toposu cesty a setkání, případně návštěv, 

přičemž cesta je v nich chápána jako místo dynamické. Návraty (cesty domů) pak 

odpovídají místům statickým, a tedy neměnným. Konkrétním případem je například 

Kafkův Proces (1925) a Zámek (1935) nebo Hledání ztraceného času (1913) Marcela 

Prousta.  

Motiv cesty může být v próze zobrazen buď jako velká cesta (světská nebo i 

mimosvětská, tedy jakákoliv cesta životem), nebo cesty mohou vytvářet prostorové 

struktury, ve kterých postavy „cestují“. Je nutné si uvědomit, že některé postavy mohou 

být „připoutány“ k cestě jako k sérii míst. Z tohoto předpokladu vyplývá, že „každý 

pohyb a každá stabilita jsou tedy relativní, platí jen z určitého pohledu.“76 To tedy 

potvrzuje myšlenku, že narativní prostor vždy vychází z fokalizace. Vystavění literárního 

prostoru je vždy do určité míry ovlivněno jednak zvolenou fokalizací, a pokud je 

fokalizace nulová, pak je prostor formován autorem daného literárního díla. Bez 

perspektivizace fikční svět vystavět nelze. 

„Cesta je v literárním díle vlastně tvořena sérií míst, propojených postavou 

poutníka či cestovatele (případně také dopravním prostředkem).“77 V obou 

analyzovaných románech se objevuje cesta jako nositel určitého interpretačního znaku. 

V obou románech se během cesty (silněji v románu Winterbergs letzte Reise) dějí 

postavám důležité události, zažívají zážitky. Vždy ale přitom myslí na určitý cíl jako 

výsledek každé cesty. 
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1.6.4 Topos města 

Město bývá jako ústřední prostor zobrazován velmi často v románech, a to nejenom proto, 

že román bývá označován za urbánní žánr. Podle Hodrové (Místa s tajemstvím, 1994) 

vystupuje město v literatuře trojím způsobem, často se ale tyto způsoby kombinují, 

málokdy se uplatňuje pouze jeden jediný. Jedná se tedy o následující způsoby: 

a) „jako objekt (v průvodcích, knihách o městech, zčásti i v románu); 

b) jako prostředí (převládající způsob v románu); 

c) jako postava (v poezii a próze).“78 

Není typické, aby v románech město vystupovalo jako postava. Zatímco v poezii 

je personifikace města nepříznaková, v próze se chápe jako projev poetiky, druhově-

žánrové specifičnosti a také proměny vnímání místa i mimo umění. 

Nejčastěji bývá v české literatuře zobrazováno hlavní město. Jednak díky 

koncentraci české inteligence, všech důležitých institucí, potažmo se jedná (a vždy 

jednalo) o kulturní centrum země. Zároveň je Praha velmi poetické město, které 

k vyprávění příběhů přímo vybízí. „Praha si zachovala svůj středověký půdorys s volnou, 

negeometrickou kompozicí.“79 Má svůj půdorys tvaru labyrintu, čímž dává předpoklad 

pro literární motiv města jako bludiště. Je ale nutné podotknout, že pojetí a zobrazení 

české metropole se v průběhu let v české literatuře měnilo. 

 

1.6.4.1 Vývoj toposu Prahy 

V nejstarších literárních dílech byla Praha zobrazována jako bytost, jako město 

s tajemstvím, jak ji popisovala například Karolína Světlá nebo Karel Sabina. Následovala 

Arbesova romaneta, v nichž je Praha představena jako kulisa tajuplného děje 

s atmosférou. Antiteze středu města s chrámem a periferie jako místa nepravého pokladu 

a nepravého bytí se stala charakteristickou pro takzvaný pražský román. V sedmdesátých 
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a osmdesátých letech devatenáctého století se nově objevila stylizace Prahy jako bohyně 

či královny. 

„Zásadní zlom ve vývoji pražského románu nastává v devadesátých letech, kdy se 

pod vlivem neutěšené historické situace národa rozvíjí deziluzívní vlastenecký román.“80 

Pro tento román je nové, že se prostor personifikuje, město se stává nově bytostí, 

postavou. Prostor je v tomto typu románu dokonce erotizován (Mrštíkova Santa Lucia, 

1893). Následuje etapa románů, ve kterých město přebírá aktivitu, přemáhá hrdinu a 

z obrazu démonizovaného města se rodí postava dvojníka. Takto zobrazenou Prahu je 

možné nalézt v novoromantických románech Karáska ze Lvovic.  

Další fáze nového pojetí města nastává v období první světové války. Promítá se 

do ní zejména vztah města a národa, Prahy a češství. Zdůrazňují se národní dominanty, 

jako například Vltava, Vyšehrad či Národní divadlo, které jsou často personifikovány. 

Zástupcem tohoto pojetí je například román Antonín Vondrejc (1925) od K. M. Čapka 

Choda.81 Dalším typickým rysem v dílech vzniklých v tomto období je divadelnost. 

Vyvěrá ze ztráty identity hrdiny, jehož existence je nyní definována jako „loutka“. 

„Na proměnách v pojetí města se však nepodílela jen historická situace, ale i sám 

rozvoj městské architektury, pro který byl charakteristický nejprve se prohlubující a poté 

se opět stírající rozpor mezi centrem a periferií (…).“82 Docházelo k oslabování významu 

historického centra s jeho dominantami. Ve dvacátých a třicátých letech dvacátého století 

vystupuje město v románu jako samozřejmé a neutrální, s minimální citovou 

zabarveností. Dochází ke stírání iracionálních rysů města. Typickým dílem je například 

Přehrada (1946) Marie Majerové. Romány vznikající za druhé světové války a po ní byly 

ovlivněny socialistickým realismem, čímž se aktualizoval vlastenecký obraz města 

s dominantami, následně se obraz města alegorizoval.83 
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1.6.5 Česká hospoda 

Hospoda je prostor, který je velmi úzce spjatý zejména s českými reáliemi. Její výjimečné 

postavení v českých zemích má své kořeny v dobách národního obrození. Jak uvádí 

Vladimír Macura ve svém příspěvku v Poetice míst (1997): „Právě hospoda patřila 

k veřejným prostorům, které v této socializaci vlasteneckého kulturního projektu sehrály 

výjimečnou úlohu, a to především tím, že nabízela ve městě veřejný prostor pro 

komunikaci v češtině.“84 V českých hospodách se scházeli Češi, kteří komunikací 

v češtině dávali najevo, jaká pravidla jsou nově nastavená. Tímto úkonem byl vyzván i 

personál restauračních zařízení, aby se přihlásil ke svému češství. V hospodě se agitovalo, 

ale i útočilo. Obraz hospody jako kolbiště za národní věc se objevoval i v národní 

literatuře, například u Sabiny nebo Kolára.  

 Hospoda zároveň fungovala jako místo, ve kterém se potkávali čeští 

intelektuálové s měšťany, umělci i s prostými Čechy a vzájemně se ovlivňovali. 

V drobnější vzpomínkové próze je možné dohledat tehdejší hrdiny z hospod. Povětšinou 

to byli výčepní a hostinští, kteří se se svými činy zapsali do literárních děl.85 Hospoda 

bylo místo, kde se přirozeně pilo pivo, které je dodnes symbolizováno jako „slovanský 

nápoj“. „Symbolizaci piva jako slovanského nápoje usnadňovala ovšem jak jeho místní 

obliba (přirozeně nijak etnicky identifikující), tak i samo jeho české jméno, které nebylo 

výpůjčkou, ale představovalo starou složku slovní zásoby.“86 

 Hospoda bývá v narativech často popisována jako záznam různých pachů, zvuků, 

hospodských rekvizit i jazykového idiomu. To však často neodpovídá historickému 

zobrazení hospody jako místa důstojné vlastenecké komunikace. Odkazuje tak 

k rozdílnému postoji k české hospodě a k pivu obecně, který je dodnes nejednoznačný. 

Na jedné straně bývá hospoda vylíčena s nadšením jako místo, kde je každý Čech doma 

a kde se budovalo národní uvědomění, které je citelné do dnešní doby. Na druhé straně 

zde stále zůstává vědomí, jak je prostor hospody místem přízemním, které zobrazuje 
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nerozvinutost české společnosti. Dodnes je společnost rozdělena na příznivce hospody a 

„posezení u piva“ jako součást koloritu, druhá skupina lidí pivní kulturu neuznává a dává 

přednost jiným místům. Macura upozorňuje na rozkolísání variant jediného syžetu a na 

nejednoznačné stanovisko české elity ke své hospodě. „Hospoda po dlouhou dobu 

fungovala jako prakticky jediné místo českého veřejného života, ale současně jako by se 

styděla za to, že v české kultuře zaujímá hospoda tak důležité postavení."87 

Zobrazení toposu hospody v románu Winterbergs letzte Reise bude detailněji 

popsáno v analytické části této diplomové práce. Přesto bude v rámci této kapitoly 

věnované české hospodě uvedeno pár poznatků. Do díla Jaroslava Rudiše se totiž často 

promítá jeho osobnost a priority. Rudiš je známý svou láskou k hospodám a českému 

pivu, pivo jako symbol pro český národ je dohledatelné téměř ve všech jeho dílech. Když 

v roce 2014 vyšlo v Německu přepracované a nově přeložené vydání Osudů dobrého 

vojáka Švejka za světové války, Rudiš napsal k tomuto vydání doslov, ve kterém vzdal 

hold české pivní tradici. „Každý Čech ví, kde je jeho místo. Každý z nás má totiž hospodu, 

ve které je štamgastem.“88 Je tedy logické, že v Rudišově prvním německy psaném 

románu budou hospody silně akcentovány. 

 

1.6.6 Topos pokoje 

S toposem pokoje je čtenář seznámen v obou analyzovaných románech, protože „pokoj 

je jedním ze základních míst lidské existence.“89 Každý pokoj, stejně jako každý prostor 

nebo místo, má svou vlastní auru vytvořenou z pocitů, myšlenek a osudů jeho obyvatel. 

S tím souvisí otázka, zdali se jedná o pokoj známý, nebo neznámý. Na tuto dichotomii se 

váže vnímání těchto míst. Známý, vlastní pokoj je často vylíčen jako prostor idylický, 

neznámý, obvykle cizí pokoj se zpravidla jeví jako nebezpečný či přímo fatální. Známý 

 

87 HODROVÁ, Daniela. Poetika míst: kapitoly z literární tematologie. Jinočany: H & H, 1997, s. 70. 

88 RUDIŠ, Jaroslav. Jaroslav Rudiš: Za Švejkem. Novinky.cz [online]. Borgis, 2014 [cit. 2020-06-22].  

89 HODROVÁ, Daniela. Poetika míst: kapitoly z literární tematologie. Jinočany: H & H, 1997, s. 217. 
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pokoj představuje prodloužené tělo svého obyvatele, neznámý pokoj může být zobrazen 

jako pokoj hrůzy, či něco cizího.90 

 Pokoj v literatuře nevystupuje pouze jako holé zdi, do jeho vnímání se otiskuje i 

nábytek a veškeré zařízení místnosti. Obyvatel pokoje totiž navazuje jemné vztahy a 

spojení s danými věcmi, a vytváří tak složité systémy. 

 Hodrová v Poetice míst pokoj definuje jako místo, které je ohraničené čtyřmi 

stěnami a obsažené v jiném ohraničeném místě (domě, bytě, …). Je uzavřený, představuje 

interiér oproti vnější krajině, ale zároveň je to prostor otevřený (například ve srovnání 

s vězením). „Otevřenost pokoje je zajištěna okny a dveřmi (pokud jdou otevřít), jimiž 

může subjekt komunikovat s vnějším světem, vycházet a vcházet.“91 Pokoj zároveň může 

mít různé funkce. Může být jednak místem pozorování a reflexe světa, jednak místem 

usebrání a sebereflexe. Pokud je pokoj maximálně uzavřen od okolního světa (zavřené 

dveře, okna), bývá vnímán jako symbol „předsíně“ srdce a nitra.  

 Zobrazení a funkce toposu pokoje se v historii různě měnila. Zhruba v 17. století 

se v literatuře objevilo zobrazení pokoje s alegorickou funkcí, symbolem „vnitřního 

života“. Paralelně se ale objevovala v literatuře i podoba veskrze světská – pokoj jako 

místo dvoření a flirtu, posléze v baroku vygradované v místo krvavých erotických rituálů. 

V 18. století je nově pokoj symbolizován jako místo vyprávění a reflexe o sobě a o světě. 

Svou specifickou podobu má také takzvaně pokoj Faustův tak, jak ho stvořil Goethe. Jako 

kobku, ve které se započíná tragédie a kde začne Faustův život dostávat kosmický rozměr. 

Na konci 18. století se do literatury promítá romantismus a pokoje mívají často podobu 

zakleté hradní komnaty.92 

  

 

 

 

90 HODROVÁ, Daniela. Poetika míst: kapitoly z literární tematologie. Jinočany: H & H, 1997, s. 217. 

91 Tamtéž, s. 219. 

92 Tamtéž, s. 221-222. 
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1.7 Libuše Moníková 

Libuše Moníková byla německy píšící autorka narozená v Praze 30. srpna 1945 a která 

zemřela v roce 1998 v Berlíně. Vystudovala anglistiku a germanistiku a provdala se do 

Německa, kde poté až do své smrti žila. Vyučovala na univerzitě v Brémách a v Kasselu. 

Za svou literární činnost byla oceněna v roce 1987 Cenou Alfreda Döblina za román 

Fasáda (Die Fassade). Dále obdržela Cenu Adalberta von Chamisso (v roce 1997) a v 

Rakousku Cenu Franze Kafky. V roce 1998 jí tehdejší prezident Václav Havel udělil 

medaili Za zásluhy II. stupně. Prezidentem SRN byla oceněna Spolkovým křížem za 

zásluhy o českoněmecké vztahy. 

Moníková byla výraznou osobností českoněmecké literární scény. Ve Slovníku 

české literatury je o ní uvedeno následující: „Své prozaické i esejistické práce publikovala 

Moníková výhradně německy, tematicky i svými postoji však byla úzce spjata s českou 

literaturou.“93  

Autorka debutovala psychologickým románem Eine Schädigung (1981, Újma, 

1999). Její druhá kniha Pavane für eine verstorbene Infantin (1983, Pavana za mrtvou 

infantku, 2005) je silně autobiografická a promítají se do ní české dějiny. Oceňovaný 

román Die Fassade (1978, Fasáda, 1991) je zasazený do 70. let a odehrává se v 

Československu. S tématikou emigrace se Moníková zabývala v díle Treibeis (1992, 

Ledová tříšť, 2001). Její poslední prózou je román Verklärte Nacht (1996, Zjasněná noc 

2009), jemuž je věnována analytická část této diplomové práce a který taktéž pojednává 

o emigraci. Je možné v něm nalézt autobiografické rysy.  

 

1.7.1 Obsah (Zjasněná noc) 

Román vyšel v originálním titulu Verklärte Nacht roce 1996 v Mnichově. Do češtiny ho 

přeložila Jana Zoubková a vydalo ho nakladatelství Argo v roce 2009. Doslov k němu 

napsala germanistka Dana Pfeiferová. Zjasněná noc je co do rozsahu nepříliš dlouhý 

 

93 Libuše MONÍKOVÁ. Slovník české literatury po roce 1945 [online]. ÚČL AV ČR, 2008 [cit. 2020-03-

19].  
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román a je taky jediným autorčiným dílem, jehož děj se odehrává po zlomovém roce 

1989.  

Hlavní hrdinkou románu je tanečnice a principálka tanečního souboru Leonora 

Marty, která se po dvaceti letech strávených v zahraničí vrací se svým souborem do rodné 

Prahy. Prochází se městem, ve kterém vyrůstala. Vracejí se jí vzpomínky na místa pro ni 

notoricky známá, zároveň po pádu železné opony vlastně zcela nová. Pozoruje město, 

které je najednou jiné, na kterém se projevila změna režimu, ale zároveň vidí i místa, na 

kterých se zub času nepodepsal.  

Kriticky reflektuje politickou i společenskou změnu v Československu 

v devadesátých letech, konkrétně dopad Sametové revoluce na hlavní město. Zároveň se 

při hodnocení „jejího“ města nemůže oprostit od vlastních vzpomínek a emocí.  

Kromě propojení současnosti s minulostí je příběh tanečnice Leonory doplněn 

ještě o vzplanutí lásky se zpočátku tajuplným Němcem, který má české kořeny a který 

žije v Praze, Thomasem Aspergerem. Milostná epizoda má záměrně působit nedůležitě, 

jen jako nějaká banální záležitost v životě pracovně vytížené a úspěšné tanečnice. 

V závěru se ale čtenář dozvídá, že i když se hrdinka brání, Thomas Asperger jí do života 

zasáhne významně a vše se díky němu pravděpodobně změní.  

Celý román má naznačovat symbolické spojení české a německé kultury. 

Moníková poukazuje na to, že i po letech odtržení větší části Německa železnou oponou 

a po cílené „rusifikaci“ československého obyvatelstva má Česká republika se západními 

sousedy natolik silnou minulost, kterou nelze jen tak odtrhnout. Česko-německé 

propojení je zapříčiněné i osobností samotné Moníkové. Žila v Německu a její tvorba 

vycházela primárně v němčině. Dala by se tedy považovat spíše za německou autorku 

s českými kořeny. Tento prvek je projektován i do Zjasněné noci, Leonora Marty je taktéž 

spíše evropská tanečnice s českými kořeny nežli Češka úspěšná v zahraničí.  

Vyprávěný příběh není složitý, událostí se díky krátkému času vyprávění 

neuskuteční tolik, narativ je ale propojen esejistickými pasážemi věnovanými 

významným a silným ženám, ať již smyšleným či skutečně žijícím (Leni Riefenstahl, 

Elina Makropulos, Viktorka). Díky této kombinaci příběhu a literárně-historických 
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odboček lze román vnímat též jako kulturně-politický průvodce Prahou.94 Má také silně 

autobiografické prvky. Hlavní hrdinka, stejně jako autorka příběhu, se narodila a 

vyrůstala v Praze, emigrovala do Německa v roce 1971 a studovala tam literaturu.   

Charakterizace postavy je způsob, jakým ona postava povstává do existence. Děje 

se to na několika úrovních.95 Pokud postavu čtenáři představuje vypravěč nebo jedna 

z postav, mluví se o takzvané přímé charakterizaci. Informace jsou získány napřímo, je 

ale důležité brát v potaz důvěryhodnost zdroje takovýchto informací. Pozor by si měl 

čtenář dávat zejména u jiného typu vypravěče než nadosobního. „Komplikovanější 

způsobem výstavby postavy se stává nepřímá charakterizace. Ta se odehrává formou, 

kterou naratologie označuje pojmem showing (…).“96 

Mezi aspekty nepřímé charakterizace jsou řazeny následující: jednání, vnější zjev, 

sociální zařazení a prostředí. Na základě těchto uvedených aspektů bude v druhé části 

diplomové práce provedena nepřímá charakteristika tanečnice Leonory Marty a 

v krátkosti i Thomase Aspergera. 

 

  

 

94 Libuše MONÍKOVÁ. Slovník české literatury po roce 1945 [online]. ÚČL AV ČR, 2008 [cit. 2020-03-

19]. 

95 KUBÍČEK, Tomáš, Jiří HRABAL a Petr A. BÍLEK. Naratologie: strukturální analýza vyprávění. V 

Praze: Dauphin, 2013, s. 67. 

96 Tamtéž, s. 68. 
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1.8 Jaroslav Rudiš 

Jaroslav Rudiš je považován za současného autora moderní české prózy. Narodil se v 

Turnově v roce 1972 a vyrostl v Lomnici nad Popelkou. Vystudoval němčinu, dějepis a 

žurnalistiku v Liberci, Praze, švýcarském Curychu a v Berlíně, v němž také prožil část 

svého života, což se následně promítlo do jeho tvorby. V hlavním městě Německa se 

odehrává například jeho debut Nebe pod Berlínem (2002), žije v něm také hrdina, v této 

diplomové práci analyzovaného románu Winterbergs letzte Reise.  

V současnosti Rudiš pracuje jako spisovatel, je ale částečně také hudebník, 

příležitostně vystupuje se skupinami U-Bahn, The Bombers a v poslední době koncertuje 

s projektem Kafka Band. „Pravidelně spolupracuje s časopisem Reflex, publikoval rovněž 

v Přítomnosti, Labyrint Revue, MfD, Denících Bohemia, Prager Zeitung, Hostu, Big 

Beng! aj.“97 Je držitelem Ceny Jiřího Ortena (2002), Ceny Alfréda Radoka, Ceny 

Českého rozhlasu a získal několik nominací na Magnesii Literu. Napsal některé divadelní 

hry, jako například Léto v Laponsku (2006). Mezi jeho neúspěšnější prozaické texty patří 

kromě výše zmíněných děl román Potichu (2007), Konec punku v Helsinkách (2010) a 

Národní třída (2013). Jeho poslední česky psaný počin je novela Český ráj z roku 2018. 

Rudiš se ve svých literárních textech často zaměřuje na společnou historii a vývoj 

česko-německých vztahů. Několik jeho děl se odehrává v pohraničních oblastech, 

například román Grandhotel (2006), jehož příběh se odehrává v Liberci.98  

V roce 2019 poskytl rozhovor pro internetový pořad DVTV, ve kterém mimo jiné 

hovořil o česko-německých vztazích a českém zvyku „sedět u piva“. O něm zároveň 

hovořil jako o vlastnosti, která je typická i pro Bavory či Sasy. „Sedíme u piva a 

vytváříme si příběhy. Pro Čechy je typický melancholický humor, který dávám do svých 

příběhů. Je na čase česko-německé vztahy oprašovat, nic jiného nám nezbývá. Je nutné 

kontakty s německými sousedy opečovávat.“99 

 

97 Jaroslav RUDIŠ. Slovník české literatury po roce 1945 [online]. 2008 [cit. 2020-03-30].  

98 Biografie / Bibliografie (D). Jaroslav Rudiš [online]. [cit. 2020-03-09].  

99 Rudiš: Češi nemají skoro nikoho rádi. Nemůžeme se tu ale pořád schovávat v ohrádce [internetový 

rozhovor]. DVTV.cz. Česká republika, Aktuálně.cz, 23. 9. 2019. 
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1.8.1 Obsah (Winterbergs letzte Reise) 

Rudišův román Winterbergs letzte Reise je jeho aktuálně poslední publikovaný román a 

zároveň první, který vyšel původně v němčině. Do češtiny zatím přeložen nebyl, jeho 

české vydání se plánuje na rok 2020. Román v Německu sklidil poměrně velký úspěch a 

Rudiš za něj posbíral několik ocenění. Byl nominován na prestižní Cenu lipského 

knižního veletrhu (Preis der Leipziger Buchmesse) za rok 2019 a zároveň získal cenu 

Chamisso-Preis/Hellerau.100 

Celý příběh je vyprávěn z pohledu hlavní postavy, ošetřovatele Jana Krause, který 

pochází původně z Vimperka a pracuje v Německu jako takzvaný „převozník“. Stará se 

o staré a nemocné lidi na sklonku jejich životů, a dělá jim tak asistenci během úkonů 

základních potřeb. Kývne na nabídku stát se ošetřovatelem téměř stoletého bývalého 

řidiče tramvaje, Wenzela Winterberga z Berlína. Starý muž po mrtvici se začne postupně 

uzdravovat, vrátí se mu řeč a částečně i mysl. Přemluví ošetřovatele Krause k absolvování 

cesty po Evropě. Chce si tak splnit sen, který měl se svou tehdejší snoubenkou Lenkou, 

uspořádat svatební cestu po Evropě podle cestovního bedekru z roku 1913. Zároveň chce 

najít údajné vrahy jeho dávné lásky. Po cestě tato nesourodá dvojice zažívá mnohé krušné 

chvíle, zároveň se čtenář více sžívá s postavou apatického Krause a čím dál více chápe 

jeho životní zahořklost. Během několikatýdenní cesty napříč městy bývalého Rakouska-

Uherska si hlavní hrdina mnohé uvědomí a na první pohled nesnesitelný a otravný starý 

Winterberg si získá jeho srdce. 

Hlavní hrdina se v určitých ohledech podobá autorovi románu, dalo by se hovořit 

o lehkých autobiografických rysech. Hrdina, stejně jako Rudiš, je Čech, který žije 

v Německu, nemá pevný domov a je stále na cestách. Oba také spojuje láska k pivu. 

Název románu odkazuje ke jménu hrdiny příběhu, který ale ve své podstatě není 

postavou hlavní. Téměř stoletý Němec Wenzel Winterberg je vdovec a po mrtvici 

upoután na lůžko. Žije sám, a proto jeho jediná dcera Silke zaměstná ošetřovala Krause. 

 

100 Winterbergova poslední cesta vynesla Rudišovi cenu za jeho první německý román. Ct24.cz [online]. 

Česká televize, 2019 [cit. 2020-03-25]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/2922872-

winterbergova-posledni-cesta-vynesla-rudisovi-cenu-za-jeho-prvni-nemecky-roman. 



49 

 

Starý muž má celoživotní vášeň, a to jsou evropské dějiny. Má dějepisný přehled a trpí 

takzvanými „historische Anfälle“, tedy záchvaty historie, během kterých se mu spustí tok 

myšlenek a on vypráví několik minut o historických událostech. 

Příběh je vyprávěn a fokalizován z pohledu ošetřovatele Jana Krause, který po 

neúspěšném pokusu o emigraci a následném pobytu ve vězení žije v Německu bez stálého 

domova. Vždy bydlí u svých klientů, o které se stará, a nemá tak žádný konkrétní domov. 

Nese si plno těžkých vzpomínek z mládí, ať už na tragicky zesnulou sestru nebo otce, 

který se opíjel z žalu. Sám se vyhýbá pobytu v Čechách, aby utekl minulosti a bolavým 

vzpomínkám. V životě nejvíce miloval jednu ze svých klientek, o kterou se během její 

nemoci staral, Carlu z Brém. Její smrt ho velice zasáhla a od té doby hodně pije. 

V druhé části diplomové práce bude uvedena kapitola věnovaná nepřímé 

charakterizaci dvou hlavních postav (Winterberg a Kraus), zaměřena bude mimo jiné i na 

specifický vztah této dvojice. 

  



50 

 

2 Analytická část práce 

V této části diplomové práce dojde k uplatnění teoretických poznatků získaných v první 

části práce. Bude provedena narativní analýza prostoru ve dvou dílech (Winterbergs letzte 

Reise a Zjasněná noc) s akcentem na motiv cesty, který je v dílech užit jak v konkrétním, 

tak i v přeneseném, či symbolickém významu. Důraz bude kladen zejména na motiv cesty 

ve smyslu návratu domů. Součástí analýzy bude i krátké nastínění nepřímé charakteristiky 

dvou hlavních postav z obou románů – Winterberga, Krause, Leonory a Thomase. 

 Kromě obecné analýzy prostoru ve smyslu naratologické kategorie se zaměřením 

i na popis, zobrazení a zprostředkování prostoru v obou románech. V této části práce bude 

provedena i analýza několika stěžejných toposů, s přihlédnutím na toposy přítomné 

v obou dílech. Součástí analýzy bude i komparace obou děl z topologického a 

naratologického pohledu s důrazem na kategorii prostoru. 

 Cesta je ústředním motivem v obou výše zmíněných česko-německých dílech, 

ačkoliv v každém románu je zobrazena poměrně odlišně. Společná je v románech cesta 

ve smyslu návratu ke kořenům, což v obou případech znamená domů. Domov jakožto 

rodné město či země je v narativech místem, kam se oba hlavní hrdinové vrací po 

několika letech v zahraničí.  

 V neposlední řadě se bude v rámci analytické části věnovat i subjektivizaci 

prostoru a různým typům prostorů. Na prostor bude nahlíženo z pohledu potencionálních 

hranic, tedy jaké otevřené či uzavřené hranice jsou v narativech dohledatelné. Prostor 

může taktéž procházet proměnou, proto bude jedna subkapitola věnována proměnnému a 

neproměnlivému prostoru. Vše bude ukončeno komparací v závěru diplomové práce. 
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2.1 Charakteristika postav (Zjasněná noc) 

Základní nastínění děje tohoto románu již bylo uvedeno v předchozí teoretické části. 

Příběh je soustředěn k hlavní hrdince a vypravěčce zároveň, Leonoře Marty, která zhruba 

v druhé půli románu potká novou postavu příběhu, Thomase Aspergera. Leonora je 

povahou samotářka, nemá rodinu, ani mnoho přátel, a to se logicky odráží i do počtu 

postav, které se v jejím okolí objevují. Do příběhu prakticky nezasáhne spolužák 

Radomil, kterého Leonora navštíví, a z jejich setkání se tím pádem stane jenom krátká 

epizoda, která má primárně nastínit Leonořiny povahové rysy a vlastnosti. Kontakt hlavní 

hrdinka naváže s plavčíkem v bazénu. Tato mikro scéna ukáže, jak moc je Leonora 

vzdálená svému dávnému životu v Praze. Plavčík jí vypráví o vnoučatech, ačkoliv ji 

několik let neviděl a celá situace je tím pádem absurdní a komická. Jiné další postavy se 

v příběhu prakticky neobjeví, jsou o nich maximálně zmínky v rámci retrospektivních 

odboček (například rodiče). 

 

2.1.1 Charakteristika Leonory Marty 

Leonora je hlavní postava a zároveň vypravěčka celého příběhu. Fikční svět je tedy 

fokalizován z jejího pohledu. Na svět se čtenář dívá jejíma očima a zároveň jí „vidí do 

hlavy“ a ví, co si myslí, zná její názory a myšlenky. Leonora je velmi vzdělaná a 

inteligentní, má velké znalosti nejen z historie, ale i z geografie. Svůj všeobecný přehled 

demonstruje čtenářům prostřednictvím historických odboček (například vnitřní monolog 

o Leni Riefenstahl či horečnaté sny o královně Hatšepsut). Podobně velký přehled má i 

Asperger, se kterým v závěrečné části románu vede rozhovory. 

 Leonora má poměrně komplikovaný vztah ke své domovině, ve které už několik 

let nežije. Po nočním pádu do Vltavy a následném čekání na taxi se osopí na projíždějící 

Američany: 

 „ ,Když už tady tak řvou, ať jsou aspoň k něčemu a zastaví!´ 

 ,Vy byste nejradši vyhodila všechny, že? Němce, Američany.´ 

 ,Správně!´ 
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 ,Čechy taky?´ 

 ,S celou tou jejich sametovou revolucí a vším tím kýčem.´“101  

 O několik momentů později Thomas kriticky hodnotí Leonořin byt, myslí si, že 

by jako významná umělkyně měla bydlet v lepším prostředí. Ona na to odvětí: „ ,Moji 

krajané bydlí často ještě hůř. Kromě toho o významné umělkyni nic nevědí. A vůbec, 

nechte mé krajany na pokoji!´ “102 Toto její rozhořčení ukazuje její vnitřní dilema a 

vskutku nejednoznačný vztah k rodné zemi. V jednom momentu Česko a Čechy nenávidí, 

distancuje se od nich, o několik okamžiků později se pasuje mezi ně a označuje je za 

krajany. Podobně komplikovaný vztah k Čechám a k české národnosti má i Jan Kraus 

z Winterbergs letzte Reise. Ten zpočátku vnímá Českou republiku také jako cizí místo, 

během procházky Libercem si čte nápisy na domech: „Česká jména, která mi přišla tak 

cizí. Německá jména, která mi přišla tak důvěrná.“103 V závěru cesty těsně před 

Sarajevem, když jsou s Winterbergem vyhozeni z autobusu, se dohaduje Kraus s řidičem: 

„ ,How sorry? Not sorry. Germans crazy.´ ,I´m Czech.´ “104 Z počátku ho k Čechám také 

skoro nic nepoutalo, ke konci cesty se ke své národnosti hlásí, a to zajisté i vlivem 

Winterberga. 

Na Leonoře je znát, jak moc si nechce Prahu pustit ke svému srdci. Celou dobu se 

snaží být ve svém rodném městě cizinkou, pronajatý byt si ani nezařizuje, chce si udržet 

odstup. Když jí do života vstoupí Thomas, začne se cítit nejistě. Snaží se působit chladně, 

neprojevovat emoce a city, celý život je uzavřená do sebe a nikoho si nepustí k sobě, 

Thomas však představuje výjimku. 

Leonora si uvědomuje, že je velmi úspěšná a krásná a podle toho se také chová. 

Navštíví spolužáka, ke kterému má fyzický odpor. Je totiž handicapovaný, a tak vedle její 

dokonale vysportované postavy vypadá směšně a kontrastně. Leonora si však užívá pocit 

 

101 MONÍKOVÁ, Libuše. Zjasněná noc. Praha: Argo, 2009. Současná světová próza., s. 64. 

102 Tamtéž, s. 67. 

103 RUDIŠ, Jaroslav. Winterbergs letzte Reise. 2. Mnichov: Luchterhand, 2019., s. 129, „Die tschechische 

Namen, die mir so fremd vorkamen. Die deutschen Namen, die mir so vertraut vorkamen.“  

104 RUDIŠ, Jaroslav. Winterbergs letzte Reise. 2. Mnichov: Luchterhand, 2019., s. 491. 
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nadřazenosti. Užívá si, že je on, kdo je do ní celý život zamilovaný a ona s ním může 

lehce manipulovat. Ve vztahu k druhým lidem dokáže být tedy velmi chladná a cynická. 

Poté co spolužáka vydráždí odhaleným hrudníkem, vysmýkne se mu a odchází: „Natáhne 

ruku v šílené naději, že se mě bude moci ještě jednou dotknout. Zasměju se a otočím.“105 

 

2.1.2 Charakteristika Thomase Aspergera 

Čtenář (stejně jako hlavní hrdinka) se s touto postavou setkává prvně během divadelního 

představení. Až v průběhu rozhovorů mezi dvojicí se dozvídá, že Thomas Leonoru spatřil 

již v plaveckém bazénu. Kvůli vnitřní fokalizaci o něm čtenář získává zkreslené 

informace, a to i přesto, že se vypravěčka snaží o co nejméně zaujatý a neemoční popis.  

 Hned z prvních informací vyplývá, že je mladší než Leonora. Ona sama ho, poté 

co ji přímo osloví a kývne na ni sklenkou, hodnotí jako drzého. Udržuje s ní nenásilnou 

konverzaci, která je Leonoře nepříjemná, a tak se snaží odejít, ale on ji i nadále doprovází. 

Dalo by se tedy soudit, že je vytrvalý a jde si za svým. 

 Z jeho slov je zřejmé, že se o Leonoru zajímá, navštívil několik jejích představení 

a četl s ní rozhovory. Snaží se jí zalíbit, pozve ji na víno na vánočních trzích. Následně, 

když se spolu mírně opijí, se před ní předvádí a spadne do Vltavy. Po tomto 

tragikomickém výstupu se zachová zodpovědně a odveze mokrou a promrzlou Leonoru, 

která do prosincové řeky upadla taktéž, domů, kde jí pomáhá se zotavit. Je do ní 

zamilovaný a zároveň velmi mateřský a zodpovědný. Tím, jak se zabydlí u ní v bytě a 

seznámí se se sousedy, ukáže, že nemá ostych a je přirozeně komunikativní. 

 Většinu bližších informací o jeho životě se čtenář dozvídá až na konci románu, 

zhruba po 14 dnech společného soužití, když se ho Leonora vyptává. Byla totiž zhruba 

dva týdny nemocná a zároveň si ho dlouhou dobu nechtěla pustit do života. On si však 

její přízeň získává a ona ho chce tím pádem lépe poznat. Thomas je také velmi citlivý. 

 

105 MONÍKOVÁ, Libuše. Zjasněná noc. Praha: Argo, 2009. Současná světová próza., s. 18. 
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„Mlčí. Dlouho se ani nepohne, potom si začne balit; vlastně si nic nepřinesl, zakopne o 

nohu židle, obličej zalitý slzami.“106 To, že musí Leonoru opustit, jej dožene k slzám.  

 

  

 

106 MONÍKOVÁ, Libuše. Zjasněná noc. Praha: Argo, 2009. Současná světová próza., s. 93. 
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2.2 Charakteristika postav (Winterbergs letzte Reise) 

Stejně jako Leonora tvoří dvojici s Thomasem, i v románu Winterbergs letzte Reise je 

specifická dvojice postav: Wenzel Winterberg a Jan Kraus. V tomto případě je však těžší 

stanovit, kdo z nich je postavou hlavní. Ačkoliv je Winterbergovi věnováno v románu 

více prostoru (zejména proto, že on si jej násilně vynucuje skrze „záchvaty historie“), 

hlavní postavou je spíše ošetřovatel Kraus, a to hlavně kvůli jeho pozici vypravěče – 

čtenář si s ním díky fokalizaci utváří vztah a obrací k němu své sympatie. 

 V románu vystupují dvě ženy, které jsou sice postavy okrajové, ale mají v příběhu 

svou roli. Jednou z nich je Winterbergova dcera Silke, která stejně jako Kraus nedrží život 

pevně ve svých rukách a snaží se najít štěstí a lásku. Nemá ale tolik odvahy, aby něco v 

životě změnila, a tak po společné noci s Krausem zmizí, i přestože slíbila, že se k němu a 

k otci připojí a absolvuje s nimi zbytek cesty. Druhou ženou, kterou během cesty dvojice 

pozná, je zemědělkyně Josefa, u které Winterberg obdivuje zejména její bydliště. Žije 

totiž nedaleko bitevního pole u Sadové. Josefa se za poměrně krátkou dobu do Krause 

zamiluje, respektive mu naznačí své city. On je ale nedokáže opětovat, protože stále ještě 

miluje svou životní lásku Carlu. 

 Ostatní postavy jsou spíše epizodní a jejich úkolem je dotvořit situaci v jednu 

konkrétní chvíli. Kvůli povaze cesty je jasné, že bezejmenných postav se v románu objeví 

několik. Člověk na cestách totiž kromě nového prostředí poznává i nové osoby. V románu 

je pár postav, které v něm přímo nevystupují, protože jsou po smrti, ale často se o nich 

mluví. Jsou to životní lásky obou hrdinů, Lenka Morgenstern a Carla, a pak také 

Winterbergův nejlepší přítel, Angličan. 

 

2.2.1 Charakteristika Wenzela Winterberga 

Jak již bylo uvedeno, Winterberg je devětadevadesátiletý Němec, který se narodil 

v Liberci. Jelikož velká část románu je vystavěna na jeho monolozích, dozví se čtenář 

mnoho informací právě od něj samotného. Tento rys autor uvádí do kontrastu s hlavní 

postavou Janem Krausem, který oproti Winterbergovi nemluví skoro vůbec a teprve až 

v závěru knihy čtenář pochopí mnohé z jeho těžkého života. 
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 Ačkoliv byl Winterberg celý život řidičem tramvaje nebo lokomotivy, má 

obrovské historické znalosti. V kombinaci s velmi dobrou pamětí (a to i přes vysoký věk) 

se stane, že umí celý bedekr zpaměti a ví toho hodně i nad rámec průvodce. Z jeho 

vyprávění a zejména z vyprávění jeho dcery je patrné, že nemá mnoho dobrých 

povahových vlastností. Nejviditelnější je jeho sobeckost, která je ale během Krausovy 

hospitalizace potlačena, navštěvuje ho totiž v nemocnici a nosí mu pivo. Těžko posoudit, 

do jaké míry si Kraus získá Winterbergovu náklonost opravdu a do jaké míry Winterberg 

Krause bere pouze jako nucený doprovod a posluchače zároveň. 

 Winterbergova dcera Silke vypráví Krausovi o vztahu jejích rodičů: „(…) Je 

egoista. Myslím, že ji chtěl jenom proto, aby se o něj mohl někdo starat, až bude starý.“107 

Silke mu zároveň řekne o Winterbergových nevěrách. To, že ženy hrály v jeho životě (a 

stále ještě do určité míry hrají) důležitou roli, je patrné i z počtu jeho manželství, ženatý 

byl třikrát. Sám o sobě tvrdí, že je stále i ve svém věku pro ženy atraktivní. „Všechny 

ženy se na mě celou dobu dívají. Mladé, staré, blond, černovlasé, všechny. (…) Ženy 

vědí, že jsem ještě mladý, že jsem ještě zde.“108 On sám všechny své bývalé manželky 

vnímá jako únik od svých psychických záchvatů. 

 Hned od počátku vyprávění je zřejmé, že Winterberg není psychicky zdravý. Jeho 

„historické ataky“ se stupňují, má obtíže rozpoznat realitu a odlišit ji od světa v jeho 

hlavě. Zkresleně vnímá čas i prostor, často navrhne nějakou trasu cesty, která je 

neuskutečnitelná. Opakovaně napomíná svého společníka, aby ho během vyprávění 

nepřerušoval, i přestože Kraus celou dobu mlčí. Ten mu ve vzteku nadává do blázna: 

 

107 RUDIŠ, Jaroslav. Winterbergs letzte Reise. 2. Mnichov: Luchterhand, 2019., s. 311, „Er ist Egoist. Ich 

denke, er wollte sie haben, damit er jemanden hat, der sich um ihn kümmert, wenn er alt ist.“. 

108 RUDIŠ, Jaroslav. Winterbergs letzte Reise. 2. Mnichov: Luchterhand, 2019., s. 326, „Alle Frauen 

schauen mich die ganze Zeit an. Die jungen, die alten, die blonden, die schwarzen, alle. (…)  Die Frauen 

wissen, ich bin noch jung, ich bin noch da.“.  
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„(…) Patříš do blázince, rozumíš? Do blázince! Jsi nemocnej. Jsi blázen. Zůstaň tu u těch 

tvých mrtvých. Já jdu, jinak bych se zbláznil taky. (…)“109 

 

2.2.2 Charakteristika Jana Krause 

Jan Kraus je hlavní hrdina, jehož věk lze odvodit z několika indicií. V roce 1986 byl 

v posledním ročníku na gymnáziu, když se pokusil o emigraci. Bude mu tedy okolo 

padesáti let. Žije sám, nemá děti ani ženu, přičemž si uvědomuje, že by se chtěl již usadit 

a pravděpodobně založit rodinu. Winterbergova cesta je i pro něj zlomová, na konci cesty 

je rozhodnutý, že se vrátí do Brém, kde si postaví svou vlastní „loď“, tedy že si vybuduje 

domov.  

 V jeho životě se mu stalo mnoho křivd a bylo mu mnohokrát ublíženo. Byl ve 

vězení, ačkoliv nikoho nezabil. Jeho největší láska zemřela mladá, mladší sestru přejeli 

ruští vojáci a otec byl alkoholik. Kvůli pobytu ve vězení a nenávisti k rodným Čechám 

Kraus nedostudoval, ačkoliv je inteligentní. Vlastní život nežije, spíše přežívá, nic 

neplánuje, na nic se netěší, jeho jediným požitkem jsou cigarety a pivo. Z počátku se jeví 

jako člověk bez emocí, zničený a znavený náročným životem, což působí až komicky 

vedle téměř stoletého, energického Winterberga, který je schopen se nadchnout pro věc 

během chvíle.  

 Jan Kraus jako postava prochází v průběhu vyprávění transformací a na konci 

příběhu je to téměř jiný člověk. Nejenom že se mu mění představa o životě a o 

budoucnosti, začíná být i otevřenější. Začne postupně sdílet s Winterbergem svou 

minulost. Je patrné, že přebírá některé starcovy vlastnosti, ba dokonce i jeho slovník. 

V jednom hotelovém pokoji v Čechách leží v posteli a přemýšlí nad vším: „Lenka 

 

109 RUDIŠ, Jaroslav. Winterbergs letzte Reise. 2. Mnichov: Luchterhand, 2019., s. 39, „(…) Du gehörst in 

die Klapse, verstehst du? In die Klapse! Du bist krank. Du bist irre. Bleib bei deinen Toten. Ich gehe jetzt, 

sonst werde ich auch noch verrückt.“.  
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Morgenstern. Carla. A ten muž, kterého Silke milovala. Jedna velká prázdnota. Jedna 

velká samota. Cornus sanguinea. To se nedá přemostit, jak by řekl Winterberg.“110 

 Jejich role se v závěru románu prakticky promění. Winterberg je na konci svých 

sil a chce cestu ukončit, nevidí žádný smysl v pokračování ani v životě a upadá do stejné 

letargie, v jaké byl na začátku příběhu Kraus. Ten mu ale tentokrát dodá energii, podpoří 

ho, dokonce vezme do ruky bedekr, a ačkoliv celou cestu naprosto nenáviděl 

Winterbergovo hlasité předčítání, začne mu z jeho „bible“ dobrovolně číst.  

 Jeho proměna je dokončena v závěrečné kapitole, když sdělí Winterbergově dceři, 

že nezůstane v Berlíně, ale vrací se do Čech na bitevní pole u Sadové. Prý si tam musí 

něco vyřídit a s někým se setkat. Na tomto místě nechává autor prostor pro čtenářovu 

představivost. Je možné, že návratem k Hradci Králové se chce hlavní hrdina znovu 

potkat s Josefou, která ho určitým způsobem okouzlila, možná s ní plánuje společnou 

budoucnost. Je ale stejně pravděpodobné, že se chce na bitevním poli setkat s „přízraky“, 

které tam už jednou viděl. Možná předpokládá, že se tam setká s již zemřelým 

Winterbergem. Všechny verze ale směřují k tomu, že Krause evropská cesta změnila 

v mnoha ohledech a byla v jeho životě zlomová. 

  

 

110 RUDIŠ, Jaroslav. Winterbergs letzte Reise. 2. Mnichov: Luchterhand, 2019., s. 430, „Lenka 

Morgenstern. Carla. Und der Mann, den Silke liebte. Eine große Leere. Eine große Einsamkeit. Cornus 

sanguinea. Das kann man nicht überschienen, wie Winterberg sagen würde.“. 
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2.3 Strukturace textu  

Oba dva analyzované romány jsou moderní texty, pro které je typický začátek vyprávění 

ve stylu „in media res“. To znamená, že prostředí a postavy nejsou čtenářům nijak 

představeny a je na nich, aby se v textu zorientovali sami. Vyprávění začíná uprostřed 

události, v ději. V úvodech románů bývají taktéž nastaveny požadavky pro hodnocení 

reálnosti a pravděpodobnosti vyprávěného světa. Oba vypravěči nepopírají žádné 

fyzikální zákony, nereferují o fantaskních předmětech a čas plyne v rámci lidského 

vnímání, čtenář tedy vytuší, že vypravěči jsou do jisté míry spolehlivými a že fikční světy 

odkazují ke světům reálným. 

 Co se týče ukončení příběhu, zde se závěry liší. V románu Winterbergs letzte 

Reise dochází k uzavřenému konci, kdy poslední kapitola symbolicky ukončuje celý 

příběh o jedné pozoruhodné cestě. Konec Zjasněné noci je oproti tomu otevřený a je na 

čtenáři, jakou budoucnost bude postavám predikovat. Nutnost pokračování příběhu je zde 

mnohem silnější než u vyprávění Jana Krause. 

 

2.3.1 Počátek a konec vyprávění (Zjasněná noc) 

Román začíná stylem „in media res“. Čtenář se tedy hned na začátku příběhu ocitá 

v Praze, na velmi konkrétním místě, zastávce Drinopol. Dále se seznamuje 

s homodiegetickou vypravěčkou v první osobě. Ta během cesty od tramvajové zastávky 

ke Strahovskému stadionu přemýšlí nad historií ulic a zastávek. Následuje retrospektivní 

pasáž utvořená ze vzpomínek na spartakiády, čímž je úvod značně retardován. V druhé 

části první kapitoly jde hlavní hrdinka navštívit svého bývalého spolužáka.  

 V rámci první kapitoly čtenář pozná, že topos města, konkrétně Prahy, bude 

v celém románu pravděpodobně silně akcentován, zároveň poznává čas vyprávění, což je 

doba porevoluční. Tento fakt není prvoplánově zjistitelný, čtenář jej vyvodí z drobnějších 

indicií. Jednak jsou to vzpomínky na spartakiády, které probíhaly v určitém časovém 

období, a jednak vypravěčka zmíní davy turistů, které se v Praze objevují až s pádem 

železné opony. 
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 Závěr románu je do určité míry překvapivý. Poetickým jazykem vypravěčka 

popisuje milostnou scénu Thomase a Leonory poté, co ho požádala, aby z jejího života a 

bytu odešel. V závěrečném odstavci je podruhé užit název románu. Ona noc, kdy si 

poprvé Leonora pustí Thomase blíže k sobě, do svého srdce, ale i k tělu, je podle 

vypravěčky zjasněná. Jelikož je prudká změna názoru hlavní hrdinky poměrně 

překvapivá, vyjevují se tím pádem otázky, které ale vypravěčka již nezodpoví. Jak to s 

dvojicí dopadne? Stanou se pár nebo to zůstanou jen u jedné zjasněné noci? Vrátí se 

Leonora do zahraničí? Půjde Thomas s ní?  

  

2.3.2 Počátek a konec vyprávění (Winterbergs letzte Reise) 

Ačkoliv je téměř celý román vystavěn chronologicky a jednotlivé kapitoly na sebe 

navazují tak, jak cesta ubíhá, na začátku je postupné uspořádání porušeno. Úvodní 

kapitola totiž nepopisuje první momenty cesty, ale líčí cestu z Hradce Králové do Sadové 

a návštěvu bitevního pole. Následující druhá kapitola s názvem „Überfahrt“ se vrací na 

začátek příběhu a popisuje první setkání Winterberga a ošetřovatele Krause. Autor toto 

časové uspořádání zvolil záměrně proto, aby čtenáře upoutal výrazným Winterbergovým 

rysem, „historickým záchvatem“. Zároveň je v narativu několikrát zopakováno, že u 

Sadové „to všechno“ začalo. Bitva u Sadové je dle Winterberga začátek jeho konce, 

symbolický začátek jeho katastrofy. Tento motiv utváří zajímavý oblouk celým románem, 

protože až v závěru v předposlední kapitole se čtenář dozvídá kontext tohoto motivu. 

Winterberg se během války začal zajímat o historii a zjistil si, že jeho předci padli právě 

v této bitvě. Když to zjistil, ucítil, že tato bitva je pro něj osudová.  

 V prvních řádcích narativu je čtenářovi představen fikční svět, tedy že se jedná o 

cestování vlakem starého, téměř stoletého Němce Winterberga a vypravěče, z jehož 

pohledu je příběh fokalizován. Důležité je podotknout, že již v úvodu jsou nastíněné 

opakující se motivy, popřípadě celé věty, které jsou pro román typické. Jedním z nich je 

modifikace Winterbergovy věty „Strangleichen sind keine schönen Leichen“111. Sám 

autor románu Jaroslav Rudiš v rozhovoru pro DVTV sdělil, že si je vědom náročnosti 

 

111 RUDIŠ, Jaroslav. Winterbergs letzte Reise. 2. Mnichov: Luchterhand, 2019., s. 91. 



61 

 

překladu, a to hlavně kvůli jeho jazykové specifikaci. Zmínil právě tuto modifikovanou 

větu, která se objevuje v celém románu. Přeložit se dá jako „oběšenci nejsou krásné 

mrtvoly“, čímž ale obtížně vyznívá smysl a jazyková jedinečnost věty.  

 V románu se také často opakuje věta „the beautiful landscape of battlefields, 

cemeteries and ruins, wie der Engländer immer sagte.“112 Jedná se o repliku, kterou často 

říkal Winterbergův dávný přítel, o kterém se v románu mluví jako o Angličanovi. 

Winterberg ji použije vždy, když se snaží co nejlépe charakterizovat Českou republiku. 

Dalším opakujícím se motivem je přirovnání ke Svídě krvavé, latinsky Cornus sanguinea. 

Jedná se o dřevinu, která je v zimě zabarvená do červena. Winterberg tvrdí, že tento keř 

roste na místech, kde byla prolita krev, hlavně na bitevních polích. Svída má tedy ve 

vyprávění symbolizovat smrt, konkrétně násilnou smrt či vraždu.   

 Čas příběhu je možné poměrně snadno odvodit, jedná se o román ze současnosti, 

protože hned v počátku se průvodčí ve vlaku podívá na mobilní telefon. Čtenář se taktéž 

dozví, že příběh se odehrává v zimě. Čas vyprávění díky dlouhým monologickým 

pasážím plyne poměrně pomalu a z úvodu není tak zcela patrný. Příběh je započat bez 

pečlivého uvedení, představení postav a jiných indicií typických například pro realistické 

romány.  

 Příběh je vystavěn na motivu konkrétní cesty z Prahy do Sarajeva, kam nakonec 

hrdinové nedojedou, protože se vrací zpátky do Berlína a jejich pouť končí na severu 

Německa v Peenemünde. Samotný román je ukončen kapitolou s názvem Berlín. Jan 

Kraus je v německé metropoli u Silke a vypráví jí, co vše se přihodilo. V pivní pěně vidí 

Winterberga a jeho dávnou lásku Lenku, jako naplnění a shledání celé cesty, i když jen 

v chiméře. Pozoruje nově vznikající a praskající bubliny, metaforicky zobrazující životní 

cyklus. Příběh je tedy ukončen, cesta završena a Krausovi začíná nová životní etapa. 

  

  

 

112 RUDIŠ, Jaroslav. Winterbergs letzte Reise. 2. Mnichov: Luchterhand, 2019., s. 13, „nádherná země 

bitevních polí, hřbitovů a ruin, jak vždycky říkával Angličan.“. 
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2.4 Analýza prostoru (Zjasněná noc) 

Prostor ve významu naratologické kategorie se definuje jako místo, kde se odehrává děj. 

Během četby Zjasněné noci čtenář zůstává v jednom a samém makroprostředí, v Praze, 

mění se však mikroprostředí. Do Prahy jsou situovány i retrospektivní odbočky. Bližší 

pozornost je věnována vždy tomu prostředí či místu, kde se aktuálně vypravěčka nachází, 

či kudy prochází. Blíže je tedy zobrazen například Strahovský stadion, plavecký bazén, 

Stavovské divadlo či hrdinčin pronajatý byt.  

Prostředí Prahy zůstává v rámci vyprávění nezměněno, to je zapříčiněno i 

vyprávěným časem, který trvá pouze několik týdnů. Vypravěčka několikrát čtenáři 

připomene, že díky svému povolání prakticky procestovala svět a navštívila nesčetně 

míst, proto čas v Praze, na jednom konkrétním místě, může působit v jejím životě 

záměrně kontrastně. 

 

2.4.1 Popis prostoru 

Obecně lze říct, že vyprávěcí autorský styl v románu Zjasněná noc je z jazykového 

hlediska velmi rychlý, úderný a stručný. Moníková netvoří dlouhá souvětí, upřednostňuje 

jednoduché věty o několika slovech, typická je i často se opakující elipsa či parcelace. 

Pokud se souvětí v textu objeví, bývá zpravidla spojeno asyndeticky. Podobnými pravidly 

se řídí i u výstavby prostoru. Jak již bylo v teoretické části diplomové práce uvedeno, 

nejčastějším prostředkem výstavby narativního prostoru je popis. Ve Zjasněné noci je 

prostor popisován relativně často, vypravěčka má tendenci čtenářovi předat přesnou 

představu o tom, kde se nachází. Popis je poměrně stručný, ale trefný. Vypravěčka se 

vyhýbá zdlouhavým nicneříkajícím líčením, přídavná jména nejsou užita redundantně. 

Kromě vizuální stránky se snaží čtenáři přiblížit i zvuky či pachy, což je poněkud 

náročnější („Úzká předsíň je zúžená policemi plnými zaprášených sklenic, při bližším 

pohledu se v nich něco pohybuje. Smrad je tak velký, že bych se nejradši na místě otočila, 

ale už zavřel dveře bytu.“113). 

 

113 MONÍKOVÁ, Libuše. Zjasněná noc. Praha: Argo, 2009. Současná světová próza., s. 12. 
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 Leonora je velmi vzdělaná žena, která si svou inteligenci uvědomuje, a tak i 

zprostředkování popisu obyčejných míst či věcí bývá v jejím pojetí doplněno často o cizí 

slova či výrazy z okraje slovní zásoby, jako například agónie, patrolovat, retrográdní, 

stalaktity, disonance, tonalita či guturální. 

 Vypravěčka se během popisu prostoru snaží zachytit hlavně aktuální náladu a 

předat čtenáři spíše emoce než věcné informace o rozměrech, vybavení, vzhledu atd.: „Na 

Staroměstském náměstí jsou vánoční trhy. Stánky s klobásami, pivem, grogem, cukrovou 

vatou, popcornem, pizzou, crêpes, importované názvy, ani tady to nechutná líp.“114 O pár 

stránek dále uvádí: „Na nábřeží za Rudolfinem hraje skupinka lidí; postarší pár – muž na 

housle, žena zpívá – zpěv je rusky guturální – a mladík, možná syn, hraje na balalajku. 

Posluchačů je málo.“115 

 Pro tento román jsou také typické historické odbočky, které se vyskytují zejména 

u popisu prostoru. Hrdinka se zpravidla nachází na nějakém konkrétním místě a jelikož 

má obrovský, nejenom historický přehled, doplňuje popis prostoru odbočkami do 

minulosti, občas uvede i nějaké technické či odborné poznatky. Během návštěvy 

Stavovského divadla se pozastaví nad oponou, kterou nejprve popíše a pak k ní rovnou 

doplní své vědomosti: „Nejsou tu typické divadelní barvy rudá a zlatá, nýbrž modrá a 

stříbrná; ozdoby jsou zlaté, holubičí šeď plyšových sedadel s bílými opěradly zesiluje 

dojem stříbra. Opona je modrá. Kolik látky je třeba na divadelní oponu? V soukromých 

divadlech a u kočovných společností měli místo těžké látky drapérii namalovanou na 

lepence.“116 

 

  

 

114 MONÍKOVÁ, Libuše. Zjasněná noc. Praha: Argo, 2009. Současná světová próza., s. 58. 

115 Tamtéž, s. 61. 

116 Tamtéž, s. 51. 
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2.5 Analýza prostoru (Winterbergs letzte Reise) 

Příběh v tomto románu je poměrně originálně vystavěn. Větší část románu tvoří 

několikastránkové monology, Winterbergovy „historické záchvaty“. Je tedy na místě 

hovořit o dvou typech zobrazeného prostoru – prostor, ve kterém se odehrává děj a ve 

kterém interagují postavy, a prostor, o kterém vypráví Winterberg. Je typické, že vypráví 

většinou o konkrétních existujících místech často ve spojitosti s návštěvou toho daného 

místa. Své vyprávění o městech, údolích, železničních tratích a jiném doplňuje sto let 

starými praktickými informacemi z průvodce. Pro interpretaci románu je důležitější 

analýza prostoru ve vyprávění, nikoliv vyprávěného. Pro hlubší pochopení smyslu díla je 

stěžejní poznat vztah hlavních hrdinů k aktuálním prostorům, ve kterých se ve vyprávění 

pohybují a které na ně nějak působí. 

 Román může působit co do zobrazených prostředí poměrně monotónně. Po 

většinu vyprávění se střídají následující prostory: vlak, nádraží, hotely, nádražní hospody. 

Občas nastane změna a hrdinové navštíví hřbitov, muzeum či bitevní pole. Při 

povrchnějším čtení nemá čtenář šanci si jednotlivá nádraží či města zapamatovat. Dá se 

předpokládat, že to je autorův záměr. Ačkoliv je střední Evropa zajímavé prostředí, pokud 

člověk k místům nemá vztah, nevidí v nich různorodost a snadno spadne do stereotypního 

vnímání. Každá nádražní hospoda je stejná, vlaky taktéž. Náročná může být i prostorová 

orientace, jelikož navštívených měst je v románu zmíněno velké množství. K lepšímu 

pochopení trasy čtenáři poslouží mapa, která je umístěna na předsádce knihy. 

 

2.5.1 Popis prostoru 

I když je Winterbergs letzte Reise poměrně rozsáhlý román, paradoxně v něm není příliš 

mnoho popisných pasáží, které by vyprávění prodlužovaly či zpomalovaly. Kraus jako 

vypravěč je během popisu prostoru, potažmo věcí či postav, poměrně skromný a strohý. 

Nezatěžuje čtenáře vylíčením detailů, sdělí jim pouze ty informace, které jsou nutné 

k orientaci v příběhu. Pokud se on (či společně s Winterbergem) objeví na novém místě, 

nevšímá si drobností a zprostředkuje pouze, kde je a co tam dělá.  
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 Rudišův autorský styl je ale na rozdíl od Moníkové značně poetický. Moníková 

bývá často velmi surová a konkrétní, Rudiš užívá mnohem více metafor a poetických 

výrazů. To se odráží i na užití adjektiv, které v románu mají kromě popisu zprostředkovat 

i atmosféru fikčního světa. Celý výlet se nese v tak trochu dekadentním uměleckém duchu 

a k tomu přispívá i Rudišův rukopis: „Winterberg krátce mlčel a podíval se na opuštěnou 

nádražní budovu. Prázdná, zničená okna. Počmárané dveře. Vlhké šedé zdi.“117 Stejně 

jako ve Zjasněné noci je i zde velké množství elips či parcelací, dodatečného připojení, 

popřípadě vytčení některé větné části. Věty během popisných pasáží jsou taktéž spíše 

jednoduché s minimem souvětí. Jan Kraus se stejně jako Leonora Marty snaží 

zprostředkovat také vůně či pachy. 

 Typickým rysem, který se v románu opakuje, je vypravěčův popis prostoru 

prokládaný přímou řečí některé z postav, nejčastěji Winterberga. Tento vyprávěčský 

přístup má zdůraznit odtažitost hlavního hrdiny od vyprávěného. Ten je sice součástí 

příběhu, ale myšlenkami je někde úplně jinde. Zároveň se z pohledu autorského stylu 

jedná o poměrně originální způsob vyprávění, protože dochází k propojení dvou 

nesouvisejících rovin. Následující výňatek z knihy zprostředkovává popis prostoru 

Winterbergova berlínského bytu a ten je proložen Silčiným monologem ohledně otcova 

zdravotního stavu. 

 „Kuchyň byla jediná místnost v bytě, kde nebyly vidět ani slyšet vlaky. 

 ,Doktor říkal, že ten první byl už velmi těžký.´ 

 Kuchyň byla jediná místnost, kde bylo možné v klidu spát. 

 ,Doktor říkal, že ten druhý byl ještě těžší.´ 

 Ale nebyla tady žádná postel. Velké okno vedlo do dvora, viděl jsem tam 

 popelnice a malý les. 

 ,Doktor říkal, že je zázrak, že to otec vůbec přežil.´ 

 Jeden smrk a dvě břízy a jedna lípa. 

 ,A ještě se trochu zotavil.´ 

 

117 „Winterberg schwieg kurz und schaute sich das verlassene Bahnhofsgebäude an. Die leeren, 

zerschlagenen Fenster. Die zugemauerte Tür. Die feuchten grauen Mauer.“ RUDIŠ, Jaroslav. Winterbergs 

letzte Reise. 2. Mnichov: Luchterhand, 2019., s. 17. 
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 Pod lípou stála lavička, na které seděli dva dělníci jen v košilích a kouřili a potili 

 se a dohadovali.“118 

 Některé vyprávěcí techniky u zprostředkování popisu prostoru jsou v obou 

románech totožné (viz výše). Liší se výskyt a četnost popisných pasáží. Ve Zjasněné noci 

si vypravěčka všímá více detailů, upoutají ji často drobnosti. Jan Kraus oproti tomu 

detaily přehlíží a věnuje se spíše jemu blízkým předmětům, častěji bývá soustředěn na 

svůj mikrosvět a na to, co se mu odehrává v myšlenkách. Tento rozdílný přístup může být 

zapříčiněn vlastnostmi postav. Leonora je umělkyně, tedy člověk s vysokým estetickým 

cítěním, který má větší smysl pro vnímání okolí. Jan je jednak muž a jednak spíš prakticky 

orientovaný člověk, který okolnímu prostoru nepřikládá tolik důležitosti. Poměrně 

paradoxně dokáže být na druhou stranu poetický a dodat prostřednictvím adjektiv či 

jiných jazykových prostředků popisu prostoru adekvátní atmosféru. Atmosféru ve 

druhém vyprávění Leonora staví zejména na výběru prostor či míst, která ji upoutají, 

kterým věnuje více pozornosti a které doplňuje svými vědomostmi. 

 

2.5.1.1 Toponyma v románu 

Je žádoucí na tomto místě zmínit ještě místní názvy užité v románu. Z hlediska lingvistiky 

jsou za toponyma „nejčastěji považována vlastní jména pozemských objektů, které leží v 

 

118 „Die Küche war der einzige Raum in der Wohnung, wo man die Züge nicht sah und nicht hörte. 

,Der Arzt meinte, schon der erste war sehr schwer.´ 

Die Küche war wahrscheinlich der einzige Raum, wo man ruhig schlafen konnte. 

,Der Arzt sagte, der zweite war noch schwerer.´ 

Doch es stand hier kein Bett. Das großte Fenster führte zum Innenhof, ich sah die Mülltonnen und einen 

kleinen Wald. 

,Der Arzt sagte, es sei ein Wunder, dass mein Vater ihn überlebt hat.´ 

Eine Fichte und zwei Birken und eine Linde. 

,Doch er hat sich noch ein wenig erholt.´ 

Unter der Linde stand ein Bank, auf der zwei Bauarbeiter nur in Unterhemden saßen und rauchten und 

schwitzen und sich stritten.“ RUDIŠ, Jaroslav. Winterbergs letzte Reise. 2. Mnichov: Luchterhand, 2019., 

s. 48. 
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krajině a jsou kartograficky fixovatelné v mapových dílech.“119 V románu se objevuje 

velké množství toponym, a to kvůli cestopisné povaze narativu. Nosná část příběhu se 

odehrává v Čechách, a tak jsou místní názvy uvedené v němčině, občas přeložené do 

češtiny. Překlad pak nese určitý příznak, a to většinou ironii („Byli jsme v Hrádku nad 

Nisou. V Grottau, jak řekl Winterberg.“120).  

 Vypravěč často uvede místní názvy v češtině a následně je Winterberg uvede v 

němčině, jelikož je vyčte z německy psaného bedekru. V něm jsou kromě názvů měst a 

vesnic v němčině uvedeny i místní názvy restaurací, hotelů a hospod. V Liberci je 

například hostinec Goldener Löwe, kavárna Post, či dodnes fungující Rathauskeller.121 

Nepřeložené zůstávají jen ty výrazy, které německý ekvivalent nemají. Německé názvy 

českých měst, řek či oblastí pak odkazují k dobám Rakouska-Uherska, ze kterých se tyto 

německé překlady dochovaly.  

 České a německé toponymum je i základem pro jakousi jazykovou hříčku, kterou 

Rudiš vymyslel pro své hlavní hrdiny. Winterberg je německý výraz pro české město 

Vimperk. Díky tomu vzniká v románu jazyková komika, když Kraus dostane od 

Winterberga knihu o historii Vimperka. Kraus uvede, že nenávidí „Winterberg“ a pak 

hned „Vimperk“, dvojí význam by se dal chápat tak, že nenávidí Winterberga a své rodné 

město, nebo jenom své rodné město.122   

 

  

 

119 Jana Pleskalová (2017): TOPONYMUM. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), 

CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny. 

URL: https://www.czechency.org/slovnik/TOPONYMUM (poslední přístup: 8. 7. 2020). 

120 „Wir waren in Hrádek nad Nisou. In Grottau, wie Winterberg sagte.“ RUDIŠ, Jaroslav. Winterbergs 

letzte Reise. 2. Mnichov: Luchterhand, 2019., s. 113. 

121 RUDIŠ, Jaroslav. Winterbergs letzte Reise. 2. Mnichov: Luchterhand, 2019., s. 115. 

122 „Ich kann es nicht lesen. Ich hasse dieses Land. Ich hasse diese Stadt. Ich hasse Winterberg. Ich hasse 

Vimperk.“ RUDIŠ, Jaroslav. Winterbergs letzte Reise. 2. Mnichov: Luchterhand, 2019., s. 136. 

https://www.czechency.org/slovnik/TOPONYMUM
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2.6 Subjektivizace prostoru 

Prostor je v narativech vystavěn pomocí vypravěče, který vystupuje ve vyprávění jako 

subjekt, prostor je tedy díky tomu vždy subjektivizován. Z pohledu vypravěče pak může 

čtenář vnímat prostor jako osobní a neosobní, přičemž obě dvě možnosti jsou dále 

klasifikovány jako prostor soukromý a veřejný. Blíže bylo toto rozdělení popsáno 

v teoretické části práce.  

 V obou dvou románech je stejný typ vypravěče, a to vypravěč homodiegetický 

osobní, který je vždy zároveň hlavní postavou. Příběhy jsou tedy, jak již bylo několikrát 

zmíněno, interně fokalizovány. Osobních prostorů se v románech nenachází mnoho, 

protože oba dva hrdinové se pohybují v pro ně neznámých a nových prostředích. Ani 

jeden z nich nepobývá ve svém domácím a známém prostředí, protože ani jeden hrdina 

žádné takové prostředí nemá. V případě Leonory Marty se takovéto prostředí teprve 

utváří v jejím pronajatém bytě. Dalo by se tedy soudit, že drtivá většina zobrazeného 

prostředí a prostoru je neosobní. 

 Jan Kraus se spolu s Winterbergem pohybuje nejčastěji v neosobním veřejném 

prostředí, ať už jsou to vlaky, nádraží, restaurace, hřbitovy či muzea. Za soukromý 

neosobní prostor je možné považovat hotelové pokoje, ve kterých jsou obě postavy samy. 

Osobní prostor si hlavní hrdina má v plánu teprve vybudovat. 

 Leonora Marty po letech navštíví pro ni kdysi osobní prostředí, která mají veřejný 

charakter. Jedná se o Stavovské divadlo a plavecký stadion – místa, kde před lety trávila 

hodně času. Ve Zjasněné noci je možné vnímat proměnu prostředí, kdy se její byt 

proměňuje z neosobního soukromého prostředí v osobní a pro ni známý. Jak již bylo 

v rámci teorie uvedeno, prostředí vytváří zejména jeho „obyvatelé“, a tak proměna 

prostoru je zapříčiněna elementem přítomnosti Thomase Aspergera.  
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2.7 Uzavřený versus otevřený prostor, hranice v prostoru 

O smyslu otevřenosti a uzavřenosti prostoru byla již řeč v teoretické části diplomové 

práce, nyní budou poznatky aplikovány na konkrétní texty. V románu Winterbergs letzte 

Reise je specifický vizuálně propustný prostor, protože mnoho míst je zprostředkováno 

skrze okna vlaku. Kraus tráví mnoho času na cestě a pozoruje okolí, což funguje jako 

svědectví. On jen pozoruje a hodnotí, jak se krajina mění, či nemění, jaké to v něm 

vyvolává emoce, ale není přímou součástí krajiny či prostoru.  

 Prostorové hranice jsou v Rudišově románu zobrazeny velmi konkrétně, a to jako 

státní hranice, které dvojice několikrát překročí. Hranicemi oddělující různé prostory 

můžou být i nádraží, protože cestující vystoupí vždy v novém městě (na nové zastávce).  

Hranicím jako jsou dveře či okna není potřeba se blíže věnovat, ty se objevují téměř ve 

všech existujících narativech. Je na místě ale zmínit jednu specifickou hranici, která má 

hlubší, až symbolický význam. Jedná se o zábradlí, které může představovat jednak něco 

bezpečného, o co se může člověk opřít či přidržovat, zároveň je to jediná překážka 

chránící člověka před pádem, kterou ale lze snadno překonat jak dobrovolně, tak i 

nešťastnou náhodou. Někdy může existence zábradlí zachránit život, jindy může způsobit 

neštěstí. Podobně je zobrazeno zábradlí právě v románu Winterbergs letzte Reise. 

V hotelovém balkonu v Liberci uprostřed noci dostane Winterberg další ze svých 

záchvatů, opírá své chatrné tělo o zábradlí a shlíží dolu k nádraží. Není psychicky 

v pořádku, a tak stačí vteřina a může svůj život ukončit. Vedle něj kontrastně stojí opilý 

Kraus, který se o zábradlí opírá, protože alkohol omezil jeho stabilitu, a zajišťuje mu tedy 

bezpečí. 

 Ve Zjasněné noci překonávání hranic není tak výrazné, protože se hrdinka 

pohybuje prakticky jen v jednom prostoru, a to po Praze. Je pochopitelně obklopena 

dílčími hranicemi, jako jsou dveře, okna nebo prostředky hromadné dopravy. I v tomto 

románu je možné nalézt hranici se symbolickým přesahem, konkrétně neexistující 

hranici. Otevřený prostor, který by ale měl být uzavřený, je koupelna v Leonořině bytě. 

Několikrát vypravěčka připomene absenci závěsu či dveří mezi koupelnou a kuchyní. 

Uzavřený prostor koupelny je základní potřebou soukromí. Zde tato hranice chybí a tím 

pádem se narušuje osobní prostor obou postav.  
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2.8 Prostor proměněný a neměnný 

Jednou z vlastností, kterou zobrazený prostor může mít, je jeho proměnnost. V románu 

Zjasněná noc je tematizován právě proměněný prostor. Hlavní hrdinka reflektuje v rámci 

retrospekce změny Prahy za několik let, zejména změnu v důsledku pádu komunistického 

vedení země. Promění se tedy prakticky celá ontologie. Změnou politickou se změnil i 

prostor – přibylo stánků a lákadel pro turisty, zchátral strahovský stadion (protože nejsou 

spartakiády), v neposlední řadě se přejmenovaly zastávky či jiné prostory. Při srovnání 

se vypravěčka dopouští i kritického hodnocení, které je často cynické či s ironií. Během 

procházky po Nuselském mostě si povšimne nápisu „Bůh nemiluje sebevrahy“ a čtenáře 

v rámci vnitřního monologu informuje o počtech nuselských sebevrahů a jejich důvodech 

k předčasné smrti. „Důvody zůstaly, jen nápisy jsou nové. Když most ještě nesl jméno 

Klementa Gottwalda, neargumentoval se Bohem. Možná tady místo toho patrolovali 

policisti. Dnes chybějí i ve městě, když je člověk potřebuje.“123 

Prostor se proměňuje i v druhém analyzovaném románu. V něm hrdinové prostor 

reflektují po více než sto letech prostřednictvím bedekru z roku 1913. Opět se zdůrazňují 

změny prostoru, které jsou způsobené časem, válkami či změnami režimu. Logicky se 

kvůli tomuto časovému odstupu změnilo prakticky vše, dokonce geopolitické uspořádání, 

přejmenovaly se názvy hotelů či restaurací. Proměněný fikční svět se pak stává 

prostředkem komických momentů, když si například chce Winterberg dle rad bedekru 

v Hradci Králové objednat drožku, či když nabádá Krause, aby si někam poznamenal, že 

portýrovi v hotelu musí dát spropitné desetník. Při cestě z Berlína do Lipska Winterberg 

odmítne odjezd z hlavního berlínského nádraží, protože nenávidí moderní budovy, a 

prosadí si odjezd z nádraží ve Spandau, to se však také proměnilo: „Winterberg se 

nedůvěřivě rozhlížel. Neboť ani nádraží ve Spandau už dávno nebylo staré nádraží.“124 

Změny názvů či celých prostředí často odkazují k důsledkům politických změn – 

Zlín místo Gottwaldova, Anděl místo Moskevské. V Jičíně se dvojice ubytuje podle 

 

123 MONÍKOVÁ, Libuše. Zjasněná noc. Praha: Argo, 2009. Současná světová próza., s. 28. 

124 „Winterberg schaute sich misstrauisch um. Denn auch der Spandauer Bahnhof war längst kein alter 

Bahnhof mehr.“ RUDIŠ, Jaroslav. Winterbergs letzte Reise. 2. Mnichov: Luchterhand, 2019., s. 83. 
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doporučení bedekru v hotelu Hamburk, který se ale přejmenoval na Hotel Paříž. Když 

posléze sedí Kraus v jedné z jičínských hospod, přejmenování glosuje: „A tak jsem pořád 

seděl v hospodě u Grand hotelu Praha, který se kdysi jmenoval také Grand hotel Praha, 

jak mi někdo řekl, a pravděpodobně se pořád bude jmenovat Grand hotel Praha, protože 

Praha očividně nikomu v Jičíně nevadí, Praha není Hamburk.“125 

 

  

 

125 „Ich saß dann immer in der Kellerkneipe unter dem Grand Hotel Praha, das auch früher Grand Hotel 

Praha hieß, wie mir jemand sagte, und wahrscheinlich immer Grand Hotel Praha hießen wird, denn Praha 

störte in Jičín offenbar niemanden, Praha war nicht Hamburg.“ RUDIŠ, Jaroslav. Winterbergs letzte 

Reise. 2. Mnichov: Luchterhand, 2019., s. 196. 
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2.9 Motiv cesty (Zjasněná noc) 

Motiv cesty může být v narativech zobrazen jak konkrétně, tak metaforicky. Na motivu 

metaforické cesty je vystavěn i román Zjasněná noc, jedná se o cestu ve významu návratu 

ke kořenům, zde konkrétně návrat hlavní hrdinky po letech v emigraci do rodné Prahy.  

 Motiv cesty je v románu ústřední, a to i napříč faktu, že v rámci vyprávěného 

příběhu hrdinka spolu se svým společníkem setrvává prakticky na jednom místě. Během 

vyprávění nevycestuje z Prahy a kvůli své nemoci dokonce na několik dnů neopustí ani 

prozatímní byt. I přesto je román plný dílčích motivů menších cest, s metaforickými i 

konkrétními významy. 

 

2.9.1 Fyzická cesta s konkrétním cílem 

V románu je motiv fyzické cesty ve významu přesunu poměrně frekventovaný. Hlavní 

hrdinka v rámci vyprávění několikrát cestuje po Praze, pěšky či hromadnou dopravou. 

Většina těchto cest má nějaký konkrétní cíl, například návštěva spolužáka, cesta do bytu 

nebo do plaveckého bazénu. Speciální je cesta domů z divadelního představení, během 

které je doprovázena záhadným Thomasem. Zastaví se na Staroměstském náměstí, kde 

následně spadnou do Vltavy. Po euforickém opojení zapříčiněném alkoholem pád do 

Vltavy působí jako prudké vystřízlivění a emoce během cesty se naráz promění.  

 Toto fyzické cestování napříč Prahou vypravěčka využívá k reflektování a 

komentování změn, které se v hlavním městě od jejího posledního pobytu udály. Zároveň 

využívá retrospektivních odboček k různým vzpomínkám na konkrétní místa. Život na 

cestách, který Leonora žije, je v příběhu také často připomínán. Cestuje po Evropě se 

svým tanečním souborem vždy se stejným cílem – vystoupení. S tím souvisí absence 

domova a nemožnost usadit se. Jejím domovem jsou hotelové pokoje a divadelní jeviště. 
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2.9.2 Cesta jako návrat ke kořenům 

Hned v úvodu hlavní hrdinka přiznává svůj tulácký styl života a absenci domova: 

 „(…) Ale od té doby, co nemám trvalý domov a jen se toulám z místa na místo, 

nemůžu mít ani zvířata, ani rostliny. Ani obrazy nemám, jen občas plakáty, které 

vyměňuju.“126  

 Cesta domů ve významu návratu ke kořenům je ústředním motivem celého 

románu, ačkoliv tento význam cesty je hrdince zatajen. Vrací se domů, do rodné Prahy, 

kvůli pracovním povinnostem. Přesto se rozhodne ve městě zůstat déle, než by musela. 

Prahu jako domov vnímá zpočátku spíše ironicky, jako místo, kde vyrostla a ke kterému 

už vlastně nemá skoro žádné citové vazby. Nečekané milostné vzplanutí jí však 

připomene, že domov je tam, kde je láska. Cesta má v tomto případě nekonkrétní, ale 

symbolický cíl, a to je láska. 

 

2.9.3 Cesta jako útěk za svobodou 

Za jednosměrnou cestu za svobodou lze považovat emigraci. „Za celé období 1948-1989 

odešlo z Československa proti vůli režimu asi 200 000 občanů.“127 Hrdinka emigrovala 

z Čech v roce 1971, tedy ve stejném roce jako Libuše Moníková. O důvodech emigrace 

se v románu nezmiňuje, dokonce nepoužívá ani výraz emigrace. Uvádí, že ze země 

odešla. Její otec byl ideologický komunista, problémy s režimem tedy pravděpodobně 

neměla. Předpokládá se, že odešla za lepší budoucností a možná za svobodou.  

 V zahraničí studovala literaturu a posléze založila taneční soubor. Její útěk ze 

země byl tedy úspěšný a díky možnostem, které se jí naskytly ve svobodné zemi, se mohla 

stát tak úspěšnou. Vypravěčka klade důraz zejména na návrat, nikoliv na samotný odchod 

 

126 MONÍKOVÁ, Libuše. Zjasněná noc. Praha: Argo, 2009. Současná světová próza., s. 14. 

127 Emigrace. Totalita.cz [online]. [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: 

http://www.totalita.cz/vysvetlivky/emigrace.php. 
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ze země. Vzhledem k tomu, že její matky i otec jsou již po smrti a o sestře se nezmiňuje, 

dá se předpokládat, že důvod k dřívějšímu návratu neměla. 

 

2.10 Motiv cesty (Winterbergs letzte Reise) 

To, do jaké míry je v románu cesta důležitá, svědčí i titul díla – v překladu do češtiny 

totiž znamená Winterbergova poslední cesta. Motiv cesty je ústřední a silně akcentován 

v mnoha podobách v průběhu celého románu. Pro lepší orientaci bude v následující 

kapitole analyzován každý dílčí motiv samostatně. Kromě následujících (a často se 

opakujících) motivů se v románu vyskytují i jiné motivy cesty. Jedním z nich je například 

cesta za pivem. Během návštěvy Plzně si Kraus vzpomene na slova svého otce: „Muslim 

musí jednou za život podniknout pouť do Mekky, Čech musí do Plzně.“128 Naznačuje, že 

Čechy jsou sice ateistická země, ale svého vlastního Boha obyvatelé našli v pivu. Motiv 

poutníka, potažmo poutě, je zde užit více než originálně. 

 

2.10.1 Fyzická cesta s konkrétním cílem 

Fyzická cesta z bodu A do bodu B je hlavní dějovou linkou celého příběhu. Po rychlé 

rekonvalescenci Winterberg přemluví Krause k cestě z Berlína do Sarajeva. Cestují 

prakticky výhradně jen po železnici, protože Winterberg odmítá cestovat jinak. Nenávidí 

auta. Zároveň se co nejvíce drží starého bedekru. Cestování vlakem také odkazuje k 

minulým dobám, ve kterých vlaková doprava byla jedinou možností cestování. 

Winterberg během cesty několikrát zmíní dílčí cíle, jakési zastávky či odbočky, které by 

měli spolu s Krausem v rámci poutě absolvovat. Krausovi a potažmo čtenářům je ale 

jasné, že takový plán trasy je nereálný. Odbočky z tras jsou logisticky nemožné, což jen 

odkazuje k Winterbergově psychické nemoci, kvůli které nedokáže vnímat realitu.  

 Cíl cesty je stanoven hned na začátku románu. Hrdinové vyrážejí do Sarajeva, aby 

v něm našli Lenčiny vrahy, tak to alespoň Winterberg Krausovi zdůvodní. Během 

 

128 „ein Muslim muss einmal im Leben nach Mekka pilgern und ein Tscheche nach Pilsen.“ RUDIŠ, 

Jaroslav. Winterbergs letzte Reise. 2. Mnichov: Luchterhand, 2019., s. 233. 
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putování nastanou tři momenty, během kterých se zdá, že jejich cesta bude předčasně 

ukončena a nedojdou k cíli. Prvním z nich je zastávka v Jičíně, protože Winterberg má 

horečku. Následuje Krausův infarkt v Brně, přičemž po několika dnech uteče 

z nemocnice a jedou dál. Do Vídně za nimi přijede Winterbergova dcera Silke a chce otce 

odvést zpátky. Všechny situace se ale vyřeší a jejich cesta pokračuje. Těsně před finální 

destinací na cestě autobusem ze Záhřebu do Sarajeva si Winterberg rozmyslí, že tam jet 

nechce, a tak se vrací zpátky do Berlína. Během cesty se Krausovi svěří, že Lenčiny vrahy 

v Sarajevu hledat nemusí, protože Lenka ve skutečnosti zavražděna nebyla. Čtenář se 

dozvídá, že spáchala sebevraždu, protože ji Winterberg zradil a nepřijel za ní. Román má 

na tomto místě poměrně rychlý spád, jelikož se Winterberg pokusí skočit pod vlak a 

ukončit tak svůj život. V tom mu Kraus zabrání. Smrt si stejně zvolí dobrovolně, během 

sněhové bouře v Peenemünde se Krausovi ztratí a už se nikdy neobjeví.  

 Konkrétní cíl velké cesty zůstává tedy nedosažen, metaforický Winterbergův cíl 

(sebevražda) byl však naplněn, i když na jiném místě, než si Winterberg plánoval. „Chtěl 

jsem taky do Sarajeva, taky do hotelu Evropa, chtěl jsem si taky vzít pokoj ve třetím patře, 

chtěl jsem taky vyskočit z okna… Pro všechny případy jsem si zabalil lano a pistoli 

(…).“129 

 

2.10.2 Cesta jako návrat ke kořenům 

V románu se domů vrací oba hrdinové, akorát každý svůj domov a rodiště vnímá jinak. 

Pro Winterberga, který neumí ani slovo česky, je jeho „doma“ Liberec. Nejenom že se 

v něm narodil a prožil dětství, v Liberci se také setkal s Lenkou a je tam jeho oblíbená 

stavba, krematorium. Je to tedy typický sudetský Němec (sudetský Němec je i Thomas 

Asperger, jedná se tedy o další z německo-českých motivů, které jsou k nalezení v obou 

románech). Když se po několika letech Winterberg do Liberce vrátí, je do určité míry 

 

129 „Ich wollte nach Sarajevo, ich wollte ins Hotel Europe, ich wollte mir auch ein Zimmer im dritten 

Stock nehmen, ich wollte auch aus dem Fenster springen… Für alle Fälle habe ich noch das Seil 

eingepackt, und meine Pistole (…)“ RUDIŠ, Jaroslav. Winterbergs letzte Reise. 2. Mnichov: 

Luchterhand, 2019., s. 505. 
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šťastný. Vybavují se mu převážně jen pozitivní vzpomínky. Během procházky ukazuje 

Krausovi různá místa a tokem myšlenek se mu snaží zprostředkovat své vlastní 

vzpomínky. 

 Oproti tomu návrat Krause do rodného Vimperku skončí fiaskem. Zcela 

zkameněn zůstane sedět ve vlaku a není schopný pohybu, a tak se do rodného města 

nepodívá a s Winterbergem odjíždějí zpátky. Na rozdíl od Krause se Winterberg do svého 

rodiště podívat chtěl, bylo to jeho přání. Kraus byl několik let přesvědčen, že se nikdy 

nevrátí ani do Čech, natož do Vimperku. Celá cesta skrze českou zemi pro něj musela být 

velkým vykročením z komfortní zóny. Autor bolestivý vztah Krause k Vimperku vyjádřil 

poměrně dekadentně. Při příjezdu vlaku vypravěč uvede: „Dvě žlutá světla nad námi. 

Nevěděl jsem, co ten signál znamená. Ale věděl jsem, jsme tady. Ve Vimperku. Ve 

Winterbergu. Konečná stanice.“130  

 Rudiš zpracoval symboliku domova a česko-německého propojení poměrně 

precizně. Město Vimperk v jihočeském kraji se německy opravdu nazývá Winterberg. 

Této „náhody“ si všimnou obě postavy již během plánování trasy. Wenzel Winterberg 

chce toto město navštívit, i když je to v rámci jejich cesty zajížďka. Trvá na svém a 

Krausovi se nepodaří ho přemluvit. 

 Domov může být vnímán jednak jako rodné město, se kterým má člověk spjaté 

konkrétní vzpomínky, v případě emigrantů domov může být i rodná země, tedy Česká 

republika. Jedná se o spojující motiv pro oba romány, domů do Čech se vrací jak Leonora 

Marty, tak i Jan Kraus. Leonořin návrat do Čech je plánovaný v rámci tanečního turné, 

Kraus s návštěvou Čech nepočítal: „(…) řekl jsem, že už se nikdy nevrátím, že už v té 

zemi nemám co pohledávat. A teď jsem tu.“131 Jeho první pocity po příjezdu do Čech 

jsou špatné. Buší mu srdce a duní hlava, chce odjet zpátky. Kvůli jeho zmařenému pokusu 

o emigraci má ve vzpomínkách jen negativní konotace. Během přejezdu hranic tak hledá 

 

130 „Zwei gelbe Lichter übereinander. Ich wusste nicht, was das Signal bedeutete. Aber ich wusste, wir 

sind da.“ RUDIŠ, Jaroslav. Winterbergs letzte Reise. 2. Mnichov: Luchterhand, 2019., s. 230. 

131 „(…) und sagte, ich komme nie wieder, ich habe in dem Land nichts zu suchen. Und jetzt bin ich 

hier.“ RUDIŠ, Jaroslav. Winterbergs letzte Reise. 2. Mnichov: Luchterhand, 2019., s. 113. 
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vojáky pohraniční stráže, policisty, ale nevidí žádné muže v uniformách, ani psy.132 Po 

prvotním návalu emocí se Kraus zklidní a Čechy se snaží si odosobnit. Českou republiku 

jako svůj domov vnímá dokonce i Němec Winterberg: „Konečně v Čechách, milý pane 

Krausi, konečně doma.“133 

 V románu Zjasněná noc je uvedeno, že se jedná o Leonořinu první návštěvu Prahy 

od roku 1971, ve kterém emigrovala, takže se předpokládá, že se jedná i o její první 

návštěvu Čech. Prostor Prahy v románu splývá s celými Čechy, není v něm nijak 

přiblížen moment návratu. Příběh se začíná vyprávět po několika dnech, které Leonora 

již v Praze se svým souborem strávila.  

 

2.10.3 Cesta jako útěk za svobodou 

V příběhu vypravěč několikrát zmiňuje negativní vzpomínky na jednu z jeho cest, a to 

cestu do zahraničí. Když byl v posledním ročníku gymnázia, se svým známým Hanzim 

se pokusil o emigraci. Chtěli přepadnout letadlo a dostat se na Západ. Což se jim i 

podařilo, ale hned po přistání byli zatčeni. Během přepadení letadla došlo k přestřelce, a 

i když Kraus nestřílel, musel jít do vězení. Když na tuto událost po letech vzpomíná, 

vnímá ji jako „útěk“ (Flucht) a „svou válku“ (mein Krieg). S odstupem času tento pokus 

o emigraci reflektuje jako hloupost z mládí.  

 Emigrace je společným motivem v obou analyzovaných románech a díky tomu je 

ukázáno, jak rozdílné mohou být dopady útěku za hranice. Leonoře Marty se útěk podařil, 

a mohla se tak stát úspěšnou ve svém oboru. Jan Kraus štěstí neměl a život si pokusem o 

útěk prakticky zničil. V obou případech měli oba dva hrdinové podobný motiv cesty – žít 

jinak a lépe, žít ve svobodné zemi, nesouhlasili s tehdejším režimem a toužili po 

seberealizaci. Symbolicky lze tuto problematiku shrnout tak, že ne každá cesta má šťastný 

cíl a že každá cesta je jeden velký risk. 

 

132 RUDIŠ, Jaroslav. Winterbergs letzte Reise. 2. Mnichov: Luchterhand, 2019., s. 113. 

133 „Endlich in Böhmen, lieber Herr Kraus, endlich zu Hause.“ RUDIŠ, Jaroslav. Winterbergs letzte 

Reise. 2. Mnichov: Luchterhand, 2019., s. 113. 



78 

 

2.10.4 Cesta na druhý břeh – smrt 

Tento motiv zde představuje profese hlavního hrdiny. Sám o sobě mluví jako o 

převozníkovi a o své práci jako o převozu na druhý břeh, tedy do světa mrtvých. 

V neliterárním prostředí by se řeklo, že Kraus pracuje jako ošetřovatel v paliativní péči. 

Stará se o staré a nemocné v posledních chvílích jejich životů. Poté co se zamiloval do 

jedné ze svých klientek, mladé a krásné Carly, začal pít. Říká, že po každém „převozu“ 

se musí opít, aby zapomněl, zároveň si ale uvědomuje, že zapomenout tak snadno 

alkoholem nelze.  

 Kraus se zamýšlí, jak vypadá cíl této cesty. Ta je specifická v tom, že ačkoliv on 

je její součástí, nikdy nedojde až do úplného cíle, smrt čeká jen na jeho klienty, o kterých 

mluví jako o námořnících. Rozmýšlí nad tím, zdali v cíli něco je, či není, zdali tam čeká 

bůh, nebo ďábel. Na tomto místě je opět velmi citelný Rudišův rukopis: „Možná je tam 

hospoda s čerstvě načepovaným pivem (…) Když stojíme před dveřmi, všichni 

pozvednou sklenice a řeknou: Řekni, tobě to ale trvalo.“134 Autor je na svůj pozitivní 

vztah k pivu hrdý a hospody a pití piva jsou součástí nejednoho jeho literárního počinu. 

 Posledním Krausovým klientem je téměř stoletý Winterberg, který je v poslední 

fázi života a už prakticky nemluví. Jeho cesta za smrtí, která se překvapivě mění v cestu 

za životem, je v románu vyjádřena jako paralela k dětství. Jelikož se Winterberg 

uzdravuje a zlepšuje, připomíná spíše vyrůstání dítěte než umírání. Vypravěč se 

pozastavuje nad prvním slovem, které během uzdravení pronesl, tak jako rodiče si 

pamatují první slovo svého potomka. Prvním Winterbergovým slovem bylo „Feuerhalle“, 

což je starý a dnes už prakticky nepoužívaný výraz pro krematorium. Malé děti se také 

postupně učí nové věci, učí se chodit a mluvit, najíst se samostatně. Winterberg prochází 

stejným procesem. „Winterberg byl první a jediný námořník, kterého jsem během 

převozu dostal zpátky.“135 Kraus si ale uvědomuje, že to není správné. Že jeho úkolem je 

 

134 RUDIŠ, Jaroslav. Winterbergs letzte Reise. 2. Mnichov: Luchterhand, 2019., s. 46. „Vielleicht eine 

Kneipe mit frisch gezapftem Bier, wo alle sitzen, (…). Wenn wir in der Tür stehen, heben sie die 

Biergläser und sagen: Sag mal, das hat aber lange gedauert.“  

135 RUDIŠ, Jaroslav. Winterbergs letzte Reise. 2. Mnichov: Luchterhand, 2019., s. 527. „Winterberg war 

der erste und der einzige Matrose, den ich bei der Überfahrt zurückbrachte.“  
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převést umírající na druhý břeh a vrátit se zpátky sám. Očekává, že za to, že „nedodržel 

zadání“, bude potrestán. 

 Motiv převozu ke smrti ve významu cesty se objevuje i u Krausova vztahu 

s Carlou. Kvůli nemoci byla na invalidním vozíku a se svým ošetřovatelem mohla 

„cestovat“ jenom po Brémách, ačkoliv chtěla navštívit i jiná místa. Prosila Krause, aby ji 

vzal pryč, kamkoliv pryč. „Jediná velká společná cesta, kterou jsme podnikli, byl náš 

převoz.“136 

 

  

 

136 RUDIŠ, Jaroslav. Winterbergs letzte Reise. 2. Mnichov: Luchterhand, 2019., s. 268. „Die einzige 

große gemeinsame Reise, die wir zusammen machten, war unsere Überfahrt.“  
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2.11 Topologická analýza románů 

V následujících subkapitolách bude nahlíženo na zobrazený prostor z topologického 

hlediska. Analyzovat se budou dílčí toposy, a to jak ty, které jsou společné oběma 

románům, tak ty, které se vyskytují pouze v některém z nich. Akcentovány budou 

následující toposy: město, konkrétně Praha, nádraží, tunel, hospoda a pokoj. 

 V teoretické části bylo pojednáno o fenoménu „paměť místa“, s čímž se pojí i 

termíny jako metaforický charakter míst a archetypální místa. Tedy že existují místa, 

která sama o sobě jsou díky kolektivnímu vědomí a zkušenostem nositeli určitého 

významu a jsou předurčeny k určitému jednání či chování postav. Takových míst je 

dozajista spousta, v rámci diplomové práce ale není nutné je všechny zmínit. 

Archetypálním místem je určitě do jisté míry Praha, která je ústředním prostorem 

v románu Zjasněná noc. Díky svému unikátnímu postavení v dějinách i své 

architektonické jedinečnosti se projevuje svým geniem loci, a utváří tak archetyp 

magického města s tajemstvím. Ačkoliv Moníková Prahu vyjevuje zcela jinak, vnímá u 

ní zejména tu odvrácenou tvář velkého města, svého specifického ducha si Praha 

v narativu i tak zachovává.  

 Svou vlastní paměť místa mají hřbitovy a krematoria a ty jsou několikrát 

zobrazeny v románu Winterbergs letzte Reise. Jsou to místa, která jsou spjatá se smrtí, 

s mystikou „druhého“ prostoru, do určité míry fascinací tajemnem a logicky strachem. 

Přirozeně se jedná o místa, kam jedinec nechodí rád a pobývá tam zpravidla velmi krátkou 

dobu. Winterberg je těmito místy ale téměř až posedlý a vyhledává je.  

 

2.11.1 Statický versus dynamický topos 

V teoretické části bylo uvedeno, že toposy je možné rozdělit, a to na statické a dynamické. 

V románu Winterbergs letzte Reise je dynamickým toposem vlak, dílčím prostředním 

v něm pak konkrétní kupé či jídelní vůz, ve kterém hrdinové cestují Evropou. Vůči nim 

jako pohybujícím se postavám se mění okolní krajina. Statický topos je v románu 

například Winterbergův byt, jakákoliv města, která navštíví či v neposlední řadě hotelové 

pokoje. 
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 Statickým toposem ve Zjasněné noci je Praha nebo Leonořin byt. Hlavní postava 

se pohybuje po Praze prostředky hromadné dopravy, které je možné považovat za 

dynamické toposy. 

 

2.11.2 Metaforický charakter míst 

Je běžné, že v rámci topologické analýzy funguje takzvaný metaforický charakter míst, 

tedy že určitá místa mají symbolický přesah a jejich funkce v narativech není čistě 

konkrétní. Cestování vlakem skrze evropská města může být variantou praktického 

přesunu, zároveň je možné vlak chápat jako „stroj času“, který hrdiny přenáší do 

minulosti. Krajina se mění a lokomotiva je přiváží na staronová místa, ve kterých se ani 

jeden nemůže ubránit vzpomínkám, ocitají se tedy vlastně v minulosti. 

 Metaforický význam může mít například Leonořin zprvu neútulný byt, který se 

v průběhu vyprávění díky Aspergerovým zásahům mění a stává se z něj domov, potažmo 

cílová stanice Leonořiny cesty. O této specifické vlastnosti jejího bytu již bylo v rámci 

analytické části uvedeno mnoho. V následujících subkapitolách bude pojednáno o 

základních toposech, které se objevují většinou v obou románech, a o tom, jakou mají 

v daných narativech funkci. 

 

2.11.3 Topos města (Prahy) 

Hlavní město je v analyzovaných románech zobrazeno rozdílně. Zatímco ve Zjasněné 

noci veškeré dění a jednání postav probíhá v Praze a nikde jinde, putování Jana Krause 

se starým Winterbergem probíhá na pozadí nesčetně českých, německých a jiných 

evropských měst. Postavení Prahy se svým geniem loci je tedy v prvním analyzovaném 

románu zobrazeno velmi silně, ve druhém je potlačeno na úkor jiných měst.  

 V románu dochází ke kombinaci způsobů zobrazení města jako objektu a jako 

prostředí. Praha je zde popisována jako „v průvodních“, tedy kudy vedou trasy tramvají, 

jsou zde uvedeny pasáže z historie města nebo turistické informace. Momentem, kdy 

Praha v románu vystupuje jako objekt, ostatně začíná celý román: „Malovanka, 

Marijánka, Drinopol – třetí stanice za Pohořelcem, dříve Památník národního 
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písemnictví; jména se už nějakou dobu rychle mění. Strahovský klášter byl v rámci 

restitucí vrácen premonstrátům.“137 

Prahu čtenářům zprostředkovává hlavní hrdinka, která k městu má evidentní 

citovou vazbu, často popis doprovází hodnotícími adjektivy: „Přitom je tu vzduch 

k nedýchání a sídliště na obzoru tak příšerná, jako by byli odpovědní územní plánovači 

do jednoho kreténi nebo těžcí zločinci.“138 Když se prochází městem, kombinuje strohý 

popis cesty s vyprávěním o historických událostech. Toto propojení je v největším 

rozsahu během cesty pěšky z hotelu u Nuselského mostu k Apolináři, odkud se sveze 

tramvají k plaveckému stadionu.  

Typickým rysem zprostředkování toposu Prahy je komparace. Leonora porovnává 

aktuální stav se vzpomínkami z minulosti a občas hodnotí. V bazénu potká šatnářku 

z dob, kdy tam chodila často, dokonce i plavčík je stále stejný. Změnily se akorát šatní 

skříňky, které jsou užší. Když s Aspergerem dojde na Palachovo náměstí, vzpomene si 

na jeho předchozí název – náměstí Rudoarmějců. K přejmenování uvede následující: 

„Kolektivní paměť natrvalo neexistuje, jen kolektivní zapomnění.“139 

Vypravěčka zprvu Prahu vnímá negativně, všímá si zejména opuštěného a 

smutného strahovského sportoviště. Zmiňuje, že pokaždé, když musí něco v Praze 

vyřídit, je napjatá a podrážděná. Po několika dnech a prodělání horečky se jde 

s Thomasem projít na Petřín a přiznává, že její vnímání Prahy se pozměnilo: „Je slunečný 

den, všechno zasněžené, Praha je krásná.“140 I když je logicky nemožné, aby se za 14 dní 

město nějakým způsobem proměnilo, něco se změnilo zejména v Leonoře, a tak vnímá 

Prahu jinak, respektive jinýma očima. 

Ve Zjasněné noci je Praha ústředním prostorem a nese svou vlastní symboliku. 

Má významový přesah, její úloha není jen někam zasadit příběh. Autorka zvolila Prahu 

jako místo děje účelně. O tom, jakou pozici sehrála Praha v literatuře z hlediska 

 

137 MONÍKOVÁ, Libuše. Zjasněná noc. Praha: Argo, 2009. Současná světová próza., s. 5. 

138 Tamtéž, s. 23. 

139 Tamtéž, s. 61. 

140 Tamtéž, s. 92. 
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historického, bylo již pojednáno v teoretické části diplomové práce. Je na místě 

připomenout, že hlavní město bylo a stále je pro prozaiky poměrně atraktivní volbou. 

Jinak tomu je v případě Winterbergs letzte Reise. Hlavní hrdinové v Praze přestupují při 

cestě do Českých Budějovic, stráví nějaký čas pouze v nádražní restauraci. Kraus se 

domnívá, že Winterberg bude chtít Prahu navštívit, on ho však vyvede z míry: „Prahu si 

prohlédneme ve Vídni.“141 Zdůrazní tedy architektonickou podobu české metropole 

s Vídní. Vzhledem k tomu, že Winterberg má všechny své znalosti z bedekru z dob 

rakouské monarchie, není divu, že pro něj Praha nepředstavuje atraktivní destinaci. 

 

2.11.4 Topos nádraží 

Tento topos je signifikantní pouze pro Rudišův román, v díle Moníkové se s žádným 

nádražím nesetkáme. Jelikož hlavní hrdinové Winterbergs letzte Reise cestují vlakem, 

stráví na nádražích poměrně dost času. Winterberg je nádražní architekturou fascinován 

a sám odmítá moderní podobu nádraží, jako třeba v Berlíně. Jelikož trpí „historickou 

nemocí“, přitahuje ho vše staré a starodávné, nejenom nádražní budovy. O moderních 

prosklených budovách mluví jako o „zkáze cestovní kultury“142. Celým románem 

rezonují protichůdné motivy – staré versus moderní. Stoletý muž se sto let starým 

bedekrem chce cestovat starými železnicemi skrze nový moderní svět s mladým 

ošetřovatelem. Ačkoliv mezi oběma muži je věkový rozdíl zhruba padesáti let, 

symbolicky mají oba dva představovat rozkol mezi starým Rakouskem-Uherskem a 

moderním poválečným uspořádáním Evropy.  

 Nádražní budovy jsou mnohdy to jediné, co v daných městech dvojice navštíví. 

Často se jedná o pouhé přestoupení na jiný vlak, jindy zůstávají na nádraží účelně. 

Winterberg je uzavřen do svého vlastního světa, ve kterém nádraží představují určité 

svatostánky. Většina prostředí nese svůj symbolický význam a mnohdy i metaforický 

 

141 „Prag schauen wir uns in Wien an.“ RUDIŠ, Jaroslav. Winterbergs letzte Reise. 2. Mnichov: 

Luchterhand, 2019., s. 206. 

142 „Der Untergang der Reisekultur“ RUDIŠ, Jaroslav. Winterbergs letzte Reise. 2. Mnichov: 

Luchterhand, 2019., s. 249. 
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přesah. Jinak tomu není ani na nádraží. Nádraží je v mimoliterární zkušenosti chápáno 

jako zprostředkující prostor pro cestování. Každý, kdo je na cestách, musí na nádraží 

trávit určitý čas. Kvůli zpožděním se pak nádraží stává čekárnou, přestupní stanicí 

k očekávanému cíli. Nádraží není místo, kam by šel člověk bez zjevného důvodu 

cestování. Málokterý cestující se pozastaví nad architekturou nádražních budov. Jinak je 

tomu u Winterberga, který neatraktivní prostředí drážních hal povznáší na krásná místa, 

která by měl člověk obdivovat nejenom při cestách, ale navštívit je i dobrovolně. 

 

2.11.5 Topos tunelu 

S cestováním vlakem jsou spjaté i dva typické toposy, které jsou v románu Winterbergs 

letzte Reise několikrát zdůrazněny a vyzdviženy. Jedním z nich jsou restaurace na nádraží 

a druhým jsou tunely. Nádražní hospody budou blíže analyzovány v oddíle věnovaném 

toposu hospody. Topos tunelu může mít jako všechny toposy význam konkrétní i 

symbolický. S konkrétními tunely se hlavní hrdinové potkají na své cestě několikrát, o 

tunelech se často zmiňuje Winterberg během svých historických ataků. Často o nich 

mluví ve spojitosti s rakouským architektem a stavitelem železnic, Carlem von Ghega, 

který postavil Semmeringbahn, tedy železniční trať v horách, ve které jsou přirozeně 

tunely.  

 „V tomto tunelu jsem naposledy viděl Lenku.“143 Řekne Winterberg Krausovi 

v podchodu na libereckém nádraží. Během jiného přepadu historie Krausovi sdělí, že 

v jednom tunelu byt dokonce počat. V souvislosti s tímto zároveň i mluví o tom, že 

milostný akt je jako jízda horskou trasou, že vlak připomíná lidské vzdechy.  

 Metafory spjaté s tunely jsou běžnou součástí mimoliterárních světů – vidět světlo 

na konci tunelu, mít tunelové vidění, tunelovat. Pokud připomeneme Lakoffa a Johnsona 

a jejich prostorové metafory (viz kapitola Prostorová imaginace, textualizace a 

tematizace), je možné hovořit o prostorové opozici tunel – most, přičemž oba mají stejnou 

funkci, překonávat překážky na trase. Rozdíl je v tom, že tunel je asociován s něčím 

 

143 „In diesem Tunnel habe ich Lenka zum letzten Mal gesehn.“ RUDIŠ, Jaroslav. Winterbergs letzte 

Reise. 2. Mnichov: Luchterhand, 2019., s. 124. 
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negativním, tunel je v zemi, není z něj vidět, kdežto mosty jsou vysoko a člověk z nich 

má značný nadhled. 

 

2.11.6 Topos hospody 

V hlavním hrdinovi Krausovi se pojí několik, dalo by se říct, až předsudků ohledně 

Čechů. Český národ je od nepaměti spojen s konzumací piva s pivní hospodskou 

kulturou, jejíž historický kontext je uveden v teoretické části diplomové práce. Předsudky 

jsou v románu vypravěčem často potvrzovány a zdůrazňovány: „(…) musel jsem myslet 

na otce, který vždycky říkal, že kocovina je jediná jistota, kterou v Čechách člověk 

má.“144 Jan Kraus pije alkohol, aby, dle svých slov, unikl. Chce uniknout z reálného světa, 

ve kterém není šťastný, stejně jako Winterberg utíkal celý život k ženám. Do hospody 

chodí vždy po „převozu“, aby se mu ulevilo.  

 Nejčastěji jsou v románu zmíněny nádražní hospody, ve kterých hrdinové tráví 

poměrně dost času. Vypravěč jim však nevěnuje příliš mnoho pozornosti, nepopisuje je, 

zmíní často jen to, co v nich konzumují. Více než na prostor se vypravěč zaměřuje na 

postavy, které se v hospodách objevují a se kterými hlavní hrdinové vstupují do interakce, 

jako například s neznámým cizincem v Bratislavě, či s bosenskými manželi v kavárně 

Sarajevo ve Vídni. Na druhou stranu vypravěč jako oko kamery „snímá“ i postavy, jakési 

figurky, které se v hospodách objevují. Bez bližšího hodnocení a popisu čtenáři sdělí 

například, že v hospodách sedí hosté po jednom, jak servírka čepuje pivo, co má na sobě 

atd. 

 Nádražní hospody nesou svůj vlastní osobní význam zejména pro postavu Krause 

– hospoda pro něj představuje známý prostor. Restaurace na nádražích jsou specifické 

tím, že si jsou podobné. Jedná se o specifický typ restauračního zařízení, který je na 

mnohých místech téměř totožný. Když je člověk na cestách, je neustále v cizím prostředí 

a může mít pocit nejistoty. Bezpečí mu může zajistit právě nádražní hospoda, ve které se 

 

144 „(…) ich musste an meinen Vater denken, der immer sagte, der Kater ist die einzige Sicherheit, die 

man in Böhmen hat.“ RUDIŠ, Jaroslav. Winterbergs letzte Reise. 2. Mnichov: Luchterhand, 2019., s. 192. 
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bude cítit „jako doma“. Je tedy možné, že Kraus se netěší jenom na pivo, ale i na prostředí 

jemu známé hospody. 

 Specifickým typem hospody, který je v románu zobrazen, jsou jídelní vozy. 

Během dlouhých cest skrze celou Evropu je hlavní hrdina občas využívá. Jídelní vůz 

v sobě propojuje romantické prostředí železnice a autenticky reálné prostředí hospody či 

jiné restaurace. Mimoliterární skutečnost však čtenáři připomíná, že jídelní vozy nejsou 

dnes zcela běžnou záležitostí. Sice existují a jsou součástí většiny expresů, zejména těch 

mezistátních, na druhou stranu není tolik lidí, kteří by jich využívali. Častěji si cestující 

objednávají občerstvení na svá místa, než aby seděli u jídelního stolu ve speciálním 

vagonu. Jídelní vozy tak v románu akcentují dávné doby, kdy cestování bylo do jisté míry 

událost. 

 

2.11.7 Topos pokoje 

Jak už bylo uvedeno v teoretické části, pokoj je jeden z nejběžnějších prostorů, proto se 

objevuje v obou analyzovaných románech. V románu Zjasněná noc bude blíže 

interpretován topos Leonořina pražského bytu. Jedná se z hlediska základní 

charakteristiky o prostor tvořený několika pokoji, ale působí jednotně. V příběhu se 

neklade důraz jen na jednu místnost. Interpretační smysl stojí na vylíčení celého bytu, ne 

jednoho konkrétního pokoje. Leonořin byt je prostor poměrně neznámý, protože nepůsobí 

bezpečně a důvěrně. Není to její byt, je to jen dočasná zastávka v jejím životě. Tedy 

alespoň tak ho Leonora na počátku vyprávění (do příchodu Thomase Aspergera) vnímá.  

 Leonora během svého pobytu v Praze nejprve pobývala s ostatními členy souboru 

na hotelu, následně se ale přesunula do bytu na Praze 6. Popisu celého bytu věnuje 

vypravěčka poměrně velký prostor, protože jak již bylo v teoretické části uvedeno, 

prostor nese svůj vlastní význam a je interpretuje vlastní smysl. Leonořin prozatímní byt 

je ve velmi špatném stavu. Nefunguje v něm topení, je rozbité těsnění ve sprše, dokonce 

v něm chybí dveře od koupelny.  

 Topos pokoje je utvářen primárně vybavením a objekty v něm, potažmo v bytě. 

To, že je Leonořin byt vybaven velmi sporadicky, už bylo zmíněno. Hlavní hrdinka si do 
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něj nepřinesla žádný svůj nábytek a využívá jen to, co v bytě bylo. Vícekrát je v románu 

zmíněn velký plakát na zdi, který si Leonora vylepila a na kterém je ona. Jedná se o plakát 

k představení Věc Makropulos, ve kterém ztvárnila hlavní roli. Je patrné, že k tomuto 

plakátu má blízký vztah, je to kus „nábytku“, který může mít během svého kočovného 

života všude s sebou. Na druhou stranu to může naznačovat něco o její povaze, tedy určitý 

rys osamocenosti. Pokud někdo vede kočovný život bez stálého trvalého pobytu, většinou 

si s sebou vozí fotografie svých nejbližších, ať už to je třeba rodina nebo partneři. Leonora 

si s sebou převáží svou podobiznu. 

 Zajímavý je úsek románu, ve kterém Leonora vypráví o jediné rostlině, která 

v bytě je. Ačkoliv hned od začátku o svém pobytu v pronajatém bytě mluví jako o 

dočasném pobytu a nechce se v něm zabydlovat, o rostlinu se pečlivě stará. Své jednání 

si dokonce sama vysvětluje: „Svou horlivostí, potřebou dělat všechno, jak se patří, jako 

bych péčí ospravedlňovala svou přítomnost, ji ničím.“145  

 Konkrétněji je byt popsán v druhé polovině románu, poté co se k ní „nastěhuje“ 

Thomas Asperger a z neútulného prostoru se snaží vytvořit něco domácího. Jedná se o 

charakteristiku prostoru, mluví se o takzvaném proměnném prostoru. Byt se díky 

Aspergerovým zásahům fyzicky mění („V příštích dnech nainstaluje místo chybějících 

dveří z kuchyně do koupelny závěs, (…). V kuchyňské skříni přibyly dva nové hrnce a 

litinová pánev.“146) a s fyzickou proměnou se mění i duševní vnímání jeho obyvatelky. 

 Jelikož se druhý analyzovaný román odehrává v podstatě výhradně na cestách, 

bývají v něm zobrazovány zejména hotelové pokoje. Hotelový pokoj je ze své podstaty 

prostorem cizím, protože ve většině případů je člověk v hotelovém pokoji poprvé, 

málokdy se vrací na stejné místo. Na hotelu člověk také pobývá zpravidla omezenou 

krátkou dobu, a tak se ani nesnaží prostor proměnit ve známý. S podobným přístupem 

přistupuje zprvu ke svému bytu a pokojům v něm i Leonora ve Zjasněné noci, dalo by se 

říct, že je stále „jako na hotelu“. Až Asperger z něj dělá byt v pravém slova smyslu jako 

prostor známý a domácí. Jan Kraus nepřikládá hotelovým pokojům důležitost, možná i 

 

145 MONÍKOVÁ, Libuše. Zjasněná noc. Praha: Argo, 2009. Současná světová próza., s. 45. 

146 Tamtéž, s. 83. 
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proto, že on sám za svůj život pobýval v nespočetně pokojích. Během výkonu své práce 

totiž bydlí u svých klientů, má v jejich bytech „svůj vlastní“ pokoj, který ale stejně bývá 

cizí. Cizí pokoje v cizích bytech staví do kontrastu k vlastnímu domovu, který by chtěl 

vybudovat a být konečně někde doma.  

 V obou románech je přítomna myšlenka, že jak Leonora, tak i Jan Kraus žijí 

permanentně v různých hotelích či cizích pokojích a nemají vlastní pokoj, vlastní domov. 

Závěry obou románů by v tomto duchu mohly představovat jakýsi happyend, protože 

v obou případech je naznačeno, že kočovný život hrdinů končí a oni se pravděpodobně 

usadí a vybudují vlastní domov. 
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Závěr 

Diplomová práce s názvem Motiv cesty (domů) ve významu návratu ke kořenům v díle 

Jaroslava Rudiše (Winterbergs letzte Reise) a Libuše Moníkové (Zjasněná noc) byla 

zaměřena na narativní analýzu prostoru s akcentem na motiv cesty domů ve významu 

návratu ke kořenům jako spojujícího motivu v obou dílech. Tyto dva romány byly 

záměrně vybrány vzhledem k jejich česko-německému přesahu, a to kvůli autorům a 

obsahu obou děl. V obou románech je totiž silný podíl české látky, ačkoliv vyšly původně 

v němčině. Rudišův počin Winterbergs letzte Reise dokonce zatím přeložen do češtiny 

nebyl. 

 Práce byla rozdělena na dvě části. V první polovině byly uvedeny teoretické 

poznatky ze dvou literárně vědních disciplín, které se zabývají teorií vyprávění a 

výstavbou beletristických textů, z naratologie a topologie. Důraz byl kladen zejména na 

naratologickou kategorii prostoru a její vlastnosti. S literárním zobrazením prostoru úzce 

souvisí motiv cesty, který je přítomen v obou analyzovaných dílech. Literárně pojatá cesta 

může mít konkrétní význam, tedy fyzický přesun z bodu A do bodu B. Zároveň může být 

cesta zobrazena i metaforicky, a to v různých podobách. Rozdílné pojetí cesty s různým 

interpretačním přesahem bylo dalším z dílčích úkolů analýzy v druhé části diplomové 

práce. V rámci teoretického oddílu věnovaného topologii byl nastíněn literárně historický 

kontext různých toposů, které se často objevují obecně v narativech a objevily se i ve výše 

zmíněných česko-německých románech. Jedná se o topos města, konkrétně Prahy, topos 

hospody, pokoje a cesty. 

 Druhá část práce je označena jako analytická, jelikož její součástí je naratologická 

analýza zobrazených prostorů spolu s akcentem na vybrané toposy. Poté co byly v 

teoretické části uvedeny základní informace o Libuši Moníkové a Jaroslavu Rudišovi 

spolu s nastíněním základního obsahu obou děl, byla v diplomové práci v rámci 

analytické roviny uvedena nepřímá charakteristika ústředních postav z obou románů, 

Jana Krause s Wenzelem Winterbergem a Leonory Marty s Thomasem Aspergerem. 

 Jak již bylo vyřčeno, motiv cesty je spojujícím motivem v obou románech. Kromě 

toho mají romány i další společné rysy. Prvním z nich jsou autoři textů – v obou případech 

se jedná o Čechy, kteří žijí nebo žili v Německu a tvoří či tvořili v němčině. Pro jejich 
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tvorbu je typické propojení české a německé látky, a to nejenom v analyzovaných 

románech, ale i v jiných dílech.  

 Určité podobné znaky vykazují i postavy v obou narativech. Hlavní hrdinové 

v nich jsou totiž Češi, kteří žili nějakou dobu v Německu a mají zkušenost s emigrací. 

Oba mají taktéž zprvu negativní vztah ke své domovině, do které se po letech vrací. 

Oběma se ale názor postupně mění a Česká republika jim přirůstají zpět k srdci. 

Pravděpodobně se tedy rozhodnou v zemi zůstat a změnit svůj dosavadní kočovný život. 

 Co se týče zobrazení prostoru v analyzovaných textech, zde se přístup liší. 

Vypravěčka ve Zjasněné noci je více konkrétní, prostor se snaží poměrně přesně 

zprostředkovat a využívá k tomu zejména atmosféru a emoce. Jan Kraus z Winterbergs 

letzte Reise oproti tomu prostor vlastně nepopisuje, nevnímá ho tolik jako citlivá 

umělkyně Leonora. Spíše než pozorovatel okolního světa a prostoru se Kraus jeví jako 

pozorovatel vlastních myšlenek v hlavě. 

 Součástí topologické analýzy byla interpretace společných toposů. Pro román 

Zjasněná noc je typický topos Prahy, ve které se celý příběh odehrává. Hlavní město u 

Winterberga oproti tomu nehraje prakticky žádnou roli. Pragocentrická Zjasněná noc 

akcentuje motiv cesty zejména v přeneseném, metaforickém významu, přičemž hrdinka 

po celý vyprávěný čas hlavní město neopustí. Cesta domů do Prahy je pro ni cestou k 

lásce a ke znovu nalezenému domovu. Dvojice Kraus a Winterberg jsou na cestě fyzické, 

nesetrvávají na žádném konkrétním místě, přesto oba, zdá se, najdou svůj domov. Pro 

stoletého Winterberga je to smrt – druhý břeh a shledání s milovanou Lenkou, Jan Kraus 

svůj domov objeví taktéž v Čechách, ze kterých měl tak dlouhou dobu strach. 

 Autoři románů pojali zobrazení motivu cesty domů ve významu návratu ke 

kořenům autenticky a po svém. Přesto je z obou narativů patrné, že domov tvoří pomyslný 

cíl každého poutníka, který se toulá životem, ať už konkrétně, či metaforicky. Všichni 

jedinci touží najít svůj domov a ukotvit život v jednom pevném bodu. Je dobré čas od 

času vyrazit na cestu, ale mnohem lepší je mít se kam vrátit. 
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Resümee 

Diese Diplomarbeit beschäftigt sich mit dem Hauptmotiv der Reise vom Zurückkehren 

nach Hause in dem Sinne „zurück zu den Wurzeln“. Es wurden zwei Romane aus der 

Gegenwart analysiert – Winterbergs letzte Reise und Verklärte Nacht (Zjasněná noc) von 

den deutschschreibenden Autoren, die aber in Tschechien entweder leben oder gelebt 

haben, Jaroslav Rudiš und Libuše Moníková.  

 Die Arbeit besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil umfasst die theoretischen 

Aspekte und befasst sich vor allem mit der linguistischen Disziplin – Narratologie. In 

diesem Teil werden auch einige wichtige Informationen über Topologie erwähnt. Im 

Vordergrund steht eine der narratologischen Disziplinen – der Raum. Mit dem Raum ist 

auch ein spezielles Motiv eng verbunden – Motiv der Reise. Eine Reise kann 

verschiedene Bedeutungen haben, in dem eigentlichen oder auch in einem übertragenen 

Sinne.  

 Der zweite Teil kann als „analytischer Teil“ bezeichnet werden. In dem geht es 

um eine narratologische Analyse des Raumes. In beiden Romanen sind folgende Räume 

akzentuiert – eine Kneipe, ein Zimmer, ein Bahnhof und ein Tunnel. Alle diese Räume 

haben seinen konkreten Sinn, warum gerade diese Räume in dem Werk von Bedeutung 

sind. 

 In dem analytischen Teil schreibt man auch über die verschiedensten Motive der 

Reise in folgenden Varianten – eine konkrete Reise aus dem Punkt A in den Punkt B, 

Reise als Emigration, Reise als Sterben, Reise nach Hause (zu den Wurzeln). Einen 

wichtigen Teil der Analyse bildet auch die Charakteristik der Hauptfiguren und zwar 

Wenzel Winterberg und Jan Kraus in Winterbergs letzte Reise und auch Leonora Marty 

und Thomas Asperger in Verklärte Nacht (Zjasněná noc).  

 Beide Romane sind durch das Hauptmotiv sehr ähnlich. In beiden Werken sind 

die Hauptfiguren und zugleich auch der Erzähler auf der Reise nach Hause, konkret nach 

Prag, oder auch allgemein nach Tschechien. Beide Erzähler haben längere Zeit in 

Deutschland gelebt und jetzt kehren sie zurück nach Hause. Sie haben aber verschiedene 

Gründe für diese Reise. Was für die Romane gemeinsam ist, ist die Tatsache, dass beide 
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Figuren in ihrer Heimat ihr eigenes Zuhause (wieder)finden. Und ein Zuhause ist da, wo 

die Liebe und Freundschaft sind.  
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