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1. ÚVOD

Je  s  podivem,  jak  málo  literárn%v%dn&ch  text'  t&kajících  se 

$ivota a  tvorby Vladimira Nabokova pojednává o  jeho po mot&lech 

snad druhé nejv%t#í vá#ni - #achu, resp. vym&#lení a )e#ení #achov&ch 

úloh. A p)itom nám toto téma sám autor „vnucuje“ tém%)  v celém 

svém díle.  Snad v ka$dé jeho povídce, v ka$dém románu najdeme 

n%jakou, t)eba jen letmou zmínku o #achu. A chybí-li #achové motivy v 

obsahu,  m'$eme  je  zcela  jist%  vysledovat  v  jeho  formálním 

zpracování. 

Diplomová práce  !achy v díle Vladimira Nabokova (Modelování  

sv"ta a osudu jako #achové hry) se pokusí tuto „druhou vá#e2“ n%jak 

pojmenovat,  uspo)ádat  a  aplikovat  na  základní  témata  autorovy 

tvorby, tak jak jsme je vypozorovali z "etby. 

Cel& text lze rozd%lit na t)i st%$ejní "ásti.  Ta první je v%nována 

samotnému autorovi, resp. jeho vztahu k #achu a #achov&m úlohám. 

Zapátráme v biografiích, textech, básních.

Ve  v#ech  románech  Vladimira  Nabokova  nacházíme  n%kolik 

neustále  se  opakujících,  variujících  motiv',  které  m'$eme  sm%le 

prohlásit  za  základní  (st%$ejní)  témata  autorovy  tvorby  "i  za  jeho 

specifick& literární styl a konstruk"ní princip (345ë6). Ve druhé "ásti si 

tyto  motivy  (tematické  okruhy,  formální  postupy  a  jiné  prvky, 

charakteristické pro Nabokovovu tvorbu) pojmenujeme a pohlédneme 

na n% práv% #achovou optikou. Nutno podotknout, $e se nedopou#tíme 

$ádn&ch  zvrácen&ch  interpretací,  nebo7  sám  spisovatel  o  t%chto 

tématech  a  o  literárních  postupech  hovo)il  v mnoha  rozhovorech, 

p)edná#kách  o  literatu)e  nebo  p)edmluvách  k nov&m  vydáním 

(p)eklad'm) sv&ch d%l.
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Ve t)etí "ásti práce se pokusíme aplikovat vypozorované záv%ry 

na  Nabokov'v  román  „nej#achov%j#í“,  a  sice  na  Lu$inovu  obranu. 

Nejde jen o to, $e se d%j odehrává p)ímo v #achovém prost)edí, ale 

také o to, $e se v n%m koncentrují práv% popsaná základní témata.

Mezi t%mito "ástmi nacházejí se #achová intermezza, ve kter&ch 

vysv%tlíme n%které základní #achové pojmy, situace a snad i pravidla 

této hry. Také se podíváme na n%které Nabokovovy #achové úlohy.

Na#e pozorování  díla  Vladimira Nabokova jsme zám%rn%  zú$ili 

„pouze“ na tzv. ruské období,  tedy na dobu,  kdy psal  své knihy v 

ru#tin% („od Má#enky k Daru“). Toto reduk"ní vymezení podle na#eho 

mín%ní  práci  více  sev)e,  zkoncentruje  a  zam%)í  (zacílí).   Na  men#í 

plo#e se p)íklady a  témata abstrahují  a  demonstrují  názorn%ji,  ne$ 

kdybychom se pohybovali v rozsáhlém prostoru Nabokovovy tvorby.

Poznámka  autorky:  V  citacích  jsou  up)ednostn%ny  "eské 

p)eklady.  V  p)ípad%,  $e  text  dosud  nebyl  p)elo$en  do  "e#tiny, 

zachováváme p'vodní jazyk uvedeného zdroje. 
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PRVNÍ !ACHOVÉ INTERMEZZO

Aby byla práce srozumitelná nejen kombinaci  „literární  v%dec, 

rusista  a  #achista  v  jednom“,  p)edstavme  si  #achovou  hru  trochu 

podrobn%ji. Vysv%tleme si pojmy, které zcela jist% známe z doslechu, 

ale nic #achového si pod nimi nep)edstavíme (nap). ro#áda), pov%zme 

si  n%co  o  jednotliv&ch  figurách,  o  jejich  síle  a  schopnostech,  a 

nahlédn%me do historie a podstaty této hry. 

Samoz)ejm% cílem tohoto intermezza není nau"it "tená)e #achu. 

Jde spí#e o to, aby pochopil jednotlivé souvislosti, zákonitosti, situace 

na #achovnici, nebo7 ty se pak v&razn% odrá$ejí i v tvorb% Vladimira 

Nabokova. 

EXKURS DO HISTORIE HRY

Dodnes nejsme schopni p)esn% ur"it, kdy a kde #achy vznikly. 

Jedni dávají p)ednost staro)eckému p'vodu hry (byla pr& vymy#lena 

Palamedem – synem eubojského krále Nauplia a vnukem Poseidona, 

aby zahnala dlouhou chvíli voják' p)i mnohaletém marném obléhání 

Tróje), druzí  p)ipisují  vynález  #ach'  Per#an'm, a  aby  toho  nebylo 

málo,  do  boje  o  prvenství  dlouho  zasahovala  také  8ína.  Podle 

posledních  poznatk'  v#ak  8í2an%  hru  pouze  p)evzali  a  obm%nili.1 

Stejn%  tak  se  nenechme  zmást  archeologick&mi  nálezy  v  mnoha 

egyptsk&ch hrobkách, nap)íklad freskou z hrobky královny Nefertári 

(13. st. p). n. l.) v Karnaku. Královna na ní hraje jakousi deskovou hru 

s figurkami ve tvaru v%$e, ale #achy to nejsou.

1 8ínské #achy, tzv. „hra slon'“, se hrají na ne zcela "tvercové desce s pom%rem 
stran  8:9  a  s  tzv. neutrální  zónou,  hrani"ní  )ekou,  a  s  ploch&mi,  kulat&mi, 
popsan&mi kameny. Z 8íny hra pronikla v r'zn&ch modifikacích do Koreje a do 
Japonska.
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Jisté je, $e zatím nejstar#í písemná sv%dectví o #achu pocházejí z 

Indie ze 7. století n. l. Ko)eny této hry2 v#ak pravd%podobn% sahají 

je#t% hloub%ji do minulosti (odhadují se staletí p)ed narozením Krista). 

Z Indie se hra rychle roz#í)ila  do Persie a  brzy zaplavila cel& 

arabsk& sv%t. Není divu, Arabové jako skv%lí matematici jist% ocenili 

geometrickou a kombina"ní podstatu hry.

Obchodními cestami a vojensk&mi v&pady v 8. století se #achy 

dostaly i do Evropy, kam je importovali nejen Arabové, ale (na severu) 

také  Vikingové,  resp.  Varjagové. Tak se  kolem roku  1000  roz#í)ila 

#achová hra i v oblasti Kyjevské Rusi.

B%hem pozdního st)edov%ku (11. - 15. století) se v Evrop% staly 

#achy  nejpopulárn%j#í  stolní  hrou  mezi  vládnoucí  vrstvou.  Zábavou 

pro bohaté a mocné p)estaly b&t a$ po"átkem 20. století, kdy velmi 

rychle zdomácn%ly po celém sv%t% a staly se hrou pro ka$dého.

MALÉ BITEVNÍ POLE

(achy jsou syntézou sportovní hry, vojenské strategie a um%ní. 

Ji$ základní rozestav%ní figur na #achovnici evokuje i laikovi postavení 

dvou znep)átelen&ch armád na bitevním poli. Ano, #achy jsou boj a 

válka v malém. Ka$d& z hrá"' je generál a jen na n%m závisí osud 

ka$dého vojáka – figury. Musí  zapojit  ve#ker&  sv'j  úsudek,  logické 

uva$ování,  smysl  pro  strategii  a  pam%7,  ale  také  intuici,  fantazii  a 

dobré nápady. Zde nemá místo náhoda,  jako je tomu u jin&ch her 

(karty, kostky), za  své tahy zodpovídá jen a  jen hrá".  To on musí 

vybrat z nekone"ného mno$ství tah' a kombinací ty správné.3 

2 Ne v#ak deskov&ch her jako takov&ch, ty se hrají nejmén% 6 000 let.
3 Tuto rozmanitost  a  pestrost,  jakou  nabízejí  #achy, krásn%  demonstruje  jedna 

staroperská  legenda.  Indick&  u"enec,  kter&  vynalezl  #achy, si  jako  odm%nu 
vyprosil  na  králi  jenom p#eni"ná zrnka,  a  to  podle  tohoto  systému:  za  první 
polí"ko na #achovnici cht%l jedno zrnko, za druhé dv%, za t)etí "ty)i, za "tvrté osm 
atd.  -  za ka$dé dal#í  polí"ko v$dy po$adoval dvojnásobek z p)edchozího pole. 
V#ichni se podivili tak skromnému p)ání, ale jaké bylo jejich zd%#ení, kdy$ zjistili, 
$e na poslední, #edesáté "tvrté polí"ko #achovnice vychází 9 223 372 036 854 775 
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Stejn%  jako generál,  i  hrá"  by m%l  um%t  myslet  strategicky i 

takticky, m%l by um%t posoudit pozi"ní kvality i kombina"ní mo$nosti. 

Strategie v #achu (ale i v bitv%) spo"ívá v plánování na mnoho tah' 

dop)edu, a  taktika  - to je cílen&  úder, vypo"ítan&  útok. Jedno bez 

druhého ov#em bitvu nevyhraje.  

Útok,  obrana,  levé  (dámské)  k)ídlo,  pravé (královské)  k)ídlo, 

ob%7,  pozi"ní  v&hoda,  materiální  p)evaha,  ro#áda  –  ne,  to  nejsou 

vojenské rozkazy, ale za$itá #achová terminologie. Ne náhodou je v 

antické mytologii bohyní #achu Kaissa, milenka boha války - Marta! 

!ACHOVÉ FIGURY

A" se celá tato královská hra to"í kolem n%j a smyslem hry je 

jeho  zni"ení,  b&vá  král po  v%t#í  "ást  hry  paradoxn%  tou  nejslab#í 

figurou na #achovnici. Hlavním úkolem hrá"e je tedy krále dob)e hájit, 

nejlépe  v  samém  úvodu  hry  skr&t  ro#ádou  na  bezpe"né  místo 

#achovnice. V koncovce ov#em král p)ebírá aktivitu a stává se z n%j 

pom%rn%  silná figura. Krále nelze vyhodit,  lze jej  jedin%  usmrtit  (= 

umatovat, viz pozd%ji).

V #achu v'bec neplatí teorie o slabém pohlaví. Dáma je naopak 

nejsiln%j#í a nejpohybliv%j#í figurou na #achovnici. Její ztráta zpravidla 

znamená konec partie. Proto se dáma zapojuje do akce a$ ve st)ední 

"ásti hry, kdy se situace na #achovnici vy"istí, zp)ehlední a lady m'$e 

p)ejít do útoku. 

V#$e stojí v rozích #achovnice a do hry se zapojují  zpravidla 

také  a$  ve  st)ední  "ásti  partie.  Elegantní  ro#ádou  ukryjí  krále  na 

bezpe"né místo a samy se dostanou do hry. Sv&m dosahem ovládají 

808  zrnek  a  celkem by  museli  u"enci  vydat  18  446  744  073  709  551  615 
p#eni"n&ch zrn. Na sklize2 tolika zrn by v#ak nesta"ila ani celá plocha Indie.
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sloupce a )ady, um%jí dlouho a nehybn% stát na jednom míst%, aby pak 

znenadání smrteln% zaúto"ily. 

St%elci hlídají  diagonály,  ka$d&  jednu  barvu  (podle  ní 

rozli#ujeme b%lopolného a "ernopolného st)elce), a stejn% jako v%$e, i 

oni doká$í dlouho "íhat na nenápadném míst% na krajích #achovnice 

nebo ve shluku figur, a pak ude)it t)eba a$ na opa"ném konci hracího 

pole.

Naprosto unikátn% (do stran, ve tvaru písmene L a p)es druhé 

kameny)  se  po  #achovnici  pohybují  jezdci.  Mohou  se  rychle 

p)emís7ovat  na  libovolnou  stranu  hrací  plochy  a  v"as  zasáhnout. 

Nejvíce  jim slu#í  pozice  ve  st)edu  pole,  to  mají  tém%)  neomezené 

mo$nosti,  naopak nechat je stát na kraji #achovnice je trestuhodné 

neuvy$ití jejich kvalit.

V#echny tyto lehké a t%$ké figury4 brání v základním postavení v 

první linii armáda )adov&ch voják' - p#&ci. A" se na první pohled jeví 

jako nejslab#í figury, jsou to oni, kdo v koncovce velmi "asto rozhodují 

partii. Zvlá#t% pro svou schopnost prom%nit se na osmé )ad% v jinou 

figuru, "emu$ se soupe) sna$í v#emo$n% zabránit. 

FÁZE HRY

Padlo  tady  slovo  koncovka.  Bystr&  "tená)  jist%  odtu#í,  $e  se 

z)ejm%  jedná  o  záv%re"nou  fázi  #achové  partie.  Logicky  odvodíme 

p)edcházející dv% fáze – zahájení a st)ední "ást hry. 

4 Dáma a v%$e pat)í mezi silné figury (pomyslná hodnota dámy je 9 bod', ka$dá z 
v%$í je za 5 bod'), st)elci a jezdci jsou lehké figury (za 3 body). Ka$d& p%#ec má 
hodnotu jednoho bodu.
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P)i  zahájení jde  o  to  získat  iniciativu,  ovládnout  st)ed 

#achovnice,  vyvinout  figury  (zapojit  je  do  hry)  a  schovat krále  do 

bezpe"í  (provést  ro#ádu).  Nejd'le$it%j#í  roli  v  této  fázi  partie  hrají 

p%#áci a hlavn% lehké figury (jezdci a st)elci). 

V&vinem  figur  se  plynule  p)eneseme  do  st%ední  'ásti  hry. 

Zatímco  zahájení  se  zpravidla  hraje  podle  nastudovan&ch  a 

prov%)en&ch  „vzorc'“  (sicilská,  hra  "ty)  jezdc',  skotská,  dámsk& 

gambit...),  v  této  "ásti  hry  nastupuje  vrcholná  kombinatorika, 

vym&#lejí se r'zné kombinace a lé"ky, vym%2ují se a vyhazují figury. 

Hra se zdánliv% zjednodu#uje, v#e sm%)uje...

… k na#í známé koncovce neboli koncové h%e. V tuto chvíli je na 

#achovnici  jen  n%kolik  málo  figur, situace  je  p)ehledn%j#í  a  také 

strategie hry je zcela odli#ná od p)edchozích dvou fází. O slovo se op%t 

hlásí  p%#ci  (velice d'le$ití  p)i  zahájení)  a  král.  Jde o  to, dostat  se 

p%#cem na osmou )adu  a  tam ho  prom%nit  v  jinou  siln%j#í  figuru, 

zpravidla dámu.  Ve vrcholovém #achu v  této  fázi  kon"í  málo  partií 

p)ímo matem. Dobr& hrá" rozpozná, kdy je jeho situace beznad%jná a 

sám rad%ji hru ukon"í tím, $e se vzdá.

Dodejme, $e n%které partie do koncové fáze ani nedosp%jí. To 

kdy$ hrá" ud%lá n%jakou hrubou chybu (zpravidla ztráta figury) a vzdá 

se, anebo naopak vymyslí u$ ve st)ední "ásti hry geniální kombinaci 

kon"ící matem.

NEOBVYKLÉ TAHY A ZÁLUDNÉ SITUACE NA !ACHOVNICI

N%kolikrát  u$  padlo  slovo  ro&áda.  Jedná  se  o  ojedin%l&  tah 

králem a jednou z v%$í, kter& lze v partii provést pouze jednou, a to 

je#t%  za  ur"it&ch  okolností  (s  uveden&mi  figurami  nesmí  b&t  je#t% 

táhnuto, polí"ka mezi nimi musejí b&t volná, král nesmí b&t v #achu a 
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ani p)ejít p)es #achovaná pole). Jde o velmi ú"inn& zp'sob, jak uklidit 

krále do bezpe"í a vyvinout jednu z v%$í. 

Také p%#ec m'$e za ur"it&ch okolností provést velmi zvlá#tní tah, 

tzv.  en  passant  –  braní  mimochodem.  Tato  situace  je  spí#e 

ojedin%lá,  na  rozdíl  od  ro#ády  rozhodn%  nenastává  v  ka$dé  partii. 

Naopak. Také proto na ni hrá"i "asto zapomínají a kdy$ u$ k ní dojde, 

jsou nemile p)ekvapeni. 

Velmi  záludná  situace  na  #achovnici  je  tzv.  vidli'ka neboli 

dvojit&  útok.  To kdy$  jedna figura (nej"ast%ji  jezdec,  st)elec anebo 

p%#ec)  úto"í  sou"asn%  na  dv%  soupe)ovy  figury. Následuje  ztráta 

kamene, která m'$e mnohdy rozhodnout o osudu partie.

Dal#í záludností je vazba. To je op%t útok proti dv%ma figurám, 

stojícím v jedné linii (sloupci, )ad%, diagonále). Pokud ustoupíte jednou 

z nich, ztratíte druhou a naopak. Velmi "astá je vazba v zahájení, kdy 

"ern& st)elec na g4 (nebo bíl& na g5) úto"í na jezdce f3 (f6), kter& se 

kryje s dámou na d1 (d8). Hrozba je patrná na první pohled, ale "asto 

na ni v zápalu hry hrá" zapomene, zapojí jezdce do n%jaké kombinace 

a ztráta dámy je nevyhnutelná.

Spíchnutí je velmi podobné vazb%. P)edstíráte útok na jednu 

figuru, nap)íklad #achujete krále, ale ve skute"nosti vám jde o figuru 

stojící za ní (v jedné linii). Král je nucen ustoupit a odkryje cestu k 

nekrytému kamenu. 

Velmi efektn%  p'sobí  v  #achu  ob#(.  To je  situace,  kdy  hrá" 

ob%tuje (nechá si vyhodit) svou figuru, aby získal nap)íklad v&hodné 

postavení ostatních kamen', jejich$ tlaku pak soupe), i kdy$ má figuru 

navíc, st%$í odolá. 
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Ne  v#echny  v&znamné  bitvy  kon"í  vít%zstvím  jedné  "i  druhé 

strany a  ne  v#echny  partie  kon"í  v$dy  matem.  8asto  je  v&sledek 

nerozhodn&,  tzv.  remíza,  a  to  i  tehdy, kdy$  síly  rozhodn%  nejsou 

vyrovnané.  Sta"í,  aby  hrá",  kter&  má  p)evahu,  ud%lal  v  koncovce 

hrubou chybu a místo matu dal  pat. To je postavení, ve kterém král 

hrajícího hrá"e není ohro$en (#achem), ale nem'$e táhnout, ani$ by 

nevstoupil do #achu (co$ podle pravidel samoz)ejm% nelze). P)i"em$ 

ostatní  jeho  figury  nemají  mo$nost  dal#ího  tahu  (jsou  zablokované 

nebo prost% u$ $ádné nejsou). 

Remízu lze rovn%$ vynutit tzv. v#'n)m &achem – hrá" neustále 

#achuje  soupe)ova  krále  a  ten  se  nemá  kam  skr&t,  nebo  trojím 

zopakováním té samé pozice. 

V%t#inou se ale hrá"i  na remíze dohodnou, to kdy$  vyhodnotí 

situaci na #achovnici jako vyrovnanou a nemají chu7 riskovat.

Co vlastn% znamenají pojmy &ach a mat? U$ Per#ané, pokud p)i 

h)e  zaúto"ili  na  krále,  byli  povinni  nahlas  oznámit  „shah“.  Bylo  to 

vlastn% jakési varování králi (#ach je perské slovo pro krále). Pokud 

byl král p)emo$en, tedy bezbrann&, pak se ohlásilo „shahmat“ - král je 

bezbrann&. 

Jestli$e  by  byl  termín  mat  p)evzat  z  arab#tiny, bylo  by  to  s 

králem mnohem hor#í. „Math“ toti$ znamená smrt. Jak jinak si také 

vysv%tlit gesto, které ud%lá hrá", chce-li vyjád)it, $e se vzdává (polo$í 

nebo spí#e povalí krále na #achovnici),  tedy, $e kon"í  s  hrou? Král 

rad%ji ukon"í sv'j $ivot, ne$ by p)ihlí$el trpkému konci. 

!ACHOVÁ ELEGANCE

V #achu se snoubí zvlá#tní geometrická um%)enost, "istota tvaru 

a  jasn&ch linií  s  neb&valou silou  a  tlakem, s  bou)liv&m rozletem a 

vá#ní. Jin&mi slovy na #achovnici se potkává v%da s um%ním, exaktní 
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my#lení s fantazií a odvahou. Ne nadarmo existuje pojem tv*r'í &ach. 

Hrá"  se  m'$e  nau"it  nazpam%7  celou  )adu  zahájení,  celou  )adu 

kombinací, ale bez fantazie a odvahy zkou#et nevyzkou#ené se z n%j 

nikdy nestane velmistr. Práv% velmistr "asto upou#tí od prov%)en&ch 

postup' a razí nové, realizuje tahy, které by jeho p)edch'dce ani ve 

snu nenapadly. 

Velmi "asto m'$eme sly#et p)i komentování partie slova uznání: 

„krásn&  tah“  nebo „velmi elegantní  tah“.  Jde práv%  o  ty ne"ekané, 

nenápadné tahy, o kter&ch nikdo v ur"ité situaci nep)em&#lí, proto$e 

ji$ existuje jakási zavedená kombinace. 

Ostatn% u$ samotné základní rozestav%ní a první tahy zahájení 

lahodí oku svou symetrií, zrcadlením. 

LEGENDA O PRINCEZN" DILARAM

+ekli  jsme si,  $e se vynalezení  #achu datuje  zhruba do doby 

n%kolika  století  p)ed  Kristem.  Samoz)ejm%  hra  i  pravidla  pro#ly 

r'zn&mi  obm%nami  a  do  podoby,  která  je  nám  známá  dodnes, 

vykrystalizovaly v  15.  století  v  období  renesance,  kdy se #achovou 

velmocí stává Evropa.

Následující  #achová  ukázka5 v#ak  spadá  je#t%  do  arabské 

nadvlády nad #achovnicí. Místo st)elce tehdy zaujímala figurka slona, 

která se sice také pohybovala po diagonálách, ale mohla pouze skákat 

ob jedno pole.

Velkovezír  Al-Mavárdi  byl  vá#niv&m,  le"  ne  p)íli#  dobr&m 

#achistou.  Tak dlouho  hrál  a  prohrával,  a$  p)i#el  o  v#echen  sv'j 

majetek. I vsadil do hry svou $enu Dilaram. Ta s nap%tím sledovala, 

5 Finkenzeller, Roswin/ Ziehr, Wilhelm/  Bührer, Emil  M.:  (achy –  2000 let,  hra, 
d%jiny, mistrovské partie, nakl. Slovart, Praha 1998.
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jak se postavení jejího mu$e tah od tahu zhor#uje, a$ ji$ nebylo úniku, 

a po jakémkoliv velkovezírov% tahu následoval mat od soupe)e. Chytrá 

Dilaram ale najednou svému mu$i po#eptala do ucha: „Ob"tuj své dv" 

v"$e, nikoli  vlastní $enu!“ A opravdu, podíváme-li  se na #achovnici, 

jedin& zp'sob pro bílého, jak oddálit mat, je #achovat "erného krále. 

Koho by v#ak napadlo, $e se matu dá zabránit a dokonce partii vyhrát.

Velkovezír tedy uposlechl  rady své $eny a táhnul  v%$í  na h8. 

8ern& král ji  musí vzít, nebo7 je v #achu a nemá, kam by ustoupil. 

Následuje slon na f5 a odta$en& #ach od v%$e. Král m'$e zase jen na 

g8 a p)ichází druhá ob%7 v%$e na h8! Král ji  op%t musí sebrat, bíl& 

p%#ec se posune na g7 – #ach, král op%t ustupuje na g8 a tam ho "eká 

mat bíl&m jezdcem z pole h6. 

Touto prastarou legendou jsme cht%li  demonstrovat, $e #achy 

nikterak  nesouvisejí  s  v&vojem  civilizace,  s  v&vojem  techniky  a 

podobn%. Tato hra nabízela skv%lé partie u$ v dobách svého vzniku! 
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2. !ACHY...

… A KARTY V RUSKÉ LITERATU+E

Kombina"ní hry, zejména karetní, mají v ruské literatu)e dávnou 

tradici. U$  od období romantismu nacházíme v n%kter&ch povídkách 

motiv karet ruku v ruce s jejich nej"ast%j#ím spole"níkem – hazardem. 

Karty, ale také ruleta, hra v kostky a více mén%  i  kule"ník jsou na 

rozdíl od #achu rozhodujícím zp'sobem ovliv2ovány dílem náhody. V 

jediném okam$iku m'$ete získat nebo ztratit ve#ker& sv'j majetek, ba 

i $ivot. 

Hrdinové  „karetní“  literatury  v%t#inou  podlehnou  zhoubné 

hrá'ské vá&ni, posedlosti. Sta"í, kdy$ se na n% jednou usm%je #t%stí 

v podob% v&hry a u$ to nejde zastavit. Nesta"í jim, $e u$ si nahráli 

p%kné jm%ní, tak dlouho pokou#ejí #t%st%nu, a$ p)ijdou o v#echno.

Ve své posedlosti se ne#7astníci uchylují k r'zn&m metodám, jak 

se zmocnit  v&hry. N%kte)í  spoléhají  na své teorie,  $e i  náhoda má 

n%jakou  zákonitost  (Hrá%),  jiní  na  tajemství  #7astné  kombinace 

karet/"ísel (Piková dáma). A nebo se uch&lí  k fale#né h)e (Pomsta, 

Hrá%i).6 Velmi  "asto  se  v#ak  stává  posedlost  nezvladatelnou  a 

ne#7astníci umírají, v lep#ím p)ípad% ze#ílí. 

Karty  ale  byly  regulérní  sou"ástí  aristokratické  spole"nosti 

(stejn% jako milostné eskapády a souboje) a i p)i nich #lo velmi "asto o 

"est. Karetní dluhy m%ly p)ednost p)ed ostatními, na)"ení z fale#né hry 

se trestalo soubojem, na hrá"e, kter&  s grácií  prohrál v#echen sv'j 

majetek a pak si vpálil kulku do hlavy, se pohlí$elo jako na hrdinu...

6 Dostojevskij,  F.M.:  Hrá",  Pu#kin,  A.S.:  Piková  dáma,  Tolstoj, Alexej:  Pomsta, 
Gogol, V.N.: Hrá"i.
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Velmi "asto se v kartách vyjevil i charakter a sociální postavení 

"lov%ka. Pouze prav& aristokrat dokázal v&hru shrábnout s nehybnou 

tvá)í,  stejn%  jako  prohrát  dal#í  statek.  Samoz)ejm%,  $e  i  jím  jist% 

cloumala hrá"ská vá#e2, ale aristokrat se doká$e ovládat. He)man i 

hlavní hrdina Hrá%e jsou plebejci, t%m jde primárn% hlavn% o peníze (a 

tím i  o  zlep#ení  jejich  spole"enského  postavení)  a  proto  tak  "asto 

propadají  hrá"ské  vá#ni,  kde$to  #lechta  hraje  práv%  pro  tu  vá#e2, 

vzru#ení,  ta  nepot)ebuje  vyhrávat  a  mo$ná  práv%  proto  tak  "asto 

vyhrává.

(achy, snad pro absenci osudové náhody, která doká$e "lov%ka 

zni"it, se v literatu)e "asto neobjevovaly, resp. nebyly jejím hlavním 

tématem.  Ale  jako  dal#í  aristokratická  kratochvíle  samoz)ejm% 

nemohly chyb%t v salónech, klubech a podobn%. A tak se klidn% mohlo 

stát, $e si Lenskij, zmaten krásou Olgy, z roztr$itosti vzal svou vlastní 

v%$...7

Své místo v ruské literatu)e zaujímají hlavn% ve 20. století, také 

díky  vynikající  ruské/sov%tské  #achové  #kole.  (achy  se  staly 

samoz)ejmou  sou"ástí  $ivota  nejen  pro  vyvolené.  Hrály  se  o 

p)estávkách  ve  #kole,  na  lavi"ce  v  parku,  ve  vlaku,  po)ádala  se 

spousta turnaj', ve v#ech "asopisech byla #achová rubrika...

Ani Vladimir Nabokov nez'stal v'"i kartám imunní. Jeho druh& 

román  Král, dáma, kluk je zalo$en na principu jedné karetní hry, ve 

které  pokud  hrá"i  z'stane  v  ruce  kombinace vyjmenovan&ch karet 

stejné  barvy, je  v  jeho  zájmu  se  jedné  z  nich  (kterékoliv)  zbavit. 

Soupe) ov#em do konce hry netu#í,  o kterou kartu jde. V dal#í  h)e 

zvané oko, jde o to, nasbírat karty v p)esném sou"tu 21 bod'. Dva 

(král + dáma nebo kluk + dáma) + jedna (kluk nebo král). Kombinace 

v#ech  t)í  karet  (král,  dáma,  kluk)  v#ak  znamená  30  bod'  a  tedy 

7 „...&'(  ')*  +),-).'/0  */12/0,  ')  1./3  /43/2/.516,  7/8/0,  9(*5.,  
:)*;-)<+(16  =3;4/2/,  (  >?'12(0  7?+2/@  3)*6@  4?8?.  <  8)11?5'6?  1</@.“ 
Pu#kin, A.S.: Ev$en On%gin, nakl. ROMEO, Praha 1999, str. 182.
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prohru.

V  následujícím  románu  v#ak  vym%nil  jednu  hru  závisející  na 

náhod% za druhou, postavenou na logickém my#lení a intelektuálních 

schopnostech. P)esto ale i v tak #achovém románu, jako je Lu$inova 

obrana,  nacházíme aluze na Pikovou dámu (u rodi"' nev%sty potkává 

Lu$in p)estárlou kn%$nu Umanovovou,  „které se Aíkalo Piková dáma 

(dle známé opery)“,8 nebo na Dostojevského Hrá%e (profesor psychiatr 

zakázal  snoubence  pro  Lu$ina  „jakoukoli  %etbu  od  Dostojevského; 

tento autor, podle profesorovBch slov pCsobí na psychiku sou%asného 

%lov"ka pAímo depresívn",  jako kdyby  se  on sám,  %tenáA,  vid"l  ve 

stra#livém zrcadle...“).9 

V tvorb% Vladimira Nabokova spí#e ne$ o konkrétní hru, karetní 

"i #achovou (s v&jimkou Lu$inovy obrany), jde obecn% o princip hry. 

Na n%m je zalo$ena podstata autorovy tvorby: hra hrdin' s osudem, 

hra autora se "tená)i. Ale nep)edbíhejme...

 

… V ,IVOT" VLADIMIRA NABOKOVA 

Vladimir Nabokov se jako syn ruského pokrokového gentlemana 

anglického  st)ihu  p)irozen%  seznámil  s #achovou  hrou  ji$  ve  svém 

raném d%tství. A #achy ho nadále provázely cel&m $ivotem, tvorbou ba 

dokonce se "astokrát staly jejím p)edm%tem, viz  Lu$inova obrana "i 

Poems and Problems. Vzpome2me jen na dv% analogické situace, kdy 

je  Nabokov  nucen  emigrovat.  V roce  1919  na  Krymu  za  zvuk' 

bol#evick&ch st)el hraje dvacetilet& Vladimir se sv&m otcem na malém 

parníku, kter& je má p)epravit do Istanbulu, #achovou partii: 

„V bAeznu 1919 se severní  oblast  Krymu zhroutila  pod  

náporem rudBch a z rCznBch pAístavC za%ala divoká evakuace  

protibol#evickBch skupin. PAes sklovitou hladinu sevastopolského 

8 Nabokov, Vladimir:  Lu$inova  obrana,  p)eklad  Ludmila  Du#ková,  nakl.  Odeon, 
Praha 1990, str. 81. Ve#keré dal#í citace pocházejí z tohoto vydání.

9 Lu$inova obrana, str. 106.
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zálivu a pod prudkou kulometnou palbou z pobAe$í (bol#evická  

vojska  mezitím  obsadila  pAístav)  na#e  rodina  na  nevelké  

rozvrzané Aecké kocábce jménem Nad"$da (Nad"je) s nákladem 

su#eného ovoce zamíAila ke Konstantinopoli a Pieru. Vzpomínám 

si, jak jsem se sna$il soustAedit na #achovou partii s otcem –  

jednomu koni chyb"la hlava a ztracenou v"$ nahradil pokerovB 

$eton…“10 

A te9 se p)enesme do Francie roku 1940. Snad práv% té noci, 

kdy Hitler napadá Holandsko (10. kv%tna), Nabokov kone"n% dokon"í 

#achovou úlohu, na které pracoval n%kolik m%síc'. 

„Moje  hodinky  –  pramínek  ve  srovnání  se  zamrzlBm  

jezerem, v n"j$ se %as prom"nil na #achovnici – ukazovaly pCl  

%tvrté ráno. Bylo to v kv"tnu – v polovin" kv"tna roku 1940.  

Den pAedtím, po n"kolika m"sících dopro#ování  a klení,  bylo  

dávidlo v podob" úplatku podáno správné kryse na správném  

úAad",  a  tím ji  pAim"lo  k vyvr$ení  visa de sortie,  které zase  

dávalo mo$nost získat povolení k cest" do Ameriky. Zni%ehonic 

se  m"  zmocnil  pocit,  $e  s dokon%ením  #achové  úlohy  se  

uspokojiv" uzavAelo celé jedno období mého $ivota.“11 

V  t%chto  ukázkách  figurují  #achy  jako  leitmotiv,  zjevují  se  v 

osudov&ch okam$icích autorova $ivota (n%kte)í  cestující letící  v roce 

1961 z USA do (v&carska by si mo$ná vzpomn%li na toho elegantního 

starého  pána  mávajícího  ukazovákem nad  #achov&m diagramem v 

"asopise,  jako  by  si  po"ítal  tahy  a  kombinace).  Nabokov  ov#em 

nechápe #achy pouze jako prastarou indickou hru, která na malém a 

omezeném prostoru nabízí tém%) nekone"né mno$ství variant a tah'. 

(achy  mu  slou$í  i  jako  metafora,  jejím$  prost)ednictvím  nám 

poodhaluje své chápání sv%ta a své tv'r"í mistrovství. 

10 Nabokov, Vladimir:  Promluv, pam%ti,  p)eklad Pavel Dominik,  nakl.  H&H, Praha 
1998, str. 253. Ve#keré dal#í citace pocházejí z tohoto vydání.

11 Promluv, pam%ti, str. 294.
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 “Ihned jsem pochopil, $e souboj nebude, $e protivník se  

omluvil, $e v#echno je v poAádku. Prohnal jsem se kolem strB%ka 

na podestu. Uvid"l jsem mat%inu klidnou ka$dodenní tváA, ale  

pohlédnout na otce jsem nemohl. A pak se to stalo: srdce se ve 

mn" zvedlo jako ta vlna, na které se vynesl Bujnyj, kdy$ s ním 

jeho  kapitán  pAirazil  k boku  hoAícího  Suvorova,  a  já  nem"l  

kapesník, a deset let m"lo ub"hnout do jednoho ve%era v roce 

1922, kde se na veAejné pAedná#ce v Berlín" otec postavil pAed 

pAedná#ejícího (svého starého pAítele Miljukova), aby ho za#títil 

pAed kulkami dvou ruskBch fa#istC, a zatímco jednoho z vrahC  

rázn"  srazil k zemi, druhB ho smrteln" postAelil.  Ona budoucí  

událost v#ak nevrhla na ozáAené schody na#eho pet"rburského 

domu  stín;  velká  pevná  ruka  spo%ívající  na  mé  hlav"  se  

nezachv"la a n"kolik tahC v obtí$né úloze se na #achovnici je#t" 

nesmíchalo.” 12

Uveden&m  citátem  jsme  si  p)ipom%li podtitul  této  práce  - 

modelování  sv%ta  a  osudu  jako  #achové  hry.  Nabokov  se  toti$ 

neomezuje  pouze  na  tento  ná#  jedin&  sv%t.  (achov&m motivem v 

ukázce nazna"uje, $e existuje n%co vy##ího, n%co, co koriguje na#e 

tahy, na#e kroky v $ivot%.  Kdo nebo co se skr&vá za tím efektním 

metaforick&m literárním obratem - “velkou pevnou rukou”? Kdo nebo 

co modeluje ná# sv%t a ur"uje na#e osudy? 

V $ivot% nemusíme nutn% znát odpov%9 na tyto otázky, d'le$it& 

je u$ samotn& fakt, $e si je v'bec klademe a p)em&#líme o nich. V 

literatu)e a jin&ch tv'r"ích "innostech je to jiné – tam známe hybatele. 

Je  to  autor  (tv'rce),  kdo  h&be  sv&m  stvo)en&m  sv%tem  (dílem). 

Podtitul  práce  by  tedy  m%l  spí#e  znít  “Modelování  literárního 

(románového) sv#ta a osudu jako &achové hry”.  Nabokov nás 

prost)ednictvím #achového motivu nechává nahlédnout do své tv'r"í 

dílny, odhaluje  "tená)i  své  literární  postupy, mechanismy  utvá)ení 

12 Promluv, pam%ti, str. 196.
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fiktivního  sv%ta,  své  chápání  sv%ta...  Sv'j  $ivot  tak  p)irovnává  k 

#achové h)e, v ní$ zdaleka ne o v#ech tazích rozhodoval on sám. 

Ve stati  &  ,/8/+(,  D(.).?35,  (  ,/8/+(,  7(1).?35, autor 

upozor2uje své studenty na fakt, $e “E;F'/ <1?=*) 7/-'(.6, D./ </  

<152/- 78/(:<?*?'(( (12;11.<)  </11/:*)'  '/<G0  -(8...”13 To 

znamená, $e autor nekopíruje skute"n&, reáln& sv%t (podle Nabokova 

se toho dopou#t%jí pouze pr'm%rní spisovatelé), ale vytvá)í sv%t nov&, 

kter& se )ídí podle um%lcov&ch pravidel, postaven&ch t)eba na principu 

#achové hry. A hlavním úkolem (dobrého) "tená)e je -  “2)2  -/F'/ 

7/*8/4'?? ;:').6 H./. -(8, <7?8<G? /.28G<)@I(015 ')- ( '(2)2  

<785-;@ '? 1<5:)''G0 1 .?-( -(8)-(, D./ -G :')3( 78?F*?. J./.  

-(8  ';F'/  7/*8/4'/  (:;D(.6  –  ./=*)  (  ./362/  ./=*)  ')D(')0.?  

*;-).6  /  ?=/  1<5:5,  1  *8;=(-(  -(8)-(,  *8;=(-(  /43)1.5-( 

:')'(5.”14

Za zmínku jist% stojí také Nabokovovo systematické my&lení. 

(achy,  ale  nap)íklad  i  v%da  (entomologie  –  druhá  z  v&razn&ch 

Nabokovov&ch  “profesí”)  vy$adují  preciznost,  logiku,  schopnost 

prom&#let  n%kolik  krok'  (tah')  dop)edu,  kombinatoriku  a  ji$ 

zmi2ovanou systemati"nost. V&born& #achista "i v%dec se od v%dátor' 

odli#uje  pílí,  fantazií,  schopností  fabulovat  a  odvahou  zkou#et 

nevyzkou#ené. A naopak, u um%lc' jaksi automaticky p)edpokládáme 

práv% fantazii, um%ní fabulace, odvahu objevovat neobjevené, ov#em 

ti  nejtalentovan%j#í  rozvíjejí  sv'j  dar  nap)íklad  díky  v&#e 

vyjmenovan&m “v%deck&m schopnostem”. Ti nejlep#í v obou oborech 

(v%d%  i  um%ní)  dokázali  v$dy  skloubit  fantazii  s  rozumem,  chaosu 

dodat jak&si )ád (um%lci) a logické a systematické bádání obohatit o 

zdánliv% #ílené pokusy a nelogické my#lenkové pochody (nelogické v 

tom smyslu, $e by nikoho jiného pro svou #ílenost ani nenapadly), díky 

13 :;<=>=?,  @A;B5654:  CD>E55  3=  F;4G<DHI=J  A5KD4;KG4D,  nakl.  :DF;?5L56;M 
N;FDK;, 1=L>?; 2000, str. 23.

14 Tamté$.
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kter&m dosp%li ke sv&m objev'm (v%dci).

… V DÍLE VLADIMIRA NABOKOVA

Za"alo to Lu$inem? To rozhodn%  ne – u$  v básni  K),-).'G0 

2/'6, která vy#la v )íjnu 1927 v ruském emigrantském "asopise L;36, 

vystupuje  star&  #achov&  velmistr, kter&:  „;78)<353  /' <13?7;@ 

/=8/-'G-  /82?1.8/-  -  '?:8(-G,  M(=;8  ')  '?:8(-G,  */12),“15 a 

jeho$ mozek pomalu propadal #achovému #ílenství:

„N./-./, ) 2./ – 5 7/'5.6 '? -/=;, 

7?8?1.)<35?. < -/:=;, 

2)2 .5F?3;@ -?4?36, M(=;8G, 

( 7?+2) /*') 1/ <D?8)+'?=/ *'5 

D?8'/@ 2;23/0 (*?. ') -?'5...“

. . .

„O 7/./-, < -/3D)'(( D(1./0 7)3).G, 

2;*) D?8'G0 2/8/36 ?=/ ;<?3, 

') +?1.6*?15. D?.G8? 2<)*8).) 

'?/4P51'(-/ *?3(315 7/3. 

O H*)2, ( .)2 – */ 7/13?*'?=/ D)1) - 

< 48?*/<G, 2/-4(')Q(5,, '/D6@ ( *'?-, 

78G=)3 -)H1.8/, 1.)8(2 1?*/<3)1G0, 

4?3G- 2/'?-.“16 

Objevuje  se tu metafora #achy jako um%ní,  resp.  hudba jako 

um%ní - sta)ík ovládá své figury v simultánkách naslepo jako dirigent 

sv'j orchestr, a téma #ílenství, podlehnutí neodbytné  vá#ni (#achu) 

natolik, $e hrdina p)ijde o rozum a uvízne ve sv%t% #achu. O n%kolik let 

15 :;<=>=?,  @A;B5654:  O;P6;KIQJ  >=IR,  in  S=<4;I5D  L=T5IDI5J  4GLL>=U= 
3D45=B; ? 3MK5 K=6;P, K=6 2, S;I>K-VDKD4<G4U, nakl. «S563=F5G6» 2001, str. 
559.

16 Tamté$.

                                                                                                                                       22



pozd%ji  se  setkáme  s podobn&m  #achov&m  hrdinou,  kter&  ov#em 

nestihne zestárnout, ba naopak, bude sm%)ovat blí$  a blí$  k svému 

d%tství.

Nabokovova  tvorba  se  vyzna"uje  zna"nou  dávkou 

autobiografick&ch prvk'. Jak vypl&vá z p)edchozí kapitoly, nemohou v 

ní  vedle  mot&l'  chyb%t  ani  #achy.  Tém%)  v ka$dém  Nabokovov% 

románu,  povídce  je  zmínka  o  #achu.  Bu9  hraje  p)ímo  hlavní  roli 

(Lu$inova  obrana),  nebo  je  jednou  z hrdinov&ch  dovedností  (Dar), 

anebo se promítne do díla  jako metafora "i  analogie  se $ivotem a 

bytím v'bec. Tak je tomu v následujícím citátu z autorova druhého 

románu:

„Její a Franzovy o%i se ka$dou chvíli setkaly, ale i kdy$ se 

po  sob"  nedívali,  oba  jasn"  vnímali  m"nící  se  souvzta$nost  

svBch vzájemnBch poloh: zatímco on  krá!el úhlop"í!n# pAes  

salon se sklenicí pun%e pro Idu nebo Isoldu – ne, pro starou paní 

Waldovou -, Marta na druhém konci nasazovala holohlavému  

Willimu  %epici  ze  #ustivého  papíru;  kdy$  se  Franz  posadil  a  

zaposlouchal  do  vypráv"ní  in$enBrovy  rC$ovou%ké a nevábné  

sestry, Marta spojila k"ivku s p"ímkou pAi cest" od Williho ke 

dveAím a poté k jídelnímu stolu s pAedkrmy. Franz si  zapálil  

cigaretu, Marta polo$ila na talíA mandarinku. Tak #achista, hrající 

bez  #achovnice,  cítí,  jak  se  jeho  stAelec  lapenB  do  pasti  a  

soupeAova  v#estranná  královna  pohybují  ve  vytrvalém  

vztahu.“17

V jin&ch  p)ípadech  nemusí  b&t  v textu  o  #achu  ani  zmínka, 

p)esto  se  do  konstrukce  textu  tato  hra  promítá.  Svou  kompozici, 

strukturu,  postup,  zápletku  –  to  v#e  Nabokov  modeluje  pomocí 

pravidel a principu #achové hry. 

17 Nabokov,  Vladimir:  Král,  dáma,  kluk,  p)eklad  Pavel  Dominik,  nakl.  Volvox 
Globator, Praha 1997, str. 94. Ve#keré dal#í citace pocházejí z tohoto vydání.
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Tak nap)íklad citovan& román Král, dáma, kluk. Hledíme-li na n%j 

#achovou  optikou,  jeví  se,  $e  se  ve#kerá  autorova  pozornost 

soust)e9uje  na  snahu  bíl&ch  (Marta  a  Franz)  umatovat  nebohého 

Dreyera.  Ale  ne,  zapomn%li  jsme  na  obranu!  A  tak  elegantní  a 

ne"ekan& mat nedostává Dreyer, ale úto"ící strana. Kde jsme jen mohli 

ud%lat p)i "tení chybu? Inu, a$ p)íli# jsme spoléhali na vyvinut& tlak a 

materiální  p)evahu  bíl&ch.  Resp.  sám  autor  nás  o  tom  neustále 

p)esv%d"oval,  svád%l  nás  na  zdánliv%  jistou  cestu,  aby  pak  vyu$il 

nastra$ené pasti  v  podob%  vazby (Martu a její  nemocné srdce).  Ve 

vypjaté koncovce se Marta nechala p)íli# strhnout útokem a odkryla 

ohro$ené pole. 

V opravdu krásn&ch a nesmrteln&ch partiích z'stává tak trochu 

stranou, kdo nakonec zvít%zil,  mnohem cenn%j#í  je  pr'b%h partie  - 

v#echny ty krásné tahy, úskoky, chytrá obrana. Také Vladimir Nabokov 

chce mít ze hry po$itek, ve sv&ch románech si libuje v nevyzkou#en&ch 

elegantních  tazích,  ty  vyzkou#ené  zase  obohacuje  o  nové  prvky, 

varianty. Na v#e je  nazíráno estetick&m prizmatem.  A to  nejen p)i 

fabulaci p)íb%hu, ale také na úrovni jazykové. Nabokov si pohrává se 

slovy, s jejich v&znamy, vytvá)í z nich pravideln% se opakující motivy 

(nap).  „MW5>“  v  Lu$inov"  obran"),  r'zné  anagramy, v  textu  se 

objevují aluze na jiné autory a jejich díla.

!ACHOVÉ ÚLOHY

„TvCrce #achovBch úloh nemusí bBt nutn" dobrBm hrá%em. 

Fjodor  Konstantinovi%  hrál  velmi  prCm"rn"  a  neochotn".  

Vy%erpával  ho  a  k  zuAivosti  dohán"l  nesoulad  mezi  jeho  

nedostate%n" prCraznBm #achovBm my#lením v prCb"hu partie a 

oslnivou brilancí, o ni$ usilovalo.“18 

18 Nabokov, Vladimir:  Dar, p)eklad Pavel Dominik,  nakl.  Paseka, Praha 2007, str. 
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Snad  se  nedopustíme  $ádné  dezinterpretace,  pokusíme-li  se 

tvrzení  v  citátu  p)evrátit.  Ba  co  víc,  vypom'$eme  si  slovy  tého$ 

autora: 

„V"t#ina  #achistC,  amatérC  i  mistrC,  se  o  tyto  vysoce  

specializované,  um"lé,  vybrou#ené  #arády  ve  skute%nosti  

nezajímá, a pAesto$e doká$ou vnímat pCvab záludné úlohy, byli 

by v koncích, kdyby m"li sami n"jakou sestavit.“19 

Schopnost  a  nadání,  kter&mi  obda)il  Fjodora  Konstantinovi"e, 

up)el nejv%t#ímu #achistovi ve svém díle – Lu$inovi. I kdy$ nevíme, jak 

by si Lu$in vedl jako tv'rce #achov&ch úloh, proto$e  „Sám #achové 

úlohy  nevymB#lel,  matn"  tu#il,  $e  by  na  n"  vyplBtval  bojovnou, 

nápornou, oslnivou sílu, kterou v sob" cítil...“20

Lu$in  tedy soust)edil  ve#keré své síly  a  nadání  pouze do hry 

samotné. Jako by necht%l rozm%l2ovat sv'j talent. Anebo autor, a tato 

interpretace by více odpovídala dal#ímu v&voji p)íb%hu, zám%rn%  zú$í 

hrdinovy schopnosti pouze na jednu jedinou "innost. Tím ho je#t% více 

izoluje  od  okolního  sv%ta  a  zárove2  ho  "iní  naprosto  zavisl&m na 

lidech, kte)í ho obklopují. 

Vladimir  Nabokov  spl2oval  ob%  tato  kritéria.  Královskou  hru 

ovládal velmi slu#n%, kv'li komponování úloh dokonce pe"liv% studoval 

i #achovou teorii, a jeho #achové problémy vynikají (stejn% jako jeho 

romány) neuv%)itelnou elegancí a rafinovaností . Sám srovnává jejich 

tvorbu s jakoukoli jinou tv'r"í "inností, spat)uje v ní nap)íklad analogii 

s psaním nebo komponováním hudby:21

„VymB#lení  takové  #achové  skladby  provází  inspirace  

jakoby hudebního, poetického, nebo abych byl  úpln"  pAesnB,  

196. Ve#keré dal#í citace pocházejí z tohoto vydání.
19 Promluv, pam%ti, str. 290.
20 Lu$inova obrana, str. 40.
21 Není bez zajímavosti, $e v ru#tin% se pro #achové úlohy u$ívá termín „X;P6;KI;M 
>=63=F5E5M“ a pro jejich tv'rce ozna"ení „X;P6;KIQD >=63=F5K=4Q“.
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poeticko-matematického rázu.“22

A v hudb% se p)ece setkáváme s tímté$ jako v #achu. Hudební 

skladatel  nemusí  b&t  nutn%  vynikající  hrá"/interpret,  a  naopak, 

interpret má obvykle ke komponování velmi daleko. 

Sledujme nyní dva paralelní tv'r"í procesy:

„Kdy$ u$ le$el a my#lenky se mu za%aly ukládat na noc a 

srdce  propadat  do  sn"hu  spánku  (odjak$iva  mu  pAi  usínání  

tlouklo nepravideln"), Fjodor Konstantinovi% si troufl zopakovat 

si pro sebe nedokon%ené ver#e – jen proto, aby se jimi je#t"  

jednou pot"#il, ne$ ho od nich odd"lí spánek; jen$e byl slabB a 

ony sebou #kubaly dychtivBm $ivotem, tak$e ho v m$iku ovládly, 

prob"hly mu po kC$i  husími pupínky, naplnily hlavu bo$skBm  

#umem, a tak znovu rozsvítil, zapálil si cigaretu a naznak - s  

prost"radlem nata$enBm pod bradu a nohama %ouhajícíma jako 

Antokolského  Sókratés  –  se  odevzdal  v#em  po$adavkCm  

inspirace. Byl to rozhovor s tisícerem spole%níkC, z nich$ jenom 

jeden byl ten pravB, a toho jednoho bylo nutno lapit a nepou#t"t 

z doslechu... Po tAech hodinách $ivotu nebezpe%ného nad#ení a 

naslouchání  se  mu nakonec v#echno vyjasnilo  do posledního  

slova, zítra to bude moci zapsat.“23

„Za%ínalo se tím, $e daleko od #achovnice (tak jako v jiné 

oblasti daleko od papíru) a v horizontální poloze t"la na gau%i  

(tj. kdy$ se t"lo stává vzdálenou modrou %árou, svBm vlastním 

obzorem)  se  mu najednou,  z  vnitAního  popudu,  kterB  byl  k  

nerozeznání od básnické inspirace, zjevila fantastická metoda,  

jak uskute%nit ten %i onen skv"lB nápad na #achovou úlohu... Se 

zavAenBma o%ima se n"jakB %as kochal abstraktní %istotou plánu, 

22 Promluv, pam%ti, str. 290.
23 Dar, str. 67-68.
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byR provedeného pouze pAed jeho vnitAním zrakem; poté bystAe 

otevAel safiánovou #achovnici a kazetu s t"$kBmi figurkami, v  

rychlosti je nahrubo rozestavil, a hned bylo jasné, $e my#lenka 

tak %ist" uplatn"ná v hlav", vy$aduje – aby byla o%i#t"na od  

tlusté vyAezávané skoAápky – neuv"Aitelné úsilí, krajní du#evní  

vyp"tí,  nekone%né  pokusy  a  hledání,  a  nejvíc  ze  v#eho onu  

dCslednou vynalézavost,  z  ní$  se,  v #achovém slova smyslu,  

sestavuje pravda.“24

Pocity, jaké za$ívá  básník  v okam$iku inspirace a  tvorby jsou 

navlas podobné pocit'm tv'rce #achov&ch úloh.  Oba kolem prvotní 

my#lenky  nejprve  v  uctivé  vzdálenosti  dlouho  krou$í  a  "ekají  na 

rozhodující chvíli, kdy si my#lenka sama ur"í "as pro sv'j rozlet a zcela 

si podmaní básníkovu, resp. „#achistovu“ pozornost. 

Také  u  #achov&ch  úloh  existuje  v#emocn&  hybatel,  tv'rce, 

demiurg. Je to on, kdo ur"uje pravidla. I v tomto p)ípad% dochází k 

analogické situaci, kterou Vladimir Nabokov popsal slovy:  

„Je tAeba si uv"domit, $e k soupeAení v #achovBch úlohách 

dochází ve skute%nosti nikoli mezi bílBmi a %ernBmi, ale mezi  

jejich autorem a hypotetickBm Ae#itelem (tak jako ve vynikajícím 

literárním díle se konflikt odehrává nikoli mezi hrdiny románu,  

ale  mezi  autorem  a  sv"tem),  a  tak  zna%ná  %ást  hodnoty  

#achového problému závisí  na po%tu „pokusC“  – zavád"jících  

zahájení, fale#nBch stop, #alebnBch variant, lstiv" a láskypln"  

nalí%enBch, aby pAípadného Ae#itele svedly na scestí.“25

I kdy$ se zdá b&t analogie vztahu autora a "tená)e ke dv%ma 

#achov&m soupe)'m (bíl&  x "ern&) efektn%j#í,  p)ece jen má pravdu 

Nabokov. Nebo7 p)i #achu se soupe)i ve sv&ch tazích st)ídají, v#e se 

24 Dar, str. 196-197.
25 Promluv, pam%ti, str. 292.
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odehrává v "ase p)ítomném a hlavn%, podobu partie tvo)í a ovliv2ují 

oba hrá"i.  Oproti  tomu dvojice  autor &achové úlohy – %e&itel na 

sebe nikdy nenarazí, "asto je d%lí  i  n%kolik století a je to v&hradn% 

autor, kdo partii, resp. dílo, ovládá.

Stejn%  tak  autor/spisovatel oby"ejn%  nep)ichází  se  sv&mi 

'tená%i do styku. Také on má své dílo pln% pod kontrolou. Nedochází k 

vzájemné interakci,  dílo  p'sobí  pouze  jedním sm%rem,  sm%rem ke 

"tená)i  (k )e#iteli  úloh). P)esto i  v t%chto p)ípadech m'$eme pou$ít 

slovo  hra. Autor (románu nebo #achové úlohy) toti$ samoz)ejm% se 

sv&m  budoucím  "tená)em/)e#itelem  komunikuje,  nabízí  mu  r'zné 

varianty, svádí ho na scestí a do slep&ch uli"ek (pohrává si s ním), ale 

sám  si  jde  nemilosrdn%  za  sv&m  cílem,  nedbaje  ohled'  na 

"tená)ovy/)e#itelovy vlastní fantazie. 

Pokou#í-li se )e#itel rozlu#tit #achovou úlohu, musí prozkoumat 

situaci na #achovnici ze v#ech mo$n&ch úhl' a perpektiv. „Dát druh&m 

tahem mat“ je#t% neznamená za ka$dou cenu bezhlav& útok. N%kdy je 

klí"em k vít%zství docela nenápadn& taktick& tah. Je tedy pot)eba dívat 

se na problém z hlediska v#ech mo$n&ch tah' ka$dé figury. Po akci 

analyzovat reakci.  Je pot)eba dívat se na problém z hlediska v#ech 

mo$n&ch v&klad' pravidel, nezapomínat na zvlá#tní tahy (en passant, 

ro#áda).  Jedin%  tak  se  dá  opravdu  proniknou  do  postavení  na 

#achovnici.  I  Nabokov  velmi  "asto  p)edstavuje  "tená)'m  ten  sv'j 

stvo)en&  sv%t  z  r'zn&ch  stran,  nespokojí  se  s  p)ím&m  popisem 

postavy, situace, p)írodního "i  jiného jevu,  ale  naopak jej  ozvlá#tní 

nap)íklad  velmi  ne"ekanou  perspektivou.  Jako  kdyby  bylo  "tená)i 

umo$n%no  dívat  se  skrze  klí"ovou  dírku  nebo  z  ok&nka  promítací 

kabiny  v  kin%.  Jeho  vnímání  je  obohaceno  nov&mi  zp'soby  a 

mo$nostmi, jak je#t% více proniknout do sv%ta stvo)eného autorem. 

Jak u$  jsme se zmínili,  Nabokova p)i  vytvá)ení  p)íb%hu, resp. 

nového  sv%ta,  v$dy  velmi  zajímala  také  jeho  estetická  podoba  - 
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elegantní  zápletky, ne"ekaná  rozuzlení,  neobvyklé  metafory, slo$itá 

syntax... Stejn% tak ve sv&ch #achov&ch úlohách (co$ je vlastn% také 

takov&  nov&  sv%t  na  #achovnici)  usiluje  o  maximální  esteti"no,  o 

jakousi harmonii na #achovnici. Pro zmatení )e#itele vyu$ívá neobvyklé 

tahy  a  situace,  pracuje  s  9ábelsk&mi  kombinacemi.  Jak  pí#e  v 

p)edmluv% ke sbírce básní a #achov&ch úloh Poems and Problems: 

„S?'5  3(D'/  73?'53(  <  :)*)D),  -(8)F(  (  /4-)'G,  

*/<?*?''G? */ *65</3612/0 ./D'/1.(... 

A pokra"uje: 

„K),-).'G?  :)*)D(  .8?4;@.  /.  2/-7/:(./8)...

/8(=(')36'/1.(,  (:/48?.).?36'/1.(,  1F)./1.(,  =)8-/'((,  

13/F'/1.( ( 43?1.5I?=/ 78(.</81.<).“26

Tento citát  m'$eme  vztáhnout  k  jakémukoliv  jinému  um%ní 

(literatura,  v&tvarné  um%ní,  architektura,  hudba).  Um%lecké  dílo 

(román, obraz, stavba, hudební skladba, #achová úloha) jako celek, to 

je kompozice. V ní se usiluje o harmonii prvk', originalitu, p)esnost a 

jednoduchost  (ve  smyslu  v  jednoduchosti  je  síla).  Vedle talentu  a 

inspirace je nutné i bravurní ovládnutí techniky a )emesla.

26 YDB=4=?, @.: V45>AZTDI5M I; X;P6;KIQP 3=AMP, nakl. CDI5FB;K, S.-VDKD4<G4U 
1992, str. 67-70.
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DRUHÉ !ACHOVÉ INTERMEZZO

V tomto  #achovém vstupu navá$eme na p)edchozí  kapitolu  a 

vysv%tlíme  si,  "ím  se  vlastn%  Vladimir  Nabokov  zab&val,  v  "em 

spat)oval analogii s tv'r"ím psaním, jin&mi slovy si )eknem% n%co o 

kompozi"ním #achu.

KOMPOZI-NÍ !ACH

A"  zní  termín  kompozi"ní  #ach  velmi  modern%,  jedná  se  o 

prastarou zále$itost spadající je#t% do arabské nadvlády nad #achovou 

hrou (8. století).  Tzv. mansúby byly problémové, um%le  vytvo)ené 

situace na hrací  plo#e krátce p)ed zakon"ením partie.  Úkolem bylo 

najít  mat  v  ur"itém  po"tu  tah'.  Dokonce  se  dochovala  i  jakási 

„odborná“ literatura s t%mito úlohami.

V  Evrop%  se  #achové  úlohy  objevují  hned  v  prvním rukopisu 

v%novaném #ach'm a  jejich  teorii.  Tzv.  Alfonsk)  rukopis  (Codex 

Alfonso)27 z roku 1283 má obrovskou cenu nejen pro historiky, ale i 

pro v&voj samotné #achové hry v Evrop%, nebo7 nov&mi a zásadními 

zp'soby navazuje na arabsk& zp'sob hry. Jeho sou"ástí byly i "etné 

#achové  problémy  a  úlohy  spole"n%  s  vysv%tlivkami  a  )e#eními 

jednotliv&ch postup'.

Co  je  to  tedy  kompozi"ní  #ach?  Jsou  to  ji$  zmi2ované 

problémové,  um%le  vytvo)ené  (tzn.  ze  hry  nevycházející)  situace, 

#achová  postavení.  Znovu  zd'razn%me  slovo  „kompozi"ní“. 

27
  Kniha byla napsána na popud  kastilského krále Alfonse X. naz&vaného Moudr& 

(1251–1284), kter& ke knize napsal p)edmluvu. P'vodní název zní  Juegos diversos 
de Axedrex, dados, y tablas noc sus explicaciones, ordenados por mandado del rey 
don Alonso el sabio (Kniha o #achové h)e, h)e v kostky a deskové h)e). Rukopis je 
uchováván v klá#te)e svatého Lorenza v Escorialu, poblí$ Madridu.
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Sestavování, tvorba nebo-li komponování #achov&ch úloh a problém' 

nás  znovu  p)ivádí  do  oblasti  um%ní.  Kompozi"ní  #ach  odhaluje 

ve#kerou  krásu  #achov&ch  kombinací  (ov#em  v  rámci  pravidel  a 

prost)edk'  praktické  hry).  Ne  nadarmo  se  kompozici  )íká  poezie 

#achu,  proto$e  stejn%  jako se  v  poezii  a  v  um%ní  v'bec  zvlá#tním 

zp'sobem odrá$ejí  reálné  konflikty  (nov%  reflektované),  tak  se  i  v 

#achové úloze odrá$í praktická #achová hra, jako hra jiného druhu.

TYPY !ACHOV.CH KOMPOZIC

Encyklopedické  heslo  nám  )íká,  $e:  „kompozi%ní  #ach  je 

samostatné  odv"tví  #achC,  tBkající  se  skládání  a  Ae#ení  #achovBch 

skladeb (zvanBch té$  #achové problémy nebo kompozice).  !achová 

skladba  je  obvykle  tvoAena  um#lou  $achovou  pozicí a  v%zvou, 

napAíklad 'BílB táhne a dá mat tAetím tahem'.“28

Podle  v&zvy  se  #achové  kompozice  d%lí  na  úlohy a  studie 

(etudy). Zatímco v úlohách jde o to, dát druh&m nebo t)etím tahem 

mat (tzv. dvojta$ka a trojta$ka) bez ohledu na to, jak se bude "ern& 

bránit,  u studií  zní v&zva v%t#inou mnohem obecn%ji  – vyhrát nebo 

remizovat v neuvedeném po"tu tah'. Studie má také mnohem blí$e k 

praktické h)e.

Naprosto  originální  jsou  potom  #achové  úlohy,  zalo$ené  na 

retrográdní (zp#tné) anal)ze. Jejich p)edm%tem není „mat druh&m 

tahem“, ale pouze p)edchozí  pr'b%h hry. Situace jako stvo)ená pro 

detektiva, kter& musí pomocí dedukce, logiky a #achového umu p)ijít 

na to, jak do#lo k dané situaci na míst%  "inu. Malá ukázka z knihy 

amerického matematika, logika, hádanká)e, iluzionisty atd. Raymonda 

Smullyana !achové záhady Sherlocka Holmese:

28 www.wikipedia.cz  , heslo „kompozi"ní #ach“.
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„PAedpokládejme, $e jsem vám Aekl, $e v následující pozici 

$ádnB z bílBch p"#cC nedosáhl pole na osmé Aad". V"Aili byste 

mi?“29

+e#itel nemusí b&t v tomto p)ípad% $ádn& velk& #achista, vysta"í 

si  s na#ím mal&m #kolením z prvního intermezza, jen si musí um%t 

polo$it ty správné otázky. Vycházejme tedy ze zadání. Máme potvrdit 

nebo vyvrátit mo$nost, $e jeden z p%#c' bílého dosáhl osmé )ady. Co 

to znamená, kdy$ p%#ec dojde a$ na druh& konec #achovnice (bíl& na 

osmou,  "ern&  na  první  )adu)?  M'$e  se  prom%nit  v  jinou  figuru. 

Nej"ast%ji se prom%2uje v dámu (a to i v p)ípad%, $e hrá" stále je#t% 

jednu má), ale... Pokra"ujeme v pátrání. V krále se prom%nit nem'$e 

(pro jistotu dodejme, $e v p%#ce samoz)ejm%  také ne), zb&vá nám 

tedy  poslední  figura  bílého  –  st)elec.  D'le$itá  otázka!  M'$e  jít  o 

p'vodního  st)elce  nebo  byl  prom%n%n?  Je#t%  jednou  se  dob)e 

podívejme  na  #achovnici.  Co  víme  o  st)elci?  Ka$d&  hrá"  má  dva 

st)elce, b%lopolného (pohybuje se v diagonálách po bíl&ch polích) a 

"ernopolného (pohybuje se v  diagonálách po "ern&ch polích).  Je#t% 

nic? Ano! Pokud by #lo o p'vodního st)elce, jak by se mohl dostat na 

své nyn%j#í  postavení Sg3, kdy$  v#echny cesty, které slou$í  k  jeho 

29 Smullyan,  Raymond: (achové  záhady  Sherlocka  Holmese,  nakl.  Mladá  fronta, 
Praha 2005, str. 9.
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zapojení do hry, jsou uzav)eny, tzn. $e p%#ci na b2 a d2 nebylo b%hem 

hry je#t%  táhnuto. Jediné )e#ení  tedy je,  $e st)elec je prom%n%nou 

figurou. Odpov%9 na otázku Smullyana Raymonda zní: „Nev"Aili!“30

Existuje  je#t%  jedna speciální  disciplína #achov&ch kompozic – 

pohádkov& #ach neboli  exo&ach. Ten sice pou$ívá #achovnici, ale )ídí 

se trochu jin&mi pravidly (nevycházejí z praktické hry) a ke klasick&m 

figurám p)idává  je#t%  speciální  exokameny, nap).  zebru,  velblouda, 

blechu, je$ka atd. 

Nejen „opravdoví“ #achisté, ale i skladatelé a )e#itelé #achov&ch 

kompozic - vyznava"i problémového #achu, mají po celém sv%t% )adu 

turnaj'. 

30 Kontrolní otázka autorky: Dokázali  byste ur"it,  kter&  z p%#c'  bílého, pokud by 
postupoval pouze ve svém sloupci, mohl dojít na osmou )adu a prom%nit se ve 
st)elce?
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3. ZÁKLADNÍ TÉMATA V DÍLE V. N.

V  této  kapitole  podrobíme  d'kladn%j#ímu  zkoumání  n%kolik 

základních témat a motiv' v díle Vladimira Nabokova, abychom trochu 

poodhalili tajemství jeho tvorby. Vzhledem k zam%)ení této práce na 

#achy a #achové úlohy se dá p)edpokládat, $e ani ty nep)ijdou zkrátka.

Jak  u$  jsme  zmínili  d)íve,  spisovatel  Nabokov  adoruje  a 

zkoumání podrobuje tv'r"í  proces, kter&  v#ak nemusí v$dy souviset 

pouze  s  um%ním.  Zamysleme  se  proto  nad  tím,  k  "emu 

prost)ednictvím sv&ch anal&z dospívá. 

AUTOR – DEMIURG

Podle Nabokova je um%ní (tedy i literární) /01234526678 9:;7 

– bo$ská hra, hra boh', proto$e práv% svou tvorbou, svou kreativitou 

se  "lov%k  nejvíc  blí$í  Bohu  –  Tv'rci, a7  u$  je  to  B'h  k)es7ansk&, 

muslimsk&  nebo t)eba „jen“ p)íroda. Stejn%  jako B'h stvo)il  sv%t  a 

„kontroluje“ na#e po"ínání v n%m (u$ jen tím, $e v N%ho lidé v%)í), tak 

i  autor  ka$d&m  sv&m  literárním  dílem  tvo)í  nov&  sv%t  a  koriguje 

napln%ní osudu sv&ch postav. Zd'raz2uji slovo koriguje, nebo7 i p)es 

nep)ehlédnutelnou  manipulaci,  dává  Nabokov  sv&m  hrdin'm  p)ece 

jenom jistou míru svobody, mo$nost volby nebo jim alespo2 neupírá 

touhu vymanit se z vleku událostí,  vzep)ít se osudu. Ve skute"nosti 

v#ak v ony #7astné zvraty doufáme spí#e my – "tená)i. A o to z)ejm% 

spisovateli  jde.  Tyto iluze  o  mo$nosti  volby  jsou  vlastn%  pe"liv% 

nastra$ené pasti. A v okam$iku cvaknutí $elez "i stáhnutí drát%ného 

oka v#emocn& autor o to ne"ekan%ji zasahuje ze své pozice vy##í síly. 
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Nabokov-demiurg  pohlí$í  na  p)íb%h  a  )ídí  ho  z odstupu,  z 

nadhledu,  m%ní  perspektivy  a  vnímá  d%ní  v #ir#ích  souvislostech, 

odkazuje na metafyzické prostory31 a toto v#e mistrn% skr&vá pod 

chladn&mi, precizními tahy. Ale nejsou to, jak u$ bylo )e"eno, hrdinové 

román', s k&m si autor „pohrává“. Ne. Jsme to my, "tená)i. Práv% nás 

svádí na scestí, v nás probouzí nenapln%ná o"ekávání, nám dovoluje 

nahlédnout do své „tv'r"í dílny“ a nám se zjevuje ve sv&ch textech. 

Vzpome2me  na  Nabokovovo  srovnání  vztahu  spisovatele  a  jeho 

"tená)' se vztahem autora #achov&ch úloh k jejich )e#itel'm. Nejsou 

to figurky (postavy), s k&m si  tv'rce pohrává, ale )e#itel ("tená))! 

Tomu nabízí r'zná )e#ení, svádí ho k zdánliv% jasn&m tah'm vedoucím 

v#ak do slepé uli"ky, aby pak p)ekvapil elegantn% "ist&m rozuzlením.

Podle  Nabokova  je  vztah  mezi  autorem  a 

recipientem/spisovatelem  a  'tená%em  podstatou  um#leckého 

díla. Podívejme se, jak si p)edstavuje dobrého "tená)e: 

„Jeho pojetí fik%ního díla se neAídí infantilními emocemi,  

které nutí  prCm"rného %tenáAe identifikovat se s tou %i  onou  

postavou a „pAeskakovat popisy“. DobrB %i vynikající %tenáA se  

identifikuje ne s chlapcem %i dívkou v knize, ale s myslí, je$ ji  

vymyslela  a  vytvoAila.  […]  Vynikajícího  %tenáAe  se  netBkají  

obecné ideje: zajímají ho %áste%né náhledy. Má rád romány ne 

proto, $e mu pomáhají ztoto$nit se s ur%itou skupinou (abych  

u$il  Tábelské kli#é progresivní #koly), má rád román, proto$e  

vstAebává a chápe ka$dB detail textu, obdivuje, co autor ur%il  

k obdivu, záAí vnitAn" i celkov", vzru#ují ho kouzelné pAedstavy 

mistra  fantazie,  kouzelníka,  um"lce.  Ze  v#ech  postav,  které  

31 „U152(0  4/36+/0  7(1).?36  –  4/36+/0  /4-)'I(2,  '/  .)2/<)  F?  (  H.) 
)8,(-/+?''(Q)  –  V8(8/*).  V8(8/*)  /4-)'G<)?.  <1?=*).  &.  78/1.?'62(,  
;3/</2  <  ('.?8?1),  8):-'/F?'(5  */  ;-/7/-8)D(.?36'/  (:/I8?''/0  
(33@:/8'/1.(  <  :)I(.'/0  /28)12?  4)4/D?2  (  7.(Q  –  V8(8/*)  (17/36:;?.  
(:;-(.?36';@  1(1.?-;  M/2;1/<  (  1/43):'/<.  V(1).?36  ./362/  13?*;?.  ??  
78(-?8;.“ :;<=>=?, @A;B5654: [ P=4=X5P T5K;KDAMP 5 P=4=X5P 35L;KDAMP, z 
knihy CD>E55  3=  F;4G<DHI=J  A5KD4;KG4D,  nakl.  :DF;?5L56;M  U;FDK;,  1=L>?; 
2000, str. 28.
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velkB um"lec vytvoAí, jsou jeho %tenáAi nejlep#í.“32 

Srovnejme tuto pasá$ s názorem Niny Berberovové: 

„Ale  Nabokov nejenom  pí#e nov",  on také u%í,  jak  %íst 

nov".  VytváAí  nového  %tenáAe.  V  sou%asné  literatuAe  (próze,  

poezii, dramatu) jsme se nau%ili identifikovat se nikoli s hrdiny, 

jak to d"lali na#i pAedkové, ale s autorem samBm, aR se pAed  

námi zahaluje %i skrBvá v jakékoliv masce.“33

Nabokov tedy svou „)emeslnou exhibicí“ (co$ není my#leno nijak 

pejorativn%, viz Chodasevi"ova sta7  O Sirinovi)34 a sv&mi literárními 

postupy nutí 'tená%e p%inejmen&ím k polo$ení základních otázek 

o  smyslu  lidského  bytí  na  zemi.  V#e  za"íná  otázkou,  pro"  se 

v p)íb%hu najednou objevil autor, a kon"í v úvahách o existenci n%"eho 

vy##ího (a nemusí to b&t zrovna B'h), v p)em&tání o malichernosti 

„sv%tsk&ch“ problém' ve srovnání s )ádem v#ehomíra atd. 

UM"NÍ A UM"LEC

Toto téma p)irozen% navazuje na téma p)edchozí, na autorovo 

chápání um%ní jako bo$ské hry, kdy se "lov%k svou kreativitou nejvíce 

podobá Bohu-Tvo)iteli. Jak u$ bylo )e"eno, touto schopností, by7 lehce 

modifikovanou byl obda)en u$ hlavní hrdina z prvního románu :

“&' (Ganin,  pozn.  M.N.)  4G3  4/=/-,  </11/:*)@I(-  

7/=(4+(0 -(8. &' 7/1.?7?''/ </128?+)3 H./. -(8, < ;=/*;  

F?'I('?, 2/./8;@ /' ?I? '? 1-?3 < '?=/ 7/-?1.(.6, 7/2)  
32 Nabokov, Vladimir: Ru#tí spisovatelé, cenzo)i a "tená)i, Host 15, 1999, ". 4, str. 

44-48, p)eklad Michal S&kora.
33 Berberová, Nina: Psáno kurzivou, p)eklad Ji)ina Miklu#áková, nakl. One Woman 

Press, Praha 2003, str. 384.
34

 \=B;LD?5T, @A;B5LA;?: [ S545ID, in Pro et contra, K=6 1, str. 247 („...9(8(' '? 
./362/ '? -)12(8;?., '? 785D?. 1</(, 78(?-/<... '/ ')78/.(<: 9(8(' 1)- (, 
<G1.)<35?.  ')8;F;...  W=/  78/(:<?*?'(5  ')1?3?'G  '?  ./362/  *?01.<;@I(-(  
3(Q)-(,  '/  (  4?1D(13?''G-  -'/F?1.</-  78(?-/<.  […]  &'(  1.8/5.  -(8  
78/(:<?*?'(5 ( 1)-( /2):G<)@.15 ?=/ '?;1.8)'(-/ <)F'G-( 7?81/')F)-(.“).
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<?16 /' '? 4;*?. :)2/'D?'. E/ ?? /48):, ?? 78(1;.1.<(?, .?'6 

?? </17/-(')'65 .8?4/<)3( ./=/, D./4G ')2/'?Q /' ( ?? 4G  

</128?1(3, - ( /' ')8/D'/ /./*<(=)3 ?? /48):, .)2 2)2 F?3)3 

2 '?-; 7/*/0.( 7/1.?7?''/, +)= :) +)=/-, ./D'/ .)2 F?, 2)2 

./=*), *?<5.6 3?. ./-; '):)*.”35 

Nabokovovi  hrdinové  (s  v&jimkou  Fjodora  Konstantinovi"e  z 

Daru) nejsou um%lci v b%$ném slova smyslu. Jsou to lidé, kter&m autor 

nad%lil  ur"ité um%lecké, anebo lépe )e"eno  tv*r'í  nadání v profesi 

(oblasti),  která  s um%ním  nebo  s tvorbou  souvisí  "asto  velmi 

p)enesen%. Vladislav Chodasevi" si to vysv%tluje dvojím zp'sobem: 

„X(:'6  ,;*/F'(2)  (  F(:'6  78(?-)  <  1/:')'((  

,;*/F'(2)  –  </.  .?-)  9(8('),  <  ./0  (3(  ('/0  1.?7?'(  

<128G<)?-)5  ?*<)  3(  '?  </  <1?,  ?=/  7(1)'(5,,  ')D(')5  1  

„Y)I(.G >;F(')“. &*')2/ ,;*/F'(2 ((, =/</85 2/'28?.'??,  

7(1).?36) '(=*? '? 7/2):)' (- 785-/, ) <1?=*) 7/* -)12/0  

+),-).(1.),  2/--?81)'.)  (  ..  *.  V8(D('  ./-;,  5  *;-)@,  

'?12/362/. O: '(, =3)<')5 :)23@D)?.15 < ./-, D./ ( .;. -G  

(-??-  *?3/  1  78(?-/-,  <78/D?-,  <?16-)  /4GD'G-.  

Z/8-)3(1.G  ?=/  :/<;.  /1.8)'?'(?-.  &'  :)23@D)?.15  <  

7/2):G<)'((  78?*-?.)  <  '?/4GD)0'/0  /41.)'/<2?,  

78(*)@I?0 ?-; '/</? 7/3/F?'(?, /.28G<)@I?0 < '?- '/<G? 

1./8/'G, :)1.)<35@I?0 </178('5.6 ?=/ '?7/18?*1.<?''??. E/  

?1.6  (  *8;=(?  78(D('G.  V8?*1.)<(<  1</(,  =?8/?<  785-/  

7(1).?35-(, 9(8('; 78(+3/16 4G, (:/48)F)5 (, .</8D?12;@ 

8)4/.;, <1.)<35.6 8/-)' < 7/<?1.6 (3( 7/<?1.6 < 7/<?1.6, D./ 

'?7/-?8'/  ;13/F'(3/  4G  1@F?.  (  7/.8?4/<)3/  4G  /.  

D(.).?35 (:<?1.'G, 7/:')'(0 < 7(1).?3612/- 8?-?13?. [/ F? 

1)-/?, 3(+6 1 '?12/362/ ('G-( .8;*'/1.5-(, </:'(23/ 4G,  

?13(  4G  9(8('  (,  1*?3)3  F(</7(1Q)-(, 12;367./8)-(  (3(  

35 :;<=>=?, @A;B5654: 1;XDIR>;,  S=<4;I5D L=T5IDI5J 4GLL>=U= 3D45=B; ? 3MK5 
K=6;P, K=6 2, nakl. “S563=F5G6”, S;I>K-VDKD4<G4U 2001, str. 69.  Ve#keré dal#í 
citace pocházejí z tohoto vydání.
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)2.?8)-(. &' 3(+)?. (, 78/MM?11(/')36'/ ,;*/F?1.<?''G, 

78(:')2/<,  '/  >;F('  8)4/.)?.  ;  '?=/  ')*  +),-).'G-(  

78/43?-)-(,  )  \?8-)''  –  ')*  :)-G13/-  78?1.;73?'(5  

1/<?8+?''/  .)2,  2)2  ,;*/F'(2  8)4/.)?.  ')*  1</(-(  

1/:*)'(5-(.“36

Chodasevi" nachází téma um%ní a um%lce/tv'rce a$ v  Lu$inov" 

obran", ale objevilo se u$ v  Má#ence. By7 celé Ganinovo um%ní, celá 

jeho  tvorba  spo"ívala  „jen“  ve  schopnosti  znovupro$ít  pro$ité,  i 

znovupro$ití,  znovustvo)ení  zaniklého  sv%ta  vy$aduje  zmi2ované 

„tv'r"í nadání“, které Ganin bezesporu m%l. 

Nabokov v#ak dokázal obda)it tímto zvlá#tním darem mnohem 

podivuhodn%j#í  postavy.  Nap)íklad  Kurta  Dreyera  –  majitele 

obchodního  domu  v  Berlín%.  Tento  tuctov&  bohat&  malom%stsk& 

obchodník v$dycky tou$il  stát se um%lcem, ale bohu$el v $ádném z 

uznávan&ch  druh'  um%ní  nevynikal.  Tak svého  um%leckého  ducha 

projevoval alespo2 ve své tolik neum%lecké profesi:

„A Dreyer tu noc nevycházel ani z osobní zku#enosti, ani  

ze vzpomínek na dávné dny, kdy za pultem skute%n" obsluhoval, 

kdy$ ukazoval Franzovi, jak se prodávají kravaty. Místo toho se 

vznesl do úchvatné sféry plané pAedstavivosti, pAedvád"je nikoli 

to,  jak  by  se  kravaty  m"ly  prodávat  ve  skute%nosti,  nBbr$  

zpCsob,  jakBm  by  se  mohly  prodávat,  kdyby  byl  prodava%  

zárove] um"lcem a jasnovidcem.“37 

A  co  pomaten&  polo#ílenec  Smurov?38 Tato postava je  "tená)i 

nabízena  ve  v&hodném  balení  „dva  v  jednom“:  Demiurg  Smurov 

vytvá)í své um%lecké dílo, svého hrdinu – Smurova: 

„Situace za%íná bBt zajímavá. Napo%ítal jsem ji$ (vyprav"%,  

tzn. Smurov – poz. M.N.) tAi verze Smurova, ale originál stále  

36 \=B;LD?5T, @A;B5LA;?:  [ S545ID, in Pro et contra, K=6 1, str. 249-250.
37 Král, dáma, kluk, str. 50.
38 Hlavní hrdina novely Oko (S=UAMB;K;J).
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zCstaval velkou neznámou.“39

Bruno Kre"mar40 si na#t%stí sv'j nedostatek talentu uv%domuje a 

o um%ní, konkrétn% o um%ní v&tvarném, jenom pí#e. Ale i tak podléhá 

pocit'm v&jime"nosti.

Tito  hrdinové  za$ívají  v#echny  strasti  i  slasti  tvorby. Zcela  jí 

propadají a podléhají. A7 u$ mají skute"n& talent nebo ne, u v#ech se 

projevuje se v#emi d'sledky a$ chorobná  vá&e<  pro jejich „um%ní“. 

Tato vá#e2  jim velmi  "asto  nahrazuje vá#e2  erotickou (German ze 

Zoufalství),  projevuje  se  ur"itou  zaslepeností  (German,  Dreyer, 

Kre"mar) a mnohdy hrani"í s du#evní chorobou (Smurov). 

A$  zoufale  své  vá#ni  podlehl  German.  Stejn%  jako  první 

symbolisté, tvo)í ze svého $ivota um%ní a z um%ní (z jeho psaní) zase 

sv'j $ivot. German se nijak citov% neanga$uje, nemiluje svou $enu, 

nemá rád  své  „p)átele“,  je  krut&  a  chladn&.  Jediné,  co  ho  doká$e 

vyvést z rovnováhy, je práv% pocit tvorby! Dostává se do euforie. Ve 

vra$d% svého „dvojníka“ vidí nejenom konec existen"ních starostí, ale 

hlavn% d'kaz svého um%leckého talentu. V#ichni m%li obdivovat jeho 

d'myslnost, perfektní provedení, genialitu:

„Trvám na tom, $e naplánování a provedení celé v"ci bylo 

uskute%n"no s nejvy##í virtuozitou, $e dokonalé zakon%ení bylo 

svBm zpCsobem nevyhnutelné, $e v#echno do sebe zapadlo, bez 

mojí vCle, %ist" pomocí tvCr%í intuice. A tak, abych získal uznání,  

abych vysv"tlil sv"tu hloubku svého mistrovského díla, pAistoupil  

jsem k sepsání tohoto pAíb"hu.“41

V  opojení  genialitou  p)ipravovaného  um%leckého  po"inu  mu 

uniklo, $e mu hrdina jeho mistrovského díla v'bec není podobn&!  

39 Nabokov, Vladimir: Oko, p)eklad Pavel Dominik, nakl. Votobia, Olomouc 1996, str. 
58. Ve#keré dal#í citace pocházejí z tohoto vydání. 

40 Hlavní hrdina románu Kamera obskura.
41 Nabokov, Vladimir: Zoufalství,  p)eklad Josef Moník, nakl. H&H, 1997,  str. 207. 

Ve#keré dal#í citace pocházejí z tohoto vydání.
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Hrdinové-tv'rci  velmi  "asto  podléhají  svému  nadání  (talentu, 

daru  /!/,  vá#ni,  sn%ní),  uvíznou  ve  svém  „tv'r"ím“  (vysn%ném, 

chorobou zjeveném) sv%t% a "asto u$ nenacházejí cestu zp%t. Tak jako 

se nás sna$í  Nabokov p)esv%d"it  o existenci  jiného, t)eba i  vy##ího 

sv%ta  sv&mi  autorsk&mi  vstupy, svou formou,  sna$í  se  nás  o  nich 

p)esv%d"it i smy#len&mi p)íb%hy. Vytvo%ení svého vlastního sv#ta 

do jisté míry legitimuje „tvorbu“ t%chto nabokovovsk&ch um%lc'. I oni 

jsou tv'rci,  stvo)itelé (srovnej autor-demiurg), a to i  v  p)ípad%,  $e 

jejich „dílo“-  jejich „jin&  sv%t“  je  pouze d'sledkem (nebo p)í"inou!) 

du&evní choroby "i osamocenosti. 

Ganin se uzav)el do minulosti,  skute"n&  $ivot byl  pro n%j  jen 

stínem, kde$to vzpomínky mu za"aly nahrazovat  skute"n& $ivot (“O*5 

2  /4?*;,  /'  '?  7/*;-)3  /  ./-,  D./  H.(  3@*(,  .?'(  ?=/  

(:=')''(D?12/=/ 1'), 4;*;. =/</8(.6 / ')1./5I?0 ?=/ F(:'( – /  

S)+?'62?.”).42 Smurov se  pohyboval nap)í"  "asov&m spektrem,  a$ 

nakonec ztratil pojem nejen o "ase, ale i o sob% samém (“V té chvíli  

bylo mo$né zaznamenat ve Smurovov" tváAi naprosto #ílenou touhu, 

aby vBtah s Jevgenií a strB%kem Pa#ou nav"ky uvízl, aby se Roman 

Bogdanovi% skácel rovnou do tlamy modrého perského lva vytkaného 

na koberci, a hlavn", abych já - to chladné, neodbytné, neumdlévající  

oko – zmizel.”43 “Já -  to chladné, neodbytné, neumdlévající  oko” = 

Smurov  –  pozn.  M.N.).  8lov%k jménem Smurov  vystupuje  zárove2 

jako stvo)itel, i  jako jeho stvo)en&  hrdina (jako dvojník sám sebou 

stvo)en&). Ztrácí se v realit%, nedoká$e rozli#it sv%t skute"n& a sv%t 

utkan& z vlastní fantazie.

V nezávid%níhodné a v&jime"né situaci je i hrdina knihy Pozvání 

na  popravu Cincinnatus.  Zatímco v  ostatních románech Nabokovovi 

hrdinové v%t#inou uvíznou ve vysn%ném sv%t% dobrovoln% nebo do n%j 

dokonce s radostí utíkají, a v$dy se mají kam vrátit, Cincinnatus je v 

42 1;XDIR>;, str. 83.
43 Oko, str. 69.

                                                                                                                                       40



tom ireálném sv%t% bez jak&chkoliv pravidel pova$ován za zlo"ince, je 

odsouzen k smrti, a reáln& sv%t z'stal snad jen v jeho vzpomínkách. 

Mo$ná kdyby se mu poda)ilo  vypadnout  ze hry, vysko"it  z  knihy... 

Proto p)ijímá „pozvání na popravu“ a opou#tí um%l& a teatrální sv%t, v 

n%m$  pro  n%j  není  místo,  do  kterého  nepat)í,  a  je  jedno 

interpretujeme-li  záv%r románu jako fyzick& konec (smrt) nebo jako 

metaforické  zavr#ení  jedné  $ivotní  fáze  (nap)íklad  dokon"ení 

um%leckého díla)44 a postup do „dal#ího kola“, do sv%ta $iv&ch bytostí.

Nabokovovi  podivní  tv'rci  se  neustále  srá$ejí  se  skute"n&m 

$ivotem. 8asem se uká$e, $e není mo$né existovat sou"asn% ve sv%t% 

reálném i ve sv%t% „stvo)eném“. Jedin&m )e#ením je smrt. Ta mnohdy 

p)ichází  jako  vykoupení,  jako  spása,  jako  zásah  shora  (autor-

demiurg).  Vzpome2me  jen  na  Nabokov'v  zásah  v  samém  záv%ru 

románu  Ve znamení  levobo%ka:  aby  nemusel  neboh&  Krug nést  tu 

stra#nou tíhu  trápení  ze  ztráty  $eny a  syna,  zbaví  ho  v&emocn) 

autor  rozumu.  Hrdina tak  u$  nemusí  )e#it  dal#í  dilema, které  mu 

Paduk p)ichystal - spolupracovat s re$imem a osvobodit v#echny své 

p)átele,  anebo  z'stat  v%rn&  svému  p)esv%d"ení  a  odsoudit  je  tak 

k smrti. V pomatení se Krug rozbíhá k Padukovi a je zast)elen. Anebo 

vezm%me Bruno Kre"mara! U$ u$ se zdá, $e v#e dob)e dopadne, Bruno 

je  zachrán%n,  peníze  jsou  zachrán%ny, dokonce  i  #ílen&  plán  zabít 

Magdu by mohl vyjít, ale to by nesm%l b&t Nabokov! Je to Kre"mar, 

kdo umírá... Nebo je to Marta?45 Man$elé Nabokovovi pro jistotu p)ijeli 

do  stejného letoviska jako hrdinové románu  Král,  dáma,  kluk,  aby 

autor ne"ekan&m tahem... vlastn% nebyl a$ tak ne"ekan&, tato lé"ka 

se slab&m srdcem su$ovala soupe)e ji$ od zahájení. V zápalu hry v#ak 

na ni  Marta (a my, "tená)i,  také, jen si  to  p)iznejme!)  zapomn%la. 
44 Pozvání na popravu b&vá "asto interpretováno jako román o psaní románu, jako 

metafora pr'b%hu vzniku  um%leckého  díla.  V  takovém p)ípad%  znamená  smrt 
Cincinnata-um%lce jeho návrat do reálného sv%ta. Nebo lze p)íb%h chápat jako 
zápas skute"ného um%lce s  fale#n&m a prázdn&m paum%ním, které na n%j  ze 
v#ech stran dorá$í.  Viz S&kora, Michal:  Vladimir Nabokov od Má#enky k Daru, 
nakl. Host, Brno 2002, str. 127

45 Hrdinka románu Král, dáma, kluk.
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Autor s tím po"ítal a mistrn% toho vyu$il. ,ádná svévole, ale p)edem 

propo"ten& tah!46

Kdy$  u$  jsme zab)edli  do  #achové terminologie,  vra7me se  k 

prvnímu #achovému intermezzu. Mat znamená v arab#tin% smrt. A je-li 

cílem #achové hry dát soupe)i mat, potom cel& pr'b%h hry je cestou 

ke smrti, stejn% jako v%t#ina #achov&ch úloh sm%)uje k obligátnímu: 

bíl&  dá  mat  druh&m  tahem.  K  "emu  jinému  sm%)ují  Nabokovovi 

hrdinové v jeho románech? A op%t chápejme smrt nejen jako fyzick& 

konec, ale i jako metaforické ztvárn%ní zavr#ení ur"itého úsilí.

Ov#em stejn% jako je v #achu nejzajímav%j#í cesta k matu, tzn. 

samotná  #achová  partie  (p)ipome2me  si,  $e  spousta  her  kon"í 

nerozhodn%  – remízou, cíle nebylo dosa$eno, a o to více platí, $e i 

cesta m'$e b&t cíl) není ani u Nabokova nejd'le$it%j#í kone"n& cíl, ale 

proces.  Po"ítá  s  inteligentním  "tená)em  (viz  str.  35)  a  ví,  $e  ho 

nem'$e  uspokojit  jen  efektním p)íb%hem,  ale  $e  musí  zaujmout  a 

p)ekvapit i jeho podáním. 

Na#i domn%nku o nevyhnutelnosti matu/smrti podporuje ve své 

stati i filozof Alexandr Pjatigorskij.47 P)ichází se zajímavou teorií, která 

se odvolává na Nabokovovo p)irovnání um%ní k bo$ské h)e. Jestli$e 

toti$  nemáme  co  do  "in%ní  s tv'rcem,  ale  s  netalentovan&m 

rádobyum%lcem, pak jeho rádobyum%ní není hra bo$ská, ale lidská. 

Pjatigorskij pí#e: 

„[)2(- /48):/- D?3/<?D?12)5 O=8) – 7/D.( 7/3'/1.6@  

78/(=8G+').  E)4/2/<12(0  =?8/0  3(4/  7/=(4)?.  /.  1</?0  

/78?*?3?''/0 -)'(( (+),-).G >;F('), 1.8)1.6 2 F?'I('? ; 

7/D.( <1?, *8;=(,), 2/=*) ?=/ -G+3?'(? ')-?8.</ <<?8D?'/ < 

/*';  ?*('1.<?'';@  <?I6,  3(4/  – /'  ;-(8)?.  /.  13;D)0'/  

„7/0-)''/0“ ?=/ -G+3?'(?- O1.('G, 1 2/./8/0 '? < 1(3),  

46 Marta se sv&m milencem Franzem plánují vra$du jejího man$ela – Dreyera. V#e je 
p)ipraveno, vyzkou#eno, ale nakonec je to ona, kdo umírá na banální nachlazení.

47 VMK5U=4L>5J, ]AD>L;IB4: ^GKR-TGKR = _5A=L=_55 @A;B5654; :;<=>=?;, in Pro 
et Contra, K=6 1, str. 340-347.
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1/<3)*).6 1;4P?2.(<'/1.6 ?=/ .?3) ( *;+(.“48

Nabokovov&m ne#7astník'm se dostává pravého opaku toho, po 

"em tou$í. Práv% proto, $e nejsou opravdov&mi um%lci, dopou#t%jí se 

toho  nejzákladn%j#ího  proh)e#ku.  Ba$í  po  sláv%  a  nesmrtelnosti. 

Jenom$e  um%lec  se  stává  nesmrteln&m prost)ednictvím svého  díla. 

Díla,  které  je  nad"asové.  Dokonce  i  v  #achu  existuje  kategorie 

„nesmrtelné  partie“  -  tzn.  partie,  které  vstoupily  do  historie  svou 

originální my#lenkou, elegancí, jasnoz)ivostí atd.

Na  druhou  stranu  m'$eme  sledovat  u  t%ch  opravdu 

talentovan&ch hrdin' podivn& strach. Strach z promarn%ní, nevyu$ití 

daru - talentu. Strach z toho, $e s ním nebudou um%t pat)i"n% nalo$it. 

V  takovém rozpolo$ení  nacházíme Ganina  v  úvodu knihy, tého$  se 

obává Fjodor Konstantinovi" Godunov-8erdyncev.49 Oba se se sv&m 

darem ale vypo)ádají. Ganin stvo)í nov& $ivot z minulosti, v pravou 

chvíli ho v#ak opustí a jde vst)íc $ivotu novému - tak jako um%lec, 

kter& dopí#e román a za"íná p)em&#let o dal#ím. Fjodor i p)es první 

básnické sbírky tu#í, $e jeho doménou bude próza. P)i p)ípravách na 

nikdy  nenapsanou  knihu  o  svém otci  získá  pat)i"né  sebev%domí  a 

napí#e román, kter& vzbudí obrovsk& rozruch a kter&m se definitivn% 

zapí#e v literárních kruzích. Talent se prosadil. 

SLEPOTA

Nabokovovi  hrdinové  se  svému  „um%ní“  v%nují  s  opravdovou 

vá#ní.  A  vá#e2  jde  ruku  v ruce  s jistou  zaslepeností,  ne-li  p)ímo 

slepotou. Martin románek s Franzem probíhal  Dreyerovi p)ímo p)ed 

o"ima, autor mu p)edkládá d'kaz za d'kazem, ale Dreyer je natolik 

zaujat sám sebou a sv&m sv%tem (sv&mi obchody, nápady), $e není 

48 Tamté$, str. 346.
49  Dar, str. 110, „dar, kterB pociRoval jako bAím"“.
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schopen  správn%  analyzovat  situaci  na  #achovnici.  Zkou#í  pro 

zasv%cence naprosto nelogické tahy a p)ehlí$í ty o"ividné:

„Kdy$ se pAiblí$il k brance, zahlédl v zahrad" svou $enu a 

synovce. Stáli nehybn" vedle sebe a dívali se, jak pAichází. A on 

pocítil  pAíjemnou  úlevu,  kdy$  kone%n"  uvid"l  dv"  známé,  

naprosto lidské tváAe.“50 

Tyto naprosto lidské tvá)e se práv% domlouvaly, jak se Dreyera 

zbavit. Nejen Dreyer, ale i jeho $ena Marta, p)ehlí$ejí v zápalu vá#n% 

(a7 u$ ve vztahu k Franzovi nebo p)i osnování vra$dy) jasné tahy a 

kombinace a na svou zaslepenost nakonec doplatí.

Dal#ím nabokovov&m „slepcem“, dal#ím z rodu nesoudn&ch lidí, 

zaslepen&ch  p)edstavou  o  vlastním  umu,  je  German.  I  jemu  je 

p)edkládána spousta d'kaz'  o nev%)e jeho $eny Lydie (nevidí p)íli# 

"asto se opakující náv#t%vy $enina bratrance u nich doma), jimi$ by je 

schopn& advokát dokázal usv%d"it. German pro n% má v#ak zdánliv% 

logická vysv%tlení (rt%nku v kapse ko#ile jejího bratrance vysv%tluje 

$eninou  nepo)ádností,  man$el"inu  p)ítomnost  v  bratrancov%  posteli 

zd'vodní  její  náhlou  nevolností,  resp.  bez  problém'  uv%)í  jejich 

chatrnému vysv%tlení...). 

Ne nadarmo se první kapitola Má#enky odehrává v porouchaném 

tmavém  v&tahu.  Svede  dohromady  hlavního  hrdinu  Ganina  s 

Alfjorovem  (jeden  druhého  nevidí)  a  p)edur"í  jejich  nejbli$#í 

budoucnost: proz)ení jednoho (Ganina) a slepotu druhého (Alfjorova). 

Ten je tak pohlcen #t%stím a nedo"kavostí z blí$ícího se setkání se svou 

$enou, $e nevidí, jak si ho ostatní dobírají (práv% pro ty neustálé )e"i o 

jeho $en%). 

Slepota  je  také  jedním  z  hlavních  témat  románu  Kamera 

obskura. Bruno Kre"mar alias Albert Albinus,51 kter& k v&konu svého 
50 Král, dáma, kluk, str. 134.
51 Albert Albinus – Smích ve tm% (upravená verze románu), "esky: p)eklad Josef 

Moník, nakl. Winston Smith, Praha 1993.
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povolání  pot)ebuje  zrak  (pí#e  o  obrazech!),  oslepne  láskou,  resp. 

vá#ní.  Nevidí,  co vidí  v#ichni  kolem n%ho, a v okam$iku, kdy tém%) 

prohlédne,  se  nechá  uchlácholit,  ale  paradoxn%  proz)e,  a$  kdy$ 

skute"n% oslepne resp. a$ kdy$ umírá.

„U1?, *)F? 1)-/? =8;1.'/? ( 1.G*'/? < 78/+3/0 F(:'(, 

4G3/ 78(28G./ /4-)'D(</0 78?3?1.6@ 28)1/2, ?=/ *;+) F(3)  

./=*) < 7?83)-;.8/<G, +/8),, /' '? <(*?3 .?, 78/7)1.?0,  

2/./8G? /.28G3(16 ?-; .?7?86. ^) ( 7/3'/, ;-?3 3( /' */  

2/'Q)  7/36:/<).615  *)8/-  /1.8/=/  :8?'(5.  &'  1  ;F)1/-  

:)-?D)3  .?7?86,  D./,  <//48):(<,  12)F?-,  7?0:)F,  18?*(  

2/./8/=/  /*')F*G  7/F(3,  /'  '?  ;-??.  '):<).6  '(  /*'/=/  

8)1.?'(5, 28/-? *;4) ( 8/:G, '( /*'/0 7.(QG, 28/-? </8/'G 

(  </8/465.  N8?D-)8  .?7?86  7/'(-)3,  D./  /',  <  1;I'/1.(,  

'(D?-  '?  /.3(D)315  /.  .?,  ;:2(,  17?Q()3(1./<,  2/./8G,  

'?2/=*)  .)2 78?:(8)3, /. 8)4/D?=/, :')@I?=/ ./362/ 1</@  

-)+(';,  /.  <(8.;/:),  1.)<+?=/  3(+6  78(*).2/-  2  

-;:G2)36'/-; ('1.8;-?'.;. 97?Q()36'/1.6@ N8?D-)8) 4G3/ 

<  2/'Q?  2/'Q/<  F(</7(1'/?  3@4/1.8)1.(?.  >;D+?0  ?=/  

'),/*2/0  4G3)  S)=*).  _  .?7?86  /.  S)=*G  /1.)315  ./362/  

=/3/1, *) +?3?1., *) :)7), *;,/<, - /') 2)2 4G <?8';3)16 < .;  

(<  .?-'/.;  -)3?'62/=/  2('?-)./=8)M)),  (:  2/./8/0  /'  ??  

2/=*)-./ (:<3?2.“

„...'? <1?=*) ;*)<)3/16 ?-;  (Kre"marovi – pozn. M.N.) 

1?45  ;4?*(.6,  D./  M(:(D?12)5  13?7/.)  ?1.6  <  '?2/./8/-  

1-G13?  *;,/<'/?  78/:8?'(?.  E)78)1'/  /'  /4-)'G<)3  1?45  

.?-,  D./  'G'?  ?=/  F(:'6  1  S)=*/0  1D)1.3(<??,  =3;4F?  (  

D(I?...“52

M'$eme  se  jen  dom&#let,  zdali  jen  z  po7ouchlé  radosti  "i  z 

pot)eby  usv%d"it  estetickou  koncepci  protivníka  z  myln&ch  premis, 

52 :;<=>=?, @A;B5654: `;6D4; =<L>G4;, S=<4;I5D L=T5IDI5J 4GLL>=U= 3D45=B; ? 
3MK5 K=6;P, K=6 3, nakl. “S563=F5G6”, S;I>K-VDKD4<G4U 2001, str. 375.
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nechal autor (Vladimir Nabokov) zkoumat jiného autora (románovou 

postavu Fjodora Konstantinovi"e) krátkozrakost (fyzickou) «reálného» 

literárního kritika N. G. 8erny#evského. 

A op%t analogie s #achem. I t%m nejv%t#ím velmistr'm se ob"as 

stane, $e v zápalu propo"ítávání kombina"ních mo$ností p)ehlédnou 

banální hrozbu a p)ijdou o figuru. A" se #achy jeví velmi klidnou hrou, 

hrá"i  cloumají emoce, dostávají se do euforie nebo naopak do krize 

(nejen na #achovnici) a celkov% jsou #achy psychicky velmi náro"né.53 

Hrá" musí partii hodnotit objektivn%, jinak hrozí, $e v"as nepost)ehne 

(neuvidí) smrtelnou kombinaci soupe)e, nebo p)ehlédne banální lé"ku 

(nap). vidli"ku). V obou p)ípadech je slepota zni"ující.

V  této  souvislosti  nelze  pominout  jin&  druh  slepoty,  kter& 

nepramení  z vá#n%,  ale  z nedostatku  talentu.  N%kte)í  hrdinové 

nejsou obda)eni schopností, která je pro um%lce zcela nepostradatelná 

-  schopností  dívat  se,  vid%t.  V eseji  Pu#kin  aneb  Pravda  a 

pravd%podobnost  Nabokov  pí#e:  „Pokud  nám  $ivot  ob%as  pAipadá 

pon"kud  zam$enB  a  temnB,  je  to  proto,  $e  trpíme  krátkozrakostí  

(vzpome2me na 8erny#evského – pozn. M.N.). Pro toho, kdo se umí 

dívat, je ka$dodenní $ivot plnB objevC a radosti stejn", jako byl pro 

velké básníky minulosti.“54

„...Zapomíná#, dobrB mu$i, $e to, co vnímá malíA pAedev#ím, je  

rozdíl mezi v"cmi.  Plebejec  si  v#ímá  jejich  podobnosti,“55 )íká 

Germanovi  bratranec jeho  $eny, malí).  A  German  opravdu vidí  jen 

podobnost, a7 u$ mezi obrazy (splete si Ardalion'v obraz dvou velk&ch 

53 Od druhé poloviny 20. století se za"alo s psychikou hrá"' také kalkulovat. Velkého 
mistrovství  v  tom dosahoval  americk&  #achista  Bobby  Fischer  (sám psychicky 
nep)íli# v po)ádku), dokázal sv&mi neskute"n&mi po$adavky a podmínkami p)ed 
zápasem dokonale rozhodit soupe)e. 

54 Nabokov, V.: Pu#kin aneb Pravda a pravd%podobnost, Host 15, 1999, ". 6, str. 49-
51, p)eklad Michal S&kora.

55 Zoufalství, str. 53.
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broskví a sklen%ného popelníku se záti#ím dvou r'$í s d&mkou), tak 

mezi lidmi. Osudnou se mu sice stane zapomenutá h'l ob%ti v aut%, 

ale  zárove2  i  skute"nost,  $e se neumí dívat, $e nevidí  rozdíly  -  $e 

nemá  prost%  talent  vnímat  sv%t  o"ima  um%lce  –  to  se  mu  stane 

nakonec osudn&m.

(achová  vsuvka:  Zahraje-li  v  úvodu  partie  p%#cem  na  e4 

amatérsk&  hrá",  není  to  úpln%  toté$,  jako  kdy$  zahraje  stejn&  tah 

velmistr. Ten první z nedostatku talentu nevidí mno$ství mo$ností a 

kombinací,  které  se  p)ed ním otevírají!  Zná své  obligátní  zahájení, 

které provádí  tém%)  mechanicky. Velmistr v tazích rozeznává r'zné 

typy kombinací, rozli#uje jejich variace... prost% vidí!

Pro" ale o"ividné nevidí Smurov? M'$e za to zaslepenost z vá#n% 

nebo nedostatek talentu? German si zase neustále namlouvá, $e má 

talent. $e je um%lec, a $e b&t um%lcem je n%co v&jime"ného. Neustále 

p)esv%d"uje sebe i "tená)e:

„B"hem  uplynulého  roku  jsem  si  dCkladn"  ov"Ail  

pozoruhodné kvality jasnosti a soudr$nosti, je$ se prokázaly pAi 

vBstavb"  logické konstrukce, v ní$  si  má siln"  rozvinutá, ale  

naprosto normální  mysl  libovala.  Skota%ení  intuice,  um"lecká  

vize,  inspirace,  v#echny  ty  velké  v"ci,  které  mému  $ivotu  

propCj%ily takovou krásu, mohou, jak pAedpokládám, pAipadat 

laikovi, byR chytrému, jako pAedzv"st #ílenství.“56 

Z t%chto slov "i#í  „p)edzv%st #ílenství“.  V d%jinách um%ní jsou 

zaznamenány p)ípady, kdy se um%lec tak pono)il  do svého díla, do 

svého tv'r"ího sv%ta, $e nena#el cestu zp%t. Na druhou stranu se z 

t%chto vskutku ojedin%l&ch p)ípad'  stalo tak trochu kli#é. Lidé mají 

"asto sklon odpou#t%t um%lc'm to, co by jin&m nepro#lo – jsou p)ece 

um%lci,  a tedy blázni. Snad jen osoby bez talentu se domnívají, $e 

nasadí-li  si  masku  potrhlého  um%lce,  zv&#í  tím  svou  bezcennou 

56 Nabokov, Vladimir: Zoufalství, str. 19.
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um%leckou hodnotu. Mezi n% pat)í i Nabokov'v German, kter& by cht%l 

b&t pova$ován za um%lce... Za toho v&st)edního milého "lov%ka, jemu$ 

se odpou#t%jí drobné proh)e#ky (v"etn% vra$dy). 

U Smurova se v#ak setkáváme s opravdov&m #ílenstvím, a ne se 

#ílenstvím z p)etlaku, z tvorby... Dreyer je sice podivín, ale to je dáno 

spí#e jeho vá#ní pro v#echno nové a lhostejností k ji$ nabyt&m v%cem 

(nap). k man$elce).

Pokud ale skute"n% dojde k nejhor#ímu a um%lec ztratí kontakt s 

realitou práv% skrze své um%ní, jde u$ o tragédii. Nabokov nám nabízí 

srovnání  dvou  zcela  odli#n&ch  typ'  um%lc'  s  jejich  protich'dn&m 

p)ístupem k vlastnímu talentu. Pohle9me na Fjodora Konstantinovi"e z 

Daru –  je  talentovan&  básník,  literát,  kter&  ale  musí  existovat  v 

reálném sv%t%, musí se o sebe postarat, to znamená nesmí si dovolit 

p)ijít o rozum, o racionální "ást své osobnosti. Na druhé stran% stojí 

neboh& Lu$in, talentovan&, mo$ná geniální #achista, kter& ztrácí smysl 

pro realitu...

ZRCADLENÍ – SLO,ITÁ SÍ= OPAKOVÁNÍ

V Nabokovov&ch románech se velmi "asto opakují r'zné motivy, 

situace,  vztahy  mezi  postavami,  ale  ve  zcela  ne"ekan&ch 

souvislostech. Ne"ekan&ch? Ne"ekan&ch pro "tená)e, ale autor p)ece 

velmi  dob)e dob)e ví,  co  d%lá.  Rafinovan% sp)ádá sít%,  propo"ítává 

tahy a zva$uje varianty. Náhoda u n%j  nemá místo! ,ádná postava 

není nikdy jen tak do po"tu, se $ádn&m motivem a obrazem nepracuje 

jen pro efekt.  

Co  vlastn%  míníme  oním  termínem  zrcadlení?  P)edev#ím 

zdvojování  motiv',  situací,  scén,  tedy  autorovo  kombina"ní 
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mistrovství.  Pokusme se  nalézt  analogick&  postup  i  na  #achovnici. 

Nejen v základním postavení, ale s drobn&mi odchylkami i v zahájení 

je "ern& odrazem bílého. A dokonce ka$dá strana je "áste"n% odrazem 

sebe samé, viz po)adí figur na první, resp. osmé )ad% #achovnice: v%$, 

jezdec, st)elec, dáma x král, st)elec, jezdec, v%$.

Na n%které motivy autor sám upozor2uje, resp. vkládá my#lenku 

zrcadlení, odraz' sv&m hrdin'm:

„A Fjodor Konstantinovi% si pAitom vybavil, jak jeho otec  

tvrdil,  $e  ka$dB  %lov"k  vnímá  trest  smrti  jako  n"co  

nepAekonateln"  nepAirozeného,  jako  podivnou  a  pradávnou  

pAevrácenost d"je, jako kdy$ se v odrazu zrcadla v#ichni m"ní v 

levoruké; ne náhodou pro kata v#echno probíhá obrácen": kdy$ 

vezou na popravi#t" Razina, chomout se mu nasazuje vzhCru  

nohama,  víno pro  mistra  poprav%ího  se nalévá pAes ruku;  a  

jestli$e podle #vábského kodexu bylo potulnému herci, kterB se 

stal ter%em urá$ky, dovoleno dosáhnout zadostiu%in"ní tím, $e 

udeAil soupeACv stín, v `ín" to  byl práv" herec – stín -, kdo  

vykonával povinnost poprav%ího; v#echna zodpov"dnost jako by 

se  snímala  z  %lov"ka  a  pAená#ela  do  pAevráceného  sv"ta  

zrcadel.“57

„U1?  2):)3/16  '?  .)2  7/1.)<3?''G-,  '?78/D'G-,  

7?8?<?8';.G-, 2)2 < :?82)3?.“58

Jinde si je musí "tená) zp%tn% uv%domit a spojit. Tak nap)íklad 

letmá zmínka o d%de"kovi Dreyerovy $eny Marty (Král, dáma, kluk), 

kterého podezírali, $e v roce 1860 utopil svou $enu v horském jezírku, 

ale nic mu nedokázali,59 anticipuje konec románu. Martin naivní plán, 

jak  se  zbavit  man$ela,  je  jen  #patn&m,  pok)iven&m  (tudí$ 

nezda)en&m) odrazem d%de"kova mo$ného zlo"inu.

57 Dar, str. 231
58 1;XDIR>;, str. 126
59 Král, dáma, kluk, str. 30.
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„Tématem Oka“, pí#e Nabokov v p)edmluv%,  „je pátrání, které 

provází  hlavního  hrdinu  peklem  zrcadel  a  kon%í  splynutím  dvou 

obrazC.“60 V úvodu knihy se nám Smurov rozd%lí a pak u$ se po celou 

dobu  svého  vypráv%ní  (poka$dé  z  jiné  perspektivy!)  sna$í  spojit 

rozpojené, sestavit sv'j vlastní portrét. Zále$í jen na post)ehu "tená)e, 

kdy v#e odhalí a op%t si spojí Smurova v jednu postavu. 

“9/=35*).)0  -  7?8</?  ')4/2/<12/?  78/(:<e*?'(?,  

')7(1)''/?  /.  3(Q)  7/<?1.</<).?35.  &1/4)5  1.8).?=(5  

(:/48)F?'(5  “5”  1.)'/<(.15  /1'/</0  1@F?.)  7/<?1.(:  

=3)<'G0 =?8/0-8)112):D(2 1.8?-(.15 1/48).6 1</( /.8)F?'(5 

<  1/:')'(5,  *8;=(,  3@*?0,  </11.)'/<(.6  ?*('1.</  1</?0  

3(D'/1.( 7/ /.7?D).2)- < *;+), *8;=(, =?8/?<.”61

Smurov sám sebe skládá z odraz' sebe sama, popisuje se tak, 

jak se jeví svému okolí, jak je vnímán druh&mi lidmi nebo dokonce 

tak,  jak se vidí  na odrazn&ch plochách.  Jeho interpretace vlastního 

odrazu je ov#em velmi nespolehlivá.  V zrcadle vidí  jen to, co vid%t 

chce!

German  se  naopak  zrcadl'm zásadn%  vyh&bá.  Tu#í, $e  dob)e 

nastavené zrcadlo odhalí pravdu? Posu9me sami: 

„TeT tu pAí#ernou v"c (zrcadlo, pozn. M.N.), u$ jenom to 

slovo, nenávidím! Nemám nic takového od té doby, co jsem se 

pAestal holit. U$ jenom zmínka o n"m mnou nepAíjemn" otAese, 

pAeru#uje tok mého pAíb"hu (pAedstavte si prosím, co by teT  

m"lo následovat – pAíb"h zrcadel); pak jsou také je#t"  kAivá  

zrcadla,  monstra  mezi  zrcadly:  krk,  byR  i  jenom  nepatrn"  

odhalenB, se náhle protáhne dolC v zívnutí nahé kC$e, která se 

setká s jinou marcipánov" rC$ovou nahotou, natahující se zpod 

pásku kalhot, a splynou spolu v jedno; kAivé zrcadlo svou ob"R 

60 Oko, str. 10.
61 S>=IDTI;M,  [ARU;:  3456DT;I5M  in  @A;B5654  :;<=>=?:  S=<4;I5D  L=T5IDI5J 
4GLL>=U=  3D45=B;  ?  3MK5  K=6;P,  K=6  3,  nakl.  “S563=F5G6”, S;I>K-VDKD4<G4U 
2001, str. 707.
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svlékne, nebo ji za%ne rozma%kávat, a podívejme! pod tlakem 

nes%etnBch  sklen"nBch  atmosfér  se  nám  objeví  %lov"k-bBk,  

%lov"k-$ába; nebo je#t" jinak, %lov"k je nata$en jako t"sto a  

potom roztr$en ve dva.“62

P)íb%h je postaven tak, aby realizoval Germanova slova: „...kAivé 

zrcadlo svou ob"R svlékne“. Bude to German, kdo p)inutí Felixe, t%sn% 

p)ed  tím,  ne$  ho  zast)elí,  aby  se  svlékl  a  oblékl  si  jeho  #aty. 

Germanovy první pocity po vra$d%, kde se mu chvíli zdálo, $e to on je 

ten mrtv& a $e $iv& Felix odjí$dí jeho autem, upomínají na jin& v&rok z 

té$e citace: „Nebo je#t" jinak, %lov"k je nata$en jako t"sto a potom 

roztr$en ve dva.“63 

Odtud  pravd%podobn%  pramení  Germanovy  sympatie  ke 

komunismu, proto$e také v sov%tské spole"nosti jde o to, aby byli lidé 

stejní!  Padnuv#ího d%lníka u stroje okam$it%  nahradí jin&  usm%vav& 

d%lník, stejn& jako ten první. V#ichni lidé budou stejní. 

„Zdá  se  mi  n"kdy  dokonce,  $e  mé  základní  téma,  

podobnost mezi dv"ma lidmi, má hluboce alegorickB vBznam.  

Tato  pozoruhodná  fyzická  podobnost  na  m"  pravd"podobn"  

zapCsobila (podv"dom"!) jako pAíslib oné ideální stejnosti, která 

má spojovat lidi v budoucí beztAídní spole%nosti...“64 

„Kdykoliv  jsem  Aíkal,  $e  komunismus  je  v  dlouhodobé  

perspektiv" velká a nezbytná v"c; $e mladé, nové Rusko vytváAí 

obdivuhodné  hodnoty,  tAeba$e  nepochopitelné  západnímu  

my#lení a nepAijatelné pro strádající a zahoAklB exil; $e d"jiny  

dosud nepoznaly  takové nad#ení,  asketismus  a  nesobeckost,  

takovou víru v nadcházející stejnost nás v#ech...“65 

62 Zoufalství, str. 33-34.
63 Zoufalství, str. 184.
64 Zoufalství, str. 171.
65 Zoufalství, str. 33.
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Jenom$e German není um%lec, nemá talent, pouze si namlouvá 

vy##í  pohnutky, aby sám p)ed sebou ospravedlnil  zlo"in  (vra$du) z 

finan"ních d'vod'. Jako by Nabokov nazna"oval, $e um%ní s nekal&mi 

úmysly nemá právo na existenci. Pro n%ho neexistuje! Není to um%ní! 

V#ichni  lidé  budou  stejní  (tak  jako  v  Cincinnatov%  sv%t%  m%li  b&t 

v#ichni pr'hlední)! I malé dít% by mu vyjevilo jednoduchou pravdu, $e 

císa) je nah&, tedy, $e to není mo$né! 8lov%ka netvo)í jen jeho vn%j#í 

podoba, ka$d& je naopak jedine"nou myslící bytostí. (achové figurky 

se také celá staletí nem%ní, ale poka$dé se jimi pohybuje po #achovnici 

jin&m (jedine"n&m) zp'sobem. Ka$dá hra je jiná! Laikovi se mo$ná 

zdá,  $e  dámsk&  gambit  se  hraje v$dy stejn%,  ale  #achov&  velmistr 

pozná vych&lení by7 o jeden tah. Nevidí podobnost, ale rozdíl! Rozdíl, 

kter& nabízí dal#í a dal#í kombinace. 

P)iznejme si, $e mnohé odrazy nalézáme v autorov% díle a$ p)i 

druhém "tení, kdy u$ se nenecháváme p)ekvapit ne"ekan&mi tahy, ale 

naopak, znajíce )e#ení, vychutnáváme si jeho rafinovanost, eleganci a 

krásu. 

V  úvodní  kapitole  v%nované #achu jsme se  zmi2ovali  o  dvou 

osudov&ch okam$icích autorova $ivota – o odjezdu do emigrace, a7 u$ 

p)ed bol#eviky nebo p)ed nacisty. Ob% tyto situace Nabokovovi utkv%ly 

v  hlav%  také díky  jednomu detailu.  V  obou p)ípadech se  na scén% 

objevily  #achy  (viz.  str. 18).  Proto  se  téma  zrcadlení  p)irozen% 

n%kolikrát odrá$í i v autorov% $ivot% a on sám se k n%mu na jiném 

míst%  sv&ch  pam%tí  vyjád)il  v  souvislosti  s  historkou  s  generálem 

Kuropatkinem a zápalkami:66

„Mne toti$ t"#í logické rozvinutí tématu sirek: ty kouzelné, 

které  mi  kdysi  ukazoval,  se  staly  rekvizitou  d"tskBch  her  a  

66 Nabokov  vzpomíná,  jak  byl  je#t%  jako  dít%  p)edstaven  rodinnému  p)íteli  – 
generálu Kuropatkinovi, kter& mu pro pobavení p)edvedl trik se zápalkami. Je#t% 
tého$  dne  byl  generál  jmenován vrchním velitelem ruské  armády  na  Dálném 
v&chod%. Dále pí#e: „PAíhoda se sirkami m"la zvlá#tní dohru o patnáct let pozd"ji,  
kdy  otce  b"hem út"ku  na  jih  z  Pet"rburku  obsazeného  bol#eviky  zastavil  pAi  
pAechodu n"jakého mostu #edobradB staAec, kterB v ko$ichu z ov%í kC$e vypadal 
jako mu$ik. Po$ádal otce o ohe]. Vzáp"tí se oba mu$i poznali.“ Promluv, pam%ti, 
str. 25-26.
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%asem se poztrácely. Stejn" zmizelo i jeho vojsko, v#echno se 

kamsi propadlo... Myslím, $e pátrání po takovBch tematickBch  

vzorech v prCb"hu vlastního $ivota by m"lo bBt pravBm cílem 

autobiografie.“67

V autorov% tvorb%, ale i v $ivot% se zrcadlí dokonce i skandální 

téma Lolity. Nabokov'v otec toti$ u$ v roce 1902 napsal "lánek Zlo%iny 

t"lesné povahy, v n%m$ „dost prorocky“68 - rozebírá lond&nské p)ípady 

zneu$ívání mal&ch dívenek. V samotné spisovatelov% tvorb% se s tímto 

tématem  setkáváme  mnohokrát.  Nap)íklad  v  Daru lí"í  Fjodoru 

Konstantinovi"i jeho bytn& (("egolev) nám%t románu, kter& by napsal, 

jen  kdyby  m%l   „chvili"ku“  –  v  podstat%  budoucí  zápletku  Lolity.69 

Povídku U/3+?4'(2 z roku 1939 m'$eme sm%le pova$ovat p)ímo za 

jakousi skicu k budoucímu románu.70

N%které Nabokovovy postavy p)echázejí dokonce ze „své“ knihy 

do cizí, $e jde o odraz pochopíme jen tehdy, známe-li hlub#í kontexty 

autorova díla. Pak pochopíme t)eba i to, pro" se man$elé Dreyerovi 

objevili  v  KameAe obskuAe a Alfjorov se $enou (Má#enkou!) zase v 

Lu$inov" obran". 

LITERATURA

Jestli$e  hlavním  úkolem  spisovatele  je  vytvá)et  ve  sv&ch 

literárních dílech nové sv%ty, potom se v t%chto nov&ch sv%tech odrá$í 

sama literatura. Proto$e ka$d& nov& sv%t má svá svébytná pravidla, 

která  jsou  vytvá)ena  práv%  literárními  postupy. Tak proniká  proces 

psaní,  proces  vytvá)ení  literárního  textu  do  v#ech  Nabokovov&ch 

67 Promluv, pam%ti, str. 26.
68 Promluv, pam%ti, str. 180.
69 Dar, str. 213.
70 Téma Lolity bylo v'bec Nabokovovou celo$ivotní obsesí. U$ v Má#ence se Alfjorov 

zmi2uje  o  styku s  dívenkou...  Souvisí  to  jednak s  literární  tradicí  (viz  v&skyt 
tohoto „motivu“ nap). u Dostojevského), tak se skute"n&mi dobov&mi aférami.
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román', a7 u$ jako primární nebo sekundární téma. +ada jeho hrdin' 

jsou spisovatelé, vícemén% podru$ní a$ chorobní grafomani, v textech 

se vyskytují r'zné literární metafory, citace, aluze, parodie, autor si 

pohrává  s kompozicí,  stylem,  se  slovy.  Své  „)emeslo“  neskr&vá, 

naopak!  

Jak  sám  )íká,  dobr&  "tená)  není  ten,  kter&  se  identifikuje  s 

hlavním hrdinou románu a kter& netrp%liv% "eká, jak to dopadne. Ne, 

dobr&  (pou"en&) "tená)  umí ocenit  lah'dky, které mu p)ipravil sám 

autor: stavbu díla, promy#lené detaily, aluze, hry se slovy, s motivy, 

dobr& "tená) odhaluje lé"ky, které mu autor nastra$il, dobr& "tená) má 

z "etby stejn& (ne-li v%t#í) estetick& po$itek, jak& m%l autor p)i psaní. 

Není to atraktivní p)íb%h, co "tená)e povzná#í a napl2uje. Je to pocit, 

$e i  on je  sou"ástí  um%ní  (estetické  vzru#ení),  $e i  on proniká do 

nov&ch sv%t' (a p)ibli$uje se tak k tajemství vesmíru), $e prost% „umí 

"íst“. 

V  Daru -  posledním  velkém  románu  psaném  v  ru#tin%,  se 

literatura promítá nejen do obsahu (Fjodor Konstantinovi" je za"ínající 

spisovatel,  d%j  se  odehrává  p)evá$n%  v  literárním  prost)edí  ruské 

emigrace v Berlín%...), ale i do formy, a to v takové symbióze, $e je 

p)iléhav%j#í mluvit spí#e o prolínání (!) obsahu a formy. Román o tom, 

jak se d%lá román.

Vedle  textu  v  textu  nebo  románu  v  románu  (kapitola  o 

8erny#evském) je  Dar vlastn%  takovou knihou v knize. Na konci se 

toti$ dozvídáme, $e se hlavní hrdina chystá napsat román o tom, co 

jsme práv% p)e"etli! Vladimir Nabokov tady stvo)il hned n%kolik sv%t'. 

Sv%t svého románu (v"etn%  jeho hrdiny) a sv%t  svého románového 

hrdiny. V obou t%chto sv%tech má hlavní slovo literatura. 

Dal#ím  románem,  kter&  je  literaturou  p)ímo  prosycen,  je 

Zoufalství. Autor-vyprav%" (German) na "tená)e úto"í tém%) z ka$dé 

stránky. Kochá  se  sv&m  literárním  um%ním,  d%lá  mu  pot%#ení  se 

"tená)em rozmlouvat, provokovat ho, p)edvád%t se p)ed ním. Neustále 
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odbo"uje  ke  sv&m  vlastním  úvahám  a  teoriím,  které  nemají  s 

p)íb%hem nic spole"ného. Jeho vypráv%ní je velmi sugestivní, vá#nivé, 

ale velmi brzy nám za"íná b&t jasné, $e za tím v%zí spí#e #ílenství ne$ 

talent. 

V posledním textu v ru#tin%, v povídce U/3+?4'(2,71  staví formu 

a  obsah  do  p)ímého  protikladu.  Ve skandálním p)íb%hu  pedofilního 

mu$e,  zaujatého  malou  lolitkou,  popisuje  drsné  v&jevy  (sexuální 

hrátky dosp%lého mu$e s nedosp%lou dívenkou) t%mi nejbrilantn%j#ími 

obraty,  nejpoeti"t%j#ími  metaforami,  jako  by  cht%l  krásou  jazyka 

zjemnit krutosti d%je. 

Nabokov  v%d%l,  $e  samotné  vypráv%ní  p)íb%h'  nesta"í. 

Opravdov&  um%lec  musí  v%d%t  co  vypráv%t,  ale  také  jak  vypráv%t. 

Opravdov& um%lec musí myslet literaturou.

A kde je n%jaká #achová paralera? V jednom slov%.  Hra. Téma 

literatury velmi úzce souvisí  s  hrou. Pou"en& "tená)  u$  tím, $e "te 

knihu, p)istupuje na hru. Na hru s autorem. Na hru, její$ pravidla sice 

zná (ví, $e je mo$né úpln% v#echno), ale zas a znovu je p)ekvapován 

nov&mi  tahy,  kombinacemi,  variacemi  –  pozor, stále  mluvíme  o 

literatu)e!

71 Nabokov, Vladimir: @=AXD<I5>, napsáno v )íjnu-listopadu 1939, poprvé vy#lo v 
New Yorku v roce 1986.
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T+ETÍ !ACHOVÉ INTERMEZZO

V roce 1971 vychází v New Yorku sbírka básní a 19ti #achov&ch 

úloh  Poems and  Problems.  Nabokov pro  ni  vybral  své  nejkrásn%j#í 

#achové kompozice, které do té doby vymyslel/slo$il.72

My  si  vychutnejme krásu  18.  úlohy. Byla  v%nována  ruskému 

#achistovi Jevgeniji Znosko-Borovskému ke 20. v&ro"í jeho #achov&ch 

úsp%ch',  a  ten  ji  publikoval v  emigrantsk&ch novinách  V/13?*'(? 

'/</1.(  v Pa)í$i, 17. listopadu 1932. I ne#achista pochopí tu zvlá#tní 

krásu a eleganci.

POHÁDKOVÁ ÚLOHA 

postavení bíl&ch: Kf5, Df8, Vc7, Vc8

postavení "ern&ch: Kd6, Db8, Ve7, Ve8, d5

         

Bíl& vezme zp%t sv'j tah a nov&m tahem dává mat.

                                

72 „a  ')D)3  1/D('5.6  +),-).'G?  :)*)D(  <  2/'Q?  1917  –  H./.  =/*  3?=2/  
:)7/-'(.6.“ (Nabokov, Vladimir: Poems and Problems).
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Je#t%  ne$  prozradíme  )e#ení  a  pustíme  se  do  rozboru, 

pokochejme se grafickou krásou úlohy – zrcadlové rozestav%ní figur na 

#achovnici, v n%m skryté po"áte"ní písmeno k)estního jména autora, 

v#e korunováno te"kou v podob% bílého krále. 

Zadání „bíl&  vezme zp%t  sv'j  tah  a  nov&m tahem dává mat“ 

odkazuje  k  retrográdní  anal&ze.  +e#itel  musí  jako  první  nalézt 

postavení  na  #achovnici,  které  p)edcházelo  tomu  na  obrázku. 

Znamená to tedy naru#it symetrii?

P)ipome2me si, $e Nabokov nem%l rád nejapné úlohy sov%tsk&ch 

kompozitor', které naprosto rezignovaly na krásu a eleganci: 

„a  '?')<(F;  .)2  '):G<)?-G?  „Q?3?<G?“  :)*)D(  

(-?,)'(D?12( 78(:<)''G? */1.(D6 1.),)'/<12/=/ -)21(-;-)  

8/*1.<?''G, 2/-4(')Q(0) ( 5 1.8/=/ (:4?=)@ *</01.<?''/1.(  

8?+?'(0 (?I? /*') 1/<?.12)5 -/*)), *)F? ?13( /'( 13?*;@. 

:) '?.?-).(D?12(-( ,/*)-( b?8'G,.“73

Kam a jak tedy mohla táhnout kterákoliv bílá figura, aby tah 

nebyl nesmysln&, amatérsk&? Je ohro$ena dáma. Pro" by bíl& táhnul 

dámou na ohro$ené pole? 8erná v%$ ji vezme a následuje brzk& mat 

bílému králi! Tahy dal#ích figur jsou více mén% nesmyslné, vzhledem k 

ohro$ení dámy! Co to znamená?

Z)ejm% budeme mít op%t co do "in%ní s p%#cem na osmé )ad%. 

Jenom$e kdy$ se tak díváme na )adu sedmou, na které musel p%#ec 

zákonit% stát, vychází nám jedin% f7, proto$e následovalo f8 – dáma. A 

"ern& ji logicky sebere ve$í, získává p)evahu atd.

Tomu, aby se bíl& p%#ec prom%nil v bílou v%$ na c8 p)eci brání 

druhá v%$ na c7!!!
73 Poems and Problems, str. 15, nebo také viz Dar, str. 199: „Pilná amatérská cvi%ení 

mladBch sov"tskBch tvCrcC byla spí#e #kolními úkoly ne$ #achovBmi úlohami a 
t"$kopádn"  se  v nich probíralo to %i  ono mechanické téma (jakési  „vázání“  a 
„rozvazování“) bez sebemen#ího náznaku poezie; byly to jarmare%ní obrázky s 
tématem #achu, nic víc, a navzájem se strkající figury vykonávaly svou t"$kou 
práci  s  proletáAskou  vá$ností,  smiAujíce  se  s  vedlej#ími  Ae#eními  v  banálních 
variantách, které zam"stnávaly hordy policejních p"#cC.“
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Nebudeme se dlouho trápit, zvlá#t% kdy$ si autorka této práce (v 

d%tství dr$itelka 2. v&konostní t)ídy)74 sama nad úlohou t)i dny lámala 

hlavu a stejn% ji nevy)e#ila!

Prozra9me, $e onou prom%n%nou figurou je sice skute"n% v%$ na 

c8, ale prom%nil se v ní pe#ec ze sloupce d. To znamená, $e táhnul 

#ikmo? Kdy m'$e p%#ec táhnout #ikmo? P)i braní soupe)ovy figury. Na 

poli c8 tedy stála n%jaká soupe)ova figura, kterou p%#ec vzal a sám se 

prom%nil ve v%$! Nabokov v komentá)i k této úloze uvádí:

„b;<1.<;?.15  2)2/?-./  -)=(D?12/?  /D)8/<)'(?  <  

8?.8/17?2.(<'G, 78?<8)I?'(5, 4?3/0 3)*6( < D?8'/=/ 2/'5, 

D?8'/0 3)*6( < 4?3/=/ 2/'5 ( < 1/,8)'?'(( 1(--?.8(D'/1.( < 

8)17/3/F?'(( M(=;8.“

V  jiném  svém  komentá)i  ozna"il  Nabokov  18.  úlohu  jako 

pohádkovou. V #achové terminologii  sice existuje termín pohádkov& 

#ach (viz str. 32), ale autor m%l tentokrát na mysli skute"n% pohádku – 

L>;F>G. Jestli$e toti$ bíl& vrátí sv'j poslední tah zp%t, tzn. $e postaví 

p%#ce na d7 a místo prom%n%né v%$e c8 vrátí do hry soupe)ova jezdce 

(„78?<8)I?'(e 4?3/0 3)*6( < D?8'/=/ 2/'5“), dostáváme se na tuto 

pozici:

74 D)íve se v&konost ur"ovala podle t)íd. Nejni$#í byla 4., ale ani tu hrá" nedostával 
automaticky, musel absolvovat ur"ité turnaje a na nich získat ur"it& po"et bod'. 
Po 1. v&konostní t)íd% následoval titul mistr a po n%m titul velmistr. 
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Bíl&  p%#ec, ta na první  pohled nejslab#í  figura, stojí  skute"n% 

p)ed pohádkov&m rozhodováním. Vydá#-li  se  doleva, smrt  t%  "eká, 

vydá#-li se p)ímo, bohatství a sláva t% nemine, vydá#-li se napravo, 

najde# nev%stu (a p'l království k tomu). I ná# neboh& p%#ák se te9 

musí  rozhodnout,  na  které  pole  postoupí.  Je#t%  ne$  se  tak  stane, 

pov#imn%me si op%t grafické elegance v rozestav%ní figur. Mo$ná nám 

ji lehce naru#uje "ern& jezdec, ale na oplátku se nám bíl& p%#ec krásn% 

zrcadlí v "erném. Písmeno V z'stáva i nadále zachováno.

Ale vydejme se na cestu. U$ víme, $e vlevo opravdu "eká smrt. I 

kdyby se bíl& neprom%nil v jezdce, ale t)eba v dámu, stejn% mu to 

nepom'$e a prohraje.  Co p)ímá cesta  na  d8? P%#ák se prom%ní  v 

dámu a  ta  dává  #ach,  pota$mo mat  (d7-d8-D+:Vxd8,  Dxd8+:Vd7, 

Dxd7 mat), ale kde je bíl& k'2? Kde je n%jaká krása a elegance? P)eci 

u  nev%sty,  cesta  vpravo!  Bíl&  pe#ák  bere  "ernou  v%$  na  e8  a 

prom%2uje  se  v  bílého  kon%.  Krásn&  a  symetrick&  #ach,  mat. 

Podepsáno: V.75

Vja"eslav D%sjatov a Alexandr Kuljapin ve své stati _<./7/8.8?. 

< *<) ,/*)76 dokonce na#li jistou analogii vít%zství p%#ce nad mnohem 

75 Hrdina  románu  V/*3('')5  F(:'6  9?4)1.65')  E)0.) podepisoval  své  básn% 
obrázkem #achového kon%. Knight je v angli"tin% ozna"ení pro figuru kon%/jezdce.

76 http://lik.altnet.ru/Kritika/nab.htm.
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siln%j#ími  figurami v  textu  Internacionály („N./  '?  4G3  '(D?-,  ./. 

1.)'?.  <1?-“)  a  následn%  pak  v  básni  Vladimira  Majakovského 

U3)*(-(8 O36(D >?'(':

O /. +),-).

3D4DJBM

                          2 <8)=; ').;8/0,

@ AZB5

?Q?DBM

?TD4;XI5P 3DXD> LK4=J,

LK;I=?5A

4;<=TDJ – TDA=?DTRDJ B5>K;KG4=J

I;B KZ4D6I=J

2)7(.)3/</0 .;8/0.77

Vzpome2me také znovu na zmateného a zamilovaného Lenského 

-  p%#cem si bere vlastní v%$! A je#t% jednu analogii na#li D%sjatov s 

Kuljapinem:

„U +),-).'G, .?8-('), -/F'/ /1-G13(.6 ( 1;*64; S.  

\/862/=/,  <G+?*+?=/  „<  3@*(“  (  78?<8).(<+?=/15  (:  

'V?+2/<)' < 'S)21(-)'.“

Ale abychom toto intermezzo neskon"ili  v revolu"ním duchu a 

nálad%,  p)ejd%me  na  lyri"t%j#í  notu:  [8?.(0  +),-).'G0  1/'?. 

v%novan&  V%)e  Slonimové  –  tehdy  je#t%  snoubence  Vladimira 

Nabokova.

a '? 7(1)3 :)2/''/=/ 1/'?.),

P=KR ? K=3=AMP ID L3;A5 L=A=?R5,-

I=, K4=U;M K= 3DX>5, K= A;BR5,

345BG6Q?;A F;B;TG B= 4;LL?DK;.

a F;>AZT5A ? GF=4 DD =K?DK;

77 v ru#tin% se figura v%$e naz&vá bu9 „A;BRM“ nebo „KG4;“.
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@LZ I;XG I=TR, ?LD ?=FUA;LQ K?=5,

( .?'6 <?.<?0, ( 582(? 1.8;(

KD>GT5P F?DFB, 5 6;LKD4LK?= 3=bK;.

c BG6;Z, 5L3;IDE 6=J, 5 UI=6,

5 Y5A5B=4 – ? 3=4MB>D >4GHD?I=6

L>G3QP _5UG4, 5U4;ZW5P L=UA;LI=, -

G?5BMK ?LD, - TK= ARDKLM AGIIQJ L?DK,

TK= M AZ<AZ ?=LK=4HDII= 5 MLI=, 

D./ ') */12? 1/1.)<(3 5 1/'?.. 78

78 d45  X;P6;KIQP  L=IDK;  (1924)  in  :;<=>=?,  @A;B5654:  S=<4;I5D  L=T5IDI5J 
4GLL>=U= 3D45=B; ? 3MK5 K=6;P, K=6 1, str. 630.
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4. LU,INOVA OBRANA

Lu$inova  obrana79 je  teprve  t)etím  románem  mladého 

spisovatele  pí#ícího  pod  pseudonymem  Vladimir  Sirin.  Zatímco 

Má#enka byla plná lyrick&ch obraz', vzpomínek, kde$to  Král, dáma, 

kluk upoutával p)esnou chladnou hrou, literární v%dci se shodují, $e 

teprve v Lu$inov" obran" se dotvo)il Nabokov'v styl, a pln% rozvinula 

v#echna  témata  jeho  tvorby. I  kdy$  se  v tomto  románu  Nabokov 

„p)ímo“ nezjevuje (neprochází se po plá$i jako v románu Král, dáma, 

kluk, ani nepromlouvá ke "tená)i), jeho p)ítomnost je op%t více ne$ 

patrná. Spisovatel p)ímo v textu sv&mi metaforami nazna"uje pou$ité 

literární postupy a obna$uje svou narativní strategii, která p)edur"ila 

v&sledn&  tvar  jeho  díla.  Jako  by  se  román  stal  jeho  tv'r"ím 

manifestem.

Lu$inova obrana nekoresponduje s na#í  prací pouze tématicky 

(román o geniálním #achistovi), #achy úto"í  i  na ostatních frontách, 

ani$  si  to  "tená)  uv%domuje.  Podívejme se  tedy  na  román  nejen 

optikou námi vyabstrahovan&ch témat z p)edchozí kapitoly, ale také 

optikou #achového hrá"e.

ROMÁN JAKO !ACHOVÁ ÚLOHA

 

V  p)edmluv%  k anglickému p)ekladu  Lu$inovy obrany Nabokov 

zvlá#t% upozor2uje na jeden „autorsk& zásah“ v románu: 

„[)2 ')78(-?8, 7?8?* 2/'Q/- D?.<?8./0 =3)<G 5 *?3)@ 

'?/F(*)''G0 ,/* < ;=3; */12(, ') 78/.5F?'(( /*'/=/ )4:)Q)  

78/'/1(.15  +?1.')*Q).6  3?.  (  >;F(',  <'?:)7'/  

78?<8)I?''G0  <  :8?3/=/  -;FD(';  (  7?8?'?1?''G0  ')  

79 Lu$inova  obrana  vycházela  poprvé  na  pokra"ování  v  "asopisu  S=?4D6DIIQD 
F;35L>5 v letech 1929-1930.
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'?-?Q2(0 2;8/8., /2):G<)?.15 1(*5I(- :) 1)*/<G- 1./3(2/- 

(  ;2):G<)?.  .8/1.6@  ')  :')2/-/?  /2'/  =/1.('(QG  ('?  

7/13?*'(0 1.?235''G0 2<)*8). < ?=/ F(:'(), ( 8):=/<)8(<)?. 

1 2?--./ (1 F?'I('/0, ?13( 1;*(.6 7/ 1;-/D2?, 3?F)I?0 ') 

F?3?:'/-  1./3(2?),  1  2?-  -G  7/:')2/-(-15  ./362/  <  

+?1./0 =3)<?. L?.8/17?2.(<')5 .?-), ')D).)5  <  D?.<?8./0  

=3)<?, '?:)-?.'/ 7?8?,/*(. .?7?86 < /48): ;-?8+?=/ /.Q)  

>;F('), D6? 78/+3/? /7(1G<)?.15 < =3)<?  75./0,  =*?  

-G  <(*(-  ?=/  <17/-(')@I(-  /  8)''?0  +),-).'/0  

2)86?8? 1G') ( 1.(3(:;@I(- ?? < ;-? .)2(- /48):/-, D./4G 

(:  H./=/  7/3;D(3)16  1?'.(-?'.)36')5 7/<?1.6  *35  

@'/+?1.<). SG 1'/<) 7?8?'/1(-15 ') '?-?Q2(0  2;8/8.  <  

+?1./0 =3)<? ( '),/*(- .)- >;F('), 2/./8G0  <1?  ?I?  

.?8?4(. 3?F)I;@ ') 1./3? *)-12;@ 1;-/D2;...“80 

Tato asymetrie  románové  kompozice  jako  by  byla  v  ostrém 

kontrastu  se  symetrií  na  #achovnici,  ale  nenechme  se  zmást. 

Nezapomínejme, $e Nabokov je i v próze velk&m básníkem, kter& dbá 

na estetické blaho tv'rce i "tená)e. Zdánliv& „chaos“ ve vypráv%ní je 

ve skute"nosti promy#lenou kompozicí s p)esn% naplánovan&mi tahy. 

Podobné  zm#ny  narativních  postup* a  jiné  matoucí  tahy 

uvnit) díla jsou jedním z d'kaz' autorovy neustálé p)ítomnosti v textu. 

Nejen$e se dají odhalit v samotném textu, ale autor na n% pro jistotu 

upozorní  u$  v  p)edmluv%.  Tak  jako  Nabokov-tv'rce  #achov&ch 

kompozic v náznacích upozor2uje na jisté p'vaby sv&ch úloh a tím 

)e#iteli  poodhaluje  správnou  cestu,  Nabokov-spisovatel  obrací 

pozornost "tená)e ke kráse a rafinovanosti svého díla, a "tená) pak 

správn%  „obdivuje,  co  autor  ur%il  k obdivu,  záAí  vnitAn"  i  celkov",  

vzru#ují ho kouzelné pAedstavy mistra fantazie, kouzelníka, um"lce“.81

Srovnání románu s #achovou úlohou není náhodné. Sám autor v 

80 :;<=>=?,  @A;B5654:  V4DB5LA=?5D  >  ;IUA5JL>=6G  3D4D?=BG  4=6;I;  '/;W5K; 
CGH5I;' in @A;B5654 :;<=>=? - Pro et Contra, K=6 1, str. 53.

81 viz poznámka 32.
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té$e p)edmluv% pokra"uje:

„U15  7/13?*/<).?36'/1.6  ,/*/<  <  H.(,  .8?,  =3)<),  

')7/-(')?.  –  (3(  */3F')  ')7/-(').6  –  /*('  (:  .(7/<  

+),-).'G,  :)*)D,  1-G13  2/./8G,  '?  78/1./  <  ./-,  D./4G  

7/1.)<(.6 -). < 1./362/-./ ,/*/<, ) < ./-, D./4G 7;.?- .)2  

'):G<)?-/=/  '8?.8/=8)*'/=/  )')3(:)'  */2):).6,  D./  

7/13?*'(- ,/*/- D?8'G, '? -/=3) 4G.6 8/2(8/<2) (3( D./  

/'( */3F'G 4G3( <:5.6 4?3;@ 7?+2; en passant.“82

V  tomto  sm%ru  jsme  ji$  pou"en&mi  "tená)i  nebo7  máme  s 

retrográdní  anal&zou  praktické  zku#enosti  z  druhého  i  t)etího 

#achového  intermezza.  Odhalili  jsme,  $e  bíl&  st)elec  nemohl  b&t 

p'vodním st)elcem ze základního rozestav%ní figur, ale $e se jedná o 

prom%n%ného bílého p%#ce (str. 32), a v „pohádkové úloze“ jsme zase 

nejprve museli najít p)ede#l& tah bílého, abychom v'bec mohli úlohu 

vy)e#it (str. 56).  

Abychom správn% „analyzovali“ situaci na románové #achovnici a 

mohli  se  v  )e#ení  slo$ité  úlohy  posunout  dál,  je  pot)eba  odhalit 

p)ede#lé tahy, které nám vyjeví netu#ené souvislosti.  A tak je pátá 

kapitola  vypráv%na  v  jakési  retrospektiv%  z  pohledu  otce  a  "tená) 

získává  nové  informace  o  Lu$inovi  (o  jeho  podivn&ch  povahov&ch 

vlastnostech),  tak$e kdy$  se  pak  vrátí  do  pozice  p)ed  anal&zou (k 

dámské kabelce v parku v jedn%ch n%meck&ch lázních), pochopí snáze 

následné tahy Lu$ina.

Sotva v#ak "tená) do"te p)edmluvu a p)ejde k samotnému textu 

románu, následuje dal#í atak:

„Nejvíc ho ohromilo, $e od pond"lka bude Lu$inem. Otec, 

opravdivB Lu$in, Lu$in pí#ící knihy, opou#t"l jeho pokoj, usmíval 

se  a mnul si ruce namazané na noc prCsvitnBm anglickBm $elé. 

82 :;<=>=?,  @A;B5654:  V4DB5LA=?5D  >  ;IUA5JL>=6G  3D4D?=BG  4=6;I;  '/;W5K; 
CGH5I;' in @A;B5654 :;<=>=? - Pro et Contra, K=6 1, str. 54.
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Semi#ovBm ve%erním  krokem se  vrátil  do  lo$nice.  Man$elka  

u$ le$ela. Zvedla se na loktech a Aekla: 'Tak co?' Svlékl #edB  

$upan a odpov"d"l: 'Vcelku nic. PAijal to klidn". Uf... ce mi ale 

spadl kámen ze srdce.' 'To je dobAe,' Aekla $ena a zvolna pAes 

sebe  pAetáhla  hedvábnou  pAikrBvku.  'Chvála  Bohu,  chvála  

Bohu...'“83

Stejn%  jako kompozitor #achov&ch úloh i  Nabokov od prvního 

odstavce provokuje "tená)e k  otázkám. Kdo  je  ten,  kter&  bude od 

pond%lka Lu$inem? Co to znamená „b&t Lu$inem“? Spisovatel nás je#t% 

dlouho  napíná,  ne$  pochopíme  o  co  jde,  jenom$e  toto  napínání  a 

prodlu$ování "tená)ovy nedo"kavosti má své opodstatn%ní. Pomalu tak 

pronikáme do situace na #achovnici -  do autorem stvo)eného sv%ta a 

do zvlá#tního vnímání tohoto sv%ta postavou jménem Lu$in. 

Zvlá#tní pozornost si zaslou$í i d'myslné zacházení s postavami. 

Promy#lené  na"asování  jejich  nástupu  na  scénu  (tento  nástup  je 

v textu mnohokrát  „p)edp)ipraven“ nenápadnou zmínkou o  té které 

postav%), odchodu a op%tovného zjevení (Valentinov, Turati). Autor se 

pak skute"n% jeví jako ten, kter& tahá za nitky, ani$ by ov#em p)íb%h 

ztrácel  na  v%ruhodnosti.  V#e  se  d%je  velmi  p)irozen%,  jako  kdy$ 

#achista pomalu plánuje vyvinutí figury, její$ chvíle je#t% nep)i#la, ale 

u$ v základním postavení demonstruje svou sílu.

Analogicky m'$eme hovo)it o r'zn&ch motivem "i  p)edm%tech 

v románu.  Autor  nap)íklad  „pot)ebuje“  celé  dv%  kapitoly, ne$  mal& 

Lu$in poprvé narazí na #achy. Ov#em v t%chto dvou kapitolách nám 

hlavního  hrdinu  vykresluje  velmi  d'mysln%  (tu  nazna"í  jeho  zálibu 

v )ádu a logice, tu zase pouká$e na jeho „asociálnost“), tak$e ve#keré 

dal#í d%ní se zdá b&t velmi p)irozené a logické. Lu$ina zkrátka #achy 

musely okouzlit, m%l k tomu v#echny ty podivné p)edpoklady.

83 Lu$inova obrana, str. 7.
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Postavy v románu se pídí po n%"em, s "ím laskav& autor u$ své 

partnery  ("tená)e)  obeznámil.  8tená)  má  tak  více  informací  ne$ 

postavy a tedy i v%t#í manipula"ní prostor pro dom&#lení p)íb%hu nebo 

jeho dal#í  rozvíjení. A práv% toho se sna$í  Nabokov dosáhnout, aby 

nás potom zasko"il zcela jin&m )e#ením. V t%chto chvílích u$ se nám 

op%t z)eteln% vyjevuje analogie s autorem #achov&ch úloh a )e#iteli. 

!ACHY JAKO UM"NÍ

Na mnoha místech  v Lu$inov"  obran" se  objevují  nará$ky  na 

spojitost &achové hry s um#ním, nej"ast%ji s hudbou. Lu$ina mají 

n%kte)í za hudebníka („PAiznala si, $e by se s ním ráda seznámila a 

popovídala  si  rusky  –  tak  ji  pAitahoval  svou  nemotorností,  

podmra%eností,  nízkBm le$atBm límcem,  v  n"m$  bChvípro%  vypadal 

jako hudebník...“),84 s #achem ho seznámí houslista („To je hra v#ech 

her,  hra  v#ech  her,  Aekl  houslista,  opatrn"  zavíraje  skAínku.  Její  

kombinace  pAipomínají  melodie.  Abyste  mi  rozum"l  -  já  prost" 

jednotlivé tahy sly#ím“),85 ba i sám autor „podlehne“ tomuto srovnání 

a  popisuje  partii  Lu$ina  s Turatim jako hudební  skladbu  („Potom z 

ni%ehonic n"$n" zazn"la struna. Jedna z Turatiho sil zaujala diagonální 

pozici.  Vzáp"tí  se  i  Lu$in  pochlubil  svou  tichou  melodií.“).86 Lu$in 

ov#em  má  opravdu  schopnosti  podobné  schopnostem  hudebník'  - 

„komponuje“ v hlav%, nepot)ebuje figury ani #achovnici, v u#ích, resp. 

v hlav% mu „zn%jí“ r'zné tahy, kombinace atd. 

„StarB pán mu také objasnil jednoduchB zna%kovB systém 

#achovBch úloh, a kdy$ Lu$in rozehrával partie publikované v  

%asopisu, objevil  v sob"  schopnost, kterou kdysi otec závid"l  

svému tchánovi a u stolu pAi  ob"d"  zdlouhav"  rozkládal,  jak  

nechápe  %tení  hudby  z  partitury,  co$  tchán  provozoval  celé  

84 Lu$inova obrana, str. 52.
85 Lu$inova obrana, str. 24.
86 Lu$inova obrana, str. 86.
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hodiny, sly#el hudbu se v#emi jejími poryvy pouhBm nahlí$ením 

do not... Stejnou rozko# cítil teT Lu$in, kdy$ Ae#il #achové úlohy 

z  %asopisu,  kdy$  klouzal  o%ima po písmenech a %íslicích,  je$  

ozna%ovaly  tahy.  […]  Tyto  okrajové  a  hypotetické  tahy  […]  

pAestával  Lu$in  s  postupem %asu  pAehrávat  na  #achovnici  a  

vnímal jejich harmonii podle variací písmen a %íslic. Stejn" tak 

mohl  u$  jednou rozehranou partii  prost"  pAe%íst,  ani$  pou$il  

#achovnici...“87 

SOLUS REX

Vedle  paralely mezi um%ním a #achovou hrou je stejn% tak na 

míst%  srovnání  „opravdov&ch“  um%lc'  a  #achového  virtuoza  Lu$ina 

(ponechme  te9  stranou  na#e  podivné  tv'rce  -  Dreyera,  Germana, 

Smurova atd.). V#ichni geniální jedinci – tedy nejen um%lci, ale i v%dci 

-  v%t#inou musejí  za  sv'j  dar, za  svou v&lu"nost,  zaplatit.  Talent, 

kter& jim byl dán jak se )íká sh'ry, se mnohdy projevuje jako b%ím#. 

Um%lec  p)estává b&t  pánem svého $ivota (je-li  to  v'bec mo$né) a 

naopak, sv'j $ivot ob%tuje pro um%ní. Je p)edem odsouzen k pocit'm 

osamocenosti, vyko)en%nosti, nepochopení... Jeho k)ehk& tv'r"í duch 

velmi t%$ce nese neustálou konfrontaci s reáln&m sv%tem. 

U n%kter&ch um%lc' se talent rozvine na úkor lidské osobnosti, 

a7 u$ se jedná o mentální nevyzrálost nebo morální „mén%cennost“, a$ 

se „%lov"k musí ptát, zda by nebylo lep#í trochu mén" nadání“.88 

„Jen  málokdy  si  uv"domoval,  $e  vCbec  $ije,  v"t#inou  

tehdy, kdy$  se zadBchal,  tak se mu mstilo jeho t"$ké t"lo a  

nutilo ho, aby zCstal stát na schodech s otevAenBmi ústy, nebo 

kdy$  ho  rozbolely  zuby,  nebo  kdy$  v pozdní  hodin"  jeho  

87 Lu$inova obrana, str 33.
88 S&kora Michal: Vladimir Nabokov od Má#enky k Daru, Host, Brno 2002, str. 52.
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#achovBch  reflexí  zatAásla  ruka  krabi%kou  zápalek  a  v ní  se  

neozvalo za#ramocení, na%e$ cigareta, kterou mu snad n"kdo  

nepozorovan"  str%il  do  úst,  okam$it"  vzrostla  do  obludnBch  

rozm"rC, bezduchá a líná, a celB $ivot se soustAedil na pouhé  

pAání kouAit, i kdy$ sám bCh ví, kolik cigaret vykouAil, ani$ si to 

uv"domil. civot kolem n"j  byl natolik matnB  a vy$adoval tak  

málo pé%e, $e se mu n"kdy zdálo, jakoby ho n"jakB záhadnB,  

neviditelnB mana$er dál vozil z jednoho turnaje na druhB…“89  

I v p)ípad% Lu$ina si talent vybral svou krutou da2. Jako "lov%k, 

homo  sapiens,  Lu$in  naprosto  selhává.  Neuv%domuje  si  základní 

vztahy mezi lidmi, ba dokonce si neuv%domuje ani sám sebe! V#e je u 

n%ho redukováno na #achy. Své soupe)e nevnímá jako lidské bytosti, 

ale podle jejich zp'sobu hry. Evropská m%sta zná jen podle sál'  a 

kaváren, kde se odehrávaly #achové turnaje.  Takov&ch p)ípad' známe 

ze $ivota mnoho, dokonce se n%kdy jeví tato podivná „neprakti"nost“, 

toto  zapálení  pro  sv'j  obor, jako  roztomilé.  V n%kter&ch  p)ípadech 

ov#em  hrani"í  s du#evní  chorobou,  která  se  mohla  „díky“  plnému 

vyu$ití talentu rozvinout. Z následujících )ádk' lze pochopit, $e Lu$in 

v podstat%  nem%l  #anci  rozvinout  se  v opravdovou  vyvá$enou 

osobnost: 

„Lu$ina bral (Valentinov – pozn. M.N.), pouze dokud to byl 

fenomén  –  vBlu%nB  typ,  pon"kud  o#klivB,  ale  zárove]  

neodolatelnB jako kAivé nohy jezev%íka. V#echen %as strávenB  

s Lu$inem v"noval zu#lechRování a rozvíjení jeho talentu, ale ani 

na  okam$ik  nev"noval  pozornost  %lov"ku  Lu$inovi,  kterého  

patrn"  nejen  Valentinov,  ale  i  sama  pAíroda  jaksi  pAehlédla.  

Ukazoval  ho  jako  zajímavé  monstrum  bohatBm  lidem,  jeho  

prostAednictvím  získával  vlivné  známosti,  poAádal  nes%íslné  

turnaje, a teprve kdy$ usoudil, $e zázra%né dít" prost" vyrostlo 

v mladého #achistu, teprve tehdy ho pAivezl  k otci  do Ruska,  

89 Lu$inova obrana, str. 59.
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jen$e pak si svou atrakci pAece jenom zas odvezl, kdy$ dosp"l  

k názoru, $e se pon"kud zmBlil, $e Lu$inCv fenomén má je#t"  

nad"ji tak dva a$ tAi roky. Kdy$ uplynula i tato lhCta, Valentinov 

daroval Lu$inovi peníze – asi jako milence, která se mu omrzela 

– a zmizel…“90

Tv'r"í nadání v%t#iny Nabokovov&ch „um%lc'“ (resp. jejich víra v 

toto nadání) b&vá provázeno jakousi  vá&ní. Proto$e Lu$in'v sv%t je 

zredukován pouze na #achy, ve#kerá jeho vá#e2 se vztahuje k #achové 

h)e. Zpo"átku k tomu byl „p)inucen“ („A pak m"l také  /Valentinov – 

pozn.  M.N./ svéráznou  teorii,  která  se  tBkala  Lu$inova  pohlavního 

$ivota, byl pAesv"d%en, $e #achy by na milostné vzplanutí doplatily, bál 

se,  aby  Lu$in  nevyplBtval  drahocenné  síly,  aby  tímto  pAirozenBm 

zpCsobem v sob" neuvolnil blahodárné du#evní nap"tí, a tak ho dr$el 

od $en co nejdál a byl rád, $e je Lu$in takovB zasmu#ilB panic.“),91 

postupem  "asu,  jak  Lu$in  dospíval  (ale  nedozrával!),  se  „erotick& 

aspekt“ jeho $ivota zcela p)eorientoval na #achovou hru (ani$ si ov#em 

sám Lu$in uv%domoval, $e n%jaké takové aspekty existují). Dalo by se 

napsat,  $e  #achy mu nahrazují  $enu,  ale  v jeho  p)ípad%  mu #achy 

nahrazují úpln% v#e! Nicmén% v kontextu Nabokovova díla  m'$eme na 

&achy pohlí$et jako na  metaforu milostné vá&n#.  Lu$in má svou 

hru, German literaturu, resp. sv'j román, a Kre"mar92 zase Magdu. 

Ostatn%, byla to $ena – teta – kdo Lu$ina zasv%til do #achové hry.

Ka$dá vá#e2 (svou zaslepeností) s sebou p)iná#í více #kody ne$ 

u$itku.  Ta Lu$inova  (mocn%  podporována  Valentinovem)  ho  zcela 

pohltí, uzav)e do sv%ta #achu a má vliv i na jeho tvorbu, tedy na samu 

hru. Lu$inova hra-um%ní stagnuje, nevyvíjí se, Lu$in naopak hraje "ím 

dál  tím bázliv%ji,  bez  invence, jako n%jak&  #patn%  naprogramovan& 

#achov&  automat.  Vá#e2  (ani  milostnou)  toti$  nelze  zam%2ovat  s 

90 Lu$inova obrana, str. 57.
91 Lu$inova obrana, str. 58.
92 German  je  hlavní  hrdina  novely  Zoufalství,  Kre"mar  je  hlavní  hrdina  románu 

Kamera obskura.
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citem. A Lu$in je emocionální  mrzák. Jeho hra se nem'$e rozvíjet, 

neudr$uje-li  $ádn&  kontakt  se  v#edním $ivotem, s lidmi.  Schází  mu 

inspirace, zaujetí. Sta"í ale, aby se Lu$in zamiloval (city!) a alespo2 

"áste"n% p)emístil ze svého #achového úkrytu do reality, a jeho hra se 

náhle zlep#í: 

„N"které  partie,  je$  sehrál  na  berlínském turnaji,  byly  

okam$it" experty ozna%eny za nesmrtelné. Jednu partii vyhrál,  

kdy$ ob"toval dámu, v"$ a kon", v jiné zaujal jeho p"#ec tak  

dynamické postavení, $e získal doslova nestvCrnou sílu, je$ stále  

rostla, nadouvala se, znamenala pro soupeAe osudovou zkázu,  

cosi jako zhoubnB nádor v nejn"$n"j#ím míst" na #achovnici, a 

tAetí partii vyhrál díky napohled zcela nesmyslnému tahu, jím$  

dostal  soupeAe  do  rafinované  pasti,  kterou  on  objevil  pAíli#  

pozd". V t"chto partiích i ve v#ech ostatních, které sehrál Lu$in 

na  tomto  nezapomenutelném  turnaji,  bylo  cítit  #okující  

jasnozAivost Lu$inova my#lení, jeho neúprosnou logiku.“93

Lu$in $ije pouze a jen #achem! Neumí $ít v reálném sv%t%, zato v 

tom svém, um%le vytvo)eném, #achovém, se cítí jako ryba ve vod%. 

Tento sv%t je jeho obranou proti realit%. To ostatn% vypl&vá ji$ z názvu 

románu.  Lu$inova  obrana  neznamená  jen  skv%le  promy#lenou 

defenzivní taktiku pro souboj s Turatim (která se nakonec stejn% uká$e 

zbyte"nou,  proto$e  Turati  zvolí  jiné  zahájení),  ale  také  Lu$inovu 

obranu (obranu sebe  samého)  p)ed  tím hrozn&m reáln&m sv%tem, 

kterému v'bec nerozumí.

A  tak  se  velmi  brzy  vyjeví  nemo$nost  sou$ití  v  obou  t%chto 

sv%tech,  z  nich$  ka$d&  se  )ídí  jin&mi  pravidly.  Pochopil  to  u$ 

Valentinov, kter&  se sna$il  Lu$ina „ochránit“ p)ed v#emi nástrahami 

sv%tského ne#achového $ivota. Pochopila to také Lu$inova $ena, která 

se naopak sna$ila odstranit z Lu$inova $ivota ten druh&, #achov& sv%t. 

Obojí je #patn%, obojí nutn% sm%)uje ke katastrof%. Lu$in toti$ nem%l 

93 Lu$inova obrana, str. 84-85.
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mo$nost  rozvinout  se  v  harmonickou  osobnost,  jeho  samozvaní 

ochránci se ho sna$ili izolovat od jednoho "i druhého sv%ta, a tím ho 

jen mátli. Zdá se tedy, $e pro Lu$ina neexistovala správná varianta a 

$e cel& jeho $ivot m'$eme vnímat jako #achovou partii,94 ve které jde 

jenom o to, dát na konci soupe)i mat. Tím soupe)em je  Lu$in sám a 

mat, jak ji$ víme, znamená smrt. Remíza není mo$ná. 

B&val&  sov%tsk&  mistr  sv%ta  v  #achu Boris  Spasskij  jednou  o 

nejvy##ím #achovém titulu )ekl: „Abyste se mohl stát mistrem sv"ta, 

musíte bBt tak trochu barbar, musíte mít vyvinutB instinkt zabijáka. V 

profesionálním sportu  se  bez  toho  neobejdete.“95 Jin&mi  slovy, kdo 

chce v #achu zvít%zit, musí úto"it (pokud ov#em nespoléhá na chybu 

soupe)e). Jenom$e práv% „instinkt zabijáka“ Lu$in postrádá. Místo toho 

aby úto"il, hledá obranu.

Lu$in  se  stále  hloub%ji  propadal  do  svého #achového sv%ta  a 

stále usilovn%ji v n%m hledal  ochranu p%ed sv#tem reáln)m, resp. 

p)ed jeho ne"ekan&mi nástrahami. Jako #achista umí p)edvídat situaci 

na  #achovnici,  vidí  n%kolik  tah'  dop)edu,  umí  se  bránit,  ale  to  v 

normálním $ivot% dost dob)e nejde a on si s tím v'bec neví rady. A tak 

se pln% soust)edí jen na #edesát "ty)i "ernobíl&ch polí #achovnice, na 

jejím$  území platí  jasná pravidla. Jednoho dne ale zjistí,  $e uvízl  v 

jakési  podivné partii  na  #achovnici  $ivota,  které  se  ú"astní  hned v 

dvojroli  -  jako hrá",  ale  i  jako bezmocná figura. Své postavení na 

#achovnici vyhodnotí jako beznad%jné - jedin&m v&chodiskem z této 

situace je ukon"it hru, vypadnout z ní, vzdát se siln%j#ímu soupe)i.96

„Chytil se rukou kdesi nahoAe a nacpal se do okna. TeT  

visel  ob"ma nohama dolC,  sta%ilo  se jen pustit  toho, za%  se  

dr$el, a byl zachrán"n. DAíve ne$ se pustil, podíval se pod sebe. 

94 Stejn% tak cel& román vnímáme jako #achovou úlohu, v ní$ jde o to, najít správné 
)e#ení.  +e#ení  "eho?  Vycházíme-li  z  obligátního  zadání  úloh  „bíl&  dá  druh&m 
(t)etím, "tvrt&m...) tahem mat“, z)ejm% musíme vy)e#it samotného Lu$ina. Kdo 
vlastn% je ten Lu$in? Co s ním? Jak ho zachránit? 

95 Sosonko, Genna: Nejen o Salo Flohrovi, nakl. (ACHinfo, Praha 2003, str. 21.
96 Lu$inova obrana, str. 163.

                                                                                                                                       71



probíhaly  tam jakési  chvatné  pAípravy:  shlukovaly  se  tam a  

vyrovnávaly do Aady siluety oken. propast se rozpadala na bílé a 

%erné %tverce – a v tom okam$iku, kdy Lu$in roztáhl prsty, v  

okam$iku,  kdy mu do úst  vrazil  bleskurychlB  ledovB  vzduch,  

uvid"l  je#t",  jak se pAed ním serviln"  a neúprosn"  rozevAela  

v"%nost.“97 

Název  této  podkapitoly  jsme  si  vyp'j"ili  z  nedokon"eného 

Nabokovova románu  Solus Rex98 (osamocen& král). Lu$in je toti$ ve 

svém sv%t%  velmi  osamocen.  Mo$ná by se  sám podivil  této  úvaze, 

samotu nevnímá, má své #achy a ty mu vypl2ují ve#ker& jeho $ivot, 

kter&  ostatn%  také  nevnímá.  Osam%ní  #achového  hrá"e  je  o  to 

paradoxn%j#í, uv%domíme-li si, $e ke h)e pot)ebujeme partnera. Ten 

ov#em netvo)í s hrá"em dvojici, je to soupe). Nad #achovnicí nevzniká 

dialog mezi hrá"i-soupe)i, ale mezi hrá"em a jeho my#lenkami, mezi 

hrá"em a jeho hrou.

Pro zajímavost srovnejme Lu$ina s jin&m „#achov&m hrdinou“ z 

novely Stefana Zweiga.99 Doktor B. je dlouhou dobu uv%zn%n v pokoji, 

bez  jediného  kontaktu  s  lidmi.  Aby  se  nezbláznil,  udr$uje  se  v 

psychické kondici tím, $e se z nalezené knihy nau"í nazpam%7 v#echny 

mistrovské partie.  Pono)í  se  do  #achu,  aby  nep)i#el  o  rozum? Ná# 

Lu$in se p)eci  také zcela oddal #achové h)e a práv%  proto p)i#el  o 

rozum. Jenom$e pro Lu$ina byly #achy v#ím, pro  Dr. B. byly „pouze“ 

prost)edkem k záchran%. 

97 Lu$inova obrana, str. 164.
98 Nabokov, Vladimir: Solus Rex, poprvé vy#lo v roce 1940 v "asopise S=?4D6DIIQD 
F;35L>5.

99 Zweig, Stefan: (achová novela, in Amok, p)eklad Rudolf Vápeník, nakl. Odeon, 
Praha 1979.
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INVERZNÍ ODRAZY NA !ACHOVNICI

S logikou a pravidly #achové hry velmi úzce souvisí zrcadlení, 

opakování "i zdvojení ur"it&ch motiv' a scén. U$ základní rozestav%ní 

figur na #achovnici je vlastn% inverzním odrazem, bílé kameny se

p)evrátí (nebo p)eklopí?)100 v "erné. 

Je#t%  ne$  se  necháme  vtáhnout  do  sít%  t%chto  vzájemn&ch 

odraz'  v  románu,  p)ipome2me  si  autorovu  vzpomínku,  která  do 

románu pronikla ze vzdálenosti deseti let:

„Jednoho  p"#ce  nahrazovala  o#klivá  fialová  figurka,  ve  

tvaru láhve, místo jedné v"$e m"li kámen z dámy, kon" byly bez 

hlav,  a  dokonce ko]ská hlava,  která  zCstala  po vyprázdn"ní  

#katulky  na  dn"  (spolu  s  malou  hrací  kostkou  a  %ervenBm  

$etonem) se ani k jednomu bezhlavému koni nehodila.“101 

Kde  se  vzala  ta  p)ebyte"ná  ko2ská  hlava?  ,e  by  po  vod% 

p)iplula? Ta p'vodní scéna se p)ece odehrávala na: 

„...nevelké  rozvrzané  Aecké  kocábce  jménem  Nad"$da  

(Nad"je) s nákladem su#eného ovoce... Vzpomínám si, jak jsem 

se sna$il soustAedit na #achovou partii s otcem – jednomu koni 

chyb"la hlava a ztracenou v"$ nahradil pokerovB $eton…“102  

Cel& román se d'mysln% uzavírá v kruhu - jako bychom se na 

konci  románu  znovu  ocitli  na  jeho  po"átku.  Lu$in  se  ve  svém 

#achovém #ílenství  za"ne propadat  zp%t  do  d%tství.  Stejn%  jako na 

za"átku  knihy, kdy poprvé  pochopil  krásu  hry, znovu vidí  ve  v#em 

#achy: 

„Alej byla samá skvrna od slunce, a kdy$ %lov"k pAimhouAil  

o%i, slune%ní skvrny mu pAipadaly jako sv"tlé a tmavé %tverce  
100  Viz klasické #achovnicové kazety, které se p)eklopí v p'li a uzav)ou, ukryjí v sob% 
v#echny figury.
101 Lu$inova obrana, str. 38.
102 Promluv, pam%ti, str. 253, Nabokovovi odpluli v roce 1919, Lu$inova obrana byla 

napsána v roce 1929.
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vedle sebe. Pod lavi%kou m"l stín podobu ostré mAí$e. Kamenné 

podstavce  s  vázami,  stojící  ve  %tyAech  rozích  francouzského  

parku, si úhlopAí%n" vyhro$ovaly.“103 

Rovn%$ v období vynucené #achové abstinence zcela propadne 

pocitu, $e se sám ocitl na n%jaké podivné #achovnici v je#t% podivn%j#í 

partii:

„...byl  schopen myslet  pouze v  #achovBch dimenzích  a  

jeho  my#lenkovB  pochod  byl  stejnB,  jako  kdyby  sed"l  nad  

#achovnicí.“104

Tato partie nemohla skon"it jinak ne$ matem (= smrtí).

Dal#ím  motivem,  kter&  je  mistrn%  rozehrán  a  rozfázován,  je 

Lu$inova „#achová nemoc“. Poprvé se objeví bezprost)edn% po smrti 

jeho prvního „zajímav%j#ího“ soupe)e – starého hudebníka s kv%tinou 

(„Byl tak zesláblB /Lu$in – pozn. M.N./ a nervov" labilní, a$ m"li lékaAi  

obavy, $e chorobu nepAe$ije.“).105 Lu$inovo blouzn%ní  „m"lo podobu 

jakési nestvCrné hry na pAízra%né, vratké, donekone%na se rozlézající  

#achovnici“.106 A u$ tenkrát, po zotavení, následovala na doporu"ení 

léka)' #achová abstinence. Podruhé nemoc vypukne, kdy$ mu oznámí, 

$e jeho otec zem)el. Následuje op%t období „#achové ne"innosti“, aby 

posléze Lu$in celou svou energii  a talent  vrhl  na vym&#lení  obrany 

proti Turatimu. Do t)etice se Lu$in zhroutí p)i osudové partii s Turatim. 

Autor nám v#ak s dostate"n&m p)edstihem podstrkuje v%t#í "i men#í 

indicie, které dávají tu#it, k "emu v brzké dob% dojde. Také po tomto 

zhroucení následuje zákaz hrát.

Nemoc  tedy  rozd%lila  Lu$in'v  $ivot  do  t)ech  fází,  které  jen 

potvrzují  na#i  „teorii  kruhu“.  Za"ínáme v  jakémsi  „p%ed&achovém 

103 Lu$inova obrana, str. 35.
104 Lu$inova obrana, str. 156.
105 Lu$inova obrana, str. 42.
106 Lu$inova obrana, str. 42.
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období  –  p%ed&achovém d#tství“,  v  období  p)ed  tím,  ne$  mal& 

Lu$in poprvé narazil na #achy. Následuje  „&achová éra“, kterou lze 

vymezit  od  Lu$inov&ch  prvních  #achov&ch  úsp%ch'  a$  po  osudov& 

turnaj.  Toto #achové období  ov#em naru#uje a  nahlodává po"ínající 

„choroba“ - Lu$in se propadá do #achového sv%ta, jeho snoubenka se 

sna$í  udr$et  ho i  ve sv%t%  reálném.  Po t)etím zhroucení  se  za"íná 

Lu$in'v $ivot jakoby vracet zpátky do „p)ed#achového d%tství“:

„Pak prob"hl lehkB optickB klam: vrátil se do $ivota nikoli 

odtud, kudy z n"ho vy#el, ale v#echnu práci za n"j vykonala  

vzpomínka na d"tství a to pAekvapivá: nádherné #t"stí, s ním$  

se poprvé setkal. Kdy$ byla kone%n" tato fáze jeho $ivota zcela 

obnovena a objevil  se náhle s rachotem zborcené zdi  Turati,  

turnaj  a  v#ecky pAede#lé  turnaje,  tak  se podaAilo  tomu jeho  

#t"stí zapla#it dokonce i bránící se stín Turatiho a vrátit zp"t do 

skAí]ky  #achové  figurky,  které  se  u$  u$  dávaly  do  pohybu.  

Jakmile znovu o$ívaly, víko se nemilosrdn" zaklaplo.“107 

Proto$e v#ak Lu$inovi nebylo dáno dozrát v dosp%lou osobnost, 

ocitá  se  v  této  „post&achové  fázi“,  která  p)ipomíná  dávné 

„p)ed#achové“ d%tství. V#ichni Lu$ina nutí, aby vymazal z pam%ti své 

#achové období, ty tzv. „ztracené roky“, ale on nemá na co navázat, 

zb&vá jen út%k zp%t.

 Z  d%tství  se  vyno)ují  dávno  zapomenuté  postavy. Nejprve  se 

objeví dávn& spolu$ák (aby nám p)ipom%l Lu$inovo d%tství, je#t% bez 

#ach'), potom se najednou zjeví teta, a "tená) ji$ tu#í, nebo7 práv% 

ona byla tou osobou, která se nep)ímo podílela na rozvinutí Lu$inov&ch 

#achov&ch schopností. A opravdu, #achy za"nou znovu úto"it, i kdy$ 

tentokrát jen v jeho p)edstavách (v rozmíst%ní nábytku v místnosti, v 

rozhovorech s lidmi, v#ude jako by "íhaly hrozivé kombinace, kter&mi 

ho chce n%jak& tajemn& soupe) zahnat do úzk&ch), ale o to záke)n%ji. 

A kdy$ se nakonec zjeví i dávno zapomenut& Valentinov, je dokonáno.

107 Lu$inova obrana, str. 102.
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Jestli$e  v  nás  autor  hned  prvními  )ádky  vzbudil  zv%davost  a 

vyvolal  otázky  ohledn%  Lu$inova  jména  („...od  pond"lka  bude 

Lu$inem),108 ne#et)í nás ani v záv%ru románu:

„Vyrazili dveAe. 'AlexandAe Ivanovi%i, AlexandAe Ivanovi%i!' 

rozeAvalo se n"kolik hlasC najednou.  Jen$e Alexandr Ivanovi%  

tam nebyl.“109

Tato zjevná  nápov%da  "tená)i  by  potvrzovala  na#i  p)edchozí 

dom%nku o návratu do d%tství. Na za"átku p)íb%hu se setkáváme s 

mal&m chlapcem, kter& se „od pond%lka“ stane dosp%l&m, na konci se 

v#ichni shán%jí po Alexandru Ivanovi"i (tedy ne po Lu$inovi!). Nebo jak 

pí#e  ve  své  stati  ^</?  (=8/2/<  :)  /*'/0  */12/0 Nora Books,  na 

za"átku hrdina své  (pravé) jméno ztrácí, aby se pak objevilo zase na 

konci, mizí  ale jeho nositel.110 Anebo Lu$in v pomatení smysl'  "i  v 

naprostém zoufalství ukon"uje hru poté, co na #achovnici svého $ivota 

odhalí 9ábelskou kombinaci, která ho (v souladu s pravidly, je$ jsme si 

u$ sta"ili osvojit), tla"í op%t do #achového $ivota? Jako by tu#il, $e „od 

pond"lka bude zase Lu$inem“.111 

Co to  vlastn%  znamená  „bBt  Lu$inem“?  Úvodní  scénu románu 

m'$eme interpretovat tak, $e mal&  chlapec Alexandr Ivanovi" (toto 

„chlapecké“ jméno v#ak neznáme) p'jde od pond%lka do #koly, tzn. od 

pond%lka  ho  budou  v#ichni  naz&vat  Lu$inem.  Jako  by  skon"ilo 

bezstarostné  d%tství...  Anebo  -  postava  malého  chlapce  mizí  a 

objevuje se mnohem zajímav%j#í hrdina - Lu$in, geniální #achista. Tato 

prom%na nemusí mít nic spole"ného s dosp%lostí, tím spí#, víme-li, $e 

Lu$in nikdy nedosp%l (nem%l v'bec #anci dosp%t). 

108 viz str. 64.
109 Lu$inova obrana, str. 165.
110 eG>L, :=4;: f?=D 5U4=>=? F; =BI=J B=L>=J, in @A;B5654 :;<=>=? Pro et Contra, 
K=6 1, LK4. 535.

111 Popus7me  trochu  uzdu  na#í  fantazii  a  pokra"ujme  tam,  kde  autor  skon"il: 
„AlexandAe Ivanovi%i,  AlexandAe Ivanovi%i,  od pond"lka budete Lu$inem!“  Kruh se 
uzavírá...
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Vra7me se k ji$ zmi2ované p)edmluv%, v ní$ se Nabokov hned na 

za"átku zam&#lí nad jménem svého hrdiny – Lu$in:  „O-5 8(M-;?.15 

1/  13/</-  'illusion',  ?13(  78/(:'?1.(  ?=/  */1.)./D'/  '?<'5.'/,  

;=3;4(<  [o]  */  [oo].“112 Byl  vlastn%  Lu$in  nebo nebyl?  Ten dosp%l& 

#achov& velmistr, nebyl to jen klam? Nem%li  jsme po celou dobu co 

d%lat s oním mal&m chlapcem ze za"átku p)íb%hu? Neexistoval Lu$in 

pouze ve svém vlastním #achovém sv%t%? Nevaroval nás v"as autor? 

P)ihlédneme-li  k originálu textu, pochopíme na#e mírné znepokojení 

vyvolávající v#echny vy)"ené otázky: 

„^<?86  <G4(3(.  '_3?21)'*8  O<)'/<(D,  _3?21)'*8  

O<)'/<(D!'  -  :)8?<?3/  '?12/362/  =/3/1/<.  E/  &'()(*+* 

_3?21)'*8) O<)'/<(D) '? 4G3/.“113

A kdy$ u$ se bavíme o jménech, jist% není bez zajímavosti, $e v 

celém  románu  mají  ze  v#ech  do  d%je  v&razn%  zasahujících  postav 

pouze  t)i  postavy  jméno,  resp.  p)íjmení:  Lu$in,  jeho  opatrovník 

Valentinov a soupe) Turati114 - tedy ty „nej#achov%j#í“ figury v p)íb%hu. 

Ostatní vystupují pouze jako otec, matka, star& pán, hudebník, teta, 

zem%pisá), Lu$inova nastávající atd. V posledních kapitolách v#ak, aby 

odvedl  pozornost  od  schylující  se  tragédie,  autor  zahrne  "tená)e 

nov&mi, zcela bezv&znamn&mi figurami se jmény. 

112 :;<=>=?,  @A;B5654:  V4DB5LA=?5D  >  ;IUA5JL>=6G  3D4D?=BG  4=6;I;  '/;W5K; 
CGH5I;' in @A;B5654 :;<=>=? - Pro et Contra, K=6 1, LK4. 52.

113 :;<=>=?, @A;B5654: /;W5K; CGH5I;, in S=<4;I5D L=T5IDI5J 4GLL>=U= 3D45=B; 
? 3MK5 K=6;P, K=6 2, str. 465.

114 Turati – v ru#tin% se figura v%$e naz&vá bu9 „A;BRM“ nebo „KG4;“. Jinak to té$ 
znamená „hnát“ n%koho !!!
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ROMÁN JAKO !ACHOVÁ PARTIE

Text celého románu je  strukturován jako #achová partie115 se 

v#emi  jejími  fázemi.  Díky  dochovanému  záznamu  si  ji  m'$eme 

p)ehrávat  a  komentovat  jednotlivé  tahy  a  situace  na  #achovnici/v 

textu, t)eba$e u$ do ní nem'$eme sami zasáhnout a ovlivnit ji.

 

V zahájení ka$dé partie jde o to co nejd)íve vyvinout (zapojit do 

hry) v#echny d'le$ité figury. Krom% figurek – rodinn&ch p)íslu#ník' - 

u"iní  na  #achovnici  velmi  brzy  své  první  a  nenápadné  tahy  také 

Valentinov, Lu$inova budoucí $ena a dokonce i Turati. Tyto dv% zásadní 

postavy  v  Lu$inov%  $ivot%  jsou  tedy  p)edstaveny  ji$  na  po"átku, 

a"koliv jejich prav& "as teprve p)ijde. Stejn%  tak v dal#ím pr'b%hu 

románu se  na  scénu vracejí  figury, které  si  své  nejd'le$it%j#í  tahy 

dávno  odbyly, ale stále je#t% mohou n%jak&m zp'sobem zasáhnout do 

pr'b%hu d%je. A7 u$ je to teta, zem%pisá), spolu$áci ze #koly...

A nejen $e se tyto figury ne"ekan% znovu objevují v partii (tak 

jako "eká jezdec v rohu #achovnice, aby v prav& "as zaúto"il),  ale 

stejn% jako mezi #achov&mi figurami jsou i mezi hrdiny románu ur"ité 

vazby, o kter&ch nem%li ani tu#ení. Postupn% vyjde najevo (ani$ by to 

m%lo pro v&voj d%je n%jak& jin& v&znam ne$ estetick&), $e Lu$inova 

$ena v d%tství "etla knihy jeho otce, $e ji u"il  ten sam& zem%pisá), 

kterého Lu$in porazil je#t%  jako chlapec, ba $e dokonce s jedním z 

Lu$inov&ch spolu$ák',  kter&  p)i#el  ve válce o ruku, hrála v lét%  na 

Krymu tenis. 

V ur"itou chvíli musí autor také n%jakou figuru ob%tovat. Smysl 

ob%ti  spo"ívá  v  tom,  $e  ze  zdánlivé  ztráty  (a7  u$  materiální  nebo 

pozi"ní) doká$e hrá" pro sebe vyt%$it v&hodu. Z)ejm% proto Nabokov 

ob%toval  figuru  starého  hudebníka  s  kv%tinou  –  prvního  Lu$inova 

soupe)e, aby v záp%tí mohla zaúto"it jiná – siln%j#í  figura, rozum%j, 

115 V souvislosti s Lu$inovou $enou vnímáme dvojzna"nost slova  partie: „partie – 
dobrá  partie“,  „ud%lat  dobrou  partii“,  „partie“,  „partie“,  „nedohraná  p)eru#ená 
partie“, „taková dobrá partie“ - Lu$inova obrana, str. 118.
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lep#í #achista, ne$ byl sta)ec. Autor toti$ pot)eboval pro Lu$ina stále 

siln%j#í soupe)e.

Obdivuhodná je autorova sebejistota a odvaha nastínit v první 

polovin% románu dal#í pr'b%h jeho vlastní rozehrané partie, obsa$en& 

v zám%ru Lu$inova otce napsat román Gambit:

„'ZemAe  mlád,'  pravil  nahlas,  neklidn"  pAecházeje  po  

pokoji  kolem odklopeného psacího stroje, kterB na n"j  upíral  

sv"télkující  klaviaturu.  'Ano,  zemAe  mlád  a  jeho  smrt  bude  

osudová a velmi dojemná. ZemAe, ale je#t" sehraje na lC$ku  

svou poslední partii.' Tenhle nápad se mu velmi zalíbil, bylo mu 

líto, $e nemC$e za%ít psát román od konce. Ale pro% by vlastn" 

nemohl? Co kdyby to zkusil? Svou ideu povede pozpátku – od 

drásav"  dojemné a detailn"  zobrazené smrti  a$  k mlhavému  

narození  hlavního  hrdiny  –  ale  najednou  sebou  Lu$in  star#í  

#kubl,  usedl  za  stCl  a  znovu  se  nad  svBm budoucím  dílem  

zamyslel.“116

Tak jako se na #achovnici v pr'b%hu hry mohou p)eskupovat síly 

a tlak z jedné strany na druhou (my#leno pozi"n%, nap). z pravého 

královského  k)ídla  p)es  st)ed  na  levé  dámské  k)ídlo  a  zp%t),  i  v 

románu dochází ke zm%nám perspektivy vyprav%"e. Na za"átku je v 

neutrální pozici, pak p)esunuje své síly k otci a vypráví jakoby jeho 

o"ima (stále v#ak v er-form%!), k samotnému Lu$inovi, k jeho $en%, a 

jednou se útok zcela ne"ekan% p)emístí na skupinku opil&ch mu$' po 

flámu. 

Stejn% tak v nás autor vyvolává fale#n& dojem, $e remíza p)ece 

jen bude mo$ná. Pokud  jeden  hrá" neustále  #achuje soupe)ova krále 

a ten se nem'$e nikam schovat, jde o tzv. v%"n& #ach117 a hra kon"í 

remízou.  Stejn%  tak,  opakuje-li  se  na  #achovnici  t)ikrát  stejná 

116 Lu$inova obrana, str. 47.
117 Touto metodou  (v%"n&m #achem)  zaznamenal  mal&  Lu$in  sv'j  první  #achov& 

úsp%ch  v  za"átcích.  Poprvé  neprohrál  se  star&m  hudebníkem,  ale  remizoval. 
Lu$inova obrana, str. 33.

                                                                                                                                       79



kombinace tah' bílého a "erného. Je to volba hrá"', oba ji také mohou 

zamítnout a táhnout jinou figurou nebo krále ne#achovat. Hrá"i takhle 

dobrovoln%  p)istupují  na  remízu.  A  co  d%lá  Nabokov?  N%kolikrát 

zopakuje tahy – situace, aby nás ukolébal, $e je v#e p)i starém, $e nic 

nehrozí. Mo$ná tím oklame nás "tená)e, ale rozhodn% ne #achového 

velmistra! 

„Objevil  klí%.  Útok  byl  jasnB.  NeúprosnBm opakováním  

tahC ho m"l soupeA pAivést nazp"t k jeho vá#ni, která rozbije  

jeho $ivotní sen. Zpusto#ení, d"s, #ílenství.“118

Lu$in na remízu nep)istoupil. Usilovn% se sna$í najít obranu proti 

opakujícím  se  útok'm  ze  strany  soupe)e,  pokou#í  se  vymanit  z 

drtivého tlaku, ale v koncovce pochopí, $e situace na #achovnici jeho 

$ivota je beznad%jná. Jako prav& velmistr tedy ukon"í partii d)íve, ne$ 

dojde k rozhodujícímu tahu. Vystoupí ze hry. 

NESMRTELNOST NA 64 POLÍCH

Zachováme-li #achové pojetí  této práce, nelze se nezmínit, $e 

jak v um%ní, tak i v #achu, se ozna"ují nejzajímav%j#í díla/partie, které 

okouzlí  své  diváky, "tená)e,  poslucha"e  i  za  n%kolik  let,  století  "i 

dokonce tisíciletí (viz mat princezny Dilaram), jako nesmrtelné. 

I  Lu$in  odehrál  na osudném berlínském turnaji  n%kolik  partií, 

které „byly okam$it"  experty  ozna%eny  za  nesmrtelné“.119 V  jedné 

rozmluv%  se  zase  budoucí  tchán  ptá  Lu$ina,  zda  v  #achu  existuje 

n%jak&  „zaru"en&“  tah,  kter&  by  v$dycky  zajistil  hrá"i  vít%zství, 

rozum%j  nesmrtelnost.  Jako by  se  hrá"i  neustále  pokou#eli  obelstít 

osud. Co$ nám okam$it% p)ipomene bláhové zoufalce, kter&m jsme se 

118 Lu$inova obrana, str. 159.
119 Lu$inova obrana, str. 84.
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vysmáli v druhé kapitole – karetní hrá"e. Ti se p)ece pokou#ejí vyzrát 

na  náhodu.  Ale  #achy  jsou  logickou  kombina"ní  hrou,  kde  náhoda 

nemá $ádné  místo!  Nezapomínejme  v#ak  na  autora –  v#emocného 

tv'rce. To on ovládá hru, které my jen p)ihlí$íme a obdivujeme se jí. 

To on dohnal Lu$ina k sebevra$d%, by7 velmi elegantními a kombina"n% 

geniálními tahy. To on zastupuje osud ve sv&ch vymy#len&ch sv%tech - 

nesmrteln&ch partiích. 
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5. ZÁV"R

Ohlédn%me se na míst% vyhrazeném pro záv%re"né shrnutí zp%t 

za  popsan&mi  stránkami.  Vyu$ili  jsme  autorovy  vá#n%  pro  #ach  a 

pokusili se ji aplikovat na jeho tvorbu. Nabokov sám nám toto po"ínání 

v mnohém uleh"oval sv&mi dobrovoln&mi p)iznáními v r'zn&ch statích, 

p)edmluvách  a  rozhovorech,  "ím$  rozpt&lil  na#e  obavy  z  jakéhosi 

násilného „roubování“ p)edem stanovené ideje na jeho dílo. 

Zcela zásadní  se pro práci  stalo  autorovo  p%irovnání vztahu 

spisovatele a jeho 'tená%* ke vztahu autora &achov)ch úloh a 

jejich   %e&itel*.  +e#itelé,  aby  do#li  ke  správnému  )e#ení,  musejí 

proniknout do autorova my#lení, p)i"em$ postupn% odhalují a oce2ují 

jeho  d'myslné   kombinace,  nastra$ené lé"ky  svád%jící  na  scestí  a 

techniku a eleganci celkového provedení. 

Stejn& p)ístup o"ekává Nabokov i od sv&ch "tená)'. On sám se 

nespokojuje  pouze  se  zajímav&m  nám%tem  nebo  p)íb%hem. 

Rozhodující je také zp'sob vypráv%ní. To je kvalita, která jde ruku v 

ruce se záv%re"nou pointou. Nezajímají ho "tená)i, kte)í sledují pouze 

p)íb%hovou linii, ztoto$2ují se s hrdiny a dojímají se nad jejich osudy. 

Takové bychom  mohli  p)irovnat  k  )e#itel'm,  kte)í  si  na  poslední 

stránce  nalistují  správné  )e#ení  úlohy  a  to  si  potom  mechanicky 

p)ehrají,  ani$  by  pronikli  do  konstrukce kompozice.  Jejich  radost  z 

matu  jist%  není  men#í  ne$  radost  poctiv&ch  )e#itel',  ale  nikdy 

neproniknou do hloubky úlohy tak, jako druzí jmenovaní.

Z  román'  ruského  tv'r"ího  období  jsme  dále  vyabstrahovali 

n%která témata, která se prolínají v celé autorov% tvorb% a která, a" 

nás to zprvu ani nenapadlo, nesou v sob% jisté „#achové vlastnosti“. 

Zdá se, $e  základním tématem v díle Vladimira Nabokova 
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je tv*r'í proces. Tvorba, která má velmi blízko ke h)e (jako kdy$ si 

malé d%ti ve sv&ch hrách vytvá)ejí své vlastní sv%ty se sv&mi vlastními 

pravidly) – rovn%$ vy$aduje logické kombina"ní schopnosti, schopnost 

p)edvídat, um%ní blafovat, riskovat. Existuje fráze o osudu, kter& sám 

zamíchal karty (nap)íklad karty $ivota). V literatu)e je oním hybatelem 

– osudem autor. Celou dobu tedy sledujeme nerovn&,  ale napínav& 

zápas románov)ch hrdin*  s osudem.  Jsou mu vydáni napospas, 

stejn% jako jsme my "tená)i vydáni napospas autorovi. My jsme v#ak 

na  jeho  hru  p)istoupili  dobrovoln%.  Dobrovoln%  se  necháváme 

vzru#ovat jeho um%ním, um%ním „míchat karty“.

Tvorba  fascinuje  Nabokova  natolik,  $e  ji  p)ená#í  i  na  své 

románové  hrdiny.  Vedle  opravdov&ch  literát'  nará$íme  ale  i  na 

diletanty  "i  netalentované jedince,  kte)í  svou  vá#e2  „n%co  stvo)it“ 

realizují v úpln% jin&ch oblastech.  

Autorka si uv%domuje, $e na rozsáhlé dílo Vladimira Nabokova 

nelze nahlí$et pouze „#achov&m prizmatem“ a $e se dá vypozorovat 

)ada  jin&ch  „úhl'  pohledu“.  (achové  vzorce  jako  narativní  a 

kompozi"ní  model,  to  je  pouze  jeden  z  mnoha  aspekt',  jak 

interpretovat  mnohovrstevn&  zp'sob  vypráv%ní  Nabokovov&ch 

román'. Jak nap)íklad vypl&vá z jednoho z vyabstarhovan&ch témat, 

stejn% tak jsme mohli analyzovat tvorbu z hlediska literatury jako 

takové.  Odhalovat  aluze  "i  p)ímo  citace  Nabokovov&ch  velk&ch 

p)edch'dc' – Pu#kina (k t%m se autor hrd% hlásil) a Dostojevského (ty 

zase umn% skr&val, ale pot)eba konfrontace je v jeho díle patrná),120 

ale také citace a odkazy na sebe samého, resp. na svá díla. 

Za pozornost by jist% stála i Nabokovova neoby"ejná schopnost 

pracovat s jazykem. Ta se odrá$í nap)íklad ve vnit)ní struktu)e jeho 

text',  v  bohaté  a  velmi  d'mysln%  propracované syntaxi,  v  práci  s 

lexikou. Mnoho odborn&ch prací se zab&vá práv% )e#ením, lu#t%ním, 

120 A7 u$ se jedná o p)ebírání jmen románov&ch postav F.M. Dostojevského (Lu$in ze 
Zlo"inu a trestu) nebo p)ímo o variace na n%která témata Dostojevského román' 
a novel (Dvojník a Zlo"in a trest v Zoufalství atd.)
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roz#ifrováváním Nabokovov&ch jazykov&ch h)í"ek,  jazykov&ch vtip', 

dvojsmysl', nará$ek, parodií. Tedy nejen v narativní konstrukci sv&ch 

p)íb%h',  ale  i  na  jazykové  úrovní,  projevuje  se  autorova  záliba  v 

mystifikaci.  

Nem%li  bychom opomenout ani zvlá#tní  vztah tématu a jeho 

zpracování,  kter&  se  u  Nabokova utvá)í  velmi origináln%.  To je  to 

vytvá)ení nov&ch sv%t', ve kter&ch platí autorem stanovená pravidla. 

P)es zdánliv& chlad, kalkul a odstup, anebo práv% pro zdánliv& chlad, 

kalkul a odstup, si "tená) uv%domuje jiné, mnohem obecn%j#í dimenze 

díla,  jin&mi  slovy  jeho  p)esah  i  do  sv%ta  skute"ného,  by7  tento 

skute"n& sv%t autor demonstrativn% ignoruje. 

Zdá se, $e v této práci vyslovujeme p)íli#  mnoho otázek a ne 

v$dy na n% nacházíme odpov%9. To je v#ak ta nejlep#í vizitka pro ná# 

„zkouman&  objekt“.  Domníváme  se,  $e  to  nejcen%j#í  na  ka$dém 

um%leckém díle není jasn% vysloven& názor "i #okující interpretace, ale 

práv%  schopnost  vyprovokovat "tená)e,  diváky, poslucha"e  (zkrátka 

recipienty) k otázkám. Jakási nejednozna"nost, snad i neuchopitelnost 

díla, která nutí "tená)e (recipienty) p)em&#let a která v nich vyvolává 

pot)ebu ptát se. 

N%kdy  i  pouhá  formulace  otázek  doká$e  pomoci  dílo  lépe 

pochopit. A p)ipustíme-li, $e na#e odpov%9 není jediná mo$ná, pomalu, 

ale jist% si otevíráme bránu, která vede do neskute"ného sv%ta um%ní. 

Otevírame si bránu k poznání...

Pod plá#tíkem diplomové práce nech7 je tedy tento text oslavou 

v#ech tv'rc', kte)í je#t% mají tu odvahu v%)it, $e se um%ním (co jiného 

je tvorba, t)eba$e se projevuje nap)íklad v obchodní sfé)e, viz Dreyer) 

dá zm%nit sv%t. A nejen, $e tomu v%)í, oni se o to neustále pokou#ejí. 

Tímto patetick&m odstavcem ukon"eme rad%ji ná# nesm%l&  pokus o 

diplomovou práci.

KONEC
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SUMMARY

Thesis „Chess in works of Vladimir Nabokov – world and destiny 

modelling as a chess game“ does not observe specific author's work 

(novel of „russian period“) only with chess game aspect, but also from 

angle creating and solving chess problems. Especially in this activity 

Nabokov viewed analogy between writer  and his  readers.  All  these 

relationships in his works we tried to cipher out, analyze and aplicate 

in a wider criterion in his writting.

If we describe chess and chess problems as a fable of this thesis, 

then we find its topic as a creation and all difficulties connected to it: 

creation of brand new worlds with its specifics codes, author's uneasy 

inheritance and recipients edification.

At  first,  we  evolved  all  these  aspects  in  allready  mentioned 

novels of russian period („from Mary to The Gift“), so we could deal 

with  these  aspects  in  details  in  Nabokov´s  novel  The Defence, 

something like Nabokov´s manifest of  creative approaches.

Each thesis's chapter is lead with chess inclosure, where is not 

only simple commentary of chess history and rules of this king's game, 

but  we  also  analyze  author's  one  chess  problem.  And  in  its 

composition we find parallel with constructive principels in his novels.
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