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Anotace

Tato bakalářská práce se zabývá zákonitostmi členění textu v rámci jednotlivých 

kapitol Českého snáře a posléze v rámci celé knihy. Analyzována bude jak mikrostruktura, 

tak makrostruktura zvoleného textu.

Práce se soustředí na rytmické uspořádání Vaculíkova románu. Pozornost je zde 

věnována zejména funkcím rytmu v próze, s čímž souvisí naše snaha o popis vztahu 

kompozice s působením díla na čtenáře. 

Annotation

This bachelor essay deals with the principles of the text’s structure within the frame of 

the particular chapters of the novel Český snář and afterwards within the frame of the whole 

book. The text’s microstructure as well as the macrostructure is being analyzed.

The essay focuses on the rhythmic structure of the Vaculík’s novel. Especially the 

functions of the prose rhythm are stressed, wherefore we intend to describe the composition’s 

relation to the work’s effect on the reader.
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1. CÍLE PRÁCE 

V tomto textu se budeme zabývat kompozicí Českého snáře Ludvíka Vaculíka. 

Zaměříme se přitom na některé jeho rytmické postupy a na využití znalosti těchto postupů při 

interpretaci textu. Na základě svých zkoumání vyvodíme obecnější závěry o funkci rytmu 

v Českém snáři a navrhneme další možnosti výzkumu prozaického rytmu. 

Jako první krok je pro naše účely potřeba vysvětlit, co nás k tomuto postupu motivuje; 

proč chceme hledat rytmus právě v prozaickém útvaru?

Rytmus je totiž bezpochyby něčím, čeho si zpravidla všímáme spíše u poezie. 

Přiznáváme ho sice rovněž próze (hovoříme např. o „mluvních taktech“),1 nicméně zde na 

sebe většinou nestrhává takovou pozornost jako v poezii; recipient obvykle vnímá spíše 

textovou výstavbu sémantickou než výstavbu zvukovou.2 Jurij Tyňanov v této souvislosti 

navrhuje, aby se nemluvilo o „rytmu“, nýbrž „rytmičnosti“ prózy, neboť rytmické prvky 

v próze jsou vždy „asimilovány konstruktivním principem prózy, převahou sémantického 

určení řeči“ (Tyňanov 1987: 263). 

Wolfgang Kayser ve své knize Das sprachliche Kunstwerk poznamenává, že pokud na 

sebe rytmus v próze upoutá příliš velkou pozornost, může to být považováno za nežádoucí, 

odvádějící pozornost od významu textu,3 a proto někteří autoři svá díla dodatečně upravují, 

aby v nich rytmus získal méně dominantní úlohu (Kayser 1963: 267). 

1 Viz např. Palková (1974), Daneš (1957).

Zcela stranou ponecháváme problematiku rytmu „běžné“, neliterární promluvy, ačkoliv i zde objevujeme tzv. 

„mluvní rytmus“ – rovněž v běžné promluvě totiž samozřejmě existují pravidla např. pro používání přízvuku, 

intonace apod. My se zde však zabýváme toliko takovým rytmem, který je „specifickým způsobem organizace 

textu“ (Palková 1974: 7).   
2 Viz kupř. Jankovič (2002a: 165);  Tyňanov (1987: 463).

Podobně také Kayser: „Man darf mit Recht von vornherein erwarten, dass die Bedeutungen in der Prosa eine 

wichtigere Rolle spielen als in der Poesie“ (Kayser 1963: 263).
3 Stejné autorské tendence dokládá taktéž Tyňanov (1987: 463). 
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Dalším argumentem proti hledání rytmu v próze může být fakt, že román je zřídkakdy 

určen pro hlasitý přednes;  předpokládáme, že i Český snář je určen k tzv. „tichému čtení“4 – 

proč se tedy vůbec nějakým jeho údajným rytmem zabývat?

Nejprve k prvnímu bodu: Milan Jankovič ve studii Rytmičnost v próze vychází ze 

skutečnosti, že v některých prozaických textech lze vypozorovat situace, kdy se tematika 

textu díky rytmu obohacuje o další významy, nebo kdy se dokonce rytmus stává „hlavním 

nositelem smyslutvorné intence“ (Jankovič 2002a: 172). Totéž předpokládá i Kayser: 

Man hat gesagt, dass in der Prosa die Gliederung sich völlig nach dem Sinn richte.  

Wäre es so, dann wäre eine Untersuchung der Prosarhythmus sinnlos oder doch zumindest  

überflüssig. […] Aber es gibt auch Prosa, in der es nicht der Fall ist. Überall da zum 

Beispiel, wo nach einer „Wohlgefälligkeit“ des Rhythmus gestrebt wird oder doch zumindest  

störende Wirkungen vermieden werden, ist im Autor wie im Leser bzw. Hörer ein besonderes 

rhythmisches Empfinden wach, das selbstständig reagiert. Darüber hinaus wird sich zeigen, 

dass durch die Gliederung eine besondere Vertiefung der Bedeutungen erreicht werden kann. 

[…] Und es wird sich schließlich zeigen, dass in der Prosa über diese dienende Funktion des 

Rhythmischen bis zu selbstherrlichen Wirkungen kommen kann (Kayser 1963: 264).

Na tato pojetí chceme navázat. Tvrdíme, že pojem „rytmus“ lze účelně aplikovat nejen 

při zkoumání poezie, nýbrž také v prozaickém textu – především jako užitečný nástroj, který 

nám při interpretaci románu může výrazně pomoci. Domníváme se totiž, že rytmičnost 

vytváří jednu z nejdůležitějších charakteristik kompozice románu Český snář: přispívá 

výrazně k jeho koherenci, vede čtenáře určitým způsobem během procesu recepce 

a napomáhá utváření smyslu textu. 

Jak Kayser, tak Jankovič si všímají, že rytmus a význam (resp. smysl) k sobě mají 

nápadně blízko a nemůžeme je od sebe zcela oddělit, nebo si dokonce myslet, že stojí zcela 

v protikladu, jak by Kayserem a Tyňanovem popsané tendence na první pohled mohly 

napovídat.5 Předpokládáme tedy, že rytmus v Českém snáři bude mnohé významy posilovat, 

ne oslabovat.

4 Kayser poznamenává: „Der weitaus größte Teil der ‚literarischen‛ Prosa in den letzten Jahrhunderten ist nicht 

mehr für die Rezitation bestimmt, sie lebt nicht mehr in der Atmosphäre der Öffentlichkeit, des Rhetorischen 

[…]. Diese Prosa will allein und im Stillen  gelesen werden, und ihr  kommt es nicht darauf an, bestimmte 

Stellen nachdrücklich hervorzuheben“ (Kayser 1963: 265).
5 Viz pozn. č. 3.
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Zároveň tvrdíme, že rytmičtí činitelé textu mohou svou funkci uplatňovat i v případě, 

že text nečteme nahlas6 (podobně jako se některé funkce „poetického“ rytmu neuplatňují 

pouze při hlasitém čtení, recitaci).    

Rytmem jakožto důležitým prvkem pro utváření smyslu Českého snáře jsme se 

zabývali již v eseji Rytmus Českého snáře na příkladu první kapitoly.7 V této seminární práci 

jsme poukázali na rytmické principy počátku Vaculíkova románu, přičemž jsme zohlednili 

rytmus na všech jazykových rovinách. Byli jsme mj. konfrontováni s faktem, že v Českém 

snáři se rytmus vyskytuje dokonce na jazykových rovinách nejnižších; v rámci první kapitoly 

můžeme mj. narazit kupř. na aliteraci a vnitřní rýmy (viz Lukavská 2011). Takováto práce 

s rytmem se však tentokrát nemá stát centrem našeho zájmu. Fakta, která jsme zjistili 

v předchozí práci, mají spíše signalizovat význam rytmického působení na celkovou výstavbu 

textu Českého snáře a doložit, že se jedná o text, který je jakožto rytmický záměrně 

komponován.

 

Text první kapitoly, na který jsme se v minulé práci omezili, nám neumožnil 

upozornit na všechny relevantní rytmizující postupy, které se v románu vyskytují (přičemž 

některé z těchto nezmíněných postupů považujeme za zásadní). Dále nám vymezený úsek 

textu neposkytl možnost přesvědčivě doložit principy opakování a variací v rámci různých 

kapitol románu. Na vrub omezenému množství analyzovaného textu lze připsat rovněž 

skutečnost, že nebylo možné konkrétně poukázat na rytmus navracejících se motivů 

a nabídnout na základě odhalení rytmických principů propracovanější popis kompozičních 

postupů románu. To si tedy klade za cíl tato práce bakalářská.

6 V tomto předpokladu se můžeme opřít např. o Jankoviče (Jankovič 2002a: 169).
7 Jednalo se o závěrečnou práci pro seminář Čtení románu: Český snář Ludvíka Vaculíka, vedený 

v akademickém roce 2009/2010 dr. Michaelem Špiritem.
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2. RYTMUS

Druhým úkolem této práce je objasnit, co přesně pojmem rytmus rozumíme. 

Vycházejíce zejména z definic Zdeny Palkové (1974) a Andráse Horna (2001) v této práci 

pojmem rytmus označujeme kompoziční8 princip, jehož existence je podmíněna opakovaným 

výskytem výraznějších elementů v řadě elementů méně výrazných. Ony výraznější elementy 

zároveň musí vykazovat totožnost nebo vzájemnou podobnost – čtenář mezi nimi totiž 

potřebuje vysledovat zákonitost, díky níž může vzniklé rytmické jednotky usouvztažnit. 

Na základě uvedené definice můžeme pracovat nejen s rytmem např. na úrovni 

hláskové instrumentace, ale rovněž s rytmem, který vzniká uspořádáním vyšších jazykových 

rovin, nebo dokonce s rytmem na úrovni výstavby syžetu. 

Jankovič na počátku své práce o rytmu ve Vančurově próze uvádí, že rytmus „může 

organizovat všechny zvukové9 složky slovesného projevu. Může se týkat výběru a uspořádání 

hlásek, slabik, slov, vět i nadvětných celků“ (Jankovič 2002a:165; zvýr. J. L.), později se však 

zmiňuje také o rytmickém členění „tematickém“, které se má projevovat kupř. v „naléhavé 

[…] návratnosti motivů“ (tamtéž: 166). Sám se navíc posléze neomezuje pouze na zvukové 

aspekty jazyka, když rytmizující funkci přiřkne např. Vančurově práci s aktuálním členěním 

8 Literární vědci se na tom, zda pozorování rytmu patří ke studiu kompozice, ne vždy zcela shodují. Jankovič 

staví kompozici a rytmus textu v jistém smyslu proti sobě zřejmě proto, aby se mohl z větší části vyhnout 

analýze Vančurových motivů (Jankovič 2002a: 166). Na druhou stranu kupř. František Všetička (2005) rytmus 

jednoznačně chápe jako ke kompozici přináležející postup; podobně Daniela Hodrová (2005). 
9 Zde si dovolíme drobnou, ale zřejmě důležitou poznámku: když Červenka popisuje rozdíl mezi poezií a prózou, 

staví na jeden pól svého typologického obdélníku zvukovou vrstvu a rytmus a na druhý vrstvu zobrazení 

a fiktivnost (jakožto uspořádanosti slovesného díla, která zasahuje zejména vrstvu zobrazených předmětů; 

Červenka 1995: 25-26). Jedná se bezpochyby o zjednodušení, které má pomoci vymezit zásadní rozdíly mezi 

poezií a prózou; ostatně sám Červenka konstatuje, že se jedná o „ideální póly“, prototypy; skutečné texty zřejmě 

budeme muset umístit někam dále od obrysů modelu. Schéma však působí matoucím dojmem, neboť zdánlivě 

ukazuje, že rytmus a fiktivnost, resp. zvuková vrstva a vrstva zobrazení stojí v protikladu, nebo dokonce že se 

vylučují. Ve skutečnosti, v konkrétním textu jde však o vzájemné doplňování obou pólů, nebo (jak by řekl 

Jankovič) ještě spíše o zvrstvení těchto pólů. Domníváme se, že fiktivnost Vaculíkova románu se nevylučuje 

s možností realizace rytmu; domníváme se navíc, že fiktivnost nestojí v opozici ke zvukové vrstvě díla, jak jsme 

se již snažili dokázat (srovnej: Lukavská 2011).  Prozatím poznamenejme, že dle našeho názoru neuškodí, když 

v této práci hranice mezi „tematikou“ a „zvukovou stránkou textu“ trochu rozostříme – o což se ve svých textech 

v posledku snaží i (Jankovič 2002a) i (Jankovič 2002b).
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výpovědi.10 Zde se zřetelně projevuje potřeba obměny definice, kterou si Jankovič pro své 

účely vybral; tedy vytvoření takové definice, jež zohlední i sémantiku textu (ostatně také 

Jankovič vychází z toho, že nechce stavět téma a rytmus prózy do protikladu – a pokud tak 

činí, pak pouze proto, aby poukázal na různé možnosti toho, jak se rytmus v díle realizuje 

(tamtéž: 172). 

Pro naše pojetí rytmu je zásadní fakt, že do rytmu zahrnujeme také takový rytmus, 

který se někdy označuje jako „sémantický“, „motivický“ nebo „makro-rytmus“.11

S těmito pojmy se však pojí několik problémů: ten největší přitom představuje 

skutečnost, že autoři, kteří je používají, je zpravidla nedefinují. Např. Hodrová (2005) 

v těchto souvislostech zachází s pojmem rytmu velmi volně, jakoby intuitivně a ne vždy zcela 

konzistentně.12 Na druhé straně Jankovič (2002a; vyhýbaje se ve studii o Vančurovi 

zmíněným pojmům) vytváří takovou definici rytmu, která se občas, jak jsme se výše snažili 

naznačit, zřetelně nevztahuje k operacím, jež posléze při interpretaci konkrétního textu reálně 

provádí. Nedorozumění mohou způsobit také naprosto odlišná pojetí sémantického rytmu 

např.

u Northropa Frye13 a Umberta Eca.14 

Proto připojujeme následující poznámku: v této práci vycházíme z předpokladu, že 

není nezbytně nutné (a někdy ani žádoucí) diskrétně od sebe oddělovat organizaci textu a jeho 

význam (a smysl). Pokud pozorujeme rytmus, jak jsme jej v úvodu této kapitoly definovali, 

pozorujeme jej v rámci všech kompozičních složek díla a snažíme se zároveň pojmenovat 

funkce, které plní a které jsou pro interpretaci románu relevantní. Nepovažujeme zde přitom 

za přínosné omezovat se pouze na zvukovou realizaci textu v jeho nejnižších jazykových 

rovinách – na tomto postupu interpretačně uvíznul např. Durych ve své knize Rytmus české 

prózy.15 Také Kayser tento postup označuje za nepostačující – výzkum rytmičnosti v próze by 

se měl zabývat kompozicí „celku díla“.16 

10 Zde se lze pochopitelně odvolat na Danešův pojem intonačního centra a tvrdit, že i zde zkoumaný rytmus 

vychází ze zvukové realizace textu. Daleko spíše zde však Jankovič zachází s „motivickým“ rytmem. 
11 Viz Jankovič (1998).
12 Rytmus tu má vícero významů. Někdy se zdá být synonymem pro prosté opakování, jindy pro členěnost, 

uspořádanost textu.
13 Viz Frye (2003: 288-314).
14 Viz Eco (2002: 326-327).
15 Durychovu metodu kritizují např. Jankovič (1998), Palková (1974) nebo Krehlová (2001).
16 „Die rhythmische Untersuchung muss das Ganze [prosaischer] Gliederung belauschen“ (Kayser 1963: 265).
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Jako pro naše účely produktivnější – a tedy návodnější – než Durychovu metodu 

chápeme Mukařovského studie, v nichž se zabývá Čapkovým dílem (přičemž se odráží od 

jeho využití intonace k dalším tvrzením), a to zejména v těch místech, kde intonaci 

usouvztažňuje s významovou výstavbou textu.17 

V souladu s tímto tedy přistupujeme také k popisu rytmických mechanismů 

motivických. Ale proč potřebujeme tyto mechanismy zastřešit pojmem rytmu?

Tím, že zkoumané jevy vztáhneme pod jednotný pojem rytmu, budeme moci pracovat 

s některými funkcemi, jež jsou pro rytmus typické, kupř. s funkcí integrující, harmonizující 

a přinášející potěšení,18 ale také funkcí stereotypizující. S tím souvisí fakt, že rytmus nás svým 

opakováním dokáže upamatovat na jednotlivá místa textu, v nichž se realizuje. Okrajově se 

také (především na základě studie Andráse Horna Das Anziehende am Rhythmus) dotkneme 

primárních, antropologických funkcí rytmu. Nejdůležitější však pro nás bude funkce jiná: 

funkce, která způsobuje čtenářovu anticipaci dalších rytmických jednotek; tedy ta, již Kayser 

nazval jako „Vorauserwartung“.19 

Červenka si ve svém modelu rytmu, v němž vytyčuje rozhodující odlišnosti mezi 

prózou a poezií, bere na pomoc Husserlovy pojmy protence a retence. Ty podle něj mají být 

zásadní pro konstituci rytmu ve vědomí čtenáře; nicméně v rámci utváření „vyšších 

významových celků“ fikce už se v jeho pojetí neuplatňují – jednotlivé prvky „vyšších 

významových celků“, které bychom měli během četby usouvztažnit, jsou totiž „rozseté po 

celém rozsahu díla“ (Červenka 1995: 38-39) – nelze je v paměti udržovat jako dostatečně 

živé, totiž na sebe navazující, a s tím i rytmicky působící. Rytmus se tedy podle Červenky 

objevuje jen tehdy, dokud nový rytmický člen nastupuje na místo ukončeného „ještě pokud 
17 Tento postup lze nalézt např. ve studii Próza Karla Čapka jako lyrická melodie a dialog (Mukařovský 1948b). 

V jiné studii (O rytmu v moderním českém básnictví a o českém volném verši) koneckonců konstatuje, že 

„komposice tématu básně může se stát faktem rytmu“ (Mukařovský 1948a: 201).
18 Srovnej Kayserův pojem „Wohlgefälligkeit” (Kayser 1963). O příjemnosti a přitažlivosti rytmu se rovněž 

zmiňuje např. Jan Sokol v knize Čas a rytmus (Sokol 2004: 256). 
19 Tuto funkci ovšem Kayser přisuzuje toliko poezii. Srovnej: 

Die Vorauserwartung ist eines der bedeutendsten Kennzeichen des Versrhythmus und einer der fundamentalen 

Unterschiede zum Prosarhythmus. Der Hörer ist in etwas eingeschwungen, das als Kontinuum da ist. Die 

wohlgefälligste Gliederung der Prosa ist demgegenüber nur punkthaft, ist wohlgefällig an dieser Stelle, aber 

schafft keine berechtigten Erwartungen für das Kommende (Kayser 1963: 247).

Vůči tomuto tvrzení se však vymezíme ve třetí kapitole při analýze výstavby jednotlivých motivů a konečně také 

v kapitole poslední při popisu rytmu prózy jako takového.
11



vědomí o tomto ukončeném členu je udrženo v retenci“ (tamtéž), jak ukazuje následující 

schéma:

Podle Červenky se retence a protence mohou v próze projevit nanejvýš u tematických 

posloupností, tedy ve výpovědích, jež na sebe bezprostředně navazují,20 dále už však jejich 

působení vysledovat nelze (Červenka 1995: 38-39). 

K témuž se zpočátku kloní i Wolfgang Iser při konstituci svého pojmu „putujícího21 

hlediska“ („der wandernde Blickpunkt“).22 Když však později (rovněž na základě 

Husserlových pojmů retence a protence) operuje s vlastním konceptem anticipace 

a retrospekce, už se po sobě následujícími větami omezovat nenechává. Tato skutečnost se 

zřetelně projevuje např. v následujících pasážích: 

Každý text obsahuje potenciál časového sledu, který čtenář nevyhnutelně musí 

uskutečnit, neboť ani krátký text není možné absorbovat v jediném okamžiku. V tomto smyslu 

lze říci, že proces čtení v sobě vždy zahrnuje průběžné nazírání textu perspektivou, která je 

neustále v pohybu, spojování různých fází a vytváření toho, co nazýváme virtuální dimenzí.  

Tato dimenze se samozřejmě proměňuje po celou dobu trvání četby. Nicméně, jakmile 

dočteme text a čteme jej znovu, naše nové vědomosti neomylně vedou k vytváření jiného 

časového sledu; budeme mít tendenci vytvářet nové vazby s ohledem na to, že jsme si vědomi,  

20 K tomuto tvrzení se však nesouhlasně staví např. Kayser 1963. 
21 V překladu Petra Onufera se pracuje s pojmem „bludné hledisko“.
22 Např. zde: Mit jedem einzelnen Satzkorrelat wird ein bestimmter Horizont vorentworfen, der sich aber 

sogleich in eine Projektionsfläche für das folgende Korrelat wandelt und dadurch zwangsläufig eine 

Veränderung erfährt. Da das einzelne Satzkorrelat immer nur in einem begrenzten Sinne auf Kommendes zielt,  

bietet der von ihm erweckte Horizont eine Anschauung, die bei aller Konkretheit gewisse Leervorstellungen 

enthält; diese besitzen insofern den Charakter der Erwartung, als sie ihre Auffüllung antizipieren. Jedes  

Satzkorrelat besteht daher aus gesättigter Anschauung und Leervorstellung zugleich (Iser 1984: 181).
12



co má přijít. Tím jisté aspekty textu nabudou významu, jejž jsme jim nepřipisovali při prvním 

čtení, zatímco jiné naopak ustoupí do pozadí (Iser 2002: 109).

[B]ěhem procesu čtení vzniká aktivní proplétání anticipace a retrospekce, které při  

druhém čtení může přejít v jistý druh předběžné retrospekce. Dojmy vyvolané tímto procesem 

jako jeho výsledek budou individuálně odlišné, ale jen v rámci mezí stanovených napsaným 

textem v protikladu k nenapsanému (tamtéž: 110).

Zřejmě se nám neustále vrací otázka čtenářovy paměti, resp. časoprostorové 

vzdálenosti jednotlivých rytmotvorných prvků prozaického textu – tzn. hlavní problém 

zkoumání rytmu v próze, jak jej formuluje Jankovič v Poznámkách k rytmičnosti prózy: 

[Možnosti popisu rytmu prózy] jsou s možnostmi versologie nesrovnatelné […]. 

Jakmile opustíme jazykovou a potenciálně s ní přítomnou zvukovou vrstvu textu, ztrácí naše 

cítění rytmu v projevech slovesnosti svou nejvlastnější (lze říci tělesnou) oporu a průkaznost.  

Prvky rytmu postřehnutelné v nadvětných celcích, v kompozici a tematice, ve vytváření  

fiktivního světa, jsou svou povahou veršovému rytmu natolik vzdálené, že se nad tímto 

‚makro-rytmem‛, který je daleko více odkázán na rozpoznávací interpretaci, vznášejí mnohé 

otazníky (Jankovič 1998: 38). 

Šance, že bude čtenář reagovat na místa, jež signalizují rytmus,  u vyšších jazykových 

rovin (a na větší textové rozloze) prózy, se podle tohoto přístupu jeví jako poměrně malá. Pro 

naše účely nicméně považujeme za přínosnější pojetí Iserovo23 a metody dalších autorů, již 

s „makro-rytmem“ pracují.24 Jednou z důležitých vlastností rytmu je totiž fakt, že nám svým 

opakováním připomíná místa, která jsme již přečetli a během kterých na nás působil. 

Iterativnost jednotlivých prvků dokáže aktualizovat i jednotlivé (a v textu vzdálenější) prvky 

syžetu (Haupt 2002). V důsledku toho předpokládáme, že má smysl textové signály rytmu 

zkoumat. 

23 Iserova teorie vyhovuje záměru přítomné práce rovněž v tom, že předpokládá následující: text sám o sobě 

neobsahuje smysl nebo jedinou možnou interpretaci. Je však svého druhu „instrukcí“, na základě níž je pak 

recipientem nahlížen. Interpretace tedy vzniká až v interakci mezi textem a čtenářem (srovnej: Iser 1984).

Český snář svádí k tomu, aby byly některé tyto textové instrukce upozaděny – deník obrací čtenářovu pozornost 

neustále mimo sebe, k reálnému předobrazu Vaculíkova fikčního světa. Tato práce se však cíleně zabývá 

především těmi rytmicko-textovými instrukcemi, které pozornost obrací do textu samého – a určují tak do jisté 

míry způsoby čtení.
24 Např. Haupt (2002), Kunz (2002); viz následující kapitolu.
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Snažíme se tedy v přítomné práci o to, abychom v románu Český snář předpoklady 

„makro-rytmu“ přesvědčivě doložili na konkrétních místech. 
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3. RYTMUS ČESKÉHO SNÁŘE

Český snář je relativně rozsáhlý román, který však navzdory své „délce“ i občasným 

(zdánlivým) nelogičnostem prokazuje velkou koherenci. Jak je to možné? Jednu 

z potenciálních odpovědí by nám mohlo nabídnout zkoumání rytmu, kterak se zde budeme 

snažit prokázat.

Začneme opatrně, tedy u nižších jazykových rovin. Nejprve se podívejme na počátek 

prvního deníkového zápisu25 z 22. ledna: 

V noci jsem, nevím proč, nemohl spat, asi šestkrát byl jsem upíjet pivo nebo mléko,  

myslel jsem, že moje podráždění pochází z nějaké chemie. Necítil jsem únavu, naopak 

vzrušení a napětí. Jako bych pozdě vypil silnou kávu, ačkoli po té právě spím dobře, ale nic 

takového jsem neměl, jedině dávno odpoledne u Edy Kriseové čaj (Vaculík 1990: 7).26

V předchozí práci Rytmus Českého snáře na příkladu první kapitoly jsme analyzovali 

následující kompoziční princip: Autor na samý počátek románu umisťuje tři krátké 

promluvové úseky (první dva z nich jsou pouze tříslabičné).27 Model tříslabičného úseku se 

tak pro čtenáře do jisté míry automatizuje, již od čtvrtého promluvového úseku je však 

přerušen. V rámci téže kapitoly se však vypravěč k původnímu modelu promluvového úseku 

vrací – v těchto místech je čtenář upamatován na rytmus počátku textu a s tím do jisté míry 

také na jeho rytmizovaný obsah (zkoumaný postup má tedy funkci anaforickou); ten 

akcentuje zejména subjektivitu hlavní postavy (poprvé komentářem „nevím proč“, který 

působí o to výrazněji, že jej čtenář musí kvůli parentezi v syntaktické výstavbě číst pomaleji, 

oddělit jej pauzami), která se později znovurozezní např. u promluvových úseků „myslel 

jsem“, „což jsem já“, „i pro mě“, „nebo co“ (tamtéž) apod.28 Všechny tyto úseky jsou v rámci 

25 Dále budeme jednotlivé zápisy nazývat také  kapitolami.

Co se analýzy první kapitoly týče, budeme částečně vycházet z výsledků, které přinesla naše předchozí práce 

Rytmus Českého snáře na příkladu první kapitoly, částečně budeme tyto výsledky nově interpretovat. 
26 Dále budeme Český snář citovat ve vydání z roku 1990 podle následujícího vzoru: (ČS: 7).
27 Průměrný promluvový úsek obsahuje zpravidla devět a jedenáct slabik (Daneš 1957: 14). 
28 Zde se uplatňuje i praktická, retardační funkce krátkého úseku, která čtenáři umožňuje přečíst dlouhé souvětí, 

které by jinak nebyl s to „udýchat“ (Lukavská 2011: 5).
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ostatního textu zvýrazněny pomocí syntaktické (a v důsledku toho i zvukové)29 výstavby – 

zpravidla za využití parenteze nebo postpozice.30 To pak přímo ovlivňuje interpretaci textu. 

Čtenář si totiž zvyká31 na rytmus střídání rychleji a pomaleji čtených úseků, přičemž 

mu v živé paměti setrvává model promluvových úseků z počátku textu. Opakující se struktury 

promluvových úseků se pro něj stávají nápadnějšími32 a začíná jim – vědomě či nevědomě – 

věnovat více pozornosti, vnímat je jako od ostatního textu diferencované celky. Tyto 

zvýrazněné celky navíc mohou být čteny taktéž s jistým očekáváním na základě již známých 

analogických celků (kupř. s očekáváním subjektivního komentáře).  

„Vrtalo mi to v noci hlavou a říkal jsem si, jak se už opravdu proti člověku, což jsem 

já, bouří i jeho biologie s neurologií“ (zvýr. J. L.). Zvýrazněný úsek, který by v jiném 

kontextu pravděpodobně nevzbudil větší pozornost (a byl by zřejmě posouzen toliko jako 

určitá specifikace významu), může v kontextu Českého snáře získat až univerzalizující 

charakter (Lukavská 2011: 5).

Budeme-li toto považovat za nadinterpretaci, můžeme se stále vrátit k nepopiratelně 

subjektivizující funkci krátkých úseků,33 jimiž je celý román protkán. Díky těmto úsekům se 

text neustále vrací k subjektu vypravěče a jeho myšlenkám, komentářům. Nejen dění románu, 

nýbrž i promluvy dalších postav se tak průběžně revidují skrze specifické Vaculíkovo34 

29 Tyto promluvové úseky bývají oddělovány pauzami, což přímo souvisí s retardací textu, o níž jsme se výše 

zmínili, a – v důsledku tohoto – také s vyšší pozorností, kterou na sebe úsek přivolává. 
30 Za zmínku stojí fakt, že tento postup, tedy postup střídání výrazně krátkých (v závěru kapitoly 

i dvouslabičných) a výrazně dlouhých úseků (což je ještě podpořeno na vyšší, intonační rovině; mj. tím, že na 

několika místech je místo tečky příznakově zvolena čárka – čtenář tak velmi dlouho pracuje toliko s antikadencí 

a polokadencí), se uplatňuje pravidelně v rámci celé kapitoly. Pozorujeme jej však rovněž na úrovni celého 

románu (ačkoliv jednotlivé kapitoly mívají často svá vlastní kompoziční specifika, a proto je daný postup místy 

nápadnější, místy pak nápadný méně).
31 Tato tvrzení by si pochopitelně zasloužila náležitý experiment, který by je potvrdil. Takto se, jak musíme 

přiznat, zakládají především na introspekci, omezeném okruhu konzultantů a teoretických premisách.
32 Sabine Haupt tyto opakující se struktury označuje výrazem „Strukturformel“ a pokládá je za zásadní pro 

recepci textu: čtenář díky nim začíná propojovat aktuálně čtený úsek s úseky předchozími a interpretovat tak 

aktuální text na základě textu dříve přečteného (Haupt 2002: 92-93). Za zmínku stojí, že tyto „Strukturformel“ 

Haupt pozoruje na úrovni tematické výstavby textu.
33 Viz např. první tři odstavce: „nevím proč“, „Teď mi napadá“ (po čtrnáctislabičném úseku), „což jsem já“, 

„z čehož vidím“ (po šestnáctislabičném úseku), „i pro mě“, „asi, nebo co“, „a vidím“. 
34 Mluvíme-li v této práci o Vaculíkovi, rozumíme tím – pokud neuvedeme jinak – hlavní postavu (a zároveň 

vypravěče) románu, která se jmenuje Ludvík Vaculík. Naše tvrzení se nevztahujeme na fyzického autora románu 

Ludvíka Vaculíka.
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hledisko (a tento postup je podpořen rytmickým účinkem textu). To se pokusíme doložit na 

„Poznámkách o statečnosti“.

3.1 POZNÁMKY O STATEČNOSTI

Fejeton „Poznámky o statečnosti“ je v průběhu zhruba první čtvrtiny románu 

opakovaně reflektován, a to mnoha různými postavami. Ústředními subjekty, které fejeton 

(a jeho recepci) komentují, jsou však Vaculík a Gruša.

První explicitní narážka na „Poznámky“ se objevuje ve čtvrté kapitole z 25. ledna.35 

Vaculík nejprve zmiňuje schůzku (s „Poznámkami“ nijak nesouvisející), na niž Gruša nepřišel 

– jednalo se však o „zapomenutí freudistické, protože je na mne prý naštvaný“ (ČS: 12). Po 

tomto tvrzení následují dva odstavce, v nichž Vaculík promlouvá o vzniku „Poznámek“. 

Při prvním čtení se tyto odstavce mohou jevit jako nepochopitelné, resp. nenavazující 

na předchozí text. S otázkou, proč je Gruša na Vaculíka „naštvaný“, je usouvztažňuje teprve 

odstavec třetí (resp. ten a úplný závěr odstavce druhého). Pro čtenáře tímto způsobem vzniká 

určitý tematický skok, mezera,36 která způsobuje, že zpočátku neví, kterak k sobě jednotlivé 

pasáže kapitoly vztáhnout. Nabízí se otázka, proč vypravěč tuto mezeru vytvořil.

Zmíněné dva „mezerové“ odstavce mají zdánlivě zachytit objektivní nastínění situace 

– děje se tak ovšem z Vaculíkovy perspektivy: Vaculík zde v první osobě líčí genezi 

„Poznámek“, svoje pochyby o nich i (v zásadě pozitivní) recepci mezi svými přáteli. 

Vyprávění se postupně stává útržkovitým.37 Posléze přichází přímá řeč Otky, v níž Vaculíka 

upozorňuje na nesouhlas, který jeho fejeton vzbudil. V následujících odstavcích sledujeme 

dialog mezi Vaculíkem a Grušou. Grušovy repliky jsou přitom často zprostředkovány 

polopřímou řečí,38 tedy technikou, která osobitou řeč postavy svým způsobem podřizuje řeči 

vypravěčově (ta však může být různou měrou „kontaminována“ idiolektem konkrétní 

35 V následujících pasážích se věnujeme zejména návratnosti vybraných motivů Českého snáře. Zde je třeba 

poznamenat, že nám při ověřování hypotéz a zachycování vývoje jednotlivých motivů  výrazně pomohl korpus 

LITERA, v němž je Český snář anotován.
36 Pro Isera představují „prázdná místa“ (Leerstellen), „mezery“ (Lücken), popř. „řezy“ (Schnitte) místa v textu, 

v nichž roste „obsah nedourčenosti“ textu (Unbestimmtheitsbetrag). Tato místa fungují jako určité přepínače 

mezi čtenářem a textem a stávají se klíčovými pro čtenářskou konkretizaci a interpretaci (viz Iser 1970).
37 Viz: „S lítostí a bázní posílal jsem text do Brna. Dosud nevím odtamtud nic. Jiří Müller, Jan Tesař…!“ (ČS: 

12).
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postavy). Hranice mezi promluvami postav a promluvami vypravěče se tímto způsobem do 

jisté míry stírají a vzájemně se přibližují,39 anebo tvoří záměrné – nezáměrné významové 

kontrasty.40

Vaculík si zde tímto způsobem vyhrazuje možnost podat cizí, alternativní názor 

jakožto názor sebou zprostředkovaný.

Navíc po Grušově polopřímé řeči následuje Vaculíkův komentář: „To mě zarazilo 

velice“ (tamtéž: 15); vypravěč využívá subjektivní aktuální členění výpovědi, aby implicitně 

položil silný důraz na příslovce míry – a tím samozřejmě zároveň na šokantnost Grušových 

replik.

 Následují opět Grušovy názory zprostředkované pomocí polopřímé řeči. Grušovy 

námitky Vaculík uzavírá komentářem: „Tak zhruba, a já se to pokouším tady41 zachytit, 

protože nevím, jestli mi někdy dá své názory do ruky“ (tamtéž).42 2. února Grušovy názory do 

ruky dostává.43 Poté co konstatuje, že o nich zatím není schopen psát, se k nim vrací v zápise 
38 „Jiří souhlasil, ale můj článek prý není pro takovou odkrytou diskusi vhodný z jiného důvodu: protože je 

neuvěřitelně podlý. On si udělal čistě sémantický rozbor mého textu a mohl by mi dokázat, že pracuju těmi 

nejhanebnějšími prostředky žurnalismu, jakých v roce 1977 užilo Rudé právo proti mně“ (ČS: 15).
39 Viz Doleželova kniha Narativní způsoby v české literatuře (Doležel 1993).
40 Srovnej: „[...] nedovedu si představit půvabnější selhání tohoto portrétního umění, než jakým je moravský 

slovosled ve větách vložených do úst Grušovi“ (Vohryzek 1995: 181).
41 Důraz je položen také na příslovečné určení místa – tím, že je postponováno za finitní část přísudku, blíží jeho 

výpovědní dynamičnost rématu výpovědi. Vaculíkova pozice se tu opět zdůrazňuje implicitně.
42 Rozmluva s Grušou se odehrává, jak lze vyrozumět, počátkem ledna (tedy jakoby mimo rámec románu). Může 

tak vrhnout světlo rovněž na první deníkový zápis, kde Vaculík píše o své nespavosti. Zmiňuje zde totiž jako 

jednu z možných příčin mj. závist na Grušovu tvorbu a poté vyjadřuje jakousi frustraci z psaní vlastního. Po 

rozhovoru s Grušou na straně 15 pak na sebe opět navazují pasáže o Grušovi a o nemožnosti tvorby. 

Předpokládáme, že tímto pravidelným řazením motivů může u čtenáře dojít k vytvoření jistých recepčních 

schémat (srovnej pojem „Strukturformel“; viz pozn. 32; k těmto schématům se podrobněji vrátíme v dalších 

podkapitolách) – zopakováním posloupnosti motivů se tyto motivy jeví jako spolu související a představují se 

navzájem v nových souvislostech, zároveň se tímto způsobem ovlivňují jednotlivá místa pozorovaných 

posloupností. Touto perspektivou se první kapitola celkově jeví jako podstatně jasnější a řazení motivů jako 

daleko méně svévolné (k problému „významových mezer“ v první kapitole viz Lukavská 2011). Čtenář, který 

tento postup zaregistruje, tedy může první kapitolu číst novým způsobem, upravit své původní čtení.
43 Na několika místech románu Vaculík tematizuje, že zpětně zasahuje do textu, a to mj. na základě pozdějších 

zkušeností – kupř. dodatečně doplňuje Trinkewiczovy názory na „Poznámky“; popř. srovnej: „Celý tento dlouhý 

odstavec je sem vpasován dodatečně, o rok později, protože toto je spis se zpětnou vazbou“ (ČS: 60). 

Potenciálně nepřesné zachycení Grušových výtek však Vaculík v textu ponechává. Chápeme to tak, že zřejmě 

vybízí čtenáře ke konfrontaci těchto dvou grušovských pasáží. Tímto prizmatem se jedná o jedno z prvních míst, 

kde čtenář získává podnět, aby se v četbě vrátil nazpět. 
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datovaném o dva dny později. V něm Vaculík cituje velmi krátký úsek Grušovy reakce, načež 

hodnotí Grušův styl psaní a pokračuje (vůbec první) přímou citací svých „Poznámek“. Ty 

bezprostředně nato vysvětluje a upřesňuje. Teprve potom uvádí Grušovy argumenty – a přímo 

do nich pak vkládá své poznámky: 

„Připusťme, že substantivum ,kolektiv’ nám při vší obroušenosti nevadí, ačkoliv jde-li  

o kolektiv ,ohrožovaný’, je skoro na ráně se aspoň potenciálně zeptat na kolektiv ,ohrožující’“ 

… (Do prdele proč? O tom byl přeci celý ten můj článek! – L. V.) (Vaculík 1990: 30).

Tímto způsobem Vaculík spor argumentačně ovládá – předkládá čtenáři široké 

spektrum cizích názorů, jimž nicméně předchází vypravěčovo „poučení“ a jež ihned prochází 

vypravěčovou „redakcí“. V návaznosti na počátek kapitoly této práce si všimněme, kterak je 

text opět parcelován včleňováním kratších úseků, s jejichž pomocí vypravěč subjektivně 

hodnotí předchozí text. Tento postup nás odkazuje k poznatkům o funkci střídání krátkých 

a dlouhých promluvových úseků a jejich rytmické funkci. 

Spor s Grušou se postupně variuje: zpočátku se jeví jako cosi tajemně nejasného, 

posléze je Vaculíkův fejeton všeobecně považován za dobrý text, nato spíš jako „hádání před 

tváří Státní bezpečnosti“ a Grušova reakce za „fundovaný sémantický rozbor“, „vzpouru 

mladého muže proti autoritě“, popř. příčinu k nespavosti. Podle zápisu z 5. února se zdá, že se 

spor proměnil v přátelskou polemiku, nicméně 14. února Vaculík píše:

Našel jsem nový účet z advokátní poradny na tři sta korun a rozepsané, pro mne 

připravené tři články, které jsem tu posledně nechal: „Milý Jiří Grušo“, „Milý Luboši 

Dobrovský“ a „Milým přátelům Vaculíkovi, Havlovi a Pithartovi“. Náš milý spor pokračuje,  

ve vší lásce.   

Na základě zápisu z 5. února by bylo možné chápat spojení „náš milý spor“44 jako 

doslovné; bezprostřední kontext však společně s uvedenými texty těchto „milých psaní“ 

napovídají, že se jedná o ironii. Obě možnosti však zůstávají relativně otevřené – a čím lépe si 

čtenář jednotlivé fáze sporu vybaví (čemuž mohou napomáhat právě „rytmická schémata“), 

tím více interpretačních rozhodnutí na něj čeká. 

Do sporu o „Poznámky“ zasahují také další postavy (mj. pan Václav, Zdena, Alexandr 

Kliment, Standa nebo „major (?) Fišer“). Jejich názory bývají zprostředkovány podobně jako 

názory Grušovy: Vaculík střídá přímou řeč postav s řečí polopřímou a vlastními komentáři, 

44 Ač si uvědomujeme, že kolokace „milý spor“ vypadá na první pohled sama o sobě jako ironická.
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které argumenty zpravidla uvozují i uzavírají. Všimneme si také dalšího postupu: Vaculík 

příležitostně přebírá některé prvky řeči svého oponenta a transformuje je pro vlastní potřebu;45 

také tímto dochází k variovanému opakování a vzniku rytmu – navracející se formule či motiv 

na sebe postupně nabalují různé informace a s nimi taktéž různá očekávání.

Jedním ze specifik deníkového žánru je fakt, že určitá témata se po jistou dobu vrací 

a vytváří kontinuitu jednotlivých zápisů. Tímto způsobem získává na koherenci také Český 

snář. Mj. díky „Poznámkám“ jakožto návratnému motivu je možné vytvořit síť 

vnitrotextových vztahů a narážek. 

Na čtenáře klade tento fakt jisté nároky: měl by být schopen sledovat vývoj vybraného 

tématu napříč kapitolami a tento vývoj reflektovat (iterativní kompoziční princip tedy 

vyžaduje jisté čtenářské úsilí, zároveň však čtenáři sám napomáhá tím, že se pomocí něj 

opakující se témata do jisté míry automatizují a připomínají). S tím souvisí, že by měl 

recipient dokázat „přepínat“ mezi jednotlivými způsoby ztvárňování motivu a tyto způsoby 

pak konfrontovat.46 V konkrétním případě „Poznámek“ to znamená, že čtenář má být 

připraven průběžně spolu porovnávat vzájemně interagující pasáže a na tomto základě 

revidovat své povědomí o nich. Zároveň by měl být schopen neustále reagovat na nové 

podněty, které se k nim vztahují.

Vaculík čtenáře vede k tomu, aby přijal vypravěčův rytmus, adaptoval se na 

kompozici románu, na specifický způsob argumentace. Nejde jen o to, že ve čtenáři je stále 

probouzeno určité očekávání, ale také o opakující se strukturu, kterou toho očekávání má.47 

Hanno Helbling píše: „In unserem Unterscheidungsvermögen verbinden sich Gefühl und 

Erfahrung. Wir begegnen dem Kunstwerk mit unseren Erwartungen, aber es leitet uns an, 

unsere Erwartung und seine Struktur abzustimmen“ (Helbling 2002: 27).

45 Např. Vaculíkova práce se zkratkami v návaznosti na Grušu, popř. variace z 26. ledna, kdy reaguje na pana 

Václava: 

Páně Václavův dopis je výstižný záznam jeho udiveného vrtění hlavou: ví, že vím to, co on, „Vždyť přece víte líp 

než kdo jiný…“ říká.

„Vždyť přece víte líp než kdo jiný, že Gruša nemusel sedět za Dotazník, ale Vaculík mohl sedět za 

Morčata…“(ČS: 17) Pan Václav ale přece jenom ví, co já […] (tamtéž: 18).
46 Tento fakt, který se zde zatím zdá být spíše hypotézou, se budeme snažit osvětlit také v následujících 

kapitolách.
47 V případě „Poznámek“ tedy např. očekávání toho, že cizí názory budou orámovány hlediskem vypravěče, 

popř. že vypravěč na první pohled „neprůhledná“, zprvu nesrozumitelná tvrzení osvětlí zpětně, dále v textu.  
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V textu vzniká obraz téměř osudového fejetonu, který pomohl otevřít diskuzi v kruhu 

osobností, který se navenek jeví jako jednotný. Dozvuky „Poznámek“ nacházíme dále v textu 

mj. ve snových zápisech (např. ve snu z 9. února) nebo v některých tvrzeních, která se díky 

„Poznámkám“ zmnohoznačňují; např. při Vaculíkově vzpomínce na „Otázku zbabělosti 

a statečnosti“: „Řekl bych, že člověk může s jistotou udělat ten skutek, za který je ochoten 

sklidit nepřátelství svých přátel“ (ČS: 104).

3.2 SLEPICE NA PAPRICE

 Jako další příklad vlivu rytmického opakování v textu na interpretaci uvedeme 

(vcelku marginální, ale názorný) motiv Vaculíkovy slepice na paprice.

V zápisu datovaném 27. února nechává Madla Vaculíkovi mj. následující vzkaz: 

„Jako důkaz, že myslím na p. Pecku, upekla jsem štrůdl, k večeři udělej, co chceš.“

To, že Vaculík pozval Pecku na večeři, se dočítáme až posléze. Toto zpětné 

vysvětlování textu je, jak jsme již naznačili výše, jedním z typických vypravěčových 

postupů48 – čtenář je díky němu nějakou dobu ponechán v nejistotě (řečeno za pomoci Iserova 

pojmového aparátu: je mu ponechána poměrně velká „Leervorstellung“,49 případně se v textu 

dokonce objevuje „mezera“) a později je případně donucen své vlastní představy (tedy to, jak 

Leervorstellung zaplnil, konkretizoval) upravit. Již přečtený text se tímto způsobem ukazuje 

v novém světle, dá se říci, že znovu ožívá, a román se stává dynamičtějším.

Když nás totiž text nutí, abychom mu nově, přesněji porozuměli až s určitým 

odstupem (zpětně), aktualizuje se přečtené výrazněji, než když se opakuje něco „pevného“, 

jasně vysvětleného – z tohoto vychází také Iser, když mluví o „nedourčených“ místech 

(srovnej např. Iser 1970: 8), jejichž koncept bychom zde mohli aplikovat.

48 Jako další příklad téhož lze uvést např. část zápisu z 29. ledna: „Alexandr měl pěknou náladu, jeho žena Jiřina 

byla velkolepě srdečná dokonce i na mne (po nedávné naší hádce u Kosíků-Mozartů) […] (ČS: 20). Přitom se až 

v zápise z 20. března dovídáme, že se Vaculík s přáteli u Kosíků schází k poslechu Mozartovy hudby: „U Kosíků 

včera byli Klimentovi, Mlynárikovi a paní Marta. Na programu měli svého obdivovaného Mozarta: všelijaké 

klavíry“ (tamtéž: 64).
49 Tento pojem vlastně vyjadřuje, že vzniká volný prostor pro čtenářovu anticipaci (srovnej Iser 1984: 181-182).
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Edith Anna Kunz ve své studii Der Rhythmus muss nur wachgeküsst werden… 

pojednává téma dynamiky textu v souvislosti s rytmem. Důležité jsou pro ni především 

proměny, transformace textu: „Wörter, die nicht bearbeitet werden und sich nicht wandeln, 

laufen Gefahr, zu erstarren“ (Kunz 2002: 230). Tomu má zabránit právě rytmus, tedy 

kompoziční princip, který se bytostně vztahuje k pohybu. Dynamika textu podle Kunz souvisí 

nejen s opakováním některých prvků, ale také s očekáváním tohoto opakování – a konečně 

také s proměnou (variací) obojího. „Damit rhythmische Bewegung entsteht, muss […] etwas 

anders werden, muss sich etwas verwandeln (tamtéž: 232).

Podle Kunz návraty variovaných motivů v textu vedou k tomu, že je vnímáme jako 

neuzavřené. Naše interpretace čteného se proměňuje s tím, jak se motiv prezentuje v neustále 

nových souvislostech (tamtéž: 235).

V případě slepice na paprice nás vypravěč uvádí do situace, kdy Madla neudělala 

večeři, na kterou byl někdo pozván. Posléze Vaculík píše:

Pozval jsem na večeři Karla Pecku, ačkoli nevařím. Pecka před chvílí odešel a já 

široce větrám kouř, než přijde Madla z práce.

K večeři měli jsme slepici na paprice, kterou jsem koupil za rohem v automatě. Moc 

nám to chutnalo a Karel mi slíbil, že bude o mém vaření přehnaně vykládat Kostrounovi,  

jehož se jistě dotkne, že by někdo v Praze vařil líp než on. Určitě se přiletí vyptávat, jak jsem 

tu slepici dělal (ČS: 74).

To se však neslučuje se zápisem z 15. března:

Vrátil jsem se domů v deset a u výtahu se potkal s Karlem Kostrounem. Přišel se 

zeptat, jak jsem dělal tu slepici pro Pecku. „No cos tam moh dát!“ divil se. „Nanejvýš nějaké 

voňavé bylinky!“ Řekl jsem mu napřed, že jsem ji koupil v automatu, pak jsem ale přiznal  

pravdu, že ji dělala Madla (tamtéž: 96-97).

Opakuje se zde motiv slepice na paprice,50 který se však výrazně proměňuje. Obě 

pasáže se vzájemně vylučují, takže na sebe mohou odkazovat donekonečna a nelze je 

jednoznačně rozluštit, nelze rozhodnout, která z nich je „pravdivá“ (to, co vypravěč označuje 

za pravdivé, se nezdá být pravdě-podobným vzhledem k Madlinu vzkazu i k tomu, že v době 

večeře nebyla doma). První pasáž by bez pasáže druhé byla interpretačně uzavřená, takto se 

50 Opět tu lze vypozorovat jistou „Strukturformel“, posloupnost, recepční schéma: slepice na paprice se spojuje 

s návštěvou Karla Kostrouna. Motiv slepice se díky humornému prvku stává výraznějším a nelogičnost epizody 

vystupuje pro čtenáře výrazněji.
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její význam trvale znejistil. Dochází tedy k tomu, co Kunz nazývá „rytmickým 

rozpohybováním textu“.

3.3 SEN NESEN

Čtenář Českého snáře zůstává často poměrně dlouhou dobu na pochybách, zda čte 

o vypravěčově snu, nebo bdění. Snové zápisy bývají jako takové jednoznačně rozeznány 

zpravidla až poté, co vypravěč uvede nějakou informaci, která je v rozporu s budovaným 

fikčním světem (např. když v úseku figuruje postava, která se má právě nacházet v zahraničí). 

Vaculík totiž svoje sny zpravidla jakožto sny neuvádí. Rozpoznat je jako snové lze však 

v některých případech díky neurčitým zájmenům; např. jeden z prvních snů začíná slovy 

„Dnes v noci jsem byl v jakési velké místnosti jako na něčí chatě“ (ČS: 35).51

Sny mohou být včleněny na začátek zápisu, mohou být orámovány bdělými zážitky, 

nachází se také v závěrech kapitol – a opět: ne nutně jako sny od počátku jasně 

identifikovatelné. Tak Vaculík např. v jednom odstavci líčí „bdělou“ konverzaci s Madlou, ale 

hned na počátku odstavce bezprostředně navazujícího píše: „Po cestě ke mlýnu šla skupina 

lidí, vezli sáně, na nich ležel živý člověk, za sáněmi šel vysoký hrubý chlap se sekyrou a do 

toho ležícího člověka sekal“ (tamtéž: 39).

Vaculíkovy sny jsou totiž často vyprávěny z perspektivy spícího (který své snění 

nereflektuje) – nové a nečekané informace se tak čtenáři předkládají jako fakta kontextově 

zapojená a jasná.

Pozoruhodné je, že jednotlivé sny Vaculík většinou (na rozdíl od všeho ostatního 

dění) nekomentuje, neinterpretuje – a jestliže tak činí (a to pokud možno jen náznakem), 

jedná se spíše o výjimku. Tím se vytváří pole pro několikerá čtení: jednak např. pro čtení 

psychoanalytická, jednak pro konfrontaci románu se skutečným snářem (tento postup ovšem 

na základě vlastní zkušenosti nedoporučujeme) a dále (a tento postup naopak na základě 

vlastní zkušenosti doporučujeme) pro zapojování snů do jejich textového okolí.52 

To může mít různé účinky: např. nám může „bdělý zápis“ pomoci sen rozklíčovat;53 to 

platí např. o některých zápisech věnovaných emigrující Heleně, resp. Ester (Helenině snovém 

51 Všimněme si, že se zde nepíše např. „dnes v noci se mi zdálo, že jsem byl v jakési velké místnosti“.
52 Žánr snáře přitom jasně vybízí k aplikaci snů na přítomnou i budoucí realitu – zapojení snů do bděné 

skutečnosti se tedy jeví jako zdůvodněné.
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alter egu). V jedné z „celosnových“ kapitol z 21. dubna se píše: „Držel jsem se na podvozku 

poměrně bezpečně, starost měl jsem jinou: jak udržet svůj hard on po celou dobu, než se – 

která? – vrátí z – no nazdar! – emigrace“ (tamtéž: 145).54

Zde je sen dokonce vypointován, což je zdůrazněno expresivně užitou interpunkcí 

(a s tím tedy související výraznou intonací).

Na tuto snovou kapitolu navazuje zápis datovaný 23. dubna, jehož rozsáhlý první 

odstavec je stylizován jako sen:

Ponuře červená obloha je zastřena vodorovně kalnými čmouhami, od obzoru blíží se 

písečná modrozelená pláň a po ní tančí sem cosi směšně červeného, vypadá to jako zvlněný 

trojúhelníček nebo káča špičkou nahoru, má to dole vystřižené dva dolní cípky jako sukénku. 

Tělo je zároveň obličej, vlastně je to katovská kápě! V ní prostřiženy tři usmáté otvory – oči 

a ústa. Je to veselé. Špičku kápě zdobí malinkatá šibenička místo střapečku. Prapodivná 

bytost se přibližuje výhružně do popředí obrazu, už zaplňuje skoro polovičku jeho levé strany. 

A v pozadí se stejně třepotavým tanečním pohybem blíží dvě malé dětičky toho (tamtéž).

Popis je záměrně neurčitý („cosi“) a popisované se postupně zdánlivě proměňuje – 

podobně jako předměty ve Vaculíkových snech. Dojem snu je zároveň posílen bezprostředně 

předcházející zkušeností s textem – „celosnovou“ kapitolou. Až ve druhém  odstavci dochází 

ke „zklamání“ očekávání: „A protože malířka dělá samé takové a podobné obrazy, napadlo mi 

dát se od ní portrétovat“ (tamtéž). Po tomto tvrzení je věta „Prapodivná bytost se přibližuje 

výhružně do popředí obrazu“ definitivně zjednoznačněná.

Dochází ke hře textu se čtenářem – ten je nejprve překvapen, když zdánlivě reálnou 

zkušenost rozezná jako sen (21. dubna), a vzápětí je překvapen znovu, když se sen promění ve 

skutečnost. Hranice mezi sněnou a bděnou zkušeností se stávají nejasnější (na straně 113 se 

dokonce objevuje fotografie vypravěčova snu) a čtenář se stává na základě těchto zkušeností 

opatrnějším: velké množství textu může číst jako obojí: jako sen i jako skutečnost. Tato 

přetrvávající čtenářská paranoia nutně ovlivňuje interpretaci textu, který je trvale 

rozpohybován na hranici mezi sněním a bděním.

53 Jindy nám naopak sen pomáhá rozklíčovat bděnou skutečnost. K tomuto postupu uvedeme příklady v kapitole 

3.5 Hlavolam.
54 Všimněme si, kterak zde perspektiva snícího subjektu umožňuje, aby vypravěč odhaloval identitu snové ženy 

teprve společně se čtenářem. Iluze zažívání snu v „reálném čase“ je tímto způsobem posílena.
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Kapitola datovaná 21. února zahajuje dialog mezi dvěma osobami, z nichž jednou je 

pravděpodobně Vaculík. Následuje popis okolní krajiny (ne nepodobný popisům snů, které 

jsou nezřídka započaty právě líčením snového prostředí) a replika „Možná tě pozvu na oběd, 

ale musím se napřed podívat, jak jsem vyměnil (tamtéž: 64; zvýr. J. L.). Na ni navazuje (i 

tematicky) sen55 o tom, kterak Vaculík měnil peníze s jakýmsi Američanem. 

V následujícím odstavci pak stojí:

Když jsem se podíval do šrajtofle, nalistoval jsem tam jedinou osmdesátikorunu.  

Skutečně jsem napřed pocítil zklamání oproti tomu, co jsem čekal. Ale hned potom úlevu, že

 i ty obtížné cizí bankovky jsou fuč (tamtéž).

Snová realita se zde sice vyvrací, znejistění však přetrvává: míní Vaculík opravdu 

„osmdesátikorunu“? Nebo se jedná o jednu z mnoha jazykových aktualizací v románu a ve 

skutečnosti je jednoduše míněn celkový obnos osmdesáti korun? A proč by Vaculík v reálné 

replice vycházel ze snového zážitku? 

Zápis z následujícího dne naznačuje, že repliky byly skutečné a že se odehrály mezi 

Vaculíkem a Zdenou, jistotu však čtenář nezíská. Co získá, je signál, že kryptické poznámky 

mohou být v textu později ozřejmeny, a vytváří si ohledně tohoto jisté očekávání – může ho to 

motivovat k „předbíhání“ v četbě, podobně jako ho jiné signály vybízí, aby se v četbě vracel 

nazpět.

Význam snů a snových textů v románu se uplatňuje i v poslední kapitole. Zápis začíná 

nenápadně; rozuměj: nijak na svou „snovost“ neupozorňuje, naopak navozuje zdání bděné 

reality.

Vlak byl zas poloprázdný. Ivan si sedl k oknu po směru jízdy, já jsem hodil svou tašku 

naproti a Karol Sidon se usadil vedle mne. […]

Najednou Jiří zařval: „To není možné! Kosík přišel!“ – „Naše cesta začíná 

nepřirozenými úkazy,“ zavrtěl Karol hlavou. […] „No řekněte, pánové, je myslitelné, že 

bychom se byli mohli za těch tak zvaně lepších časů vydat jen tak na výlet a v tomhle 

báječným složení?“ (ČS: 450).

První věta téměř doslovně odkazuje k zápisu datovanému 11. listopadu,56 tedy zhruba 

o tři měsíce nazpátek, a referencí k reálné (tedy ne-sněné) události posiluje zdání autenticity, 

resp. „bdělosti“ zápisu. K listopadové kapitole odkazuje i složení výpravy a různé narážky; 

např. Karol Sidon si v obou kapitolách „říká z hebrejské knížky“. 

55 Tentokrát se jedná o vyprávění, které je jakožto sen prezentované: „Zdálo se mi na dnešek […]“ (ČS: 64).
56 „Vlak byl poloprázdný“ (ČS: 369).

25



Všimněme si, že po textu počátku poslední kapitoly jsou rozsety poznámky 

o nemožnosti, nepřirozenosti, nemyslitelnosti situace. Ta se však sama o sobě jeví jako 

dokonale možná, přirozená a myslitelná.57 K tomu, že se zdánlivě jedná o záznam bděné 

skutečnosti, přispívají i realisticky ztvárněné dialogy (v románu se v rámci snového zápisu 

naprosto smyslupných, koherentních dialogů užívá úplně poprvé). 

První vytržení ze čtení (jakožto čtení bděné skutečnosti) představuje následující 

souvětí:

Jiří chtěl plakáty vylepovat na záchodech, ale na každém už byl černou barvou nápis  

„Slobodu chartistom!“, bylo to nevysvětlitelné (pohlédl jsem na Ivanovy čistotně uplivané 

prsty), a Pecka řekl, že nebudeme dělat ze záchoda politicko-výchovnou stanici, tak jsme 

plakáty vylepili v umývárnách (ČS: 453).

Autenticita zápisu je opět posílena – fotografií záchodu se zmíněným nápisem na 

straně 451. Ke zmatení čtenáře dochází „posunutým“ umístěním fotografie, která zřejmě patří 

již k uvedenému (bděnému) zápisu z 11. listopadu.58 Posunutým umístěním fotografie funguje 

nejprve jako nástroj posílení autenticity, po odhalení „snovosti“ zápisu však může být 

vnímána jako fotografie snu. Proces čtení se tímto opět komplikuje a hranice mezi sněnou 

a bděnou skutečností se znovu částečně stírají.59

Až poslední třetina kapitoly jednoznačně signalizuje, že se nejedná o zápis bděné 

skutečnosti – na scéně se objevuje Pavel Kohout. Uzavření románu snem (který není jakožto 

sen explicitně označen, naopak v mnohém připomíná běžné, „bdělé“ zápisy) relativizuje celý 

předchozí text. Čtenář totiž tímto zápisem ztrácí poslední vodítka pro jednoznačné rozlišení 

snového a bděného. Dění románu se tak definitivně vyjevuje jako dění na hranici bdění 

a snění – potažmo mezi fikcí a realitou.60

S tímto se vraťme k Helblingovi a jeho tezi o opakující se struktuře čtenářova 

očekávání: čtenář Českého snáře je neustále nucen revidovat své povědomí o tom, zda čte 

57 Když tedy čtenář v závěru kapitoly zjistí, že se jedná o sen, začíná těmto poznámkám rozumět v novém světle, 

ukazují se zpětně jako dvojsmyslné.
58 Srovnej: „Za chvíli šel Ivan na záchod a vrátil se obveselený, že je tam prý zajímavý nápis. Letěli jsme se 

s Karolem podívat. Na okně bylo černou barvou napsáno: Slobodu chartistom!“ (ČS: 370).
59 Jak jsem se již zmínili, v románu se objevuje ještě jedna „fotografie snu“, a to na straně 113. 
60 Vztahem fikce a reality v románu se zde nechceme zabývat zevrubně. Je však nepopiratelné, že snaha 

o vytvoření zdání autentičnosti na jedné straně (pomocí vymezení časoprostoru románu i postav, které se v něm 

nachází) se zde setkává se snahou o narušení zdání této konstruované autenticity.
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o bdění či snění. Čtenářskou revizi navíc problematizuje postup, během nějž vypravěč 

jednotlivé signály snovosti postupně odhaluje jako neprůkazné. Čtenář se tedy musí ve svých 

konkretizacích neustále znovu přesvědčovat a přečtený text podrobovat svému pozměněnému 

hledisku. Vzniká specifický rytmus čtení;61 proces recepce se stává do značné míry závislým 

na zmíněných vypravěčských technikách: čtenář se přizpůsobuje jednak motivickým 

posloupnostem („Strukturformeln“) a shlukům, jednak postupům, které podmiňují relativně 

pravidelné „skoky v textu“. Konkrétněji toto budeme demonstrovat na pasážích o Vaculíkově 

zahradničení.

3.4 VACULÍKOVA ZAHRADA

Monika Schmitz-Emans považuje za jeden z hlavních aspektů rytmu tíhnutí 

k neukončenosti,62 antiteleologičnosti (Schmitz-Emans 2002: 245). 

Rytmus, jak ukazuje i naše definice, totiž velmi těsně souvisí s opakováním – 

a opakování má pro změnu blízko k cyklickému času, času přírody.63 Tento přírodní (roční) 

cyklus do jisté míry respektuje také časové ukotvení románu (mapuje od konce ledna 1979 do 

začátku února 1980). 

61 Jakkoliv vágním a problematickým se tento pojem zdá být, považujeme jej za velmi podstatný. Také proces 

recepce je totiž do jisté míry podmíněn strukturami textu. Specifický rytmus čtení Českého snáře je recipientovi 

určitým způsobem „doporučován“, či přímo „vnucován“. Nabízí se otázka, proč nám nestačí spojení „způsob 

čtení“. Opět vycházíme z funkce rytmu v textu. Román čtenáři pravidelným opakováním jednotlivých postupů 

vštěpuje určité zákonitosti výstavby textu; čtenář se těmto zákonitostem přizpůsobuje, zohledňuje je ve své 

interpretaci, může je anticipovat (může např. předpokládat, že se vypravěč v průběhu textu vrátí k něčemu dříve 

„nedořečenému“, nevysvětlenému). 
62 Tímto se zabývá taktéž Hanno Helbling v práci Rhythmus als offene Form. Ten zároveň zdůrazňuje, že 

otevřenost, dynamiku díla podporuje to, když pro čtenáře po každé „odpovědi“ přichází nová „otázka“. „Auch 

der Zweifel hat seinen Rhythmus“ (Helbling 2001: 26-27). Tímto se vracíme ke konceptu Anny Kunz 

a Vaculíkově postupu, kdy ponechává mnoho informací nevysvětlených, v zásadě nemotivovaných, a vybízí 

čtenáře, aby během čtení usouvztažňoval jednotlivé pasáže textu. 
63 Sokol rytmu přisuzuje schopnost bránit člověka proti času (zde je s největší pravděpodobností míněn 

„objektivní“, „vnější“ čas), popř. ho z času „vytrhnout“. Tento fenomén Sokol spojuje např. s chůzí tam a zpátky 

u vězňů (Sokol 2004: 286). V tomto smyslu lze rytmičnost Českého snáře chápat mj. jakožto snahu o vymanění 

se z omezení „vnějšího“ času. Tato hypotéza lze navíc podpořit mnoha dalšími vypravěčskými postupy: Vaculík 

např. stanovuje vlastní počátek jara, podřizuje dataci některých zápisů vlastní náladě, popř. román prokládá 

poznámkami typu „Je půl třetí, protože jsem přestal psát“ (ČS: 9).
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Jedním z témat, které prostupují celým textem, je Vaculíkovo zahrádkaření, na němž 

se proměny „času přírody“ ukazují nejjasněji. Pasáže, kde se popisuje víkendové 

prostřihávání stromů nebo sbírání jablek, se mohou na první pohled zdát stereotypní až nudné. 

Také je však můžeme chápat jako důležitou součást rytmu textu a prostředek, jímž se posilují 

principy čtenářova očekávání i vybavování událostí uplynulého textu.

V kapitole datované 11. března Vaculík seká dříví a zamýšlí se nad možností (resp. 

nemožností) cestovat do zahraničí a nad tím, zda je vůbec zahraniční zkušenost něčím 

žádoucím. Od tématu zahraničních zkušeností se v myšlenkách přesouvá ke Škvoreckému. 

O týden později píše:

Musel jsem pokácet – nový odstavec:

Musel jsem pokácet velikou zplanělou třešeň, za týden už bych se toho možná 

neodvážil. […] Protože před týdnem jsem při tom myslel na pět pohraničních kanadských 

jezer a snažil se vybavit jejich pořadí, teď mi sakra při každém otočení s větví k jihu musela 

napadat zas ta jezera, což mě štvalo. Znechutit ta jezera, aby odtáhla, podařilo se mi až písní  

„Do vln Niagary hledí tulák starý, na svou první lásku vzpomíná…“

Přečetl jsem Škvoreckého „Příběh inženýra lidských duší“. Tomu člověku se bez nás 

všech a opodál podařilo udělat, co krouží myslemi jistě aspoň pěti lidí, již se cítí zvlášť 

povoláni: napsat velký český román. […] Nadrobno rozsekané osudy se mu sypou z náruče 

a rozhozeny jakoby bez velké dovednosti přece na zemi složí obraz až monumentální (ČS: 99-

100). 

Dochází zde k seskupení několika motivů, které se poté v textu vrací společně. 

Schéma „štípání dříví > Škvorecký“ se připomíná ve schématu „štípání dříví > Kanada64 > 

Škvorecký“. Vaculíkovo prozpěvování písně lze navíc chápat jako narážku na jeden z motivů 

Škvoreckého románu, „rozsekané osudy“ za reminiscenci zahrádkářské práce a objevuje se 

zde i opakované užití číslice pět. Celá kapitola je takto rozpohybována65 vnitrotextovými 

odkazy.  

To, že se nejedná o nahodilé seskupení motivů, potvrzuje Vaculíkova práce na 

zahradě, kterou popisuje v kapitole datované 25. března. Schéma se zde opět vrací: 

64 Při vzpomínce na kanadská jezera už čtenář může pasáž o Škvoreckém anticipovat.
65 Resp.: rozpohybována je čtenářská perspektiva, která se nepohybuje lineárně z bodu A do bodu B. Čtenář 

rozeznává anaforické i kataforické signály a může „skákat“ v četbě, aby usouvztažnil jednotlivé pasáže; je mu 

tedy textovými strukturami „doporučen“ specifický rytmus četby.
28



Potom jsem chvíli také sekal větve. Sotva jsem okleštěnou větev položil na veliký  

špalek, přepadla mě píseň „Do vln Niagary hledí tulák starý, na svou první lásku vzpomíná“ 

a otravovala, dokud jsem nepřepnul na Škvoreckého (tamtéž: 109). 

Opakující se motivické schéma (anticipovatelná posloupnost motivů) čtenáři 

umožňuje, aby si úplněji připomněl předchozí kapitoly. Zároveň si čtenář zvyká na různé 

textové signály (např. štípání dříví), které v něm probouzí očekávání ohledně dalšího textu. 

Opakované motivy a jejich textové okolí (zde jednotlivé názory na Škvoreckého román) jsou 

tak vzájemně zřetelněji postaveny vedle sebe (popř. postaveny do kontrastu) a názorněji díky 

tomu vystupují také textové nuance.

Tímto způsobem se v novém světle ukazuje např. tento text: „Rozhodl jsem se stromy 

letos nestříkat, jako loni. Možná je to jen taková radostná póza před ženským světem, a ve 

skutečnosti je zoufale věrný své manželce, Škvorecký“ (tamtéž: 94). Ten lze na základě 

následujících „kanadských“ úseků vztáhnout ke Škvoreckého románu (který do té doby nebyl 

v románu zmíněn). 

Zároveň se tímto způsobem (vytvářením variovaných motivických schémat) narušuje 

pocit stereotypie,66 který může vzniknout tehdy, když se rytmické jednotky otrocky opakují; 

okolí opakovaného se totiž neustále proměňuje (a na tyto proměny upozorňuje), a tak vybízí 

k vytváření nových interpretací.

66 Ve studii Silvie Richterové Český snář Ludvíka Vaculíka čteme: 

I vlastní budoucnost hrozí, že vklouzne do předem daného schématu […]. Míra dramatičnosti textu je běžně  

dána neočekávatelností a překvapivostí dějových prvků. Vaculík vytvořil opačný postup: očekávatelnost 

a předvídatelnost učinil dramatickou (Richterová 1991: 111-112).

Princip opakování – a s ním nebezpečí stereotypie – se v románu projevuje velmi výrazně mj. také kvůli 

zapisování snů. Horn upozorňuje, že rytmus je ve své podstatě „regresivní fenomén“. Nejrytmičtěji 

(nejpravidelněji) fungují orgány, jejichž činnost vědomě neovládáme (kupř. srdce, plíce). K rytmickému 

opakování až stereotypii člověk tíhne obzvlášť ve chvílích, kdy je činnost jeho centrálního nervového systému 

oslabena, např. ve stavu opilosti. Prosté opakování úkonů totiž snižuje nároky na myšlenkové operace – realita se 

díky němu strukturuje velmi přehledným způsobem a zároveň rytmus podstatně ulehčuje předvídání úkonů 

budoucích. K rytmu ovšem máme blíže také ve spánku: jednak na úrovni fyziologické (dýcháme 

nejpravidelněji), jednak na úrovni psychické – díky našim navracejícím se snovým obsahům, které navíc 

podléhají jiné logice než té, pomocí níž strukturujeme své bděné vědomí. Touha po „jednoduchosti“ rytmu však 

může vést k redundanci, stereotypii a nudě; proti tomu lze nicméně bojovat za pomoci rytmických odchylek 

nebo variací (Horn 2002: 31-33). V souvislosti s variováním motivů se nabízí připomenout Vaculíkovu práci 

s opakovanými popisy zahrádkářských úkonů, jejichž „stereotypie“ vypravěč využívá k představení nového úhlu 

pohledu na další motivy a úvahy – na pozadí známého, zažitého, tu zřetelněji vyznívá to nové, proměnlivé.
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Nyní se vraťme k prvnímu zápisu, v němž se Vaculík o Škvoreckém zmiňuje:

Můžu například jenom tušit a bát se, jak mě mrzačí to, že nesmím cestovat. Ale proti  

tomu si zas říkám, že šoupáním po světě si člověk planýruje city i soudy. […] Pohybem 

k nehybnosti. Jak tak pomalu sekám to dřevo, řekl bych, že cestovat nadměrně v mládí není 

správné (tamtéž: 93).

Vypravěč zde preferuje důkladné poznání menšího množství podnětů před neustálým 

pohybem mezi podněty novými. V souladu s tím pracuje s omezeným množstvím motivů; 

v románu jsou však tyto motivy komponovány tak, aby se projevovaly i malé odchylky 

v náhledu na ně.

Tento postup považujeme za pro Český snář klíčový. Román se totiž odehrává 

v uzavřeném prostoru (Česká republika), z něhož se dá vystoupit pouze omezeně 

(komunikace se zahraničím je mapována). Hlavní postava je limitována taktéž svojí tělesností 

(motivy nemoci a stárnoucího, v některých ohledech nedostatečně funkčního těla prochází 

celým textem, navíc je toto téma příznakově umístěno hned do první kapitoly, kde je mu 

věnován značný prostor).67 Rovněž žánr deníku je svého druhu omezením: vypravěč „musí“ 

spoléhat na to, že se stane něco „zajímavého“ – nebo každodenní záležitosti nahlížet jako 

nevšední; což vypravěč Českého snáře činí např. pomocí svého nápadného idiolektu, pomocí 

snové perspektivy a v neposlední řadě právě díky kompozici – tím, že jednotlivé motivy 

rozvíjí tak, aby ponechávaly prostor čtenářově očekávání a aby spolu déle – či dokonce trvale 

– rezonovaly. Fáze výběru prvků je jakoby potlačena, naopak fáze uspořádání prvků, jež jsou 

k dispozici, zde přebírá dominantní úlohu. 

3.5 HLAVOLAM

Román je propojen také motivem hlavolamu, který se postupně stává víceúčelovou 

metaforou (tedy metaforou Vaculíkova psaní, vztahu s Helenou nebo oscilace textu na pomezí 

snové a bděné skutečnosti).

Poprvé do textu hlavolam vstupuje v kapitole datované 2. března:  

67 Tato omezení jsou klíčová také pro interpretaci Richterové: „Krajním rámcem Českého snáře je obklíčení, 

bezvýchodnost, bezmoc. Vše, co je uvnitř rámce, je těmito hranicemi určené. […] Obklíčení nemůže být 

popřeno, ale paralýza nesmí být jeho důsledkem“ (tamtéž: 107). 
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Ten můj bratranec Ludvik se u svého tatínka Ludvika, který mi šel za kmotra, vyučil  

stolářem. Jako tovaryš musel vyrobit, nebo proč ho vyrobil, nevím už, hlavolam. Je to šest 

hranolků o délce 100 mm a čtvercové hraně 18 mm. […] Kouzelně jednoduché je konečné 

uzavření díla hranolkem úplně neporušeným a ze všech čtyř stran hladkým: jenom zajede tuze 

do utvořené díry. Když se vytáhne, celý tvar se hned rozsype v ruce.

Nevím, proč mi na hlavolam přišlo myslet v hraničním stavu mezi spánkem a bděním. 

Ve snu jsem ještě skládal hlavolam: hranoly byly metr veliké. Vzal jsem jeden a odtáhl ho na 

louku pod stromy. […]. Probuzen přistihl jsem se, že vymýšlím příběh složený z částí  

jednotlivě nesmyslných a nesrozumitelných, jež by k sobě mohly být rovnány mnoha špatnými,  

ale jediným správným způsobem, a teprve posledním fest zastrčeným příběhem nabylo by to 

celé smyslu (ČS: 76).

Kontextově nezapojená informace o bratranci Ludvikovi je prezentována jako 

východisko výpovědi (což posiluje užití ukazovacího zájmena) – tento postup vypravěč často 

užívá při líčení snových pasáží, může tedy signalizovat „snovost“ události (nejedná se však 

o důkaz). Děj se retarduje vedlejšími větami a vsuvkou, která slovo hlavolam odděluje od 

zbytku výpovědi; klade na něj větší důraz, čímž už signalizuje jeho význam v románu.

Hlavolam je totiž hlavní metaforou kompozice románu – deníku, který se skládá 

z jednotlivých (pečlivě opracovaných) témat, jež do sebe zapadají pouze ve velmi křehkém 

spojení. Všimněme si, že už v této první zmínce o hlavolamu se hlavolam ukazuje z pozice 

bdělosti, snění i stavu na hranici mezi těmito dvěma mody.

V zápise datovaném o čtyři dny později vypráví Helena Vaculíkovi o své práci: „To 

musíte znát nejenom materiál, jaký je na trhu, normy a technické možnosti výroby, ale musíte 

si umět představit způsob průniku a spojení […]“ (tamtéž: 84). Nato jí Vaculík představuje 

hlavolam (reaguje tak vlastně na základě asociace na její slovník) – a dává jí za „úkol“, aby 

vytvořila hlavolam stejný. 
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15. března se díky této zmínce, pomocí tématu hlavolamu, zpětně (a pouze 

náznakem)68 vysvětluje, kdo je „jedna paní“, která slaví narozeniny (tamtéž: 97).69 Tato 

indicie je příznačně uzavřena do závorky.

Navazující kapitolu ze 16. března uzavírá opět motiv hlavolamu, a to aniž by na 

předchozí text zřetelně navazoval: „Další díl velikánského hlavolamu leží na louce. Svými 

výřezy nepodobá se nijak tomu prvému“ (tamtéž: 99). Jedná se pravděpodobně o další 

„snový“ zápis – velký hlavolam na louce se objevuje už v citované pasáži z 2. března. Bez 

onoho zápisu nedává tento – jako sen neoznačený – odstavec žádný smysl. Takto ovšem 

motiv hlavolamu odkazuje ke zmíněnému snu i svému „dvojníkovi“, kterého má Helena 

vyrobit. Předávání dílků, podle kterých může být totožný hlavolam vyroben, se stává jakousi 

pravidelnou motivací Helenina setkávání s Vaculíkem.

Další (implicitní) stopu hlavolamu a Heleny nalezneme v zápise z 19. března, kde je 

opět uzávorkována a včleněna do okolního textu, se kterým interaguje pouze kvůli principu 

řazení asociací. 

Zatímco promluva v závorkách70 s nejvyšší pravděpodobností patří k „bdělým“ 

zápisům, předznamenání motivu71 odkazuje k vypravěčovým snům, ať už je myšlena 

doslovně či metaforicky.

Předání dalšího dílku hlavolamu předchází Helenin dialog s Vaculíkem:

„[M]áte snížený práh samozřejmosti.“ – „To je strašně ošklivé hodnocení u vás?“ – 

„Vůbec ne. Je to jenom napínavé. Další by se poznalo, kdybyste chtěl ten práh přešlápnout.“ 

[…] „A chtěl jste… totiž napadlo vás… Já myslím tenkrát! Že byste ten práh přestoupil?“ 

[…] Odpověděl jsem, nač jsem byl tázán, a pak jsem vyndal z kapsy další vyřezávaný špalík 

(ČS: 119).

68 Jedná se o jeden z mnoha způsobů, pomocí nichž vypravěč ztěžuje proces konkretizace nepozornému čtenáři. 

K těmto způsobům patří mj. variování a šifrování jmen postav.  
69 S motivem hlavolamu se tímto (pro celý zbytek románu, jak dále uvidíme) spojuje Helena, neboť hlavolam se 

stává jejím hlavním identifikátorem v případech, kdy není explicitně pojmenována. Také zde tedy pozorujeme 

svého druhu „Strukturformel“, motivickou posloupnost. 
70 („Zkoušela jsem to včera mnoho hodin. Myslím, že by bývalo lepší, kdybyste mi raději nebyl dával ten 

klacíček. On mě vlastně odvádí. Měla jsem to zkoušet raději s prázdnýma rukama.“) (ČS: 101).
71 Srovnej: „A k lesu přivlečen nový vyřezávaný trámec“ (tamtéž: 101).
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Zamlčená odpověď (jež ponechává čtenářovo očekávání nenaplněno) se čtenáři 

dostává až v zápise z 5. dubna. Helenino jméno zde opět není vůbec zmíněno, a hlavolam se 

proto znovu stává nepostradatelným vodítkem pro čtenářovo porozumění: „Dal jsem do kapsy 

zbylé částky dřevěného hlavolamu a vydal se autobusem na příslušné místo. […] Překročil 

jsem samozřejmě práh“ (tamtéž: 127).

Vztažením k pasáži z 19. dubna dochází ke vzniku roztomilého dvojsmyslu (přičemž 

oba potenciální významy se dobře hodí do kontextu a ponechávají ve čtenáři určitou 

nejistotu).

  

V zápise datovaném 9. dubna přináší „paní H.“ složený hlavolam. Jeden z motivů 

románu se tím zdánlivě uzavírá.

 „Na horní plošce byl páskou přichycen nejčasnější žlutý kvítek – podběl“ (tamtéž: 

134). Umístěním podbělu do hlavolamu se zápis opět přibližuje zápisům snovým, ve kterých 

se dílky hlavolamu objevují na louce, popř. u lesa.72

Mezi touto a následující, poslední zmínkou o hlavolamu se objevuje široká proluka. 

V kapitole ze 7. prosince se pak dočteme:

Co to bylo za nápad – hlavolam! Ten šestiramenný dřevěný vtip, který jsem tu kdysi  

mrskl do stroje jenom tak, že z něho třeba něco bude, něco ke psaní, podle toho až jak. Co 

dělá hlavolam, jak vypadá, mám ho? Přerušuju toto psaní. A co ten kvítek jak síra žlutý,  

určitě dávno vyschlý? Chci ho vidět!

[…] bude důkaz, bude důkaz! Důkaz o tom, že to nebyl výmysl mého psacího stroje,  

ale svéhlavá milostná příhoda. […] Do škvíry mezi hranoly však je zasunut jakýsi lístek! Ten 

tam nebyl, když jsem tu věc přijímal […]. HLAVÁČEK?! […] A hlasitěji nežli vzpomínka na 

žert s hlavolamem, surověji než je můj dnešní úkol psaní, křičí mi v hlavě myšlenka, že u této 

tak důvtipné a pravdivé milostné své příhody jsem tehdy vůbec ani nebyl!

S gustem, jemuž porozumí, kdo zná sled jarního kvítí, píšu požadovanou odpověď: 

NE! PODBĚL! (tamtéž: 395-396).

Vypravěč tu přesvědčuje sám sebe o existenci události na základě motivu, který se, 

jak se od počátku vyjevuje, pohybuje na pomezí mezi bděním a sněním – tedy na pomezí 

72 K motivickému schématu „louka – hlavolam“ patří i Helena. Poprvé to signalizuje zápis z 30. ledna: „Vlasy 

má ostříhané nakrátko, na čele se jí rozcuchaně dělí v cípky. Na krku měla šňůrku s přivěšenou stříbrnou 

ručičkou, kterou v létě ztratí v trávě“ (tamtéž: 22). Jedná se o zmínku silně významově exponovanou – první 

zmínku, na které lze (na základě anticipace, jež je o to výraznější, že je na rozdíl od předchozího textu zapsána 

v préteritu a následně futuru) prokazatelně doložit pozdější redakci deníkových zápisů.
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sugerované autentičnosti textu a přiznávané fiktivnosti. I zde se tedy rozostřují hranice mezi 

autorskou stylizací a mimotextovou skutečností, s níž text osobitě zachází.

Příhoda s Helenou se Vaculíkovým vzkazem, který se nemá šanci dostat k zamýšlené 

adresátce, uzavírá, rozehrává však opětně předchozí hlavolamové pasáže: poslední odstavec 

rezonuje s pasážemi (dalo by se s nadsázkou říci, že je „ospravedlňuje“), v nichž vypravěč 

pečlivě zaznamenává, co právě v Dobřichovicích i jinde kvete. A konečně: hlavolam – úkol 

pro Helenu – se mění ve „dnešní úkol psaní“, tedy dominantní motiv románu. 

Rovněž v tomto případě se tedy uplatňuje funkce motivických posloupností (resp. zde 

spíše motivických shluků), které spolu vzájemně interagují (rozuměj: tematicky se díky nim 

spojují určitá místa textu), vybízejí čtenáře ke konfrontaci opakovaných schémat. S tím úzce 

souvisí také podněcování čtenáře ke specifickému rytmu čtení skrze tyto opakující se 

struktury. Díky tomu je text ponechán jako neuzavřený, „rozpohybovaný“. Nicméně tyto 

struktury čtenáři zároveň do jisté míry umožňují jednotlivé prvky dění v románu anticipovat.  
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4. DVA TYPY RYTMU V ČESKÉM SNÁŘI

V Českém snáři můžeme rozlišit dva druhy rytmu, jejichž povaha i působení se 

nepochybně liší.

První typ bychom mohli označit za rytmus v užším slova smyslu. Když slyšíme slovo 

„rytmus“, zpravidla si spontánně vybavíme právě tento typ. Spadá sem takový rytmus, který 

popisuje Červenka – jedná se tedy o typ, v němž „nový rytmický člen nastupuje na místo 

ukončeného, ještě pokud vědomí o tomto ukončeném členu je udrženo v retenci“73 (Červenka 

1995: 39). K tomuto typu rytmu lze přiřadit např. Vaculíkovu práci s aliterací, paronymií, 

metrickými responzemi, ale také se syntaktickými paralelismy; jde tedy o rytmus na úrovni 

mikrostruktury díla. 

Tento typ (nazývejme ho zde pro jednoduchost rytmem poezie) bezprostředně souvisí 

mj. s tělesným prožíváním: strhuje, je „nakažlivý“ (Sokol 2004: 275-278).74

V této práci jsme však rytmu poezie věnovali pouze krátkou zmínku v souvislosti se 

střídáním krátkých a dlouhých promluvových úseků.

Druhý typ (který budeme nazývat rytmem prozaickým)75 funguje na poněkud 

odlišných principech. Abychom tyto principy popsali, vrátíme se k Husserlovu konceptu, z 

něhož čerpal také Červenka.

Ten s odvoláním na Husserla předpokládá, že zatímco rytmus poezie se realizuje díky 

„originernímu“ vědomí (jež se zakládá na retenci a protenci), při recepci prózy se ke slovu 

dostává vědomí „reprodukované“, které vznik rytmu neumožňuje (Červenka 1995: 38). Cílem 

této práce nicméně bylo prezentovat jiný koncept – tedy koncept, který rytmus rozeznává také 

v širším rámci, než je rámec po sobě následujících hlásek, slabik, slov a výpovědí – 

pozorovali jsme rytmus vznikající na základě „reprodukovaného“ vědomí.76

73 Husserl, který ve své teorii vychází z melodičnosti hudby, odhaduje, že toto vědomí („extenze Teď“) trvá dva 

až tři tóny (Husserl 1970: 27). Sokol (ovšem bez návaznosti na Husserla, vycházeje z poznatků fyziky) 

předpokládá, že by tato extenze mohla trvat v rozmezí setin sekundy až několika sekund (Sokol 2004: 258).
74 To konstatuje také Jankovič (1998: 38).
75 Zde se pochopitelně dopouštíme velkého zjednodušení. Výstižnějším by zřejmě byl např. pojem „vlastní 

prozaický rytmus“, popř. „prozaický rytmus v užším slova smyslu“. Vycházíme však z představy dvou 

prototypických druhů rytmu, z nichž jeden je příznačný pro poezii a druhý pro prózu, což ovšem neznamená, že 

se na ně omezují. To dokládá i fakt, že jsme v Českém snáři objevili oba rytmické typy.  
76 Řečeno z jiné perspektivy:  rytmus působící na úrovni makrostruktury díla.
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Podle Edmunda Husserla je třeba rozlišit tzv. primární a sekundární vzpomínky. 

Sekundární vzpomínky na rozdíl od vzpomínek primárních (tedy tzv. „vněmů“ založených na 

retenci) nejsou jako takové objektivně dány, nýbrž jsou „zpřítomněny“, „reprodukovány“ 

a musíme u nich počítat s tím, že jsou subjektivně modifikovány (Husserl 1970: 24-28). 

Zabýváme-li se rytmem prózy tak, jak byl pro účely této práce vymezen, musíme vzít v úvahu 

i toto zpřítomňování. Nemůžeme totiž tvrdit, že např. rytmus navracejících se „motivických 

posloupností“ (resp. shluků) působí stejně (a stejně prokazatelně) jako rytmus poezie, rytmus 

na úrovni mikrostruktury díla, který kontinuálně „vnímáme“ a který je „přítomný“, nikoli 

„zpřítomněný“. 

Za předpokladu, že čtenář rozezná kupř. opakující se schéma „štípání dříví > Kanada > 

Škvorecký“, nevyvolá to u něj žádnou tělesnou reakci; není rytmem stržen k pohybu. „Pohyb“ 

sice pozorovat můžeme, ale toliko ve smyslu metaforického pohybu významů textu, tak jak 

o něm píše Kunz. 

Taktéž anticipace rytmických jednotek je nutně vázána na čtenářovu pozornost a na 

to, jak dlouho je schopen jednotlivé motivy podržet v paměti. Text sice může čtenáři vysílat 

různé signály, které mají jeho recepci určitým způsobem „rozpohybovat“, ale ty nemusí být 

bezpodmínečně rozeznány a akceptovány. Jednotliví čtenáři tak mohou účinky prozaického 

rytmu pociťovat velmi odlišně.

Pro realizaci prozaického rytmu se jako zásadní jeví čtenářova paměť. Lidská paměť 

sice dokáže „spojovat cokoli téměř s čímkoli“ a funguje na principu tematických 

usouvztažnění (Sokol 2004: 284-285), zároveň má však (jak si všímá Husserl) tendenci své 

obsahy upravovat, modifikovat. Zatímco zvuk verše jednorázově zazní prostorem, dá nám 

jednoznačný podnět k „rozpohybování“ a „zmizí“77 (rytmický pohyb se zde tedy bytostně 

váže k přítomnosti, resp. primární vzpomínce), pracujeme-li s rytmem prozaickým, musíme 

usouvztažňovat různé (a různě časově vzdálené) momenty recepce (podnět 

k „rozpohybování“ tedy přesahuje přítomný okamžik), a proto je třeba si v jednom okamžiku 

„zpřítomnit“ jednotlivé sekundární vzpomínky. Ty už však zatím podlehly (a nadále 

podléhají) čtenářově subjektivní modifikaci.

V obou případech, u obou typů rytmu nám však v rukou zůstávají fixované, neustále 

přítomné texty, které realizaci rytmu podmiňují svými strukturami. 

77 Ono stržení k pohybu se realizuje toliko během momentu čtení, je vázáno na pomíjivost zvuku. 
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Recipient Českého snáře tak má možnost přijímat jak textové signály rytmu poezie, 

tak signály rytmu prozaického – a na jejich základě konstruovat a rekonstruovat obsahy svého 

vědomí.78 Během této konstrukce se pak uplatňují jednotlivé funkce rytmu. Díky nim dochází 

k jakési „řízené modifikaci“ sekundárních vzpomínek – čtenář je např. schopen anticipovat 

vývoj motivu sekání větví, adaptuje se na specifický rytmus čtení apod.

Textové struktury sice zůstávají totožné pro všechny čtenáře, ovšem lze jen těžko 

předpokládat, že by měl prozaický rytmus na každého čtenáře stejný účinek nebo že by měl 

stejnou funkci při procesu interpretace díla.79 Opakovaná schémata se „nabízí“ každému 

čtenáři, ale ne každý čtenář tato schémata rozeznává (popř. je považuje za relevantní), 

a pokud ano, pracuje s nimi navýsost subjektivně, na základě svých individuálních modifikací 

„zpřítomněných“ vzpomínek.  

Prozaický rytmus je tedy oproti rytmu poezie ze svojí podstaty proměnlivější, 

závislejší na jednotlivých čteních. Oba typy rytmu jsou sice zakotveny v textu, realizace 

prozaického rytmu však probíhá komplikovaněji a subjektivněji. Časově relativně vzdálené 

rytmické členy mohou být ve čtenářově paměti výrazně pozměněny nebo zcela zapomenuty.

Český snář se však tomuto pokud možno brání pomocí různých strategií: opakováním 

(a to sice na všech jazykových úrovních) a variováním, vyžadováním specifického způsobu 

čtení, který je řízen pravidelným rytmem návratů i „předbíhání“ v četbě, pravidelným 

probouzením a zklamáváním čtenářova očekávání. S tímto rytmem tedy bezprostředně souvisí 

„rozpohybovanost“ textu, nutnost neustálého revidování vlastního čtení.

78 Husserl konstatuje, že akt „zpřítomnění“ sekundárních vzpomínek může nastat kdykoliv a realizujeme ho 

svobodně. Oproti tomu „vněm“ primárních vzpomínek probíhá v jednom daném okamžiku a tento průběh 

nekontrolujeme (Husserl 1970: 26). V případě prozaického rytmu však čtenář Českého snáře relevantní 

sekundární vzpomínky „nezpřítomňuje“ kdykoliv, nýbrž tehdy, když k tomu od textu získá podnět.
79 Srovnej:

[Z]přítomňování je něco svobodného, je to svobodné probíhání, můžeme zpřítomnění uskutečňovat „rychleji“  

nebo „pomaleji“, zřetelněji a explicitněji nebo zmateněji, bleskurychle jedním tahem nebo artikulovanými kroky 

atd. A v téže imanentní časové dráze, v níž skutečně zpřítomnění probíhá, můžeme „svobodně“ umístit větší nebo 

menší části zpřítomňovaného procesu s jeho průběhovými mody a tím ho rychleji nebo pomaleji proběhnout 

(tamtéž: 28).

[Zpřítomněné nám] tane na mysl více nebo méně jasným způsobem a různé mody této nejasnosti se vztahují na 

celek, jenž je zpřítomněn, a na mody jeho vědomí. Také při originerní danosti časového objektu jsme shledali, že 

se nám nejprve jeví živě, jasně, pak přechází s ubývající jasností do prázdna. Tyto modifikace patří k toku 

(tamtéž).
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Výzkum prozaického rytmu by se měl zaměřit na podobné textové strategie. Bylo by 

však třeba doložit je experimentem, který by potvrdil (či vyvrátil) naše hypotézy o postupech, 

jež vznik rytmu čtení podmiňují. Prozaický rytmus je totiž velmi úzce provázán s konkrétními 

čtenářskými realizacemi a jeví se celkově spíše jako určitý potenciál, který se v textu nachází. 

Realizuje-li se však tento potenciál, přispívá pak výrazně k utváření smyslu díla.    
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